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M e l l é k l e t
Biblia és Gyülekezet

A Biblia Szövetség folyóiratának melléklete 2015. évi II. számhoz

A Biblia Szövetség 2015. évi rendes, történetének 27. közgyû-
lését 2015. május 9-én Budapesten, a Nagyvárad téri református
templomban tartottuk. Immár hagyomány, hogy a közgyûlés a
Szövetség tavaszi országos csendesnapja is, így azok is részt
vehetnek ezen, akik nem tagjai még az egyesületnek.

A 10 órakor kezdõdött rendezvényre már 9 órától regiszt-
rálhattak tagjaink, akik a szavazólap átvétele mellett ajándék-
könyvet is kaptak. A közgyûlés-csendesnap koordinátora a
szervezet elnöke, dr. Makrai Tibor volt, a közös énekek orgo-
nakíséretét Földvári Tibor, a technikai hangosítást Miglinszki
Péter végezte, ezen kívül több szövetségi tagunk segített a re-
gisztrációban, a vendégek fogadásában – a tea, kávé és élelem
elkészítésében, felszolgálásában pedig tagjaink mellett a
gyülekezet is segített.

A csendesnap lelki gondolata a Szentlélek munkája volt.
Lõrincz István (Marosvásárhely, lelkipásztor) a Lélek vezérlõ
szerepérõl – a Szentlélek mindig, és csak Jézushoz vezet –,
Kisjuhászné Barta Katalin (Szabolcsbáka, lelkipásztor) a Lélek
bizonyságtevõ feladatáról – mindig Jézusról és az Atyáról tesz
bizonyságot, és õket dicsõíti –, Nagy József (Tápiószele, lelki-
pásztor) tanító szerepérõl – sokféle eszköz segítségével tanít só-

várogva várni Jézusra, az õ munkálkodására – szolgáltak
közöttünk.

A közelmúltban felvett BSz tagok közül délelõtt három,
délután négy személy mutatkozott be, röviden megismertetve
velünk életét, szolgálatát, találkozását az Úrral. Pecznyík Pál
erre az alkalomra küldött versét Bálintné Gyöngyi ismertette
meg a résztvevõkkel.

A közgyûlés fontos feladatát teljesítette, amikor tárgyalta és
elfogadta a 2014. évre készített jelentéseket, a 2015. év költség-
vetését, és – a tavalyi módosítás után, a bírósági hiánypótlási fel-
szólítást is figyelembe véve – alapszabályi módosításról döntött.

Az Úr kegyelmes rendelkezése volt a kitûnõ idõjárás, a test-
véri szeretetteljes együttlét és az Ige világos, bátorító és
ismeretben gazdag hirdetése. Hálásan emlékezünk erre a
kedves testvéri együttlétre, a szolgálók lelkiismeretes és lelkes
segítõkészségére, a jelentések elkészítõire, beterjesztõire.
Köszönjük Istenünknek, hogy Szentlelke munkálta közöttünk a
testvéri szeretetet, és ismét Jézushoz kötötte gondolatainkat. A
közgyûlési határozatok részletesen megismerhetõk honla-
punkról (www.bibliaszov.hu) és jelen folyóiratunkból.

Dr. Mikolicz Gyula / Pécel

Miután 2014-ben, Szövetségünk fennállásának 25. évfor-
dulóján többféle szempontból is értékeltük Szövetségünk
munkáját, idei jelentésemben szeretnék egy nagyobb összefüg-
géseket szem elõtt tartó elemzést adni arról a helyzetrõl, amely-
ben a Biblia Szövetség tagsága itt, Európában ma is él, és
munkálkodik.

