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A REFORMÁTUS  FIATALOK  SZÖVETSÉGE 
(REFISZ) 

 
 

ALAPSZABÁLYA 
 
 

 

I. Általános rész. 
 

 

1. A szervezet neve: Református Fiatalok Szövetsége 

2.    Székhelye:   Budapest (1151 Budapest, Alag u. 3.) 

3.    Pecsétje:   Köriratban REFORMÁTUS FIATALOK SZÖVETSÉGE, középen nyitott  

    Biblia, elıtte égı gyertyaszál, amelyre a bethlehemi csillag ontja fényét. 

4. Képviselıje: A Szövetség mindenkori elnöke, lelkésze és titkára. 

5. Mőködési területe: Magyarország 

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 mőködı KIE, SDG és más keresztyén ifjúsági 

szervezetek jogutódjának vallja magát. 

 

 

II. A Szövetség célja. 

 

 

9. Egy társaságba győjteni azokat a fiatalokat, akik Jézus  Krisztust Megváltójuknak és  

Istenüknek tekintik a Szentírás szerint, az İ tanítványai kívánnak lenni hitükben és 

életvitelükben. Rendszeresen tanulmányozzák a Szentírást, egyházuk, a Magyarországi 

Református Egyház, és gyülekezetük hőséges és munkás tagjai igyekszenek lenni, annak a 

Heidelbergi Kátéban és a II. Helvét Hitvallásban foglaltak szerinti megújulását és a Krisztus 

fıpapi imádsága értelmében (János 17:21) a hívık egységét szolgálják. 
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III. A Szövetség tevékenysége. 

 

 

10. A Szövetség munkaprogramját a következı alapra építi: 

  „Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének állapotában és az Isten és az emberek  

  elıtt való kedvességben.” (Lukács 2:52) 

Ennek megfelelıen 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 mőködését, 

 és kezdeményezi új bibliakör alakulását. 

- Szövetségi és helyi szinten bekapcsolódik az Egyház missziói munkájába. 

- Konferenciákat, győléseket, evangelizációs utakat, heteket, táborokat, 

vezetıképzı és egyéb rendezvényeket szervez. 

  b, Ifjúságvédelmi, diakóniai, szabadidıs és sport tevékenység. 

- Elıadásokat, táborokat, konferenciákat szervez a fiatalok egészséges életre 

nevelése érdekében. (Tiszta élet, szenvedélybetegségek megelızése, 

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 szabadidı hasznos eltöltésére túrákat, táborokat, kirándulásokat, 

bajnokságokat, kupákat szervez. (Sítúra, víztúra, kerékpártúra, gyalogtúra, 

focikupa, asztalitenisz bajnokság stb…) 

  c, Oktató, nevelı és kulturális tevékenység. 

- Újságot, könyveket, kazettákat, CD-ket, egyéb irodalmi terméketek ad ki és 

terjeszt, felhasználja a tömegtájékoztatás más eszközeit. 

- Kulturális és tanulmányi alkalmakat, elıadásokat, táborokat szervez, 

elımozdítja a fiatalok zenei életét, ápolja a magyar református zenei örökséget, 

képzımővészeti tevékenységét, óvja és védi a teremtett világot. 

- Ápolja a Református Egyház és ifjúsági mozgalmai biblikus és történelmi 

hagyományait. 
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  d, Közéleti, társadalmi, érdekképviseleti tevékenység. 

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

- A Krisztus Egyháza átélése és elérése érdekében kapcsolatot épít ki és 

együttmőködik más református és nem református, hazai és külföldi keresztyén 

(ifjúsági) közösségekkel, különös tekintettel a határon túl élı magyar 

református fiatalokra.  

- A magyar református ifjúság közéleti fórumaként, érdekképviseleti, érdek 

kifejezési és érvényesítési szervezeteként kíván mőködni, a fiatalok érdekeinek 

védelmére felveszi a kapcsolatot más hazai (ifjúsági) szervezetekkel. 

11. A Szövetség az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja: 

  a, Egészségmegırzés, betegségmegelızés. 

  b, Szociális tevékenység, családsegítés, idıskorúak gondozása. 

  c, Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. 

  d,  Kulturális tevékenység. 

  e,  Kulturális örökség megóvása 

  f,  Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. 

  g,  Határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. 

  h, Sport. 

12. A Szövetség tevékenysége nyilvános, programjain és rendezvényein nem kizárólag tagjai 

vehetnek részt, közhasznú szolgáltatásaiból és célirányos tevékenységébıl tagjain kívül más is 

részesülhet. 

