A MagyaroÉzágí Reío.mátus Presbiteri szövetsóg

ALAPSZABÁLYA
A Magyarországi Református Presbiteíj szöVetség élnevezésú,a FóVáíosi Törvényszéken 01-02-0017491

számon nyilvántaított közhasznú egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvröl szóló 2013. éVi V, törvény (Ptk,)
és az egyesü|ési jogról, a közhasznú jogállásról, Valamjnt a civil szefuezétek múkódésérólés támogatásáról
szó|ó 2011, éVi oLXXV, törvény (Ectv,) rcndelkezéseinek megfelelve elfogadják a szövetség dólt betúvél
jelzett módosításokkal egységes szerkézétúalapszabályát, az alábbiak szeíint:

PREAMBULUM

A Magyaíországi Reíolmátus Presbiteri szöVetség (továbbiakbanI szöVetség) 1990. szeptémber 15-én alakult
meg, a FóVárosi Törvényvék 3,065 számon vette nyjlvántaftásba, Elsó Vezetőségének és alapItó tagjainak
az alapításkor érvénye§ adatait á jelen Alapszabály 1, sz, melléklete tartalmazza,

A szöVetség jog' személy, civil széfuezet, amety politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és
azoknak anyagi tamogatást nem nyúJt és nen íogad el. Múködését a Magyarországi ReíormétusEgyház
célkitúzéseívelösszhangban végzi.
A szöVetség a magyarság, ezen belül a magyar reformátusság ügyéért megküIönböztetett
de politikai tevékenységetsemmi|yen formában nem végez és nem támogat.

A szövetség

közhasznú szervezet. céljai megvalósítása érdékébén
- mint

a

feleló§§éget érez,

presbiterek általában

-

legnagyobb.észt önkéntes munkát végez, továbbá non,proíit jelleg ű gazdasági Vállalkozási tevékenységet is
folytat, amely nem Veszélyezteti a szövetség közhasznú jellegét.
l.

ÁLTALÁNOS ADATOK
1, Adatok

Az egyesület neve:

Magyarorsági Retofínátus P.esbiteri szövel§ég

Az egyesület íövidített neve:

Presbiteri szövet§ég

Az egesület idegen nyelvű elnevezése:

Rgformed Pre9byters Aggociation in Hungary

Az egyesü let székhelye,.

1092 Budapest, Ráday utca 28.

Az egyes0let e-mail clme:

szovetseg@presbiter.hu

Az egyesület honlapja:

http ://www.presbiteriszovetseg.hu

Az egyesolet működési térülete:

ívlagyarország

2. Az egyésülét céUa

A

és anyagi sáfárainak
Bibliában és hifuallásainkban valamint a Magyarországi Református Égyház hatályos
törvényeiben a presbiterekkel szemben támasztott követelmények teljesitésében, Ezeket a célokat civil
szervezetként (égyesületként) bejegyzettjogi személyként, minden, magát magyar reformátu§nak Valló
személlyel, különösén is presbiterekkel, együttműködveValósítja meg,
l\4agyarországi Réformátus Egyház presbjtereinek, mint a gyülekezeték le|ki

támogatása

2.1.

a

cél szerlntl

tevékeny§égét (alaptgvókeny§égként)

a)

b)

c)

a

lvlagyarországi Református Egyházzal

az alábbi íeladatok szerintteljesítiI
a presbiterek és az egyházközségük tagjai hitre segítésében,és hit0k megerósítésében Való
segítségnyújtás,hogy szotgálatukat elkötelezetten tudják végezni,
a presbiteri feladatok, kötelességek ésjogok megismertetése, tudatositasa,
az egyházközség presbitereiill, más egyházközségek presbiterei közötti kapcsolatok elóseg ítése,
különös tekintettel a lelkipásztolokkal, mint a presbitériumok elnökével való éló és folyamatos

együttműködésben,

kapcsolatra,

d) a

presbiterek kiemelt feladatnak tekintik a szentírás alapján minden ember kötele§ségének
teljesítéséta természet, a teremtet! és építettkörnyezet Védelmében;

e) a

Magyarország határain tl]li, első renden a Generáli§ Konventbe tömörült magyar nyelvú
egyházközségek presbiteíeivel, egyházj szervezeteivel ill, az ott múködó presbiteri

f)

égyesületekkel (szöVetségekkel), de ezen túl minden református (presbiteriánus) egyházzal, ill.
azok egyházközségeinek presbitereivel Való kapcsolat kiépítéseill, a kapcsolatok ápolása,
felkérés esetén és az adott lehetóségek keretei közöft a l\4agyarországi Református Egyház
munkáiban Való részvétel, vélemény-nyjlVánítás,

g) az l§ten által

kijelölt helyen éló nemzet tagjaiként, a magyar nemzet javának elósegítése,

munkálása, küiönös

h)

i)

tekintettél a teremtett világ Védelmére, továbbá gyülekezetük és

lakóközösségeik anyagialapjainak erösítéséíe,ösztönzésük alulróljövó kezdeményezésekre, új
mUnkahelyek tékehozása,, ökológiai szempontok alapján folytatott gazdálkodás érdekében,,A
tevékenységet a szöVetség il]lnyomó résztönkéntes munkáVal, haszonszerzési cél nélkül végzi,
mégszervezve a tevékenységinfrasiruktúrális alapjait is. szolgáliatésait a cél szednt mindenkire
kiterjeszti, beleértve a határon túli társszervezeteket is;
más szervezetek és személyek anyagi támogatása, segélyezése, kúlön szabályzat szerint,
a presbiterek oktatásában tórténó közréműködés: konferenciák, rendezvényékés képzések
szeNezésében Való együttműködé§, kiadványok (PREsBlTER folyóirat, oktatási-kulturális
segédanyagok) megjelentetése, ill, a honlap útján töriénö tájékoztatás.

2.2. Az egye§ü|et közhasznú tevékénységéinekjogszabályi megielölé§e

2,2,1. Az egyesület a magyar nép érdekéiés köielességét minden megnyilatkozásában hangsúlyozza,
Ennek értelmében á környezei Védelmének általános szabályairól szóló 1995, éVi Llll. töNény 97,
§, (3) b) alpontjában, továbbá a te.mészet Védelméről szóló 1996, évi L|IL töfuény 64, §, (1)

békezdésébenmeghatározott rendelkezések gyakorlati alkálmazását az egyesület országos
hálózatán keresztül is szorgalmazza, tekintettel arra, hogy ez a tevékenység összhangban áll a
presbitereknek a szentírásban és hitvallásaiban .ögzített szolgálatáVal, Az egyesület támogatja a
Magyarországi Refor,nátus Egyházban megindult ökogyülekezeti mozgalmat és az ökogyülekezeii
mozgalom célkitűzéseitolszágos presbiteriszervezetén keresztül népszerüsíti, továbbá a hátáron
túli magyar presbitei szöVetségekkel kötött együttmúkódési megállapodások keretei között a
magyarlakta Vidékek gazdálkodásának fellendítéséheztovábbadja a hazaitapasztalatokat,
2,2.2, A szomszédo6 államokban élő magyarokról szó|ó 2001. éVi LXll, tV, 2, § (1) bekezdésében
meghatározott, a szülóföldön Való megmaradás é§ gyarapodás, továbbá a kllturális és nyélvi
azonosságtudat megózése,
. a 3, § (2) bekezdésében meghatarozott, a törvény hatálya alá tartozó, magát magyar
nemzetiségűnek valló személy, kulturális és nyeivi azonosságtudata mególzése érdekében, a
szomszédos állambán léVó állandó lakóhelyén, ku]turális és okiatásicélú támogatás,
. a 18, § (1) bekezdésében meghatározott, a szomszédos államokban éló magyar nemzeti
közö§ségek azonosságtudatának, anyanyélvének é§ kultú.ájának megörzését elósegItó, a
szomszédos államokban működő szervezetek támogatása
. közfeladathoz kapcsoIódóan Végzi;
. E közhasznú feladatokat többek között a szomszédos államok l\4agyar Református presbjteri
SzöVétségéikkel történó folyamatos kapcsoláttártássál, az éves közgyúlésre, égyéb
rendezvényekrc történó, a szomszédos áIlamokban éló magyaa reformátusok meghívásáVal, közös
programok taításáVal, együttműködésj tanácsok létrchozásával, a szomszédos ál|amokból
meghíVott magyarok itt tartózkodásainak, a programon történó részvétellel kapcsolatos utazásj-,
étkezési-,szállás- és egyéb költségeinek részben vagy egészben történő fedezéséVel valósítja
2,2,3.

me9,

Az egyésület a családok védelméról sző|ó 2011. éVi ccxl, törvény 25, §, (1) bekezdésének
megfelelóen szervezett konfélénciáin oktatással segíti a csálád §zeÉpénekmegerósitését, az
összetartozás fontosságát, szerepet Vállal elóadásokkal és kiadványaival a család jeletóségénék
a hangsúlyozása terén és oktatja a helyes családi életjellemzóit,

2.3. Az egyesület vállaüai

. a felhálmozott tudásának, helyismeretének, gyakorlati tapasztalatának
bocsátásával,
. a tagjaiés partneíei által rendelkezésére álló eszközökkel, technológiákkal,
. elemzé§ekkel, értékelésekkel, tanulmányok ké§zítésével,
. szakmaj rendezvényeken való közös prezentációval, megjelenéssel,

és

rendelkezésre

közreműködik hátrányos helyzetű c§oportok,
hátrányos helyzetű települések, térségek
felzárkóztatásának megteremtésében, továbbá aktív szerepvállalásáVal segíti a Némzeti Vidékstratégia
és más stratégiai dokumentumok céIkiiúzéseinekaz elérését,
Az egyesúlet tagjai különös gondot furdítanak a templomkertek ápolására, é§ Vállalják, hogy a
lakóhelyükön bekapcsolódnaka környezetvédelmi napok tevékeny6égébe,
lvlindezek a tevékeny§égek megfelelnek az or§zággyűlés 2013.03-25-én elfogadott, ,,A fenntarthatóság
felé való átmenet nemzeti koncepciója" c. anyag 6,3. pontjában leírt ajánlások közül a következóknek

.
.
.

