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A REFORMÁTUS FIATALOK SZÖVETSÉGE
(REFISZ)
ALAPSZABÁLYA
I. Általános rész.

1.

A szervezet neve:

Református Fiatalok Szövetsége

2.

Székhelye:

Diósjenő (2643 Diósjenő, Szabadság u. 29.)

3.

Pecsétje:

Köriratban REFORMÁTUS FIATALOK SZÖVETSÉGE, középen nyitott
Biblia, előtte égő gyertyaszál, amelyre a betlehemi csillag ontja fényét.

4.

Képviselője:

A Szövetség mindenkori elnöke, lelkésze és titkára.

5.

Működési területe: Magyarország és a Kárpát-medence magyarlakta területei

6.

Vezérigéje:

„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket arra,
hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és megmaradjon a ti
gyümölcsötök, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja
nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást”
(János 15:16-17)

7.

A Szövetség jogi személy.

8.

A Szövetség az egykor a református egyházban működő KIE, SDG és más keresztyén ifjúsági
szervezetek jogutódjának vallja magát.

II. A Szövetség célja.

9.

Egy társaságba gyűjteni azokat a fiatalokat, akik Jézus Krisztust Megváltójuknak és Istenüknek
tekintik a Szentírás szerint, az Ő tanítványai kívánnak lenni hitükben és életvitelükben.
Rendszeresen tanulmányozzák a Szentírást, egyházuk, a Magyarországi Református Egyház, és
gyülekezetük hűséges és munkás tagjai igyekszenek lenni, annak a Heidelbergi Kátéban és a II.
Helvét Hitvallásban foglaltak szerinti megújulását és a Krisztus főpapi imádsága értelmében
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megtérésre és Jézus követésére hívni minél több embert.

III. A Szövetség tevékenysége.

10. A Szövetség munkaprogramját a következő alapra építi:
„Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben.”
(Lukács 2:52)
Ennek megfelelően munkaterülete országos és helyi szinten is felöleli a református fiatalság
teljes lelki, testi, szellemi és társadalmi életét:
a,

Hitéleti tevékenység.
-

A Szentírást és a hitvalló iratokat tanulmányozó köröket szervez.

-

Támogatja

a

helyi

gyülekezet

ifjúsági

bibliakörének

működését,

és kezdeményezi új bibliakör alakulását.
-

Szövetségi és helyi szinten bekapcsolódik az Egyház missziói munkájába.

-

Konferenciákat,

gyűléseket,

evangelizációs

utakat,

heteket,

táborokat,

vezetőképző és egyéb rendezvényeket szervez.
b,

Ifjúságvédelmi, diakóniai, szabadidős és sport tevékenység.
-

Előadásokat, táborokat, konferenciákat szervez a fiatalok egészséges életre
nevelése

érdekében.

(Tiszta

élet,

szenvedélybetegségek

megelőzése,

gyermeknevelés stb…)
-

Diakóniai munkát vállal intézményes és nem intézményes formában.
(Mozgássérültek patronálása, részvétel református diakóniai intézmények
munkájában stb…)

-

Diákjóléti intézményeket és vállalkozásokat hoz létre és tart fenn.

-

A

szabadidő

hasznos

eltöltésére

túrákat,

táborokat,

kirándulásokat,

bajnokságokat, kupákat szervez. (Sítúra, víztúra, kerékpártúra, gyalogtúra,
focikupa, asztalitenisz bajnokság stb…)
c,

Oktató, nevelő és kulturális tevékenység.
-

Újságot, könyveket, kazettákat, CD-ket, egyéb irodalmi terméketek ad ki és
terjeszt, felhasználja a tömegtájékoztatás más eszközeit.

-

Kulturális és tanulmányi alkalmakat, előadásokat, táborokat szervez,
előmozdítja a fiatalok zenei életét, képzőművészeti tevékenységét, ápolja a
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védi a teremtett világot, valamint annak szeretetére, tiszteletére, megőrzésére
és felelős gondozására ösztönzi a fiatalokat.
-

Ápolja a Református Egyház és ifjúsági mozgalmai biblikus és történelmi
hagyományait.

d,

Közéleti, társadalmi, érdekképviseleti tevékenység.
-

A fiatalok számára az élet kis és nagy kérdéseiben megélhető választ keres.

