Az Egyesület Alapszabályzata
Németországi Magyarajkú Protestáns Gyülekezetek Szövetsége

Preambulum
A Németországi Evangélikus Egyház (EKD) a Magyar Református Egyház és a
Magyarországi Evangélikus Egyház kezdeményezésére a németországi magyarajkú protestáns
gyülekezetek képviselői összefogtak, hogy sokszínű munkájukat egy egyesület védőernyője
alatt fogják össze.
Ezen az egyesületen keresztül fogják a gyülekezetek érdekeiket képviselni és az egyházi életet
koordinálni, hogy hosszú távon biztosítsák Jézus Krisztus evangéliumának hirdetését, a
keresztyén hitben való nevelést és a gyülekezeti tagok lelkigondozói szolgálatát magyar
anyanyelvükön Németországban.
§1 Az Egyesület neve és székhelye, üzleti év
(1) Az Egyesület a Németországi Magyarajkú Protestáns Gyülekezetek Szövetsége/Bund

Ungarisch-sprachiger Protestantischer Gemeinden in Deutschland e.V. (továbbiakban
Egyesület) nevet viseli. Székhelye Hannoverben található és az egyesületi jegyzékbe
be kell jegyezni.
(2) Az Egyesület üzleti éve a naptári év.

§2 Az Egyesület céljai, feladatai és közhasznúság
(1) Az Egyesület célja a keresztény hit és egyházi élet magyar nyelven történő támogatása

Németországban.
(2) Ez főként a következő módon történik:
a. Az Evangélium hirdetése, lelkigondozói szolgálat, keresztényi oktatás és a
gyülekezeti munka egyéb formái magyar nyelven;
b. fő- és mellékállású munkavállalók alkalmazása;
c. együttműködés a Németországi Evangélikus Egyházzal, az illetékes tartományi
egyházakkal, a helyi gyülekezetekkel, az anyaegyházakkal (különösen az
MRE-vel és a MEE-vel) és az ökumenikus partnerekkel;
d. saját eszközök beszerzése.
(3) Az Egyesület képviseli a németországi magyarajkú protestáns gyülekezetek érdekeit.
(4) Az Egyesület kizárólag és közvetlenül közhasznú célokat követ az adótörvény

„adómentes tevékenységekről” szóló bekezdése értelmében.
(5) Az Egyesület önzetlenül tevékenykedik nem pedig elsősorban vállalkozói célból
(6) Az Egyesület eszközeit és az esetleges nyereséget csak az alapszabálynak megfelelő

célokra lehet felhasználni. Az Egyesület tagjai kiválásukkor, az Egyesület feloszlatása
vagy megszűntetése esetén nem támaszthatnak igényt az Egyesület vagyonára.

(7) Az

Egyesület céljától idegen kiadások folytán
javadalmazással senkit nem lehet előnyhöz juttatni.

vagy

aránytalanul

magas

§3 Tagság
(1) Minden németországi magyarajkú gyülekezet tagja lehet az Egyesületnek, amely a

leuenbergi konkordia alapjain nyugszik. Ennek értelmében olyan helyen vannak
gyülekezetek, ahol rendszeresen tartanak magyar nyelven istentiszteletet és ahol van
választott presbitérium (egyházközségi tanács). A többi olyan helyen működő
gyülekezet gyülekezet, ahol magyar nyelvű istentiszteleteket tartanak, egy közös
presbitériumon keresztül képviseltetheti magát.
(2) Az Egyesületbe való felvételt a vezetőségnél írásban kell igényelni. A taggyűlés dönt a

felvételi kérelem elbírálásáról. A tagoknak vállalniuk kell, hogy a szabályzat második
paragrafusában rögzített egyesületi célokat erejük szerint előmozdítják.
(3) A tagság időben nem korlátozott. A gyülekezet kilépésével, kizárásával, illetve a

gyülekezet feloszlásával szűnik meg.
(4) A kilépést csak az üzleti év végeztével lehet kinyilvánítani. A gazdasági év lezárulta

előtt legkésőbb egy hónappal írásban kell jelezni a kilépési szándékot írásban a
vezetőségnek. Az a tag, amelyik az Egyesület célja és alapszabálya ellen vét, a
taggyűlés kétharmados többségével kizárható. A határozathozatal előtt az vezetőségnek
lehetőséget kell adnia a tag számára az írásbeli vagy szóbeli állásfoglalásra. A
határozatot írásban kell megindokolni és elküldeni az érintett tagnak.
§4 Hozzájárulások és bevételek
(1) Az egyesület tagdíjat szedhet. A tagdíj mértékéről a taggyűlés dönt.
(2) Az Egyesület egyéb bevételei többek között az alábbiakból származhatnak:
a. adományok;
b. A Németországi Evangélikus Egyház, a tartományi egyházak és az

anyaegyházak hozzájárulása;
c. közpénzek.
§5 Az Egyesület szervei
Az Egyesület szervei a taggyűlés és a vezetőség.
§6 A taggyűlés
(1) A Taggyűlés a tagok (lásd harmadik paragrafus) delegáltjaiból áll, valamint az MRE vagy

az MEE egy-egy képviselőjéből. A szavazati jog gyakorlására egy másik tagot fel lehet
hatalmazni. Azonban egy tag nem képviselhet kettőnél több idegen/felhatalmazás általi
szavazatot. A Németországi Evangélikus Egyház képviselői szintén meghívhatóak.
Felszólalási joggal igen, azonban szavazati joggal nem rendelkeznek.