T1,20 Egészségtudatos magatartásminták közvetiiése
T3,4 A kömyezeti fenntarthatóság céljának béfogadása a szervezet értékíendjébe
T3,5 környézettudatosság nóvelésére irányuló kampányoki a környezeti károk megelózésére és
mérsékléséreirányuló tevékenységek; javaslattétel a kormányzaii széfueknek,

közhasznú jogállás törvényi feltételeinek a telje§itése az egyesülési jogról, a közhasznú
jogáilásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011- éVi CLXXV.
töNénynek (továbiakbán EctV.) megfelelóen a köVetkezók szerint történik:
2-4-1- A Écnl- 32, § (3) bekezdésében foglalt köVetelményeket a jelen Alapszabály 1.2,1, g) alpontja

A

2,4,

szerjnt teljeslti;

A EctV, 32,

§ (4) bekezdésében foglalt köVetelményt teljesíti, mivel
az alpontnak megfelelóen az átlagos bevétélemeghaladta az 1 millió Ft-ot;
a b) alpontnak megfelelóen a két év egybeszámított erédményepozitív;
2,4,3. A EctV. 32. § (5) bekezdésében foglalt köVetelményt teljesiti, mivel

2,4,2,

.
.
.

a c) alpontnak megfeielóen a közhasznú tevékenységettöbb, mint 20 ónkéntes segiti,
(,l) bekezdésének az egyesület a következók szerint tesz eleget:
az a) alpont szeíinti kijelentések 1,2.1, g), továbbá l1,2,1-2.3 pontjaiban;
a b) és c) atpontok szerinti kijelentések a jelen Alapszabály IX,4-5, pontjaiban;
a d) alpont szerinti kijelentés a jelen Alapszabály preambulumában található meg
2,4,5, A Éciv, 34, § (2) bekezdésének az egyes0let a köVetkezók szerint tesz eleget|
az a) alpont szerinti elóírások szerepelnék a jelen Alapszabály ll1,3, pontjábad;
a b) alpont §ze.inti élóirások szerepelnek a jelen Alapszabály ll1,5.1, pontjában;
a c) alpont szerinti elóírás teljesol a jelen Alapszabály v. fejezete szerint,
2.4,6, A Ecfu, 37. § (2) bekezdésének az egyesület a jelen Alapszabály ll1.3.4., ll1.6, és lV,5.1, e) szerint
tesz eleget.
2,4,4.

.
.
.

A EctV, 34. §

.
.
.

2.4.7. AEcnr.37. § (3) bekezdésének az egyesület szeNezeti és Működési szabályzatának elóírásaj
révénte§z eleget,

3.

A szövetség eszközei

3.1, A szöVetség céljai eléréseéídekébenkisköri, megyei, országos és nemzetkózi konferenciákat szervez,
amelyeken elóadásokra kér fel ismert teológiai, gyülekezeiépítési, környezetvédelmi é§ agrár
szakembereket, Ezekíe némcsakaz érintettter0let presbitereit híVja meg, hanem a konferenciák nyitottak
mInden éídeklódó számára,
3,2, A szóVetség PRESBITER c- lapján keresztül, melynek 1lóíizetói jóval többen vannak, mint a szövetség
tagiai, széles körben ismertéti azokat az ismeretéket, amelyek egyrészt a református hítrg, a Bibliára, az
és a gyülekezetépítés módszereire
egyházi tőNények".e, a refoímátus egyház szevezeti felépítéséíe
3,3,

Vonatkoznak, másíészta teíemteft világ védelmére, megóEésére vonatkoznak.

Az elózó pontban leírtakat szolgálják a szövetség egyéb kiadványai, mint pl. a Presbiteri

Füzetek,

melyeket részben ingyen, részben ónköltségi áron juttatunk eltagjainkhoz,
l|.

A TAGSÁGl ViSZONNYAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
í. A
1-1-

szövetségi tag§ág íeltételei
szövetség rendes tagja lehet a Magyarországi Reformálus Egyház báímely egyházközségében
megválasztoft presbitel, pótpresbiter ill, tiszteleibeli presbiteri címmel kitüntetett egyháztag, valamint
minden lelkjpásztor, aki a plésbítéiumtagjának tekintendó (a továbbiakbán: presbiter), továbbá minden
olyan teljes jogú egyháztag, aki előzóleg legalább 6 (hat) éVig présbiteli tisztséget Viselt és a
presbitériumból nem fegyelmi haiározat nyomán, Vagy a presbiieri tisztséggel össze nem féró életvitele
miatt maradt ki, Valamint a szövetség céljaival egyetért, az Alapszabályt magára nézve kötelezóen
elfogadja, az abban íoglalt kötelességeket teljesíti és mindezt belépési nyilatkozaia aláírásáVal magára

A

Vállalja,
1.2.

PálíoIó tag lehet a Magyarországi Református Egyház báímely teljes joglr, presbitei tisztségre

választható égyháztaga lakhelyétől független ü l, ha a szöVetség céljajval egyetért és azok megvalósltását
erkölcsileg és anyagilag émogatja, Valamint mindezt írásban kinyilvánítja.
1,3. A szóvetség tísztelétbeli lagja, tiszteletbéli e/nóke /eáeí minden olyan személy, akihek a Küldöttgyírlés, eseti felhatalnazása alapján az Elhókség - a szóVet§ég
ilétve a Küldöftgyúlés 1-3-2- pont
címet adományozza.
Elnökségének javaslata alapján ezen 'zerinti
2, A tagokjogai és kötelézettségei
2.1. A É.destag jogosult:
aI a területi taggyúlésen szavazatijoggal részt venni;

b)

a

jelölés elfogadása és megválasztása esetén bármely iisztséget Viselni a szövetségben;

c) a szóvetseg küldóttgyúlésén és egyéb rcndezvényein részt venni.
d) az egyesület működésének bármely kérdésébenjavaslattal, Vélemény-nyilvánítással élni,
felvilágosítást igényelni,
e) jogsérió határozatok felülvizsgálatát kezdeményezni,
f) etikai kérdésekbénpanasszal élni,

A rendes tao kófele§]
a) az egyesület Alapszabályal negtaftani:
b) a tagdíjat éves rendszere§séggelfizetni;
c) a honos egyházkózség ill. a közegyház munkájában tevölegesen részt venni;
d) a magánéletben, a munkában, az egyházi tevékenységben feddhetetlen és példamutató magatartást
tanúsítani,

2.2. A páno|ó lag jogosuft:

a) az egyesület országos kiildöttgyűlésein é§ a területi taggyűléseken tanácskozási joggal, valamint
egyéb íendezvényein részt Venni,

a' egyesülét működé§ének bármely kérdésébenjavaslattal, Véleménynyilvánítással élni,
félvilágosí€st igényelni,
Páítoló tag egyesüleiitisztségíe nem választható és nem választhat,
b)

A pártoló tag kötelességel,
a) az Alapizabályt mégtaltanib) az egyesületet esetenként anyagi támogatá§ban Észesíteni.
c) magánéletében, munkájában, egyházi tevékenységébenfeddhetetlen és példamutató magaiartást
tanúsitani,
2.3. A tiszteletbelitag, tiszteletbeli elnök jógosult

tanácskozási joggal,valamint egyéb
a) az egyesület országos küldöttgyűlésein és telü|eli taggyúlésékén
rendezvényein részt venni,
b) az egyesület működésének bármely kérdésébenjavaslattal és véleménynyilvánítással élni,
felVilágosítást igényelni.
Tiszteletbeli tag egyesületi tisztségre nem választható és nem Választhat.

A tiszieletbéli tag, í/szféIetbaliolnók köle|és:
á) az Alapszabályt megtartáni,
b) az egyesület munkájái érkölcsileg támogatni, jó hírnevételőseglten',

c) magánéletében, munkájában, egyházi szolgálatában ill, tevékeny§égében feddhetetlen és
példamutátó életet élni,

3.

A tag§ágivi§zony

létíejótte és megszúnése

3,1, A szöVetségi tagság a belépésikérelemnék az Elnókség á|Lali elfogadásával kéletkezik.
3,2. A szöVetségi tagság megszúnik:
á) a tag haláláVal,
bJ a tag kilépésévol,ametyet kásban kell az Elnökséggel kózölni, A tagság a közlés kézhezvételének
napján szűnik meg de a kilépéssela Volt tag esetleges Vagyoni kötelezettségei nem szűnnek meg,
egyházmegyei szervezó, bámely küldött, a szóvetség Elnöksége,
c) kízárással, a területi

laggyilés,

vagy a íelügyélóbízoftság által az etikai bizott§ághoz írásban, indokolással ellátottan elóterjesztett
javaslata alapján, az Á/apszabály, vagy va|amely közgyűlési határozat rendelkezéseinek súlyos Vagy
ismételt megsértése, a szöVetség érdekeit, a szöVetség értékeit, magyar reiormátusság
hagyományait, a szövetség célját veszélyeztetó, vagy séríö magatartás esetén, az etikai bizottság
Véleményéneka figyelembevételévela Küldöttgyl:]lés által hozott határozat alapján.
d) az egyesület megszűnéséVel,
e) felmondással, ha a tagság feltételei megszünnek,
f) felmondással, ha a tag a tagdíj fizetéséVel egy éven t(jl elmarad, és a frzetési kötelezettségre történó
felhívás és a jogköVetkezményekre történó figyelmeztetés ellenére annak í0 napon belül nem tesz

a

3,3. KizárásÉ vonatkozó javaslat esetén:
a) az etikai bizottság és az érintett tag részéreírásban meg kell adni a javaslat indoklá§át kúldöífgyúié,§
elótt 60 nappal, amellyel együtt a tagot értesíteni kell a kizárási éljárás megindításáról,
b) az indoklásnak taftalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényéketés bizanyítékokat, valanint a
jogolvoslat lehetóségét és módját,

c) a kizárási javaslat elíogadása vagy elutasítása eséténa határozatról lrásban a tagot értesíten i kell, aki
a határozat ellen annak kézhezvételétólszámított 15 napon belül fellebbezhet az Elnókségnél, aki azl
elblrálásra az etikai bizottsághoz továbbítja,
d) az etikai bizottság véleményealapján az E/rókséo a határozatot megerósítheti Vagy Visszavonhatja,
amiről a tagot értesíti.