-

A Krisztus Egyháza átélése és elérése érdekében kapcsolatot épít ki és
együttműködik más református és nem református, hazai és külföldi keresztyén
(ifjúsági) közösségekkel, különös tekintettel a határon túl élő magyar
református fiatalokra.

-

A

magyar

református

ifjúság

közéleti

fórumaként,

érdekképviseleti,

érdekkifejezési-és érvényesítési szervezeteként kíván működni, a fiatalok
érdekeinek

védelmére

felveszi

a

kapcsolatot

más

hazai

(ifjúsági)

szervezetekkel.
11. A Szövetség az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:
a.) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
Ellátandó közfeladat:
- A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az
egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés (1997. évi
CLIV. tv. az egészségügyről 144. § (1)-(2))
- Egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások (2011. évi
CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 9.)
b.) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
Ellátandó közfeladat:
A családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet
összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék
megvalósulásának segítése (2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 1. § - 6. §)
c.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
Ellátandó közfeladat:
Általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi nevelésoktatás, kollégiumi ellátás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás,
felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás,
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oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai
nevelése-oktatása, azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az
óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem
foglalkoztathatók együtt, a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben
rehabilitációs

intézményekben

tartós

gyógykezelés

alatt

álló

gyermekek

tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, pedagógiai-szakmai szolgáltatás
(2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (1) a)-u))
d.) kulturális tevékenység,
Ellátandó közfeladat:
Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő
közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok
megvalósításának

támogatása;

művészeti

intézmények/lakossági

művészeti

kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek
javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése (1991. évi XX. tv. a
helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b))
e.) kulturális örökség megóvása,
Ellátandó közfeladat:
A nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele (2001. évi LXIV. tv. a
kulturális örökség védelméről 61/B § (3)
f.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
Ellátandó közfeladat:
A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátása - a gyermek családban
történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és
megszüntetése érdekében (1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról 17. § (1))
g.)

Sport
Ellátandó közfeladat: Sport, ifjúsági ügyek, szabadidősport támogatása (2011. évi
CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 15. pont és 23. § (5) 17.
pont)
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vehetnek részt, közhasznú szolgáltatásaiból és célirányos tevékenységéből tagjain kívül más is
részesülhet.
13. A Szövetség tevékenységének javára, tagdíjat határoz meg, adományokat gyűjt, támogatásokat
fogad el, bevételével céljai érdekében gazdálkodik, pénzét befekteti.
a,

A Szövetség vállalkozási tevékenységet folytathat.

b,

A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

c,

A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem teljes
egészében a fent leírt (10 és 11 §) közhasznú céljaira fordítja.

d,

A gazdálkodás rendjét az Ügyviteli, gazdálkodási és befektetési szabályzat állapítja
meg.

14. A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

IV. A Szövetség tagjai.

15. A Szövetségnek vannak rendes és pártoló tagjai. A tagok tevékenységüket az iroda
koordinálásával végzik, esetleg önálló szövetségekben vagy csoportokban.
a,

Rendes tagok.
-

Rendes tag az a konfirmált református fiatal lehet, aki elfogadja a Szövetség
célját és alapszabályát, rendszeresen látogatja valamely magyarországi
református egyházközség és a REFISZ összejöveteleit, annak munkájából a
maga részét jó szívvel kiveszi. Tőle telhetőleg előmozdítja a Szövetség
törekvéseit, anyagi erejéhez mérten támogatja a munkáját.

-

A rendes tag élhet a Szövetség szervezeti egységeiben szavazati-, jelölési és
választási jogával. 18. életéve betöltése után tisztségre is jelölhető és
választható.

b,

Pártoló tagok.
-

Pártoló tag lehet minden természetes és jogi személy, aki a Szövetség céljait
elfogadja, munkáját támogatja és az ifjúság Isten országáért való munkálkodását
elősegíti.
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A pártoló tagok tisztségre nem jelölhetők és nem választhatók.