„A HELYZET FOKOZÓDIK”
Vannak olyan bibliai igék, amik az idõ múlásával egyre jobban

világítanak, amelyek fényes csillagokként jelzik, merre tartunk az
utolsó idõk sötét éjszakájában. Ezek az igék elõre jelezték Krisztus
egyházának várható helyzetét a világtörténelem utolsó felvonásá-
nak drámai eseményei közt. A sokak által jól ismert film (A tanú)
egyik szereplõjének szavai szerint tehát „a helyzet fokozódik”. A
film humorosnak szánt mondata azonban a Krisztus egyházával
kapcsolatban egyáltalán nem humoros megállapítás, mert halálos
komolysággal haladnak beteljesülés felé Jézus szavai: „Akkor
nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket és
gyûlöletesek lesztek minden nép elõtt az én nevemért. És akkor

sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyûlölik
egymást. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek.”
(Mt 24,9-11)

A világ keresztyénségének egy része pedig mindeközben,
mintha elaludt volna, és nem venné észre azt a harci zajt, ami
Krisztus egyháza körül támadt, s helyette a környezet-
szennyezés kérdésével, a világvallások ökumenéjével, vagy a
homoszexualitás bibliai igazolásával foglalkozik. Mi meg azt
kérdezzük, minek kell még bekövetkeznie ahhoz, hogy
Krisztus egyházának tagjai felébredjenek, és felismerjék, miért
is beszél a Biblia és hitvallásaink az igaz egyháznak a világ
végéig tartó élet-halál harcáról.

A hívõ népnek pedig az a nagy kísértése, hogy a harc fogalmát
mindig csak személyes hitéletével kapcsolatosan értelmezi, és
elveszíti szem elõl azt, hogy az utolsó idõkben ennél többrõl van
szó. Nem csak egyénenként vagyunk a bûn és a Sátán által
naponta megtámadott emberek, hanem támadás célpontjává vált
Krisztus igaz egyháza, vagyis az Ige és Szentlélek által egybe-
gyûjtött, és a Jézus Krisztus személye körül csoportosuló
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közösség is. Látjuk, hogy ennek az igaz egyháznak tagjai
Magyarországon is különbözõ felekezetek keretei között élnek,
ahol gyakran idegen testként élik életüket. Bár elsõ látásra úgy
tûnik, hogy a támadás célpontja maga a 2,5 Mrd tagot számláló
összkeresztyénség, a valódi célpont azonban mégis az igaz egy-
ház. Látnunk kell, hogy a Sátán valójában nem is egyénekre
pályázik, hanem a hitvalló, hívõ közösségek ellen indított és indít
általános támadást.

Az utolsó idõkre vonatkozó bibliai próféciák ismeretében kell
tehát értelmeznünk az ázsiai és afrikai keresztyénüldözéseket,
aminek mértéke és intenzitása messze túllépte a római császárok
által rendezett keresztyén mészárlásokat. (2014 novemberében
az iszlámisták egy hónap alatt 5042 keresztyént öltek meg!)
Tehát napjaink fanatikus keresztyén-ellenessége többé nem
magyarázható úgy, mintha csupán helyi vallási villongásokról
lenne szó, ahogy azt a legtöbb világi médium sugallni próbálja.
Minden Biblián tájékozódó ember láthatja, hogy napjaink
keresztyén-ellenessége egyértelmû és nyílt támadás Krisztus
egyháza ellen. Ennek a támadásnak célja Krisztus egyházának
fizikai megsemmisítése, aminek ma kibontakozó méreteire a
keresztyénség történetében eddig még nem volt példa. 