3,4

A tágsági jo§vivony a 3,2. pont e) é§ f) alpontjában szerepló esetekbén felmondás§al §zűnik meg,

amelynek során:
a) a 3.2, port e) alpontjában szereplő esetben a tagot a feltételek megszűnéséló| és az Elnökség álIal
elsó fokon hozott felmondási határozatról értesítenikell, aki a felmondási határozat ellen 15 napon
belülféllebbezhet.

b) a fellebbezést az etikai bizottság véleményénekbekérésévela küldöftgyúlés újabb 15 napon bélül
élblrálja és annak eredményéróla tagot értesíti
a) a 3.2. pont 0 alpontjában szeréplö felhíVásban szereplő í0 ,ap túllépésea felmondást hatályossá
teszi, fellebbezésnek helye ninc§,

3.5.

A szövetség rendes tagjai vagyoni hozzájárulásként évenle tagdúat fizetnék.
A tagdíj ós§zege 2000,- Ft, arnety összeg 2023- 01-01- napjától a tagdíj ajánloft legkisebb méftéke, ézt
fiwélombe véve a tagdíj összegéíe a továbbiakban a2 Elnóksóg ad ki éves ajánlást.
Á tagdíjat tegkésóbb mindén év 01.31. napiáig ke| egy ósszegben negfizetni a szövetség által
kiboésátott csekken, banki utalással, vagy a szóvetség házipénztáába készpénzben. A szövetségbe
újonnan bétépó rendes tag a tagsági jogvíszonya keletkezésénékévébena tagdíj ósszegét a tagsági
jogviszony tétesítésétólszámított 8 napon belül, ozt kóvetóen legkésóbb minden év 01.31. napjáig
köteles a szóvetség házipénzárába készpénzben, Vagy a szövet1ég bankszámlájára töllénó áfutalés,
vagy a szövetség által kibocsátoft csekk íltján megfizgtni
lll.
A SZÖVETSÉG ORSZÁGOS DÖNTÉSHOZÓ SZERVE

1,

A külüiftgyűlés
legföbb döntéshozó szeNe a kt]ldöttgyűlés. A küldöttgyúlés ülései kyilvánosak, amely
nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetékben koflátozható,

A szövetség

A küldöítgyúlésen szavazati joggal rcndelkezik (a továbbiakban: alkotó tagok):
a2 Elnökség tagja
a küldótt (aki egyben az egyházmeglei szoNezó is)
A kúldötlgyűlésre a falügyeló bízotlság tagjait tanácskozási joggal kötelezóen meg kel hívni.

a)
b)

2.

A küldöttgyűlés összehívása é§ haláíozatképe§§ége
A küldöftgyúlést legalább éventéegyszer össze ke hívni. Az alkotó tagok egynegyedénék lrásos
kezdeményezésóre, amely tartalmazza az ósszehívás célját é6 indokét, rendkívüIi kúldöftgyúlést kell

2-1.

tls1zehívni,
Ha ezt az Elhökség 20 napon belül nem teszi meg, akkor a kezdeményezók az indok, cél, idópont és a
hely megjelóIésével maguk is összehívhatiák azt.

22, A küldöttgyúlés irlé§e megtartható
a) az álkotó taqok személyes megjelenéséVel;
b) online formában is, amolyen hatáíozal is hozható.
Az úléslebonyolításához igénybe vehetó élektronikus hhközló eszkózök: Micíosoft Teams, zoom
alkalmazások,
Az igéhybe vehétó elektronikus hílkózló eszköz alkalhazásnak feltételei és módja: Az alkalnazotl
rehdszer lehetóvé teszi az ülésen Észtvévök személyénékmegálapítását, azonosításáI egyedi
azonosítóval, jelszóval, nów6l, valamínt a személyes jelenlétet helyeftesító módon biztosítja az egyes
napirendi pontokhoz vagy az azokkal kapcsolatban teft észrevételekhez való azonnal| hozzászólás, a
résztyovók közöfti kölcsönös és kolátozásnentes kommunikáció lehetóségétAz atkalmazási mód lehetóvé teszi a észleges (egyes alkotó tagok olektroníkus hírközlési eszkózzel
való részvételét),illetve a teljes kt]ldóftgyúlési ülés (minden alkotó tag elektronikus hí*ózlési
eszkózzel vesz leszt) élel<tronikus hítkózló eszköz iltján való megtaftását.
Hektronikus hírkózlö eszköz uénybevótelével töllénö ülés lébonyolítás esétén csak nyílt szavazással
tüténó határozathózataha van lehetőségAz alkalmazott hílközlö eeköz lLtián megtaítoft úlésnyilvánosságát a szövetség holnapján éIaheö
linken kéresztüI követhetó llésezés fornájában biztosítja a szövetség.

4,h

2.3. A küldóttgyúlés jogosult alés taftása nélküI, levelozés tormájában döntést hozní-

A2 Elnök a határozathozatalhoz szükséges elóterjesztést és az elíogadága javasoft határozat szóvegét
taftalmazó szavazólapot a t@Nozett hatérozathozatal napja elótt legalább 7 (hét) nappal hásban (emailen, postai úton, futár (ltján) megküIdi az alkotó tagok részéíe-Ezzél egyidejúleg felhíuja az alkotó

tagokat, hogy a határozat elfogadésátóI, vagy elutasításáól a meghatározott hatáidóig írásban
nyilatkozzanak.
Az alkotó tagok jogosultak írásbeli informáljs egyeztetést kézdenényezni a határczaftervezet egyes
pontjainak tisztázása érdekébenvagy kémia kérdés ülésen tüténó negtáryyalását. Az Elnökség kóteles
é kezdeményezésnek eleget tgnni.
Az alkató tag szavazata kizárolag írásban érvényes;a kitöItóft és aláííIszavazólapot (változtatás néIkül)
a szavazásra eIóíft haténdón belúl kell eljuttatni a szóvétség címére, a szóvetség Elnökségénék
címezve, postai úton, futár útján, személyesen, vagy beszkennelt formában é-mailen, az alkotó tag
egyesületnél nyilvántaftotí e-mail címéról túténóvisszaküldéssel,
Ha valarnely alkotó tag szavazata a megadott határidóig nen é*ezik vissza, úgy kell tekinleni, hogy az
adott határozatijavaslat negszavazásában nem vet1 észt.
A szavazásft nyifuaálló hatándó elteltét, vagy anennyiben valam€nni alkotó tag szavazata a
visszaküldési hatáidó éItéIteelóft visszaérkezik, úw az utolsó szavazat visszaérkezésétkövetó 8 (nyolc)
napon belül az Elnökség a beérkezeft szavazatok alapján jegyzókönwet készít, amelynék talíalmaznia
kell a szavazás eredményét, a határozat meghozatalát, vagy az indífuány efuetését- A jegyzókönyvet az
Elnók és egy elnökségi tag íia aIá, csatolni kell hozzá a szavazólapokat. A határczat számában azt a
dátumot kell szerepoltetoni, amikor az utolsó, hatáidóben beérkezö szavazóIap megéíkezeft az
egyesüIethez. A jegyzókönwet közzé kelltennia szövetség honlapján.
A szövetség az írásbeli dóntéshozatali folyamat nyilvánosságát a fólyamatot ósszegzó jegwókónyv
egyesületi honlapon való közzétételévolbiztosítja,
2,4, A k0ldöttgyülés ülését az Elnók híVja össze, a küldöttgyűlés idóPontja elótt légalább 15 nappa| kiküldön,
írásbeli meghíVóVal, ame|y postán, vagy é-mail-é, küldhetó, A meghívónak tartalmaznia kella szóVetség
nevéi és székhelyét, a küldöttgyűlés helyét, idejét, a javasolt napirendet, az írásos mellékletekhez való
hozzájutás módját, határozatképtelenség esetére a megismételt kózgyűlés időpontját, helyét és az eltéró
hatá.ozatképességi szabályok.a Vonatkozó f igyelemfelhíVást
A neghívó kézbesítésetöl szémítoft 3 napon belúl az alkotó tagok és a szóvetség szevei az Elnöktól a
napirend kiogészítésétkérhetik, indokolással A napirend kiegészíteséreaz Elnók jogosuft.

Ha a napirend kiegészttése iránti kérelemról az Elnók nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyúlós a
napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelózóen küIón dönt a napirend kiegészítésének
tárgyában.
2,5.

A küldöttgyűlés határozatképes, ha azon az alkotó tagok tóbb mint 50 %o-a jolon van, illefue beküldte
szavazatát. A szavazó alkoló tagok számát a küldöttgyűlés kezdetekor, és az egyes hatáíozatok
meghozatalakor kell számba Venni, Ha a küldöttgyú|és határozatképtelen, akkor az eredeti napiredi
pontokkal i§mét ös§zehíVható, 15 napon belúli idópontra. Ekkor
számától függetlenül hatérozatképes.