16. A tagság a belépéssel kezdődik. Belépéskor az új belépő tag szóbeli fogadalmat tehet, de a
belépési nyilatkozat aláírása kötelező. A belépési nyilatkozat szövegét az Ügyviteli,
gazdálkodási és befektetési szabályzat tartalmazza. A tagsági viszony önkéntesen létesíthető, a
tag belépési kérelmének elfogadásáról a szövetség elnöksége dönt egyszerű szótöbbséggel.
17. A tagoknak a Szövetség irataiba betekintési joguk van.
18. A rendes tagok tagsági díjat fizetnek, melynek mértéke a 2016-os évben 3000 HUF/év
diákoknak, valamint 6000 HUF/év dolgozóknak. A tagsági díj következő évre vonatkozó
összege pedig minden évben a rendes éves közgyűlésen minősített többséggel kerül
megszavazásra. Minősített többség hiányában automatikusan az utoljára meghatározott
összeg az érvényes.
19. A tagsági viszony megszűnik:
- A tag önkéntes kilépésével
- A tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével
- A tag kizárásával
- A tagsági jogviszony szövetség általi felmondásával
20. A tag tagsági jogviszonyát a Szövetség képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
21. A tagnak jogszabályt, a szövetség alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy
ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely szövetségi tag vagy szövetségi
szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. A kizárási eljárás
folyamán tárgyalást kell tartani, melyre a bejelentőt, képviselőjét, illetve az eljárás alá vont
tagot és képviselőjét meg kell hívni. A tárgyaláson lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a
tag bizonyítékait előterjeszthesse. A tag kizárásáról a szövetség elnöksége a bejelentéstől
számított 30 napon belül dönt. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és
indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló
tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró
határozatot a taggal közölni kell. A tag a kézhezvételtől számított 8 napon belül jogosult
fellebbezést előterjeszteni, melyet a közgyűlés bírál el.
22. A tagok a tagdíjat minden év március 31. napjáig kötelesek megfizetni. A tagdíj mértékét az
elnökség terjeszti elő évente a közgyűlés felé, aki elfogadja azt. Amennyiben a tag nem fizeti
meg határidőben tagdíját, úgy az elnökség a tagot póthatáridővel (legfeljebb 30 nap) felhívja
a fizetési kötelezettsége teljesítésére. A felhívásnak tartalmaznia kell a fizetési kötelezettség
ismételt elmulasztásának következményére (tagságból történő kizárás) való figyelmeztetést is.
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az elnökség határozattal megszünteti a tagsági jogviszonyt. A kizárt tag a határozat ellen a
közgyűléshez fellebbezést nyújthat be, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.
Amennyiben a tag – bármilyen okból kifolyólag – a tagdíjat nem egyben, hanem részletekben
szeretné kifizetni, erre van lehetősége, amennyiben ezen kérését jelzi a szervezet felé.
23. A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen a Ptk. 3:35. §-a alapján a bíróságtól
kérheti a határozat felülvizsgálatát.
24., Amennyiben a tag nem felel meg jelen alapszabály 15. pontjában meghatározott
feltételeknek, a Szövetség a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban
felmondhatja. A felmondásról a szövetség közgyűlése dönt.

V. A Szövetség szervezeti egységei.

25.

A Szövetségen belül működő önálló csoportok és szövetségek.
A Szövetségen belül működő önálló csoportok és szövetségek saját felelős vezetéssel, önálló
program alapján működnek. Saját működési illetve alapszabályuk lehet, de ez nem mondhat
ellent a Szövetség céljainak és alapszabályának. A csoportok a törvényes feltételek fennállása
mellett önálló jogi személyekként is bejegyeztethetik magukat.

26.

A Szövetség testületei.
a,

A szövetség testületei a közgyűlés, az elnökség és a felügyelő bizottság.

b,

A testületi ülések nyilvánosak, rajtuk bárki részt vehet beleértve a felügyelő
bizottság tagjait is. Azonban a testületi tagokon kívül a többieknek csak
javaslattételi és tanácskozási joga van.

c,

A felügyelő bizottság írásbeli kívánságára az elnök köteles legfeljebb egy
hónapon belül a kérésben megadott testület ülését egybehívni.

d,

A testületek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. §), élettársa a határozathozatal alapján kötelezettség
vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a
megkötendő jogügyletben érdekelt.

e,

A testületek tanácskozásáról írott jegyzőkönyv készül, melyet az elnöknek, a
jegyzőkönyvvezetőnek és még legalább két másik jelenlévő testületi tagnak
aláírásával hitelesítenie kell. Közgyűlés esetén rajtuk kívül szavazatszámláló
bizottság tagjainak is hitelesíteni kell a jegyzőkönyvet aláírásukkal. A jegyzőkönyv
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való betekintés rendjével részletesen az Ügyviteli, gazdálkodási és befektetési
szabályzat foglalkozik.
27. A Szövetség közgyűlése.
a,