13. A Szövetség tevékenységének javára, tagdíjat határoz meg, adományokat győjt, 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. 
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IV. A Szövetség tagjai. 

 

 

15. A Szövetségnek vannak rendes és pártoló tagjai. A tagok tevékenységüket az iroda 

koordinálásával végzik, esetleg önálló egyesületekben 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. Tıle telhetıleg elımozdítja a Szövetség 

törekvéseit, anyagi erejéhez mérten támogatja a munkáját. 

- A rendes tag élhet a Szövetség szervezeti egységeiben szavazati-, jelölési és 

választási jogával. 16. életéve betöltése után tisztségre is jelölhetı 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 

elısegíti.  

- A pártoló tagok tisztsége nem jelölhetık és nem választhatók. 

16. A tagság a belépéssel kezdıdik. Belépéskor az új belépı tag szóbeli fogadalmat tehet, de a 

belépési nyilatkozat aláírása kötelezı. A belépési nyilatkozat szövegét az Ügyviteli, 

gazdálkodási és befektetési szabályzat tartalmazza. 

17. A tagoknak a Szövetség irataiba betekintési joguk van. 

18. A tagok tagsági díjat fizetnek, melynek mértékét a közgyőlés határozza meg. 

19. A tagság a tag elhunytával, elızı 3 vagy annál több évnyi tagdíj elmaradás, kizárás vagy 

kilépés útján szőnik meg.  
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V. A Szövetség szervezeti egységei. 

 

 

20. A Szövetségen belül mőködı önálló csoportok és egyesületek. 

A Szövetségen belül mőködı önálló csoportok és egyesületek saját felelıs vezetéssel, 

önálló program alapján mőködnek. Saját mőködési 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.  

21. A Szövetség testületei. 

  a, A szövetség testületei a közgyőlés és az elnökség. 

  b, A testületi ülések nyilvánosak, rajtuk bárki részt vehet beleértve a felügyelı 

bizottság tagjait is. Azonban a testületi tagokon kívül a többieknek csak 

javaslattételi és tanácskozási joga van. 

  c, A felügyelı bizottság írásbeli kívánságára az elnök köteles legfeljebb egy hónapon 

belül a kérésben megadott testület ülését egybehívni. Ha az így összehívott testületi 

ülés határozatképtelen lett, akkor a felügyelı bizottság is összehívhat új testületi 

ülést. 

  d, A testületek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 

közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b, pont), élettársa a határozathozatal alapján 

kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy bármilyen más elınyben részesül, 

illetve a megkötendı jogügyletben érdekelt. 

  e, A testületek tanácskozásáról írott jegyzıkönyv készül, melyet az elnöknek, a 

jegyzıkönyvvezetınek és még legalább két másik jelenlévı testületi tagnak 

aláírásával hitelesítenie kell. Közgyőlés esetén rajtuk kívül szavazatszámláló 

bizottság tagjainak is hitelesíteni kell a jegyzıkönyvet aláírásukkal. A jegyzıkönyv 

tartalmi részével, nyilvánosságával, a döntések közzétételével, a jegyzıkönyvbe 

való betekintés rendjével részletesen az Ügyviteli, gazdálkodási és befektetési 

szabályzat foglalkozik. 

22. A Szövetség közgyőlése. 

  a, A Szövetség legfıbb szerve a közgyőlés, mely legalább évente egyszer ülésezik. Az 

elnökség határozata alapján az elnök hívja össze. A rendes évi közgyőlés minden év   

elején kerül összehívásra. 

  b, A tagság egytizedének írásbeli kívánságára az elnök köteles legfeljebb egy hónapon 

belül közgyőlést egybehívni. 

  c, A közgyőlési meghívót az elnökség által elfogadott elızetes tárgysorozattal együtt 

legalább két héttel a kitőzött idıpont elıtt kell írásban megküldeni a tagoknak. 

  d,  A közgyőlésen szavazati, jelölési és választói joggal bírnak mindazon rendes tagok, 

akik a közgyőlés évében, vagy az azt megelızı évben tagdíjukat befizették. 

  e,  A határozatképességrıl. 