2.6,

A küldöttgyűlés haíárczalail

a kúldóftwúlésa jéIénlevó tagok

jelen pontbah és a ||1.3.1. pont a), b), c) és e) alpontjában leírt esetek
kivételével nyilt szavazássa| a résztvevó küldöttek egyszerú szótöbbségéVel hozza,
Titkos szavazást kell elrendeln i személyi kérdésekben i tisztségViselők megVálasztása, Vagy visszah íVása
a

esetén,

A küldöttek személyesen, Vagy meghatalmazott képviselójük útján szavazhalnak. Meghatalmazott csak
rondes tag lehgt,

A szavazások e.edményénekmegvámlálását

ti§ztújítás esetén a jelölóbizottság,

egyéb esetben a

küldöttgyűlé§ által megválasztott és a Választás eredményéVel nem érintett tagok Végzik,

A napirendi

pontokat, a levezető elnök nevét, az élhangzoft hozzászólásokat, szavazással elfogadott
határozatokat, ázok idejét és hatályát, az élfogadás számaÉnyát jegyzókönyvezni kell és a szöVetség

honlapján kell nyilvánosságra hozni, A jegyzókönyvben rögzíteni kell a szavazati számarányokat, A
szóvétség títkársága
határozatképesség rhegéIlapítása a levézétó elnök, a jegyzóRónyv vezetése
Elnók által kiélólt mu nkatársának feladata.
Ajegyzókönyv hitelesítésérea küldöttgyülés két alkotó tagját kell megválasztaniA iegyzókónyvezé're vonatkozó szabályok iányadók az eléktronikus hírközló eszköz útján taítoft üIésre
is azzal, hogy ez esetben a jegyzókönwben az elektronikus hírkózló észkóz igénybevételét rőgzíteni kell.

a

A küldöttgyűlés napirendjét szavazással kell elfogadtatni,

2,7. A küldóttgyű!és haiározathozatalában nem szavazhat:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

akit a határozat kötelezettség vagy felelósség alól mentesit vagy
elönyben lésze6ít;
akivel a határozat szerint §zérzódési kell kötni;

a szövetség terhére másfajta

aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a szöVetségnek nem tagja Vagy alapítója;
akia döntésben érdékelimás szervezettel többségi befolyáson alapuló kapc§olaiban áll; Vagy
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

2,8, A határozatokat az éílntettekkel igazolható módon kell közölni,
3,

A küldóttgyűlé8 döntési jogköre

3,í- A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a)
b)
c)
d)
e)

0
g)
h)
i)
j)
k)
3,2,

az Alapszabály elfogadása és módosítása a részt vevó alkotó tagok háromnegyedének a

szavazaíával:
a szövetség céljának módosítása a szöVetség megszúnésénekkimondása, melyhez a le§zí yevó
alkotó tagok hárcmnegyedes szótöbbsége szükséges;
más egyesulettel való egyesülés kimondásáról, és egyésületekre való szétválásíól való döntés,
mélyhéza küldöttgyűlésen Észtvevó alkotó tagok kétharmados szavazati többsége szükségesl;
országos tisztségviseló (//l4,3,) mégválasztása, visszahíVá§a
az éves gazdasági beszámoló, ezen belül az Elnökség állal a szöVetség vagyoni helyzetéról és,a
tárgyéVi költségvetésról §zóló elóteí.jesztés elfogadása a részt vevó alkotó tagok kétharmadánák
szavazatával,
jelenlegiés korábbi egyésületi tagok, tisztségviselók, felügyeló bizottsági tagok, Vagy más egyesületi
szervek tagjai elleni káltérítésiigények érvényesítesérölValó dóntés
terüIoti szelvezetek létléhozá'ának megorósítéséés negszúnésénekkimondása,
fegyelnijogköí gyakolása a választott országos tisztségviselókre vonatkozólag
a szövetség szeNezeti- és Múkódési szabályzatának az elíogadása és módosítása,
minden olyan kérdés, anolyet az Elnókség vagy a klldöftek 20 %-a tárgyalásft, határczathozatalra
szükségesnek ítél,
döntés tag kizáásáról
.3.3. pontban leídak szeint

a

A

küldöttgyúlés esetenként felhatalmazhatja az Elnókséget, hogy - az alapszabály módosíáúrol, a
szóvetség jogutód nélküli megsz(rnéséról és a végelszámolás négindításáíól,a szóvetség jogutódlással
tölténó megszúnésérólvaló dóntés, a szárnviteli tör,lény szeinti éves beszámoló, kózhasznúsági
mélléklet és az éves kóltségvotés effogadása, tagkizárás, továbbá a Felügyelóbizottság elnóko és tagjai
negválasztása kivételével a köVetkezó éves küldóttgyűlé§ig eljárjon a kt]ldöttgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utalt valamely ügyben, Elról az ef,ók köieles jelenté§t tenni a küldöttgyűlésnek,

-

4. Az

oEzágos ti§ztségvlselók választása, ti§ztségének meg§zűnó§e

4,1, országos tisztségíeaz a nagykorú személy Választható, akinek cselekvóképességét a tevékenysége
ellátásához sz0ksége§ körben nem korlátoziak, továbbá
a) magyar állampolgál, aki megfelel a x/- íejezetben meghatározott összeférhetetlenségi szabályoknak,
bI elene egyházi bíróság elmarasztaló ítóletet, vagy vílági bíóság büntetóügyben elnarasztaló ítéletet
nem hozott, vagy mentesüIt a bünteteft elöélethéz fúzódó hátrányos következmények alól,
c) nincs eltiltva vezetói tisztségviselój tevékenységtől a határozatban megszabott idötarlamra,

4.2. Az Elnökség a kúldöftgyúIés élöft |égalább 90 nappa|3lag(l jelölóbizoftságot hoz létre, amely a jelölés
hódjáról a tagságot tájékoztatja. A jelölóbizoltság a tagság körében végzett kózvéleménykutatás után
javaslatot tesz a ]'e/ö/és],é, A jelölőbizottság irányítja a Választást és Végzi a szavazatok számlálását,

Amennyiben

a

jelölóbizottság

valamely tagja

küldöttgyűlésnek pöttagot kell Választania,

is jelötté válik, ú9y helyére a Válaszés elótt

a

4,3, A2 országos tisztségvisélók a köVetkezók:
Elnókség tagjai, akik a szóvetség vézetó tisztségvisolói.
Feltigyeló Bizottság elnöke és tagjai.

a)
b)

4-4, A küldöttgyúlés bármely lagjának elóteíjesztése alapján más is jelöltnek tekintendó, ha ót a megjelent
alkotó tagok 20%-a támogatja,

4,5. AZ országos tisztségviselők mandátuma - ettól eltéró küldóttgytllési határozat hiányában és a tisztség
elfogadó nyilatkozat aláírásának feltételével - a küldöttgyű!és éVénekjúlius 01, napjától kezdódik, és az
azt követó ótödik éV június 30. napjáig tart

,,"

/\

5.

A határozatok kihirdetése é€ nyilvántaítása
A hatá.ozatokat a küldöttgyűlésen ki kell hirdetni, továbbá

5.1.

- a tag kizárásával kapcsolatos határazat
közzé
kell
tenni.
a
szöVetség
honlapján
kiyéíeléyél
Az Elnökség határczataif közzé kelltennia szövetség honlapján,
A küldöttgyütés é§ az E/rökség döntéseit az érintettekkel igazolható módon közölni kell.

5.2. A Küidöttgyúlés hatáíozatainak nyilvántartása akkénttörténik, hogy a Kúldöttgyűlésjegyzőkönyvé alapján

a határozatokat be kell uezelni a Küldóttgyúlésl Határozatok Könyvébe, évenként kezdódó folyamatos
sorszámmal és éVszámmal, ahol meg kelljelölni a határozathozatalban részt Vevók számát, a döntést
támogatók, iartózkodók és ellenzók számát is, A Küldöttgyűlési Hatálozatok Könyvét a titkárságon kell
órizni, amelybe e/ózetes egyeztétéjt kóvetóen bárki betekinthet,
},z Elnökség hataozaíait bé kell vezetni az Elnökségi Határozatok Könyvébe, melyre a Küldótwúlési
Haárczatok Könwéré vónatkozó rendalkezésékétkell megtelelóen alkalmazni.
A szövetség múködéséVelkapcsolatos adatokat, szolgáltatása igénybevételének módját, Valamint
beszámolói közlésének nyilvánosságát a honlápján biztosltja.
lV.

üGWEZETÉs,
DÖNTÉS ELÓKÉSZÍTÉS,VÉLEMÉNYEZÉS
1, Elnökség
1

,1,

A szövétség Elnőksége 5 (ót) tagból á , akik az egyes feladatokat egymás kózött felószthatják.
Az Elnökségitagok 1 évre naguk kózüI választják:

.
.

az elnököt
alelnókót

,1.2.

Az elnök feladata:
a) a Küldóttgyúlés összehívása, a küldóttek, a szóvotség országos tisztségviselóí és a tagság értesftése,
hányuló
a Küldöttgyűlés napiendi pontjainak neghatározása, döntés napirend kiegészítéséíe
indítványftl
b) etlátja az alapszabályban, szMsz-ben a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.
c) a szövetség képviselete,

1.3.

Az Elnókség íé|adalküe:
a) a szövetség napj ügyeinek Vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
me9hozatala,
b) döntés a szövetség által szeruezett konférenciák progranjárol (elóadók, infrastruktulális feltételek),
c) a szövetség tevékenységérólszóló éves bészánoló elkészítéseés Küldöftgyalés elé teiesztése,
d) az éves szánviteli beszánoló, kózhasznírsági me éklet ós köíségyéléselókészítése és annak
Kúldöftgyúl és elé terjesztése,
e) döntés a tagsági díj néftékéftla 11.3.5. pontban foglaltak frgyelembevételéVel; a PRESB|TER címú
\ap elófízetési díjának meghatáíozása
0 a szövetség vagyonkezelése, a vagyón felhasználására és befektetéséíevonatkozó, a KüldöttgyúIés
hatásküébe nen taftozó dóntések meghozatala és végrehaltása
g) a szővetség alapszabály szeíinti szeNei negalakításának, és a téztségviselók megválasztásénak
elókészítése,
h) részvétola KüIdöttgyúlésen és válaszadás a szóvetséggel kapcsolatós kérdé'ekre
i) a Kúldóttgyúlés határozatai végrehajtásának az irányítása

j)

a tagság nyifuántaftása,

k) a szövetség határozatainak, szefuezeti okiratainak és egyéb dokumentumainak vozetése,
l) a szövetség núkódésévelkapcsolatos iratok megórzése,
m) a szóvetséget élintó megszúnésiok íenná ásának mindenkori vizsgáIata és annak bekövetkezte

esetén az é töNénrben eIóíft intézkedések mggtétele,
n) szeízódések kötés9 és teljesítésük ellen'rzése más, a szóyefség szánára szolgáltatást, támogatást
vagy anyagj javakat nyújtó személyekkel, szevezetekkel vagy vállalkozásokkal (könweló, felelós

széíkésza,

o) munkaszerzódés kótése és munkaköi leírás készítésea szóvetség alkalmazoftjai részére,
p) szelzódósek kötésé önkéntes szolgálatot végzó tisztségvisqlókkel,
q) szüksóg esetéh kónywizsgáló nqgválasztésa, vis'zahívása, díjazásának megállapítása
í) tájékoztatás a Küldöttgyíllés számára olyan szeftódés mégkótéséóI,amelyet a szóvetség saját
tagjával, tisztségviselójével, nem választott munkatáísaival, vagy 6zek hozzátarlozójával kót,

s) javaslat tiszteletbeli tag, tisztolatbelí elnök círh adományozá'áía: a 11.1.3. pontban meghatározoft
esetben a küldőttgyúlés e6eti felhatalmazása alapján dóntés tiszteletbeli tagi, illetve elnőki clm
adományozásálóI
t) szárnvítéljPolitika elfogadása
u) a Kanizsai Pálfi János díj odaíélése
v) a küldóttgyttlés eseti f'Ihatalmazása esetén clöntés a ll1.3.2, pont szerint
Az Elnókség 'leladatainak teljesítéséértfelelósséggeIta.tozik a küldöttgyúlésnek.
1.4.