A Szövetség legfőbb szerve a közgyűlés, mely legalább évente egyszer ülésezik. Az
elnökség határozata alapján az elnök hívja össze. A rendes évi közgyűlés minden év
elején kerül összehívásra.

b,

A rendes tagokból álló tagság egytizedének írásbeli kívánságára – az ok és cél
megjelölésével - az elnök köteles legfeljebb egy hónapon belül közgyűlést
egybehívni.

c,

A közgyűlést az elnök hívja össze a szövetség székhelyére. A közgyűlésre minden
tagot a napirend közlésével kell meghívni, úgy hogy a meghívók elküldése és a
közgyűlés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie. A meghívónak
tartalmazni kell: a közgyűlés helyét, idejét, napirendi pontokat, megismételt
közgyűlés időpontját, helyét, valamint azt, hogy a megismételt közgyűlés eredeti
napirendi kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül
a tagok és a szövetség szervei az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a
kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni. Ha a napirend
kiegészítése iránti kérelemről az elnök nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés
a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt
a napirend kiegészítésének tárgyában.

d,

A közgyűlésen szavazati, jelölési és választói joggal bírnak mindazon rendes tagok,
akik a közgyűlés évében, vagy az azt megelőző évben tagdíjukat befizették.

e,

A határozatképességről.
A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok 50%-a + 1 fő
jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt
közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben jelenlévők számától
függetlenül határozatképes, erre a tagok figyelmét előzetesen fel kell hívni. A
megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt közgyűlés időpontját követően 5 napon belüli időpontra kell összehívni. A nem
ugyanazon a napon megismételt közgyűlésre a tagok újra meghívót kapnak, mely
szintén kell, hogy tartalmazza azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés
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határozatképes.
f,

A határozathozatal módja és érvényessége.
-

A közgyűlés szavazatszámláló bizottságot állít fel, melynek tagjai nem lehetnek
a szövetség tisztségviselői és munkatársai.

-

A közgyűlés a szavazati joggal rendelkező rendes tagok közül titkos szavazással
választja a tisztségviselőit. Jelöltet minden tag állíthat. A titkos szavazás az
érvényes szavazatok többségével érvényes, ha tisztségre jelölt a jelölést
elfogadta.

-

A közgyűlés minősített többséggel határoz – a leadott érvényes szavazatok
2/3-ának igen-nek kell lennie a javaslat elfogadásához – az alapszabály
módosításáról, a Szövetség önmegszűntetéséről vagy más szervezettel való
egybeolvadásáról, ingatlanvételről, ingatlan megterheléséről vagy eladásáról,
állandó intézmények vagy vállalkozások szervezéséről, minden olyan
rendelkezésről, mely a Szövetség éves költségvetésében előirányzott bevétel
felét meghaladó összeg kiadásával vagy befektetésével jár.

g,

Minden egyéb esetben a közgyűlés egyszerű többséggel határoz.

A közgyűlés hatásköre.
-

A közgyűlés napirendjének meghatározása.

-

A Szövetség és tisztségviselői előző évi munkáját összegző elnöki beszámoló,
az előző évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás, a felügyelő bizottság
beszámolójának, meghallgatása és elfogadása. Intézkedik a felügyelő bizottsági
jelentésben foglaltak érvényesítése érdekében.

-

A következő évre szóló munka- és programterv, valamint a következő évi
költségvetési tervezet elfogadása.

-

Az Ügyviteli, gazdálkodási és befektetési szabályzat módosítása és elfogadása.

-

A Szövetség önmegszüntetéséről, más szervezettel való egybeolvadásáról vagy
jogutód nélküli megszűnéséről szóló döntések meghozatala.

-

Ingatlan vételének, megterhelésének vagy eladásának, állandó intézmények
vagy vállalkozások szervezésének vagy megszüntetésének jóváhagyása.

-

A tagfelvétellel és kizárással kapcsolatos vitás kérdések és fellebbezések.

