A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ ALAPSZABÁLYA
BEVEZETÉS
1. §.

(1) Mi, mint az alapszabályt elfogadó magyarországi baptista gyülekezetek, kinyilvánítjuk, hogy hitünk,
gondolkodásunk és magatartásunk változhatatlan alapja a Biblia.
(2) Hisszük, hogy mennyei Atyánk kegyelme által Jézus Krisztushoz tartozunk. Ő az élő Isten Fia, a
világmindenség Ura és Megváltója, aki a Szentlélek Isten által működik és hatalommal visszatérve bírája
lesz minden embernek.
(3) Valljuk, hogy a gyülekezetnek olyan megtért és újjászületett tagokból kell állnia, akik Jézus Krisztusba
vetett személyes hitüket önkéntesen és nyilvánosan megvallották, s e hitvallást bibliai keresztséggel, az
Atya, és a Fiú és a Szentlélek nevére történő bemerítéssel megpecsételték, és Istennel kötött
szövetségüket az úrvacsorával rendszeresen élve időről időre megújítják.
(4) Krisztus urunk tetszését keresve megvalósítjuk a benne hívők összességének tanítványi szolgálatát
lehetővé tevő egyetemes papság elvét, és megóvjuk gyülekezeteink Ige szerinti jórendjét és fegyelmét.
(5) Arra törekszünk, hogy az evangéliumot életünkkel - szóban és tettben is - képviseljük az emberek
előtt, hogy Isten szabadítását mások is megismerjék és elfogadják.
(6) Szeretetben összeforrva, közösséget alkotunk hittestvéreinkkel. A közös keresztyén örökség
részeseiként, Isten országának építése érdekében készek vagyunk az együttmunkálkodásra Jézus Krisztus
egyetemes egyházának minden tagjával.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2. §.
(1) a) A Magyarországi Baptista Egyház a Bibliával és a reá épülő Baptista hitvallással összhangban
tevékenykedő gyülekezetek önkéntes társuláson alapuló szövetsége /továbbiakban: Szövetség/.
b) A Szövetség hivatalos megnevezése: Magyarországi Baptista Egyház /rövidítése: MBE/.
(2) A Szövetség országos szervezet.
(3) A Szövetség jogi személy.
(4) A Szövetség székhelye: Budapest VI., Benczúr u. 31. - 1068.
(5) A Szövetség a Magyarországi Baptista Egyház jogutódja.
(Megjegyzés: A Szövegben szereplő Magyarországi Baptista Egyházon a Magyarországon 1846-ban létrejött
és azóta folyamatosan működő baptista vallásfelekezet értendő.)
(6) a) Az egymással szövetséget alkotó gyülekezetek a Szövetségre háruló feladatok ellátását, az ezzel
kapcsolatos tevékenységek irányítását és összehangolását teljes jogú baptista gyülekezeti tagok közül
választott tisztségviselőkre és testületekre bízzák. Ezáltal valósul meg az, hogy a Szövetség ügyeinek
intézése közvetlenül vagy közvetve a gyülekezeti tagok összességének akaratára épüljön.
b) A Szövetség tagjainak és szerveinek egy-egy tisztségére megválasztott személy a Szövetséget, vagy
annak tagjait és szerveit érintő ügyekben önhatalmúlag nem dönthet és megbízói általános és/vagy eseti
felhatalmazása nélkül nem intézkedhet.
c) A Szövetség tagjainak és szerveinek bármely tisztségviselője vagy tagja nem vehet részt olyan fegyelmi
és anyagi vonatkozású határozathozatalban vagy intézkedésben, amelyben ő maga, házastársa, szülei,
gyermekei vagy vér szerinti testvérei közvetlenül érdekelve vannak.
(7) A Szövetség hivatalos jelvénye a Bibliát jelképező nyitott könyv, a két lapon elhelyezett alfa és ómega
betűvel.

(8) A Szövetség tagjai és szervei közül a Szövetség belső szervezeti egységeként jogi személy az, amelyet
a Szövetség legfőbb határozathozó szerve annak nyilvánít és a jelen Alapszabály mellékletében ilyenként
feltüntet.