    -   A szabályosan összehívott közgyőlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal       

           rendelkezı tagoknak legalább 50%-a + 1 fı jelen van. 
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Határozatképtelenség esetén az elnök a közgyőlés bezárása elıtt, utolsó napirendi 

pontként kihirdetheti a megismételt közgyőlés idıpontját, mely a közgyőlés bezárása 

után legkevesebb fél óra elteltével ülhet össze ugyanazon a helyszínen. A 

megismételt közgyőlés a megjelent szavazati joggal rendelkezı tagok számától 

függetlenül határozatképes. 

  f, A határozathozatal módja és érvényessége. 

- A közgyőlés szavazatszámláló bizottságot állít fel, melynek tagjai nem lehetnek  

a szövetség tisztségviselıi és munkatársai. 

- A közgyőlés a szavazati joggal rendelkezı rendes tagok közül titkos szavazással 

választja a tisztségviselıit. Jelöltet minden tag állíthat. A titkos szavazás az 

érvényes szavazatok többségével érvényes, ha tisztségre jelölt a jelölést 

elfogadta. 

- A közgyőlés minısített többséggel határoz – a leadott érvényes szavazatok 

2/3-ának igen-nek kell lennie a javaslat elfogadásához – az alapszabály 

módosításáról, a Szövetség önmegszőntetésérıl vagy más szervezettel való 

egybeolvadásáról, a közhasznúsági jelentésrıl, ingatlan vételrıl, ingatlan 

megterhelésérıl vagy eladásáról, állandó intézmények vagy vállalkozások 

szervezésérıl, minden olyan rendelkezésrıl, mely a Szövetség éves 

költségvetésében elıirányzott bevétel felét meghaladó összeg kiadásával vagy 

befektetésével jár. 

- Minden egyéb esetben a közgyőlés egyszerő többséggel határoz. 

  g, A közgyőlés hatásköre. 

- A közgyőlés napirendjének meghatározása. 

- A Szövetség és tisztségviselıi elızı évi munkáját összegzı elnöki beszámoló, 

az elızı évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás, a felügyelı bizottság 

beszámolójának valamint a közhasznúsági jelentés meghallgatása és elfogadása. 

Intézkedik a felügyelı bizottsági jelentésben foglaltak érvényesítése érdekében. 

- A következı évre szóló munka- és programterv valamint a következı évi 

költségvetési tervezet elfogadása. 

- A Szövetség tisztségviselıinek és bizottságainak megválasztása és 

beszámoltatása vagy lemondása. 

- Az alapszabály módosítása és elfogadása. 

- Az Ügyviteli, gazdálkodási és befektetési szabályzat módosítása és elfogadása. 

- A Szövetség önmegszüntetésérıl, más szervezettel való egybeolvadásáról vagy 

jogutód nélküli megszőnésérıl szóló döntések. 

- Ingatlan vételének, megterhelésének vagy eladásának, állandó intézmények 

vagy vállalkozások szervezésének vagy megszüntetésének jóváhagyása. 

- A tagfelvétellel és kizárással kapcsolatos vitás kérdések és fellebbezések. 
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23. A Szövetség tisztségviselıi és munkatársai. 

  a,    Szövetség tisztségviselıi az elnökségi tagok, a felügyelı bizottság tagjai, a 

Szövetség lelkésze és az elnök. Tisztségviselıi minıségben végzett 

tevékenységükért - a Szövetség lelkésze kivételével - anyagi ellenszolgáltatásban 

nem részesülnek, indokolt esetben költségtérítést kaphatnak. 

  b, A Szövetség tisztségviselıit a közgyőlés választja két éves mandátumra úgy, hogy 

többször újraválaszthatók. 

  c, A tisztségviseleti tagság megszőnik az arról való lemondással, a tagsági viszony 

megszőnésével, közgyőlési határozattal vagy a mandátum lejártával. 

  d, A Szövetség munkatársai különösen a titkár, a pénztáros, az   utazótitkárok és a 

fıtitkár. A titkár, a pénztáros, az utazótitkárok és  a fıtitkár állandó meghívottjai az 

elnökségi üléseknek. Az elnökség további munkatársak megbízásáról, illetve 

alkalmazásáról is határozhat. 

  e, A Szövetség általános képviseleti, szóvivıi, aláírási joggal rendelkezı képviselıje 

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. 

  f, A Szövetség tisztségviselıje nem lehet olyan személy, aki valamely párt, politikai 

vagy közigazgatási szervezet, más közhasznú szervezet vezetıje tisztségviselıje. 