AZ IGAZI CÉL
De a harcnak Európában is ugyanaz a tétje, mint a harmadik

világban, vagyis a hitvalló keresztyénség megsemmisítése, csak
ez még egyelõre nem olyan durva eszközökkel történik, mint
Ázsiában és Afrikában. Nálunk, az európai térségben egyre
átfogóbb szellemi-lelki harc zajlik a bibliai keresztyénség ellen.
Ennek a harcnak Európában más eszközei vannak, de a szándék
ugyanaz. (A közelmúltban Brémában, ebben a németországi
nagyvárosban, protestáns lelkészek nagy csoportja vonult az
utcára, követelve az egyházi hatóságoktól a Szent Martin nevû
evangéliumi gyülekezet lelkipásztorának (Olaf Latzel) lelkészi
szolgálatból való elbocsátását. Ez a lelkész ugyanis arra kérte
gyülekezetének tagjait, hogy ne menjenek el a mozlimokkal
meghirdetett közös imádságra, mert a velük történõ közös
imádság Isten szemében bûn. A lelkész ellen a város elõjárósá-
ga bírósággal fenyegetõzik, és teológiai professzorok is
tiltakoztak a prédikáció ellen, mondván, hogy a lelkész más val-
lások ellen izgatott.)  

Hogy is írja le Pál apostol ennek a harcnak lényegét? „Mert
nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelem-
ségek ellen,… a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban
vannak” (Ef 6,12). A harcot tehát a magasságban, azaz a láthatat-
lan világban exitáló világ fejedelme koordinálja. Eszközei pedig
a kultúra minden ága, a képzõmûvészet, az áltudományok, a
média, a filmek, a különféle politikai, filozófiai és azok az etikai
irányzatok, amik a Bibliával szembenálló új erkölcsi rendet
képviselik. Azt se feledjük, hogy ezek az eszközök csupán finom
kesztyûk, amiket egy sötét erõ keze használ Krisztus egyházának
megsemmisítésére. Nekünk tehát nem a kultúrával és a médi-
umokkal van bajunk, hanem azzal, aki ezeket használja és moz-
gatja. A Biblia a szellemi harcot irányító Sátánról és hadairól
helyenként mint személyekrõl beszél, máshol pedig úgy nevezi
õket, hogy a „világ”, ld. 1Jn 2,15: „Ne szeressétek a világot, sem
azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs
meg abban az Atya szeretete.”

Mivel a keresztyén egyházakat és közösségeket lelkileg és
erkölcsileg is tönkre tevõ elvilágiasodás mögött a Sátán és hadai
állnak, ezért gondolja meg minden felekezet és közösség, hogy mit

enged be a világból sorai közé: milyen zenét, erkölcsi szokásokat,
irodalmat, szórakozást, teológiai irányzatot, missziói eszközöket és
módszereket, akár az ifjúság, akár a felnõttek megnyerésére! Mert
a világ említett trójai falovai a gyülekezetekben és közösségekben
az ellenségnek nyitnak kaput. Ma ennek tanúi lehetünk világszerte.
Ne veszítsük szem elõl az ellenség célját, ami az igaz keresztyén-
ség megsemmisítése. Közelebbrõl: minden olyan keresztyén
közösség felbomlasztása, aminek középpontjában Jézus Krisztus
személyének imádata, a Biblia tanulmányozása áll, és ahol imád-
ságra gyûlnek össze emberek. A Sátánt nem érdekli a felekezet
vagy egyesület neve, sem létszáma, hanem csak az a közösség, ami
hiszi és hirdeti, hogy Jézus Krisztuson kívül nincs senki más, aki
által üdvözülhetünk. 

HÁROM JELENSÉG
Hogy ezt a helyzetképet kicsit érthetõbbé tegyem, hadd szól-

jak néhány szót arról, hogy mik azok a lelki-szellemi eszközök,
amiket a világ fejedelme a Krisztus egyháza tagjainak elgyen-
gítésére használ. Krisztus egyházát ugyanis nem lehet elpusztí-
tani, de gyengíteni igen.

Tapasztalataim és információim szerint – a keresztyénség
egykor erõs bástyájának bizonyuló Európában – három olyan
jelenség ismerhetõ fel, ami Krisztus választottait gyötri és
gyengíti, amiktõl a hívõ nép sokat szenved.