A SZÖVETSÉG TAGJAI
3. §.
(1) A Szövetséget gyülekezetek (körzetek - v.ö. 4. § (9). bek.) - továbbiakban: gyülekezetek - és
tagszövetségek alkotják.
(2) A Szövetség tagja mindazon baptista gyülekezet, amely
a) az Alapszabály elfogadásakor az MBE-hez tartozik, és a Szövetség tagjaként való nyilvántartását írásban
nem kifogásolja;
b) az Alapszabály elfogadása után az, a már létező vagy új gyülekezet, amelyet saját kérelme alapján a
Szövetségi Közgyűlés kétharmados többséggel fölvesz.
(3) A Szövetség tagja az a tagszövetség, amely a Szövetségi Tanács előzetes jóváhagyásával megalakult, s
amelynek alapszabályát a Szövetségi Közgyűlés kétharmados többségével jóváhagyta.
(4) A tagság megszűnik a Szövetségben a tag megszűnése esetén.

A GYÜLEKEZET
4. §.
(1) A gyülekezet a Szövetség alapvető egysége, amelyet azonos hitelvet követő, egymással rendszeres
testvéri és istentiszteleti közösségben álló megtért, újjászületett és bemerített hívők alkotnak.
(2) A gyülekezet küldetése a lélekmentés, a tagok hitben való megerősítése, lelkigondozása, a tanítvánnyá
tétel, a szeretetszolgálat; mindezek valóra váltására különféle istentiszteleteket, bibliaórákat,
evangélizációkat és egyéb közösségi alkalmakat tart; valamint sokoldalú közérdekű tevékenységet folytat:
oktatási-nevelési, szociális, egészségügyi, egészségmegőrző, kulturális, közművelődési, bűnmegelőző,
gyermek- és ifjúságvédelmi téren.
(3)
a) A gyülekezet lelki, missziói, személyi, szervezési, fegyelmi és anyagi ügyeit saját hatáskörében intézi.
Határos a gyülekezeti tagságról, tisztségviselői szolgálatba állításáról.
b) A gyülekezet önálló gazdálkodást folytat: kizárólagos joggal rendelkezik ingóságaival és
pénzeszközeivel.
(4) A gyülekezet önrendelkezésének az Újszövetségben gyökerező elve nem értelmezhető úgy, mint ami
függetlenítené a gyülekezetet a Szövetségben reá kiterjedő testvérközösségtől.
(5) Jogi személlyé válhat az a gyülekezet, amelyet kérésére a Szövetség a vonatkozó szövetségi eljárási
szabályok szerint Alapszabályában annak minősít.
(6) A gyülekezet, mint használó viseli az általa birtokolt ingatlanok /imaház, illetménylakások, temető
stb./ működtetésének, fenntartásának anyagi és egyéb terheit, illetve élvezi az általa birtokolt ingatlanok
hasznait.
(7) A gyülekezet vállalja a szövetségi tagsággal együttjáró missziói és anyagi kötelezettségeket, és azokat
a szükségleteknek megfelelően, képességei szerint teljesíti.
(8) Egy-egy helység területén több gyülekezet is működhet, és egy-egy gyülekezetbe több helység
területén élő baptisták is tartozhatnak.
(9)
a) Azok a gyülekezetek, amelyek folyamatos együttműködésre összefognak, körzetet alkotnak.
b) A körzetet alkotó gyülekezetek együttesen tartoznak, illetve csatlakozhatnak a Szövetséghez.
(10)
a) A gyülekezet teljes értékű képviselete a lelkipásztor és a gyülekezetvezető együttes fellépése által
valósul meg.

b) Egyes esetekben és/vagy meghatározott ügyekben a gyülekezet egyszemélyes képviseletre is adhat
felhatalmazást.