Illetve nem lehet a szövetség tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú 

szervezetnél töltött be annak megszőnésekor vezetı tisztséget, mely adó- és 

társadalombiztosítási fizetési kötelezettségeit valamint köztartozásait nem 

egyenlítette ki. 

  g, A felügyelıbizottság tagjai nem lehetnek a szövetség munkatársai és  

viszont. 

  h, A tisztségviselıi jelölést elfogadó személyeknek írásban nyilatkozniuk kell arról, 

hogy az alapszabályban rögzített összeférhetetlenségi szabályoknak eleget tesznek 

– e. A nyilatkozat szövegét az Ügyviteli, gazdálkodási és befektetési szabályzat 

tartalmazza. 

24. A Szövetség elnöksége. 

 A Szövetség ügyintézı és képviseleti szerve az elnökség. 

  a,  A közgyőlés hat rendes tagot és minimum kettı, 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 elıkészített elızetes tárgysorozattal 

együtt legalább két héttel a kitőzött idıpont elıtt kell írásban megküldeni az 

elnökségi tagoknak. 
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  e, Szavazati és döntési joggal a megjelent rendes elnökségi tagok bírnak. Az elnökségi 

póttagok tanácskozási joggal vehetnek részt az elnökségi üléseken. 

  f, Az ülés határozatképes, ha a rendes elnökségi tagok legalább fele (négy fı) jelen 

van. Határozatképtelenség esetén az elnök köteles két héten belülre újabb ülést 

összehívni, mely tekintet nélkül a megjelent elnökségi tagok számára 

határozatképesnek tekintendı. 

  g, Az elnökség döntéseit egyszerő többséggel hozza meg. Szavazategyenlıségnél az 

elnök szavazata dönt  

  i, Az elnökség hatásköre. 

- Összefogja és koordinálja a Szövetség tevékenységét. 

- Dönt és határoz mindazon ügyekben, melyek nem tartoznak kifejezetten a 

közgyőlés hatáskörébe. 

- Egyes célfeladatokra megbízott vezetıt vagy képviselıt jelöl ki. Ideiglenes 

bizottságokat hozhat létre. 

- 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 mint munkáltató lép fel velük szemben. 

- Határozatot hoz a közgyőlés összehívásáról, és biztosítja az összehívás 

szabályosságát. Intézkedik a közgyőlés megfelelı elıkészítésérıl. 

- Meghallgatja és érvényt szerez a felügyelı bizottsági jelentésnek. 

  j, Amennyiben az elnökség egy rendes tagjának megbízatása, a megbízatás idejének 

lejárta elıtt megszőnik, helyét az elnökség legnagyobb szavazati aránnyal 

megválasztott póttagja veszi át, szavazategyenlıség 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 résztvevık közötti 

párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetıvé tevı elektronikus hírközlı 

eszköz közvetítésével vesznek részt, amely a tagok jogainak a személyes 

részvétellel egyenértékő gyakorlását teszi lehetıvé. 

  l, Az elnökségi ülés megtartása során nem alkalmazhatók olyan elektronikus hírközlı 

eszközök, illetve az elnökségi ülés nem tartható meg olyan feltételekkel, amelyek 

nem teszik lehetıvé az elnökségi ülésen részt vevık személyének megállapítását, 

továbbá nem alkalmazhatók olyan feltételek, amelyek az elnökség valamely tagja, 

vagy azok meghatározott csoportja tekintetében hátrányos különbségtételt 

eredményezhetnek. 

  m, A jegyzıkönyv vezetésére és tartalmára vonatkozó szabályokat akkor is alkalmazni 

kell, ha az elnökség tagjai az elnökség ülésén elektronikus hírközlı eszköz 

közvetítésével vesznek részt, illetve szavaznak. 



  - 9 - 

25. A Szövetség elnöke. 

  a, Az elnök irányítja a Szövetség napi tevékenységét. Feladata ezen kívül az elnökségi  

ülések, közgyőlések összehívása és levezetése. A jogai gyakorlását alkalmanként az 

elnökség valamely tagjára vagy a szövetség valamely munkatársára írásbeli 

meghatalmazás alapján átruházhatja.  

  b, Beszámol a közgyőlésnek, a felügyelı bizottságnak és az elnökségnek. 

  c, Önálló aláírási joga van. 