Ezek közül az egyik a lelki sötétség. A sötétség az az állapot,
amikor nincs prófétai látás. Vagy azért nincs, mert nincsenek
látók, vagy azért, mert a látók hallgatnak, illetve elhallgattatják
õket. Pedig Isten azt akarja, hogy népe között legyenek látók, a
gyülekezetekben, közösségekben legyenek bátor õrállók, akik a
veszélyt felismerve fújják a riadót. A lelki sötétség azért veszé-
lyes, mert sötétben Isten gyermekei nem tudnak jól tájékozód-
ni, eligazodni az õket körülvevõ lelki-szellemi zûrzavarban,
ami a tanítás és egészséges igeértelmezés hiánya miatt kialakult
az egyházban, gyülekezetekben. Látásom szerint a lelki sötét-
ség úgy kezdett intenzíven terjedni hazánk gyülekezeteiben,
hogy a világ szellemétõl megfertõzött egyházi emberek keresz-
tyén körökben is szorgalmazni kezdték a demokráciát, aminek
elsõ következménye – éppúgy, mint a világban – minden tekin-
télynek, így a Biblia, a lelki vezetõk, a családfõk tekintélyének
lerombolása lett. Az így támadt sötétségben aztán mindenki azt
taníthat már, amit akar, bárki vezethet, tanácsolhat, igét értel-
mezhet stb. A lelki sötétség a lelki közösségek felbomlásához,
a hívõk elbizonytalanodásához vezetett. Ezért alakulnak új
közösségek, kis- és nagyobb egyházak, ahol (úgymond) igaz,
tiszta tanítás hangzik. Ezek az új közösségek viszont csak addig
maradnak fenn, amíg hamarosan náluk is érvényesülni fog a
demokrácia. 

De mi nem felejthetjük el, amit a Biblia tanít a gyülekezetekrõl.
A Szentlélek soha nem demokratikus viszonyokról beszél, hanem
arról, hogy Isten rendel vezetõket, elöljárókat, akiket felruház
tekintéllyel, és akiket a Jelenések könyvében Jézus a „gyülekezet
angyalának” nevez. Ahol nincs lelki tekintély, ott mindig lelki
sötétség és zûrzavar támad, megszûnik a bizalom, felbomlik az
erkölcsi rend mind a családban, mind a gyülekezetben, amitõl
aztán mindenki elbizonytalanodik és szenved.

A lelki sötétség következményeként szinte akadály nélkül ter-
jed világszerte, így a keresztyén egyházakban is a pogány és val-
lási okkultizmusnak számos formája. Keresztyénnek nevezett
filmek, könyvek népszerûsítik az okkultizmust, amiben barátok-
nak nevezik a démonokat, Krisztussal egyenrangú hatalomnak



3

állítják be a Sátánt, népszerûsítik az okkult látomásokat: „elra-
gadtatásban a mennyben járt” rock-sztárok számolnak be –
keresztyénnek álcázott koncertjeiken – okkult élményeikrõl. A
sámánista meditációkat, légzési technikákat ilyen tanácsokkal
népszerûsítik: Lélegezd be Jézust, majd leheld ki magadból a
Sátánt! Sajnos, ezeket a sületlenségeket keresztyén emberek
beveszik, elhiszik, gyakorolják. Beveszik, mert az Ige nélküli
ember sötétségben él.

Németországban, a reformáció fészkében, minden ötödik
ember nem tudja már megmondani, hogy Húsvét minek az
ünnepe. (A magyar helyzetrõl nincsenek ismereteim.)

A hívõk között egy másik, szenvedést okozó tényezõ a lelki
éhség. Ez az állapot akkor következik be, amikor a hívõ emberek
nem kapnak lelki eledelt. A lelki éhség elõidézõje az üres, Ige
nélküli prédikáció, a Krisztus nélküli száraz beszéd. Ilyen
prédikációra pedig egyre több példa van hazánkban is. Bizonyos,
hogy a huzamosabb lelki éhség ledönti lábáról az ún. lelkileg
öreg hívõket is, nem szólva a frissen megtértekrõl.