A szövetség legfőbb szervének hatáskörébe tartozik továbbá:
a) az Alapszabály módosítása;
b) a szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
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megállapítása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő a szövetséggel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a szövetség saját
tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek
hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés;
i) a Felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk
megállapítása;
j) a végelszámoló kijelölése.
28. A Szövetség vezető tisztségviselői és munkatársai.
a,

Szövetség vezető tisztségviselői az elnök és az elnökségi tagok, a Szövetség
lelkésze. Tisztségviselői minőségben végzett tevékenységükért - a Szövetség
lelkésze kivételével - anyagi ellenszolgáltatásban nem részesülnek, indokolt esetben
költségtérítést kaphatnak.

b,

A Szövetség vezető tisztségviselőit a közgyűlés választja két éves mandátumra úgy,
hogy többször újraválaszthatók.

c,

A vezető tisztségviselői tagság megszűnik a megbízatás időtartamának lejártával,
a tisztségviselő halálával, továbbá lemondásával, a közgyűlés által meghozott
felmentéssel, a tagsági viszony megszűnésével. Megszűnik a tisztségviselő
megbízatása, ha az összeférhetetlenséget vagy a kizáró okot a felmerüléstől
számított 15 napon belül a tisztségviselő nem szünteti meg.

d,

A Szövetség munkatársai különösen a titkár, a pénztáros, az utazótitkárok és a
főtitkár. A titkár, a pénztáros, az utazótitkárok és a főtitkár állandó meghívottjai az
elnökségi üléseknek. Az elnökség további munkatársak megbízásáról, illetve
alkalmazásáról is határozhat.

e,

A Szövetség általános képviseleti, szóvivői, aláírási joggal rendelkező képviselője
az elnök, a Szövetség lelkésze és a titkár. A Szövetség elnöke önálló-, míg a lelkész
és a titkár együttes aláírói joggal rendelkezik. Az elnök és a titkár egyszerre nem
lehet egyházi alkalmazásban.

h,

A tisztségviselői jelölést elfogadó személyeknek írásban nyilatkozniuk kell arról,
hogy az alapszabályban rögzített összeférhetetlenségi szabályoknak eleget tesznek
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tartalmazza.
29. A Szövetség elnöksége.
A Szövetség ügyvezető szerve az elnökség.
a,

A közgyűlés hat rendes tagot és minimum kettő, maximum hat póttagot választ
szavazással az elnökségbe. Rajtuk kívül tagja az elnökségnek a Szövetség lelkésze
és elnöke.

b,

Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer ülésezik, az elnök
hívja össze.

c,

Három elnökségi tag kívánságára az elnök köteles elnökségi ülést legfeljebb egy
hónapon belül egybehívni.

d,

A meghívót az ülésre az elnök és a titkár által előkészített előzetes tárgysorozattal
együtt legalább tíz nappal a kitűzött időpont előtt kell írásban - az egyes elnökségi
tagok írásbeli kérésére e-mailben - megküldeni az elnökségi tagoknak.

e,

Szavazati és döntési joggal a megjelent rendes elnökségi tagok bírnak. Az elnökségi
póttagok tanácskozási joggal vehetnek részt az elnökségi üléseken. Ha egy (vagy
több) elnökségi tag nem tud részt venni az ülésen, abban az esetben az elnökség
legnagyobb szavazati aránnyal megválasztott póttagja (több személy távolléte
esetén értelemszerű további sorrendben) kap szavazati jogot. Szavazategyenlőség
esetén pedig az a póttag, aki a Szövetségnek korábban lett a tagja. Ezen
személy(ek) meghatározása (ha indokolt) minden esetben az elnökségi ülések
elején - a határozatképesség megállapításakor - történik meg.

f,

Az

ülés

határozatképes,

ha

az

elnökség

szavazati

joggal

rendelkező

tagjainak legalább fele (az elnökség póttagjainak számától függetlenül négy fő)
jelen van. Határozatképtelenség esetén az elnök köteles két héten belülre újabb
ülést összehívni, mely tekintet nélkül a megjelent elnökségi tagok számára
határozatképesnek tekintendő.
g,

Az elnökség döntéseit egyszerű többséggel hozza meg. Szavazategyenlőségnél az
elnök szavazata dönt

i,

Az elnökség hatásköre.
-

Összefogja és koordinálja a Szövetség tevékenységét.

-

Dönt és határoz mindazon ügyekben, melyek nem tartoznak kifejezetten a
közgyűlés hatáskörébe.