Az Elnökség üléseit az Elnök híuja össze szükség szérint, de legalább éventé4 (négy) alkalommalA meghívót és az egyes napir€ndi pontokhoz taftozó ílásbeli elóteúesztésgkgt az elnök a tefuezetl
úlésnapelótt legalább 7 (hét) nappal kötéle6 az elnókségi tagok, egyéb meghívottak egyestlletnél
nyilvántaftott e-nail címéle küIdött é-mailben megküldeni, sürgós döntéshozatalt igényló, vagy egyéb
kOlönösen indokolt esetben e hatáidó lerövidíthétó, illofue szóbeli elóteíksztésre is sor korúlhet, a
sürgósség, ílletve kúIónös indok alátámasztása mellott.
A meghívónak taftalmaznia kel az elnökségi ülés idópontját, helyét, valamint a javasolt napirendet.
Az elnöksógi úléstsoron kívüI össze kell hrvni (rendkívüli ülés), ha azt az ok és a cél megjelólésével
k,zdeményezí az elnökség két tagja. Az elnök ebben az esetben köteles az ?lést ósszehívni a
kezdeményezés tudónására jutásától számítoft 15 napon belüli idöpontía- Aménnyiben ennek nem tesz
eleget, az ülés összehívására az indítványozók is jogosultak- Réndkívüli ülés esetén méghlvóban fel kell
tüntetni a rcndkívüli ülés kezdgményezójét, valamiht a íendkívúliüIés összehívásának okát és célját is.
Az elnök az elnökségi ülésre meghívhatja a szóvetség íelúgyelóbizoftjágának elnökét, kúlső résztvevót,
szakéftót. A meghívó szóIhat az ülós egészére,vagy csak meghatározott napirendi pontokra. A
neghívottak személyére az Elnökség tagjai javaslatot tehétnek, nelYól az elnök dónt. Ha az ülés
összehívását ném az elnök, vagy az Elnökségi tag javasolta, az űlésre meg kell hívni a kezdeményezü,
tanácskozási joggal.

1.5,

Az elnók az üIés kezdetén megállapítja a határozatképességet.
Az üIés határozatképés, ha aíla ninden tagat keló idóben és elóíft módon meghívtak, az ülésen a tagak
2/3,a, de legalább háíóm tag személyesen, vagy elektronikus hírközló eszköz útján jelen vanHatározatképtelenség esetén az ülést az eredeti idópontot követó legfeljebb 14 (napon) belúli idópohtra
ismót össze kell hívni. A megismételt ülésre vonatkozó meghívás módja azonos az üIés meghíVási
módjával.

1.6,

A napirendet szavazással

1.7.

Az üIésíól jegyzókönwet kell készíteni,amely tartalmazza a napirendi pontokat, a levezetó elnók,
jegrzókönwvezetó nevét, az elhangzott hozzászó]ásokat, szavazással elfogadott határozatokat, azok
idejét és hatályát, a szavazatok számaíányát. Az Elnökségi üIés jegyzókönyvét egyesület honlapján kell
nilvákosságra hozni- A jegyzókönywezetót az elnökjég az űlésen jelöli ki. A jégyzókónyv hítelésítéséré
az Elnökség két tagját kéll megválasztanl.

1.8.

Az Elnökség a határozatait egyszerú szótóbbséggol, nyílt szavazással hozza, kivévé,ha az Elnökség
egysze l szótöbbséggol titkos szavazést rendel el, Vagy azt jogszabály íúaeló. .szavazategyenlóség
eséténa javaslatot éIutasítoftnak kell tékinteni. A határozati javaslatokat kúlón-ktJlón kell szavazásrc
bócsátani. Minden szavazás után az Elnók megállapítja a szavazatok számát és ennek alapján a

kélt etfogadtatni. Új napirendi pont felvétele

az élnóktól kérh€tó a meghívó

kézhézvétéIétólszámítoft 3 (három) napon belül írásban, vagy a napirend elfogadása elóft szóban.

határozati java'lat elfogadásá!, vagy elutasítását, továbbá a leadott szavazatok arányát,

1.9.

Az ülés mégtaíthaló személyes jelénlétnélkül, éIektrcnikus hílközló észköz l1tján is, amelyen határoza| i6
hozható,

Az úléslebonyolításához igénybe vohétó
alkalmazás.

olektronikus hírkózló eszkóz: Microsoft Toams, zoom

Az igénybévehetó elgktronikus hírkózló eszköz alkalmazásnak íeltételeiés íhódja: Az alkalmazott
rendszer lehetóvé teszi az ülésen résztvevók személyén1k megá apíésát,azohosíésát egyédi

azonosítóval, jelszóval, néWel, valamint a személyes jelenlétet holyeftesíó módon biztosítja az égyes
napiíendí pontokhoz vagy a2 azokkal kapcsolatban teft észrevétel€khez való azonnali hozzászólás, a
lészfuévók közötti kólcjónós és korlátozásnentes kommunikáció lehetóségét.
Az alkalnazási mód léhetóvé teszi a részleges (egyes tagok elektronikus hírközlésí eszközzel való
lészvételét),illetve a teljes élnökségi ülés (minden tag elel<tronikus hírközlési eszközzel vesz részt)
eléktronikus hííkőzló eszkőz útján való íészvétélét.
Elektronikus hírközló eszköz igénybevételéveltólténó ülés lebohyolítás esetén csak nyíft szavazással
tófténő határozathozatalra van lehetóség.

Az alkalmazott hííközló eszkóz útján megtaltoft ülés nyilvánosságát a szövetség holnapján elhelyozeft
linken kózvetített ülés fornájában biztosítja a szóVetség.
A jegyzókönwézésre vonatkozó 1.7- pontban íft szabályok iányadók az elektronikuj hírkózló eszköz
(ltján taftott ülésre is azzal, hogy ez esetben a iegyzőkónwben az elektranikus hírkózló eszköz
igéhybévételétrógz íteni kéll,

1-10.

Az Elnökség jogosult ülés tartása nélkül, lév1lezésfoímájában dóntést hozni.
Az anók a határozathozatalhoz szükséges elóteiesztést és az elfogadésra javasolt határozat szövegét
a teNézeft határczathozatat napja eIöft legalább 7 (hét) nappal írésban(e,mailen, postai(lton, fuíál útján)
megküldi az elnökségi tagok reszérc. Ezzel egyidejúlég íelhíujaaz elnökségi tagokat, hogy a határozat
elíogadájáíól, vagy elutasííásáfil a meghatározoft határidóig írásban nyilatkozzanBk
Az elnökségi tagok jogósultak írásbeli egyéztetéstkezdeményézni a határozaítér,/ezet egyes poktiainak
tisztázása érdekébénvagy kérni a kérdésülésen tófténó megtárgyalását. Az Elnók kótelés e
kézd e mé n yezésne k eleget ten ni.

Az elnókségi tag szavazata kizárolag ííásban érvényes;a kjtóltótt és aláílt szavazólapot (változtatás
nélküt) a szavazásra elóíft határidón bélül kell eljuftani a szövetség címére,a szövet'ég Elnókének
címezve, postai tlton, fuér útján, személyesen, Vagy beszkennelt fornábak e-mailen, az elnökségi tag
egyesületnél nyilvántaftott e-hail cínéról tófténó visszakúldéjsel.
Ha Valamély etnökségi tag szavazata a megadott hatáidóig nem érkezik vissza, ilw kell tekinteni, hógy
az adott határozati javaslat megszavazásában nem vett íészt.
A szavazásra nyitvaálló hatéridó elteltét, vagy amennyiben valamennyí elnökjégi tag szavazata a
visszakütdési hatéidó eltélte etőtt visszaérkezik, úgy az utolsó szavazat visszaérkezésétkóvetó 8 (nyolc)
napon belüt az Etnók a beérkezett szavazatok alapján jegyzókónwot készít,amelynek taftalmaznia kell
a szavazás éredményét,a határozat meghozatalát, vagy az indítvány elvetését.
hásbéli döntéshozatal esetében a titkos szavazást oly módon kell biztosítani, hogy a postai úton a
meghívóval ggyüft küldéndó, megcímzett borítékonbélüI helyezendó él a szavazólap egy jelöletlen, lezat
bo tékban, és beküldendó a szóvgtség irodájába, vagy az így olhelyezeft szavazólap laadható
szernélyejen a szövétség székhelyén.
2.

A §zakbizottságok és tanác§osok

2,1, A szövetség országos ügyvezetésében az Elnökséget állandó é§ eséti szakbizottságok, Valamint
tanácsosok segítik, akik csak a szóvetség rcndes tagja lehetnék.
2,1,1, Állandó szakbizottsági

A.

Etikai Bizottság
Feladata:

a) A küldöttgyillés Vagy az Elnökség által a bizottsághoz utalt ügyek kivizsgálá§a
b) A tagok és a területi szervezetek által bényújtott panaszok és kizárási javaslatok hvizsgálása,

B.