A lelki éhséget azonban nem lehet különféle kulturális prog-
ramokkal, bálokkal, wellness rendezvényekkel, ad absurdum
okkult praktikákkal, jóga és karate tanfolyamokkal, ezoterikus
gyakorlatokkal, pszichotechnikai programokkal, manipulatív,
dicsõítõ rock muzsikával, vagy éppen a száztagú cigányzenekar
templomi koncertjével eloltani, hanem csak és kizárólag a tisz-
ta Ige hirdetésével.

A Biblia Szövetség rendezvényeire, csendesnapjaira az ország
távolabbi részérõl érkezõk is egyre gyakrabban panaszkodnak a
lelki éhínségre. Ha pedig valaki abból akar táplálkozni, ami a
rádió és TV vallásos mûsoraiban elhangzik, hamar felkopik az
álla. Mindemellett látnunk kell, hogy ez sem csupán magyar
jelenség. Európa hitvalló keresztyénsége is szenved a lelki
éhségtõl. Svájc, Hollandia, Németország és a skandináv országok
hívõ képviselõitõl tudjuk, hogy vasárnaponként autókaravánok
indulnak olyan gyülekezetekbe, ahol élõ Igét hallhatnak a lelki
táplálékra éhezõk. Nyugat-Európa nagy protestáns egyházaiban
lehangoló a helyzet: nemcsak lelkészek, de püspökök is nyíltan
tagadják Jézus szûztõl születését (tehát istenségét!), tagadják
Jézus testi feltámadását, az örök élet és az örök kárhozat
valóságát. Nem véletlen, hogy Európa legnagyobb német
protestáns egyházából (EKD) csak 2014-ben, 210.000 egyháztag
jelentette be kilépését.

Miközben egyre több külföldi és hazai konferencián beszél-
nek a misszió szükségességérõl, kiderül, hogy az evangélizáció
célja – szerintük – a kapitalizmussal szembeni harc meghirde-
tése és a mélyszegénység elleni küzdelem. Célkitûzésüket azzal
indokolják, hogy Jézus is a szegények pártján állt. De valóban
ez az Isten szerinti misszió lényege?

Fel kell tehát ismernünk, hogy a világ Fejedelme hatékonyan
dolgozik azért, hogy Krisztus egyháza meggyengüljön! S hogy
ezt milyen sikeresen teszi, annak jele, hogy az iszlám, a budd-
hizmus és egyéb ezoterikus mozgalmak szinte akadály nélkül
hódítanak meg jelentõs területeket az egykor a keresztyénség
fontos bástyájának tartott Európában.

A harmadik jelenség, amitõl a hívõ emberek szenvednek, a
magány, a közösség hiánya. Márpedig a keresztyénség közössé-
gi vallás. Ezért nevezi a Biblia a keresztyénséget Krisztus-test-
nek, amibe a Szentlélek belekeresztelt minden újjászületett
hívõt. A Biblia a gyülekezetet a jó Pásztort követõ nyájként is
említi. A Krisztus-testben, a szent nyájban minden egyes ember
fontos személy. Ezért indul el a jó Pásztor az egy elveszett

bárányt megkeresni. A hívõ ember közösség nélkül beteggé,
erõtlenné, kiszolgáltatottá válik. A hívõknek a legkisebb
közösség is fontos. 