-

Egyes célfeladatokra megbízott vezetőt vagy képviselőt jelöl ki. Ideiglenes
bizottságokat hozhat létre.
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Az elnökségi ülés napirendjének megállapítása.

-

Az elnök, a Szövetség alkalmazottai és a megbízottak beszámoltatása,
munkájuk segítése és irányítása.

-

A Szövetség nevében nyilatkozatokat és állásfoglalásokat tesz közzé.

-

Szükség esetén fizetett alkalmazottakat (titkár, pénztáros, utazótitkárok, stb…)
vesz fel, és munkáltatóként jár el velük kapcsolatban.

-

Meghallgatja és érvényt szerez a felügyelő bizottsági jelentésnek.

Az ügyvezetés (Elnökség) feladatkörébe tartozik továbbá:
-

a szövetség napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben
a döntések meghozatala;

-

a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

-

az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

-

a szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;

-

a szövetség jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és
a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;

-

a közgyűlés összehívása, a tagság és a szövetség szerveinek értesítése;

-

az elnök által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

-

részvétel a közgyűlésen és válaszadás a szövetséggel kapcsolatos kérdésekre;

-

a tagság nyilvántartása;

-

a szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek
vezetése;

-

a szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

-

a szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és
annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és

j,

a tag felvételéről való döntés.

Amennyiben az elnökség egy rendes tagjának megbízatása, a megbízatás idejének
lejárta előtt megszűnik, helyét az elnökség legnagyobb szavazati aránnyal
megválasztott póttagja veszi át, szavazategyenlőség esetén pedig az a póttag, aki a
Szövetségnek korábban lett a tagja.

k,

Az elnökségi ülés oly módon is megtartható, hogy az elnökség tagjai az ülésen nem
közvetlen személyes jelenléttel, hanem erre alkalmas, a résztvevők közötti
párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő
eszköz közvetítésével vesznek részt, amely a tagok jogainak a személyes
részvétellel egyenértékű gyakorlását teszi lehetővé.
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Az elnökségi ülés megtartása során nem alkalmazhatók olyan elektronikus hírközlő
eszközök, illetve az elnökségi ülés nem tartható meg olyan feltételekkel, amelyek
nem teszik lehetővé az elnökségi ülésen részt vevők személyének megállapítását,
továbbá nem alkalmazhatók olyan feltételek, amelyek az elnökség valamely tagja,
vagy azok meghatározott csoportja tekintetében hátrányos különbségtételt
eredményezhetnek.

m,

A jegyzőkönyv vezetésére és tartalmára vonatkozó szabályokat akkor is alkalmazni
kell, ha az elnökség tagjai az elnökség ülésén elektronikus hírközlő eszköz
közvetítésével vesznek részt, illetve szavaznak.

n.

Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az elnökség köteles
beszámolni.

o.,

Az elnökség minimum 4 (négy) tag jelenléte határozatképes. Az elnökség – a
szükséghez képest – legalább évente háromszor tart ülést – melyet az elnök hív
össze.
Az elnökségi ülések nyíltak. Az ülést legalább 15 nappal a kitűzött időpont előtt, a
napirend közlésével kell összehívni.
Bármely az elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre
lehetőség szerint külön is meg kell hívni.

p.,

Az elnökség ügyrendjét maga határozza meg, döntéseit egyszerű szótöbbséggel,
nyílt szavazással hozza. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni,
amelynek tartalmaznia kell a megjelent elnökségi tagok számát, a tárgyalt ügyek
összefoglalását, a hozott határozatokat szó szerint és a szavazás eredményére
vonatkozó adatokat.

q.,

Az elnökség visszahívására a közgyűlés jogosult. A visszahívás oka lehet, ha a
tisztségviselő a Szövetség céljaival ellentétes tevékenységet folytat, ha megszegi a
Szövetség Alapszabályát, a Szövetségen belüli tevékenységre vonatkozó
jogszabályt, belső szabályzatot, határozatot, ha jogerősen szabadságvesztésbüntetésre ítélik, vagy a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltják. A közgyűlés
által hozott visszahívó határozat megsemmisítése iránt a tisztségviselő a
határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben
pert indíthat.