Misgziói és Píésbftérképzé8i
Bizottgág
Feladata:

a) A szövetség missziói és presblteliképzési munkájáía vonatkozó alapelvek és hosszú távú
elképzelések kjdolgozása a Magyarorvági Réformátus Egyház missziói elképzeléseihez
illeszkedve, továbbá együttműködve más íefoímétusegyháziés társadalmi szervezetekkel,
b) Évenkénta teúleti szervezetek részércirányelvek kladása a munkatervek missziói és
prcsbite*épzési uónalkozá§ainak megtervezésére, illetve jlyen munkaterv összeállésa az
Elnőkség, valaminí a KúIdöftgyúlés számárc.

c) a szóvetség missziói és presbiterképzési munkájának szeryezésé é§,irányítá§a, kiemelve á
d)
a)

D

pre§biterek között

Végzendö evangelizációs szolgálatot,

a presbiterek képzésének,továbbképzéjének taftalmára, formájára, íendszelércvonatkozó
vizsgálatok végzése,és javaslaftétel az Elnökség i . a Küldóftwúlés lészéíe
kópzések szefuézése, tanácsadással való segítése

a prosbiterképzési támogató anyagok szerkesztés?, és azok kiadásának, terksztésének,
illetve a szövetség honlapián töfténó közzétételének szorvezésé.

Az állandó bizottságok elnökét az Elnökség választja,

Az állandó bizottságok tagjaii a bizottság elnökének a javasla€ra,
idótaftamára az Elnökség írásban bízza meg,

a bizottsági elnók megbizatásának

A bizottsági olnök, tagok bármikor indokJás nélkúlvisszahívhatók, a tisztségükról a bizoftság elnőkéhez
ííásban benyújtott lemondó levele útján lemondhatnak, tisztségúk megszúníka halálukkal és a határozott
idejü megbízás l ejá ftával.
2.

1 -

2. Eseti bizottság

:

Az Etnökség jogosult egyszefi szótöbbséggel neghozoft dóntéssel eseti bizoftságot létrchozni. Az

Elnókség a bizottság lékehozásáról szóló döntésben rendelkézjk a bizottság feladatáról és
negbízza a bizottság elnökét és tagjait, valanint meghatározza megbizatásuk idótaftamát és
esotleges díjazásukat, A bizottsági elnök, iefue tag bármikor indoklás nélkül visszahívható,
tisztségéról bámikor indoklás nélkül lemondhat, tisztsége megszúnik a halálával és a határczott
idejú megbízás lej aftval

2,í.3, Tanácsosok

Az Elnökség jogosuft egy1zerú szótöbbséggel meghozoft döntéssel Tanácsost megbrzni. Az

Etnökség a Tanácsos megbízásáró| szóló dóntésben rendéIkezik a Tanácsos feladatáól, valamint
meghatározza mégbIzatása idótaítamát és esefleges díjazásukat. A Tanácsos bámikor indoklás

nélküI visszahívható, tisztségéról bálmikor indoklás néIkül lemondhat, tisztsége megszúnik a
halálával és a hatálozott idejú megbízás lejáftával- A Tanácsos a feladatkórébe taftozó elnökségi
napirendek tárgyalásán az ülésen tanácskozási joggal részt vehet.
2.4.

ál|andó és eseti bizoti§ágok (továbbiakban együftesen: bizoftság) íagjaira a ll1.4.1. a),c) pontban
lefektetetl szabályok Vonatkoznak,

Pa

a bizottság elnöke
gondoskodik. Az ütés személyes ]b/orléííelteléíon-konferencia útján Vagy egyéb éleKronikus
eszközökkel /s megíal,Íl,ató, továbbá ülés taftása nélküli döntéshozatal is lebonyolítható. A bizoftság a
saját ügyrendjét ínaga áIapttja meg,

2,5 A bizottság éVente legalább 1 (egy) alkalommal ülésezik, amely ülés összehíVásáról

A bizottságokat a bzoíísági elnók vezeli,
2.7 A bizottság elnöke a íárgyévétnagelózó év rnl]néiáíól beszámolót, a tárgyéVre pedig munkatervet készit
az éVes küldöttgyűlés részére,melyet e|ózetesen rnegk(r|ó az Elnókségnekis.
3-

Lernohdási és helyettesítési réhd

3,1

Az Elnökség

tagja a tisztségéról az Elnókséghez címzeft, az Elnökség másik tagjához mogküldött
nyilatkozattal bámikor lenondhat azzal, hogy amennyiben a szöVetség müködóképessége ezt
megkíVánja, a lemondás az új tjszt§égviséiö megválasztásáVal, ennek hiányában legkésóbb a
bejeleniéstól számított 90 napon válik hatályossá,

32 Az elnóki tisztség egyéb módon való nagszúnése(pl. halál, felmentés) esetén, a szövetség
múkődóképessegénék fenntaiása érdekében az elnök jogkölét ügyvivóként az alelnök látja el teljes
jogkölrcIaz

3.3, Az Elnököt

3-4.

(lj elnök

mégválasztásáig, de legfeljebb 90 napig.

akadályoztaIása alatt az alelhök helyettesíii, teljes jogkörrel,

Ae Enókség, Felügyelőbizottság, i efue a bizoftságok elnökénél, tagjainá| taíós akadályoztatásnak
minósül a legalább 3 (három) hónapos képtelenség felad atai ellátására \pL beteqség miaft).

3.5. A,z Elnökség béímdytagja tartós akadályoztatása esetén, illetve amennyiben az e/rökségl tagok száma

az alapító okiratban meghatározott kötelezó létszám alá csökken, /dókózj váIasztást kelltaftani,
a) Az idóközi választás céaéból az Elnókség köteles az ok bekóvetkezését követő 30 napon belüli
dópontra a küldöttgyúlést összehjvni.

b) Az időközi

Választá§ során megválasztott elnökségi tag megbizatása

j

a

tóbbi elnókjégi tag

lernégblzaíásával ggyidejúleg
c') Amennyiben az elnóki usztség megürcsedése miatt kerüIt soí az idókózi választásra, az Elnökség az
eredményes idóközi választást követó 30 napon belül saját tagjai közül elnökót választ. Ugyanez
irányadó az alelnökrc és a Míssziói és Presbitorképzési Bizottjág elnókére.
d) ldóközi Válavtás éséténa jelölést az E/nókség tisztségben lévő tagjai, ill- a küIdöttgyűlés tagjai is

e)

megtehetik a válaszlás napján.

A szavazatok számlálását a küldöttgyúlés éltal kiválasztott személyek Végzik,

Az idóközi vátasztága vonatkozó szabályok a lV.3.5- c pónl kivétolévelmegfelelóén irányadók az FB
elnókéíe és tagjaira is.

3.7. A bizottságok elnökének helyeftesítésétaz Hnókség által kijglólt násik tag láíja el. A bizottsági élnök,
illeúe tag taftós akadályoztatása esétén,továbbá a bizoűsági elnöki, illefue tagitisztség megtjre'edése
esetén áz Elnökség az ok bekóvetkezésétó| számított 30 napon belúl új elnököt, illetve tagot választ,
illéfue bíz meg.
3,8, Terüléti széNezeteknéla helyettesítés rendjére a területi taggyűlés hoz eseti határozatot.

A FELÜGYELÓ BEOTTSÁG
1,

A íelügyel6 bizottság (FB) személyi féltételei
Az FB elnökéülVagy tagjául választható az, aki

a)
D
c)

2.

megíé|ela ll1.4,1- pontban meghatározott köVetelményeknék,
séÁ ó, sen hozzátaftozója nem tólí be égyébor§zágos t/szt§égy/'§e/ó i tisztségét a szövetségnél,
a tagsági jagvíszonyon kívül a szóvetséggel egyéb jogviszonyban ném áll.

Az FBiogai é9 köteles§égei
Az F'B]ogosult a szöVetség tisztségvisetóitól, jelentést, bármely tagjától, egységétöl, alkalmaz ottjától
tájékoziaúst, íelvilágosítást kérni, a szöVetség könyveibe betekinteni, elszámolását, pénztárát

2,1,

megVizsgálni.

2,2. Az FB a küldöttgyíilésnek tartozik felelősséggel. Feladata és hatásköíe ennek megfelelóen a köVetkezó:

a)

a szöVetség múködésének folyamatos figyélemmel kísérése,elsósorban annak ellenóízése, hogy
az a törvények, egyéb jogszabályok, az alapszabály és a kiildöttgyúlés határozatainak megfelelóen
folyik-e,

b) a

Elnókség elténórzése, az Elnókség múkódésének,lényeges döntéseinek, határozatainak

a tagok, vagy a döntéshózó szerv elé ke.üló elóterjesztések vizsgálata
ágpontjának
ismeftetése a döntéshozó szerv ülésein
és ezekkel kapcsolatos á
esetleges bóVítésének Véléményezése
tevékenysége
fejlesztési
céljainak,
a szöVetség
éllenórz ése, így különösen

c)
d) a szóVeaég gazdasági beszámolójának, költségvetésének és közhasznúsági
ellenózése,
e) a beszámoló letétbe helyezésének ellenőrzése,
3.

mellékleténék

Az FB választása, tisáségének mégszliné8e
Az FB elnókét és két tagját a küldöttgytllés Választja meg , mandátumuk - ettől eltérö küldöttgyűlési
határozat hiányában és a tisztség elfogadó nyilatkozat aláírásának feltételéVel - a küldöttgyúlés évének

3-1,

júliu§

3.2.

0l,

napjától kezdódik, és az azt követó ötödik

év június 30, napjáig tart.

Az FB elnökség,

//etye tagság megszúnéséreaz Elnökség tisztségénekmegszűnéséreVonatkozó
szabályokat kellalkaImazn| azza]. hogy azFB tag, e/nök lemondó nyilaíkozaíála2 Elnökséghez inlézi.