26. A felügyelı bizottság. 

  a, A felügyelı bizottság a közgyőlés által a rendes tagok közül választott 3-7 tagú, az 

elnökségtıl független felügyeleti szerv, mely szükség szerint, de évente legalább 

egyszer megvizsgálja a Szövetség pénzgazdálkodását, anyagi ügyeit, mőködését, és 

ellenırzi az elnökség tevékenységét, hogy a mőködése az alapszabályban, a 

közgyőlési döntésekben és a közhasznúsági törvényben foglaltaknak megfelel – e. 

  b, A felügyelı bizottság ügyrendét maga állapítja meg. Munkájához könyvvizsgálót 

illetve más szakembert is megbízhat. Ennek esetleges költségei a Szövetséget terheli. 

  c, A felügyelı bizottság az elnöktıl és az elnökségtıl jelentést, a Szövetség 

alkalmazottaitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Szövetség 

könyveibe és irataiba betekinthet, azokat vizsgálhatja. 

  d, A felügyelı bizottság, az elnökség és a közgyőlés számára, vizsgálatának 

eredményérıl jelentést készít, melyet a felügyelı bizottság tagjai és az elnök 

hitelesítenek aláírásukkal. A jelentés nyilvántartásával, nyilvánosságával, a 

jelentésbe való betekintés rendjével részletesen az Ügyviteli, gazdálkodási és 

befektetési szabályzat foglalkozik. 

  e, Kezdeményezi az elnökség vagy a közgyőlés összehívását, ha arról szerez tudomást, 

hogy a Szövetség mőködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 

súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, melynek megszüntetése vagy a 

következmények elhárítása illetve enyhítése az elnökség vagy a közgyőlés döntését 

teszi szükségessé; vagy ha a tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel. 

Ha az elnökség vagy a közgyőlés a törvényes mőködés helyreállítása érdekében 

szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelı bizottság köteles haladéktalanul 

értesíteni a törvényességi felügyelet ellátó szervet. 

  f, A felügyelı bizottság tagjai illetve könyvvizsgálója nem lehet az elnökség tagja és az 

elnök, illetve az, aki a Szövetség cél szerinti juttatásaiból részesül, vagy az aki a 

Szövetséggel munkaviszonyban áll vagy a Szövetséggel egyéb munkavégzésre 

irányuló jogviszonyban áll, vagy az elızıek közeli hozzátartozója vagy élettársa. 

27. A Szövetség titkára. 

A Szövetség hivatalvezetıje. Fizetett alkalmazott vagy költségtérítésben részesül. 

Elsıdleges feladata a Szövetség országos központjának mindennapi életvitele, a 

programok gyakorlati szervezése, a hivatal vezetése. 
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28. A Szövetség pénztárosa. 

  A Szövetség gazdasági vezetıje. 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, felelıs a bizonylati fegyelemért, a rábízott vagyon tekintetében anyagi 

felelısséggel tartozik. Nem lehet pénztáros az, aki vagyon elleni bőncselekmény miatt 

büntetett elıélető. 

29.  A Szövetség utazótitkára. 

A Szövetség fizetett alkalmazottja, vagy költségtérítésben részesül. 

Feladata a szövetség munkájának koordinálása, gyülekezeti ifjúsági bibliakörök 

látogatása, kapcsolattartás, a titkár munkájának segítése. 

30.  A Szövetség lelkésze. 

A Szövetség felett teológiai felügyeletet a Magyarországi Református Egyház gyakorol. 

Ezért a Szövetség szorgalmazza szövetségi lelkész (lelkészek) megbízását, a közgyőlés és 

a Zsinat közös megegyezése alapján. Feladata a Szövetség hitéleti tevékenységének 

irányítása, koordinálása. 

31. A Szövetség fıtitkára. 

A Szövetség elnöksége választja. Fizetett alkalmazott vagy költség- 

térítésben részesül. Személyét és munkáját érintı kérdésekben az elnökség az ı 

véleményét kikéri, és azt figyelembe veszi. Az elnökségi üléseknek és a közgyőléseknek 

állandó meghívottja. Feladatát a mindenkori munkaköri leírásoknak megfelelıen végzi. 

 

ZÁRADÉK 

 

1. A Szövetség mőködése során szem elıtt 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 mőködés 

során keletkezett iratok nyilvánosságát, az iratok tárolásának módját, az iratokba való 

betekintés rendjét, a Szövetség által biztosított szolgáltatások igénybevételének módját, a 

közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos teendıket az elnökség által elkészítendı és a közgyőlés 

által jóváhagyandó Ügyvitel, gazdálkodási és befektetési szabályzat állapítja meg. 

3. Jogutód nélküli megszőnés esetén a Szövetség teljes vagyona a Magyarországi Református 

Egyházra száll. 

 

Kunszentmiklós, 2009. február 27. 

 
    
      
      ph. 

       ___________________ 
                elnök 