r.,

A szövetség elnöke, elnökségének tagja nem lehet,
- aki nem tagja a szövetségnek;
- aki a törvényben előírt feltételeknek nem felel meg (cselekvőképtelen, közügyek
gyakorlásától eltiltott, büntetett előéletű stb, illetve az összeférhetetlenségi
szabályok hatálya alatt áll);
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Ilyen kapcsolat esetén összeférhetetlenség áll fenn egyfelől a pénz- és
vagyonkezeléssel megbízott személy, másfelől közvetlen felettesük, valamint a
Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai között;
- egy tag csak egy tisztséget tölthet be a szövetségben.
s.,

A tisztségviselők felelőssége, a tisztség megszűnése:
A tisztségviselő az ilyen tisztséget betöltő személytől általában elvárható
gondossággal köteles eljárni. Kötelességeik megszegésével a szövetségnek okozott
kárért a polgári jog szabályai szerint egyetemlegesen felelnek. Nem terheli
felelősség azt a tisztségviselőt, aki a határozat ellen szavazott, vagy az intézkedés
ellen tiltakozott és azt a Felügyelő Bizottságnak írásban bejelentette.

30. A Szövetség elnöke.
a,

Az elnök személyesen irányítja a Szövetség napi tevékenységét. Feladata ezen kívül
az elnökségi ülések, közgyűlések összehívása és levezetése. A jogai gyakorlását
alkalmanként az elnökség valamely tagjára vagy a szövetség valamely
munkatársára írásbeli meghatalmazás alapján átruházhatja.

b,

Beszámol a közgyűlésnek, a felügyelő bizottságnak és az elnökségnek.

c,

Önálló aláírási joga van.

31. A felügyelő bizottság.
a,

A felügyelő bizottság a közgyűlés által a rendes tagok közül választott 3-7 tagú, az
elnökségtől független felügyeleti szerv, mely szükség szerint, de évente legalább
egyszer megvizsgálja a Szövetség pénzgazdálkodását, anyagi ügyeit, működését, és
ellenőrzi az elnökség tevékenységét, hogy a működése az alapszabályban, a
közgyűlési döntésekben és a közhasznúsági törvényben foglaltaknak megfelel – e.

b,

A felügyelő bizottság ügyrendét maga állapítja meg. Munkájához könyvvizsgálót,
illetve más szakembert is megbízhat. Ennek esetleges költségei a Szövetséget terheli.

c,

A felügyelő bizottság az elnöktől és az elnökségtől jelentést, a Szövetség
alkalmazottaitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Szövetség
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat vizsgálhatja.

d,

A felügyelő bizottság, az elnökség és a közgyűlés számára, vizsgálatának
eredményéről jelentést készít, melyet a felügyelő bizottság tagjai és az elnök
hitelesítenek aláírásukkal. A jelentés nyilvántartásával, nyilvánosságával, a
jelentésbe való betekintés rendjével részletesen az Ügyviteli, gazdálkodási és
befektetési szabályzat foglalkozik.
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Kezdeményezi az elnökség vagy a közgyűlés összehívását, ha arról szerez tudomást,
hogy a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, melynek megszüntetése vagy a
következmények elhárítása illetve enyhítése az elnökség vagy a közgyűlés döntését
teszi szükségessé; vagy ha a tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Ha az elnökség vagy a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul
értesíteni a törvényességi felügyelet ellátó szervet.

32. A Szövetség titkára.
A Szövetség hivatalvezetője. Fizetett alkalmazott vagy költségtérítésben részesül.
Elsődleges feladata a Szövetség országos központjának mindennapi életvitele, a
programok gyakorlati szervezése, a hivatal vezetése.
33. A Szövetség pénztárosa.
A Szövetség gazdasági vezetője. Fizetett alkalmazott vagy költségtérítésben részesül.
Intézi a Szövetség pénz- és hitelügyeit, nyilvántartja a Szövetség vagyoni helyzetét,
pénztárkönyvet vezet, gondoskodik a befolyt tagdíjak, adományok és más bevételek
nyilvántartásáról, felelős a bizonylati fegyelemért, a rábízott vagyon tekintetében anyagi
felelősséggel tartozik. Nem lehet pénztáros az, aki vagyon elleni bűncselekmény miatt
büntetett előéletű.
34. A Szövetség utazótitkára.
A

Szövetség

fizetett

alkalmazottja,

vagy

költségtérítésben

részesül.