A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATA
5. §.
(1) A Szövetség célja az őt alkotó gyülekezetek megbízásából és érdekükben a következő:
a) az evangélizáció, a hitben való megerősödés és a szeretetszolgálat előmozdítása;
b) A Szentírásra épülő közös hit tisztaságának megőrzése;
c) a missziómunkások képzése és továbbképzése;
d) a bel- és külmisszió támogatása;
e) a kiadói és sajtótevékenység ellátása;
f) a segítségre szoruló gyülekezetek fölkarolása;
g) az érdekképviselet;
h) az elesettekről, magukra maradottakról való intézményes gondoskodás;
i) az evangéliumi ihletésű és a misszió szolgálatába állítható irodalom és zene népszerűsítése;
j) a gyülekezeti tagok és lelkimunkások üdültetésének elősegítése;
k) a Szövetségi Közgyűlés által meghatározott egyéb egyházi és közérdekű tevékenységek.
(2) A Szövetség feladatai ellátására tisztségviselőket állít szolgálatba, különféle szerveket hoz létre és tart
fenn.
(3) A Szövetség látja el a jogi személyiséggel nem rendelkező tagok jogi képviseletét.
(4) Bármely gyülekezet kifejezett kívánságára a Szövetség kész
- a lelki és anyagi természetű segítő szolgálatra,
- indokolt esetben kezesség vállalására,
- vitás kérdések rendezésében való közreműködésre,
- jogsegélyszolgálatra.
(5) A Szövetség a gyülekezetek megbízásából és javára az 1. §. (5) és (6) bekezdésében foglaltakkal
összhangban kapcsolatot létesít és tart fenn bel- és külföldi szervezetekkel, intézményekkel, előnyben
részesítve a baptista és/vagy magyar vonzatú szervezeteket és intézményeket; képviseli tagjait a hazai és
a külföldi fórumokon, konferenciákon, érdekképviseleti szervekben.
(6)
a) A Szövetség bejegyzett tulajdonosa a gyülekezet, mint használó által birtokolt ingatlanoknak. A
Szövetség képviselője a gyülekezet használói jogát a gyülekezet által birtokolt ingatlan tulajdoni lapjára
bejegyezteti, illetve a gyülekezet megszűnése esetén a használói jogot törölteti.
b) A megszűnt gyülekezet ingatlanának értékét a volt gyülekezet területén, vagy környékén létező,
esetleg induló misszió támogatására kell fordítani.
c) A Szövetség kizárólagos tulajdonosa a szövetségi szervek és tagszövetségek által használt
ingatlanoknak.
d) A Szövetség képviselője a gyülekezetek által használt ingatlanok missziói vagy szeretetszolgálati célt
szolgáló adás-vétele és cseréje ügyében a gyülekezet határozata, míg a c/ pontban foglalt ingatlanok
esetében a Szövetségi Tanács határozata alapján és a Szövetségi Közgyűlés jóváhagyásával intézkedhet.

A SZÖVETSÉG SZERVEI
6. §.
(1) A Szövetség országos szervei:
a) irányító szervek:
- Szövetségi Közgyűlés,
- Szövetségi Tanács.

b) A Felügyelő Bizottság.
(2) A missziókerületi szervek:
- Missziókerületi Gyűlés,
- Missziókerületi Tanács.
(3) Szakmai testületek:
- Misszióbizottság,
- szakbizottságok,
- munkaközösségek.
(4) Intézmények.

A SZÖVETSÉGI KÖZGYŰLÉS
7. §
(1) A Szövetségi Közgyűlés a Szövetség országos hatáskörű, legfőbb vezető, tanácshozó és határozathozó
szerve.
(2) A Szövetségi Közgyűlésen az elnöklés feladatát a közgyűlési elnökség látja el.
(3) A Szövetségi Közgyűlés tagjai: a gyülekezetek képviselői és küldöttei, valamint azok, akiket a
Szövetség szervezeti és működési szabályzatában felsorol.

A SZÖVETSÉGI TANÁCS
8. §
(1) A Szövetségi Tanács két Szövetségi Közgyűlés közötti időszakban a Szövetség fő tanácshozó és
határozathozó testülete.
(2) A Szövetségi Tanács tagjai mindazok, akiket a Szövetség szervezeti és működési szabályzata felsorol.
(3) A Szövetségi Tanács a Szövetségi Közgyűlésnek felel.
A SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELŐI
9. §
(1) A Szövetség vezető tisztségviselői: az elnök, a főtitkár, a missziói titkár és a gazdasági igazgató.
(2) A Szövetség vezető tisztségviselői mellett és irányításával, szaktitkárok működnek.
(3)
a) A Szövetség elnökét és főtitkárát a Szövetségi Közgyűlés választja meg.
b) A missziói titkárt, a gazdasági igazgatót és a szaktitkárokat az elnök és a főtitkár javaslata alapján a
Szövetségi Tanács nevezi ki.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
10. §.
(1) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Szövetség tagjainak, szerveinek, valamint a Szövetség
tisztségviselőinek és alkalmazottainak a reájuk érvényes szabályok szerinti működését, valamint gazdasági
tevékenységét.
(2) A Felügyelő Bizottságnak a Szövetségi Közgyűlés által megválasztott öt tagja van.
(3) A Felügyelő Bizottság kizárólag a Szövetségi Közgyűlésnek felel.
A MISSZIÓKERÜLETEK
11. §