(2) Minden gyülekezet, amelyik 100 tagnál levesebbet számlál, egy delegáltat küldhet a

Taggyűlésbe. A delegáltak száma a taglétszámnak megfelelően növekszik, méghozzá
minden megkezdett 100 tag után egy fővel. Az MRE és az MEE egy-egy képviselőt
küldhet a Taggyűlésbe.
(3) A Taggyűlés bizottságokat hozhat létre a vezetőség munkájának segítése céljából. (pl.

Pénzügyi Bizottság, Választási Bizottság).
(4) A Taggyűlést évente egyszer hívja össze a vezetőség betartva, hogy legkésőbb négy héttel

az ülés előtt írásban le kell adni a Közgyűlés napirendjét. Rendkívüli taggyűlést kell
összehívni, amennyiben az Egyesület érdekei megkívánják, vagy a szavazatra jogosult
tagok egyharmada az összehívás okának nevesítésével ezt igényli. Minden tag a taggyűlés
összehívása előtt legkésőbb két héttel, a Vezetőségnél írásban igényelheti a napirend
kiegészítését. Az ilyen jellegű kérvényekről a Közgyűlés dönt.
(5) A Taggyűlés az alábbi ügyekben illetékes:
a. A soron következő gazdasági évre vonatkozó költségvetési tervek jóváhagyása, a

vezetőség éves jelentésének elfogadása, a vezetőség elbocsátása;
b. A felvételi díjak, a tagdíjak és hozzájárulások meghatározása;
c. A vezetőség tagjainak és a pénztárosnak megválasztása és visszahívása;
d. Határozathozatal az Alapszabályzat megváltoztatásáról és Az Egyesület

feloszlatásáról;
e. Határozathozatal egy tag kizárásáról.
(6) A Taggyűlés a tagok kétharmadának jelenlétekor határozatképes. A leadott szavazatok

egyszerű többségével hoz döntéseket. A Taggyűlés határozatairól jegyzőkönyv készül.
§7 Vezetőség
(1) A Polgári Törvénykönyv § 26. paragrafusa értelmében az Egyesület vezetősége az

elnökből, helyetteséből, két további tagból és a pénztárosból áll. Minden vezetőségi tagot
titkos szavazással, egyszerű többséggel választják meg. A választás személyre szólóan
történik. Egy tag csak egy pozíciót tölthet be a vezetőségben.
(2) Az Egyesületet a vezetőség két tagja együttesen képviseli. A vezetőség felhatalmazása

olyan módon korlátozva van, hogy az 5000 EUR feletti üzleti értékű jogi ügyletekhez a
Taggyűlés beleegyezése szükséges.
(3) A vezetőséget a Taggyűlés a megválasztásuktól számított két évre választja. Azonban a

Vezetőség újraválasztásig hivatalban marad.
(4) A Vezetőség akkor határozatképes, ha legalább három tagja jelen van, köztük az elnök

vagy helyettese.
(5) Határozathozatalnál a leadott szavazatok többsége dönt. Szavazategyenlőségnél az elnök

szavazata dönt, ha nincs jelen, akkor a helyettes szavazata.
(6) A Vezetőség írásban is határozhat, ha ebbe az eljárás minden érintettje beleegyezik.

(7) A vezetőség tevékenységéért díjazásban nem részesül. Csak a tevékenységből adódó tiszta

költségtérítésre jogosult.
(8) Amennyiben egy vezetőségi tag idő előtt kiválik, a következő taggyűlésig a vezetőség

választja meg utódát.
§8 A vezetőség illetékessége
(1) A vezetőség az egyesületet érintő valamennyi ügyben illetékes, amit az Alapszabályzat nem

ruház át a Taggyűlésre. Különösen a következők a feladatai:
a. A Taggyűlés előkészítése és összehívása, valamint a napirend összeállítása;
b. A Taggyűlés határozatainak végrehajtása;
c. Könyvelés, az éves jelentés elkészítése;
d. Az érintett gyülekezetekkel egyetértésben főállású dolgozók alkalmazása;
e. A költségvetés előkészítése és megvalósítása.
(2) A vezetőségi határozatokról jegyzőkönyv készítendő, ami alá kell írni.

§9 Az Alapszabályzat megváltoztatása és az Egyesület feloszlatása
•

Az Alapszabályzatot megváltoztatni vagy az Egyesületet feloszlatni a Közgyűlés
valamennyi szavazásra jogosult tagjának kétharmados többségével lehet. Előtte ki kell
kérni az anyaegyházak véleményét. Az Alapszabályzat felügyeleti szervek, bírói vagy
pénzügyi hatóságok által formális okokból követelt módosítása ügyében a vezetőség
eljárhat. Az ilyen változtatásokról az Egyesület tagjait haladéktalanul értesíteni kell.

•

Az Egyesület az Alapszabályzat módosítása esetén is kizárólag vallási célokat követhet.

•

Az Egyesület feloszlatása esetén, illetve az adókedvezményes célok megszűnésekor az
egész vagyon a Németországi Evangélikus Egyházra száll a jelen Alapszabályzat második
paragrafusa értelmében adómentes célokra való felhasználása céljából.

•

Egyéb esetekben a PTK előírásai érvényesek.