4. Az FB múködóse:
4,1, A küldötigyiilés, vagy az Elnökség íelkélhetiáz FB-t meghatározott Vjzsgálatok elvégzésére,
4,2, Az FB á szöVétség éVes gazdálkodásának ellénözéséröl elóterjesztést készít a küldöttgyúlésnek,
AzFBazElnők§ég, illetve a küldöttgyúlés összehíVását kezdeményezheti, az Ectv.41.§ (3) bekezdésben
meghatárczott ésetben kótoles kezdeményezniaz összehlvás indokának a megjelölésével, Amennyjben
erre 30 (harminc) napon belül nem kerulsol, €z FB elnöko is jogosult a kúldöfrgyülést, iletve az Elnókség

llésétösszohívni.
4.3. Aa FB évente legalább háromszor ülésezik. Az üléseket az FB elnöke hivja össze, Az ülésekre
meghívhatja tanácskozási iogga| az Elnókség, Valamint az Elnökségi Tanács bármely tagját, Az FB
úlésein határozatait az FB kétharmado§ többségével hozza,
4.4 Az üIés megtartható személyes jelenlét nélkül, elektronikus hírkózló eszköz tltján is, amelyen határczat is
hozható-

Az

üIés lebonyolításához igénybévehetó elektronikus hílközló észkóz: Microsoft Téams, zoom
alkalmazás.
Az igénybe vehetó eleóftnikus hhközló eszkóz alkalmazá'nak feltétolei és módja: Az alkalmazott
rcndszer léhotóvé teszi az ülé6en résztvevök szenélyéneknegáflapítását, azonosíésát egyedi
azonosítóval, jelszóval, néwel, valanint a személyes jelenlétet helyeftesító ínódon biztosítja az egyes

napirendi pontokhoz vagy az azokkal kapcsolatban tett észrevételekhez való azonnali hozzészólás, a
Észfuevók közötti kóIcsónöj és kolátozásmentes komnunikáció lehetóségét.
Az atkalmazési mód lehetóvé teszi a lészleges (egyes tagok eléklíonikus hí*özlési észközzel való
részvételét),itletve a teljes ,lnökégi ülés (minden tag elektronikus hírkózlési eszközzel vesz részt)
elél<tronikus hííközló eszkóz útján való észvételét.
Etektronikus hírkóztó eszkóz igénybevételévéltüténó úléslobonyolítás esetén csak nyílt szavazájsal
tórténó határozathozatalía van lehetóség.

A szövETsÉG TER]íiLET szERvEzETÉl
1, Területi

széívezeteklétesítósé

Területi szervezetet a Magyarországi Református Egyház egyházmegyei beosztásához illeszkedóen
akkor lehet létésíteni,ha a SzöVetségnek egy egyházmegyében legalább 10 (tíz) tagja Van, Létrejóttét a
telü|eli szeNezet alakuló taggyúlésemondja ki.

2. TéíületíággyűIés
A területi szervezetek legfóbb szerve a területi faggyirlés, amelynek szavazati joggal rendelkező alkotó
tagja a területi széNezetbe tartozó minden íendes tag. A területi iaggydlé§ levelezés tltján e/ekírorlku§

hl*özló eszköz tirán is megtartható, amennyiben ez ellen annak egyetlen tagja sem jelenti bé
tiltakozását, A terüteti tagwútésrevonatkozó eléíó rendélkezéshíányában égyebekb?n a lll2.2-2.3.
po,tban leírt szabályok értelemszerűen alkalrnazandók,

A te.ül6ti íággyúlésö§szehívá§a és hatáíozatképességé
3.í. A területi taggyúlésílegalább évente egyszer össze kéll híVni, de - szükség §zerint
3.

-

ennél gyakrabban is

összehíVható, Az alkotó tagok egynegyédének íráso§ kezdeményezéséreaz egyházmegyei szervezónak
rendkíVoli területi iaggyúIést kell összehívnia, A meghívónak tartalmaznia kell az összehívás célját és
indokát, Ha ezt az egyházmegyei szervezó 20 napon belül nem teszi meg, akkor a kezdeményezók az
indok, a cél, az idópont és a hély meg]'elöléséVel maguk is összehívhatják azi.
,15
3.2. Atefileti taggyíllé§ a egyhézmegyei szervezónak kell összéhivni a íaggyúlésidőpontja elött legalább
nappal, írásbeli meghívóval, amely postán, faxon vagy e-mail-en is küldhetó, A meghivónak tartalmaznia
kell a terijleti laggyúlé§ helyét, idéjét,a javasolt napirendet és lehetólég az íráso§ mellékleteket,
A teíüIeti taggyúlésíeaz Élnökséget mog ke|l hívni.
A területj taggyúlésalkoió tagjai a meghíVó kézbesítésétólszámított, 3 napon beli]l a egyházmegyei
szeNezótól a napirend kiegészítésétkérhetik, a kiegészltés indokolásáVal
3.3. A területi í899liiéshatározatképes a szavazatijoggal rendelkezó alkotó tagok több mini 50 %-a jelenléte
esetén. A jelenléVó, szavazati joggal rendelkező alkotó tagok számát a teruleti faggyúlésf kezdetekor, és
a határozatok meghozatalakor kell számba vemi, Ha a taggyalés haIározatképtelen, akkor az eredeti

A

megismétélt lelü|eíi taggyúlésabban az esetben
határozatképes a megjelentek számára tekintet nélkül az eredeti napirendi pontokban, ha eíe az eredeti
meghívóban a tágokat íigyelmeztették, és a megismételt teroleti iaggyúléshélyétés idejét megjelölték,
3.4, A területi taggyúlés haIálozatait általában nyílt szavazással, a megjelenték egyszerü szótöbbségével
hozza. Titkos szavazást kell elíendelni általában személyi kérdésekbén:tisztségvise|ók megvála§ztása,
tag kizárása esetén, A taggyúiésjegyzókönyvében rögzíteni kella szavazatj számarányokat,
3.5, A teliileti faggyúléshatározathozatalában nem Vehet részt az a személy:
akit a határozat kötelézettség vagy felelósség alól mentesít Vagy a jogi személy terhére másíajia
elónyben részesít;
akivel a határozat szeint szerződést kell kötni;

napirendi pontokkal ismét összehívható.

a)
b)
c)
d)
e)
0
g)

akiellen a határozat alapján pert kell indítani;
akinek olyan hozzátartozója éídekelta döntésben, akj a jogi személynek nem tagja vagy alapítójai
akia döntésben érdekelt más szervezettel tóbbségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; Vagy
aki egyébkéntszemélyésénérdekelt a döntésben.
a szöVetség pártoló, Vagy tiszteletbeli tagja

4. A területi taggyúlé§ döntésijogkó.e és kötele§§égéi
A területi úaggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a területi szefuezet negalakulásának és ftlegszúnésénekkimondása
b) a egyházmegyei szérvezó beszámolójáról történó hatáíozathozatal
c) a terl]leti szefuezet munkatervének elfogadása a egyházmegyej §ze.véző javaslata alapján,

d) az egyházmegyei szervező megválasztasa ill. felmentése titkos szavazással,
é) tag kizárási javaslatának féltgrksztése az étikai bizottság elé

A terü|éti íi§zí§ógvise/ó& küldöttek vála§ztá§a, tlsztségok megszűnése
5.1, A területi taggyúlésegy küldöftet választ a küldöttgyúlésbe, a küldött egy szeínélybenellátja az
egyháznegyei szeryező feladatét is
5.

5.2- A kjldóft mandátuma éItéró rondelkezés híányában az egyesülgt Elnökségének mandátumával azonos

idótaftan(l (továbbiakban: ciklus). Bármikor lemondhatnak. Megbíza\ásuk idókózi megszúnéseesetén
idöközi választást kell taftani, a hegszúnéstkóvetó 30 napon belúl, anely a ciklus végéig taft.

5.4, Az 9gyházmegyei

sze.vezó feladatai

a) A terüleii szervezet éVes munkateNének és beszámolójának a kidolgozása.
b) Kapcsolattartás az egyházmegye lelkészeivel, kiemelten az egyházmegye
munkaterv egyeztetése az egyházmegye esperéséVelés fógondnokával
c) KapcsolattartásaszövetségElnökségéVel be§zámolásikóte|ezettséggel
d)

e)

f)

éspereséVel, az éves

legalább éVi egy képzó- és továbbképzó alkalom szervezése a szöVetség Elnöksége által az adott
évre kiadott tematika szeíint
hlvogatás a szöVet§ég egyházkeroleti és országos rendezvényeire

Kapc§olattartás

külíöldi református (presbiteriánus) egyházak szomszédos megyei iertileti

szervezeteivél és presbiteri szöVetségek hasonló szervezeteivel,

Vll,
A szövETsÉG NEM VÁLAszTo]-í MuNKATÁRSA|

A szöVetség nem Választoti

munkatársait az Elnók nevezi ki, állapítja meg illetményüket
munkaszetzódésúket vagy megbizási szélzódéstlket, gyakorolja a nunkáftatói jogókat.

és köti meg

1. A szövetség titká.8ága
1.1. A szóvetség operatlv és adminisztratív feladatait a titkárság végzi- A titkárság múködésééftaz

Elnöknek

felelós.

1.2. Féladatai:

a)

az Elnökség által vezetett egyesúléti tagnyilvántaftással összefüggó adminisztratív feladatok

a)
b)

a szövetség számviteli politikájának a gyakorlati Végrehajtása

c)
d)
é)

0

ellátása

a PREsB|TER c. újság elófizetóinek nyilvántartása, beleértve az elófizetéssel elmaradókét is,
a Magyar Református Presbitei Háló núkódtétése
a szövetség rcndezvényeinek a szeNezése
a szóvetség béjövó és kimenó levelezésének a bonyolítása és archiválása,
a médiával való kapcsolaftaiás.

1,4,

A titkárság munkatársai csak olyan személyek lehetnek, akik református égyháztago& és é/énük sem

1.5.

A

egyházi, sem világi bíróság büntétóüwben elmarasztaló ítéletetnem hozott.

titkárság égyes munkatársai elvógzendó konkÉt íeladataikat az Elnöktól kapják, nunkájukkal az
Elnóknek számolnakel.

A PRESB|TER c. lap szeíkeszt6blzottsága
2.1, A PRESBITER c, lap a szövetség hivatalos jdószaki kiadványa, melynek célja a plesbiterek lelki épúlése,
€jékoztatása a szöVetség életéról, a l\4agyarországi Református Egyház és a határon túli refolmátus
egyházak életének a presbitereket érintó eseményeiÉl.
2,2. A PRESB|TER c. lap tartalmának kialakítását a verke§ztóbizottság végzi, melynek Vezetóje a félelös
szerkevtó, akit az E/rók biz me9 az ezzel jáló munkák elvégzésére.
2,3, A szeíkesztőbizottság tagjait a felélös szerkésztó kérifelaz E/rökség jóváhagyásáVal,
2,4, A felelós Verkesztó és a szerkesztóbizottság tagjai csak olyan réíornátus egyháztagok lehetnek, akik
ellen sem egyházi, sem vjlági bílóság búntétóügybé, elmarasztaló ítéleiet nem hozott,
2,5, A fe]elós szerkesztő mrx,kéljáól az Elnókségrek tartozik bevámolni.
2.