(1) A missziókerületeket az ország egy-egy körülhatárolt és összefüggő részében működő gyülekezetek
alkotják, missziói, hiterősítő, szeretetszolgálati és egyéb tevékenységeik összehangolása és kölcsönös
támogatása érdekében.
(2) A missziókerületek szervei a Missziókerületi Gyűlés és a Missziókerületi Tanács. A missziókerületek
szervei a Szövetség egészébe illeszkedve, de területi sajátosságaiknak megfelelően alakítják ki belső
szervezeti rendjük részleteit.

A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA
12.§
(1) A Szövetség a Szövetségi Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik.
a) A Szövetség az 5.§-ban leírt céljai elérését a gyülekezeteknek a Szövetségi Közgyűlés által évenként
ajánlott rendszeres hozzájárulásaiból, valamint adományokból és egyéb bevételekből valósítja meg.
b) Az adakozók adományukért sem közvetlenül, sem valamely szolgáltatássaL összefüggésben nem
juthatnak előre meghatározott vagyoni előnyhöz.
c) A gyülekezeteken kívüli forrásból származó bevételt a Szövetség csak akkor fogad el, ha az elfogadás a
Szövetségi Közgyűlés megítélése szerint, sem közvetlenül, sem közvetve nem korlátozza vagy torzítja a
Szövetség Istentől kapott missziói és szeretetszolgálatát.
(3) A Szövetség céljai megvalósítása érdekében - anyagi forrásai kiegészítésére - céljaival
összeegyeztethető és a Szövetségi Közgyűlés által jóváhagyott gazdasági, vállalkozási tevékenységet
folytathat.
(4) A Szövetség a szervei működtetéséhez szükséges rábízott vagyonnal a Szövetségi Közgyűlés határozatai
szerint rendelkezik.

A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE
13. §
(1) A Szövetség hivatalos képviseletére a szövetségi elnök, a szövetségi főtitkár jogosult.
a) Az (1)-ben felsorolt két személy együttes fellépése által valósul meg a Szövetség teljes értékű
képviselete.
b) Egyes esetekben és/vagy meghatározott ügyekben az egyszemélyes eljárásra is adhat felhatalmazást a
Szövetségi Tanács.

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
14. §
(1)
a) A Baptista Hitvallás, a Szövetség Alapszabályának, valamint Szervezeti és működési szabályzatának
elfogadásához és módosításához a Szövetségi Közgyűlés kétharmados jóváhagyása szükséges.
b) A Szövetség működését meghatározó egyéb szabályok elfogadásához és módosításához a Szövetségi
Közgyűlés egyszerű többséggel hozott határozata szükséges.
c) A módosítást bármely szövetségi tag vagy szerv kezdeményezheti a Szövetség illetékes szervének
írásban benyújtott javaslattal.
d) A módosító javaslatot a Szövetség illetékes szervének a Szövetségi Közgyűlés előtt legalább egy
hónappal - tanulmányozás végett - el kell juttatnia a Szövetség tagjaihoz.
(2) A Szövetség működését meghatározó egyéb szabályok elfogadásához és módosításához a Szövetségi
Közgyűlés egyszerű többséggel hozott határozata szükséges.
(3) A Szövetség megszűnik, ha a megszűnést a gyülekezetek kétharmada írásban kéri, és a kérést a
Szövetségi Közgyűlés 75%-os többséggel jóváhagyja.
(4) A Szövetség megszűnése esetén a gyülekezetek által birtokolt és használatukban lévő vagyon a

gyülekezetekre száll. A Szövetség szerveinek használatában lévő vagyont a taglétszám arányában kell
szétosztani a gyülekezetek között.
(5) A jelen alapszabály 1991. november 16-án elfogadott szövegét az MBE Szövetségi Közgyűlése 1995.
április 29-én több részletében módosította és megerősítette.
A Magyarországi Baptista Egyház Alapszabályának 1995. április 29-én az egyház Szövetségi Közgyűlése által
történt módosítása alapján a Baptista Teológiai Akadémia (Budapest, VI. Benczúr u. 31. - 1068), mint az
egyház önálló képviseleti szervvel rendelkező főiskolája jogi személy (v.ö. Ltv. 13.§./2/bek.).
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