Feladata a szövetség munkájának koordinálása, gyülekezeti ifjúsági bibliakörök
látogatása, kapcsolattartás, a titkár munkájának segítése.
35. A Szövetség lelkésze.
A Szövetség felett teológiai felügyeletet a Magyarországi Református Egyház gyakorol.
Ezért a Szövetség szorgalmazza szövetségi lelkész (lelkészek) megbízását, a közgyűlés és
a Zsinat közös megegyezése alapján. Feladata a Szövetség hitéleti tevékenységének
irányítása, koordinálása.
36. A Szövetség főtitkára.
A

Szövetség

elnöksége

választja.

Fizetett

alkalmazott

vagy

költség-

térítésben részesül. Személyét és munkáját érintő kérdésekben az elnökség az ő
véleményét kikéri, és azt figyelembe veszi. Az elnökségi üléseknek és a közgyűléseknek
állandó meghívottja. Feladatát a mindenkori munkaköri leírásoknak megfelelően végzi.
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37., A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, akinek
közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
a. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b. bármilyen más előnyben részesül illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a közhasznú szervezet
által tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.
38., A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
39., A vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben
megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
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tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelő
bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn,
továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a szövetség vezető tisztségviselője.
41., A szövetség elnökségének tagja a szövetség tagja kell, hogy legyen.

A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE

42., Szövetség más jogi személlyé nem alakulhat át, csak szövetséggel, egyesülettel egyesülhet és
csak egyesületekre válhat szét.
43., A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl a szövetség jogutód
nélkül megszűnik, ha
a)

A szövetség megvalósította célját vagy a szövetség céljának megvalósítása lehetetlenné
vált, és új célt nem határoztak meg; vagy

b)

A szövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

44., A szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése
után fennmaradó vagyont Magyarországi Református Egyháznak kell átadni.
45., A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A
vagyon feletti rendelkezési jog a szövetség törlésével száll át az új jogosultra.

KÖZHASZNÚSÁGRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

46., A szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez,
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
47., A szövetség politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól
támogatást nem fogad el, és a pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat,
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továbbiakban sem fog.
48., A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e
személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
szolgáltatások, illetve a szövetség által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott,
létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem
részesítheti.
49., A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem
bocsáthat ki. A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez
közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.
50., A közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe
helyezni és közzétenni. A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe
bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.
51., A szövetség titkára mind a közgyűlési, mind az elnökségi határozatokról naprakész
nyilvántartást vezet. A rögzített határozatokból annak tartalmán, meghozatalának dátumán
túl ki kell derülnie hatályának, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányának. A
titkár a meghozott határozatot az érintettekkel írásban közli. A szövetség működésével
kapcsolatban keletkezett iratok őrzéséről a szövetség titkára gondoskodik, azt bárki
megtekintheti a szövetség székhelyén.
52., A szövetség működésének, szolgáltatása igénybevételének módjáról az érdekeltek a
szövetség által kibocsátott propagandaanyagból kapnak tájékoztatást, illetve a közgyűlés
nyilvános ülésein elhangzott beszámolókból. A szövetség rendezvényeiről a médiákon
keresztül, interneten, műsorfüzetekben, szórólapokon, plakátokon, meghívókban, stb.
értesíti az érdeklődő lakosságot.
A szövetség beszámolója és annak mellékletei az Országos Bírósági Hivatal honlapján
található elektronikus nyilvántartásból megismerhető.
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ZÁRADÉK

1.

A Szövetség működése során szem előtt tarja a KIE 6 alapelvét: bibliás munka, hitvallásos
munka, autonóm munka, önkéntes munka, missziói munka, önfenntartó munka.

2.

A tagság nyilvántartását, ügykezelését, a Szövetség gazdasági ügyeinek intézését, a működés
során keletkezett iratok nyilvánosságát, az iratok tárolásának módját, az iratokba való
betekintés rendjét, a Szövetség által biztosított szolgáltatások igénybevételének módját, a
közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos teendőket az elnökség által elkészítendő és a közgyűlés
által jóváhagyandó Ügyvitel, gazdálkodási és befektetési szabályzat állapítja meg.

3.

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési
határozatok az irányadók.

Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján
hatályos tartalmának.
Ezt az alapszabályt a szövetség 2015. augusztus 13. napján fogadta el.

Budapest, 2015. augusztus 13.
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