-,"

l

l\

Vlll.
A SZÖVETSÉG JOGKÉPESSÉGEÉSKÉPV|SELETE
,l,

3.

Képviseloti íend
7,1, A szöVetség képviseletét az elnók és az alelnók látja elónáIlóan1.2. Az elnök és az alelnök a szóvetség bankszánlája félett ónáIóan rendelkezik.
Névhasznátat A szöVetség nevében szerepló 'teformátus" név használatához

a Magyarországi
tevékenységében
í9y
a
szöVetség
cóljaiban
és
hozzájáíult
és
zsinatának
elnöksége
Református Egyház
a Magyarországi Refoímátus Egyházhoz szorosan kapcsolódónak tekinti magát.
Figyelémbe vetl iog§zabályok: A szöVetség jogi személy és múködését az EctV. Alapján, a FóVárosi
Törvényszék a 14.Pk, /60-155/2020/6Jy számú végzés§g/ nyilvántartásba vétel alapján végzi, A jelen
Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a szövetségekre Vonatkozó mindenkoí hatályos
jogszabályok, í9y kütönósen a civil szervezetekról szóló Éciv. illetve a Ptk haülyos rendelkezései
irányadóak,

lx.
A SZÖVETSÉG GMDÁLKODÁS| FELELÖSSÉGE

í
2
3
4

Alapító induló Vagyona: 30,000 Ft
A szövetség vagyonát tagsági dijak és adományok adják, valamint non-profit gazdasági tevékenységéböl

befolyt összegek (PRESBITER c, újság, Presbiteri F0zetek, egyéb kiadványok megjelentetés9,
értékesítése)
A szöVetség az Elnökség áftal elíogadoft szémviteli Politika és a Küldóftgyúlés által elfogadott
költségVetés alapján gazdálkodik.
A szövetség tartozásáért saját vagyonáVaI felel, Atagoka SzöVetség tartozásáért saját vagyonukkal nem
íelelnek
Ha a szöVetség megszűnéséta koldöttgyűlés mondja ki, a SzöVetség vagyonáról a küldöftgyillésnek kell

5
határoznia.
6 A szóVetség
7
8

gazdasági céljai megvalósítása érdekében gazdasági Vállalkozási tevékenységeti§
fotytathat, mely tevékenység azonban a szövetségnek kizárólagosan csak másodlagos tevékenysége
lehet, és nem Veszélyeztetheti a szöVetség kózhasznú éljait,
A szöVetség a gazdálkodás solán elérteredményétnem oszija fel, azt az Alapszabályban,meghatározott
tevékenységérefordítja,
A gazdálkodás során a szöVetség múködéséVel harmadik személynek okozott káiért a Ptk, értelmében
ez egye§illet felelós,

x.
JOGORVOSLATOK, TÖRVÉNYESSÉGlELLENÓRZÉS

í. Jogorvo§lat

A SzöVetség bármely tagja az ótszemélyében érintó sérelmes határozatok ellen panasszalélhét,Panaszát
az Etikai Bizottság elnökéhez kell benyújtani a határozat kézhezvételétköVetó 15 munkanapon belül, Az
Etíkai Bizottság a benyújtott panaszt megvizsgáIja és éííól30 napon belül hatáíózatot hoz.

ellonőrzés
A szóVet§ég töNényességi ellenózését a terü'etileg illetékes úgyészséggyakorolja,

2. Törvénye§Bégi

xl,
ÖSSZEFÉRHETEÍLENSÉGlÉSMEGFELELÉSl SZABÁLYOK
1,1, A döntéshozó szerv, Valamint az ügyvezetó szérv hatálozathozatalában nem Vehet részt az a személy,
aki, Vágy akinek közeti hozzáíatlozqa a haíálozat a|apján
a) kötelezettség Vagy félelósség alól mentesül, Vagy

b)

bármilyen más élónyben részes0l, illetve a megköténdó jogügyletben egyébkéntérdekelt,
1,2, Nem minósúlelönynek a szöVetség cél szerintijuttatásai keretében a bárki által mégkötés nélküligénybe
vehetó nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a szöVetség általtagjának, a tag§ágijogviszony alapján nyújtott,
Alapszabálynak megfelelö cél szeíinti juttatás.
í.3, Nem lehet a Felügyeló Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke Vagy tagja (ide nem értve a szöVetség

döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a szövetségtel e megbízatásán kíVüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb l'ogviszonyban áll, hajogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú §zervezet cél szerinti juttatásából részesü l - kivéVe a bárki által megköté§ nélküligénybe
vehetó nem pénzbeli szolgáltaésokat, és a szöVetség által tagjának a tagsági jogviszony alapján a
létesItó okiratban íoglaltaknak megfelelóen nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve

[/!]

az a)-c) pontban meghatárczott személyek közeli hozzátartozója,
három éVig nem lehet a szöVetség g/nókségének tagja az a
személy, aki korábban otyan közhaszn!] §zervézet vezetó tivtségviselóje Volt - annak megszűnését
megelózö két évben legalábo egy évig -,
a) ámev jogutód nélküt szúnt meg úgy, hogy az állami adó- és Vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
Vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyet szemben az állami adó- és Vámhatóság jelentős összeg{l adóhiányt tárt fel,

2,1. A közhasznú szeNezet megszűnésétköVetö

c) amellyel szemben az állami adó- és Vámhatóság üzlétlezárás intézkedést alkalmazott, vagy

üzletlezárást helyettesító blrságot §zabott ki,
d) amelynek adószámáí az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéröl szóló törvény sze.int
fu lf úggesztette vagy tüölte,
2.2. Az Etnóiség tag]'a, illetve az ennek jelölt §zemély köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet
eIózetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűieg a szövetségnél is betölt
3.1. Az Elnókség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához

szokséges köíben nem korlátoztákAz Elnókség tagja igyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
3,3, Nem lehet Áz Élnókségtagja az, akit büncselekmény elkövetése miatt jogerósen szabadságvesztés

3.2.

búntetésre ítéltek, amíg a bünteteit elóélethez fűzödó háirányos következmények alól nem mentesolt.
3,4, Nem lehet Az E/nókseg tagja az, akjt e foglatkozástól jogerósen eltiltottak, Akit valamely foglalkozástél
jogerös bírói ítéletteleltiltottak, az eltiltá§ hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi
személy vezetó tisztségviselóje nem lehet,
3,5, Az eltittást kimondó határozatban mégszabott idótartamig nem lehet Vezetó tisztségviseló az, akit
eltiltottak a Vezetó iisztségviselói tevékenységtól,
4.1.

A

X1.2.1. pont

iányadók.

és XI.3.1.-3.5. pontban íft rendelkezéséka Félúgyeló Bizoftség éInókére és hgjaira is

znno nen}[Lxezeser
Az Egyesület önálló képviseleti jogga l rendelkező elnóke ajelen, egységes szerkezetbe foglált alapszabályon
tett aláírásommál igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt §zöVége megfelel a létesító
okirat módositások alapján hatályos taítalmának.
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1. sz, melléklet
a l\4agyar Református Presbiteri szöVetség
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A ioqélód egyesület alapító tagjai

Dr.Ritoók zsigmond 1093 Budapest, Mátyás utca 20. szám ll. emelet 6, ajiószám
Kovács Péte. 1 1 1 9 Budapest, Pelzvál József utca 1 6/A. sz,
Balla Tibor 1161 Budapest, Rákosiút 161, sz,
Husz sándor 2200 lvlonor, Arany János utca 17, sz,
szabó Józ§ef 1156 Budapest, Páskomliget utcá 58, sz. lV. emelet 29. ajtó
Kertész Barnabás 1í63 Budapest, Keringó utca 12, sz,
Batiz Lajos 4032 Debrecen, Nagyerdei krt, 64 sz,
Dr. Papp Emil 1126 Budapest, MáNány utca 44, sz,
Kis csongor 2600 Vác, MUnkác§y Mihály u, 46- sz,
Kávási zsigmond 1108 Budapest, Juhar utca 25 sz,
Dr- Ritóók Pál 1118 Budapest, otthon utca 4, sz.
Proi Dr, Lábas zoltán 1111 Budapest, Gellért tér 3, sz,
Kiss István 1144 Budapest, szentmihályi út 24lí, sz,
Barátossy Jenö 1055 Budapesi, Markó utca 1/a, sz,
Domokos lmre 1065 Budapést, Bajcsy-zsilin§zky út 29, sz, lll. emelet 3. ajtószám
Papp András 1054 Budapest, Akadémia U, 16, sz, fszt, 1. ajtó
KöVespataki László 1133 Budapest, Káípát u, 8, sz, ll, emelet 8, ajtószám
Dí, Kolosváry Bálint 2030 Éíd,Fó utca 73. sz,
szép lstván 8125 sárkeíesztúr, Dózsa Gyölgy u, 33. sz.
Bokor Ferenc 1212 Budapest, Határ út 76, sz.
Kis§ József6085 Fltlöpszállás, Bajcsy-zsilinszky utca 16, sz-

A iooelód egye§ülét elsó elnók§ége

Dr, Ritoók z§igmond, elsö elnök 1092 Budapest, Máiyás utca 20, sz. ll. emelet 6, ajtószám
Kovács Péter, elsó fótitkár 1119 Budapest, Peizvál József utcá 16/a, sz.
Batiz Lajos, elsó számvizsgáló bizottság elnöke 4032 Debíecen, Nagyeídei krt, 64. sz.
A i9s.9!ü!.esye§g!.elelsó

Biitó Zolén 1044 Budapest, Gárdonyi Géza utca 1/b,
Kovács zoltán 2119 Pécel, Petöfi utca 94,
Tapasztó szabolcs 5331 Kendéres, szent lsfuán utca 98,

felügyeló bizottság3