Arra nincs lehetõségünk, hogy felderítsük a lelki magánytól
szenvedõ lelki testvérek számát. A közösséget nem pótolja
egyetlen, interneten hallható jó igehirdetés sem. Az éhenhalás
ellen jó csak, de a magány ellen nem hatásos. A magányos, a
lelki közösség hiányától szenvedõ hívõk nagy száma is azt
mutatja, hogy a világ Fejedelme mindent elkövet azért, hogy a
hívõk között meghasonlás és szakadás támadjon. Veszélyes
jelenség, ha hívõ emberek a maguk vélt vagy valós igazának
görcsös igazolását fontosabbnak tartják, mint a „szentek
egyességének” megóvását. Fel kell tehát ismernünk, hogy ezen
a területen sem test és vér ellen kell küzdenünk, hanem levegõ-
beli hatalmasságokkal állunk szemben. Nemrégiben egy ún.
hívõ közösség vezetõjének elõadását olvastam, amiben fel-
sorolja azokat az amerikai, európai és hazai közösségeket, lelki
vezetõket, akikkel õk nem értenek egyet. Az írás summája,
hogy a néhány tíz tagból álló kisegyház vezetõje szerint rajtuk
kívül mindenki áruló, tévelygõ, megalkuvó, de ezektõl a jelzõk-
tõl nem kíméli még a reformátorokat sem.

Itt szeretnék szólni arról a sajnálatos és fájdalmas sebrõl, ami
Szövetségünkben, a budapesti bibliaiskola átszervezése körüli
viták nyomán eshetett hívõ emberekben. Szövetségünk Tanácsa
szerette volna az oktatás tananyagát egyszerûsíteni, a bibliaisko-
lai tanfolyamot Budapestrõl Pécelre szervezni. A tananyag
reformját és az átszervezést a bibliaiskola oktatói nem vállalták,
mivel a Tanács által javasolt változtatásokkal nem értettek egyet.
Ezért indult nélkülük egy új tanulmányi program. Alázatos
szívvel imádkozzunk azért, hogy Isten gyógyítsa meg ezt a fáj-
dalmas sebet, és tegye fontossá a szentek egyességének
megóvását minden megsebzett testvérünk szívében!

MIT AKAR A BIBLIA SZÖVETSÉG?
Összegezve az elmondottakat, a történésekbõl arra következ-

tethetünk, hogy számtalan jel utal arra, hogy Istennek a Biblia
Szövetséggel – minden fogyatékosságunk ellenére – mind
hazánkban, mind néhány szomszédos országban még további
tervei vannak, s ezért tûr meg bennünket, mint szervezetet
immár 26 éve.

Nagyon szeretnénk a tiszta igehirdetések és tanítások lelki
fegyvereivel harcolni minden lelki-szellemi sötétséggel szem-
ben. Szeretnénk, ha Szövetségünk tagjai fel lennének fegyverez-
ve a Biblia, illetve Jézus Krisztus ismeretének gazdagságával.
Bátorítunk tehát mindenkit, hogy közösen képviseljük minden
élethelyzetben az Ige tiszta tanítását és igazságait! Becsüljük
meg Szövetségünkben a látókat, az õrállókat, akik, ha egy ki-
csivel is, de távolabbra látnak, mint a többség. A BSz-be ne
engedjük be a világi demokráciát, és álljunk ellent azoknak, akik
köreinkben ezen a címen megbontják a szentek egyességét!

Szeretnénk csendesnapjainkon, konferenciákon, bibliaisko-
lai tanfolyamokon továbbra is enyhíteni a lelki éhséget kiad-
ványainkkal. Tagjaink, szimpatizánsaink bízzanak meg a
köreinkben elhangzó tanítások bibliai igazságaiban, és imád-
kozzanak azért, hogy az Úr küldjön munkásokat az õ magyar
aratásába is, mert munkásaink száma kevés. Számtalan szol-
gálói hely betöltetlen.

Szeretnék õszintén és nyíltan említést tenni arról is, hogy a
BSz-nek – ha hatékonyabban szeretnénk tevékenykedni –,
szüksége lenne több függetlenített – akár utazó – szolgálóra is.
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Ennek viszont az anyagi feltételei hiányoznak. Szervezetünk-
nek olykor komoly anyagi gondjai vannak annak ellenére, hogy
pl. a csendesnapokon, konferenciákon, bibliaiskolában szol-
gáló-tanító testvérek legnagyobb része még az útiköltségére
sem tart igényt. Pedig ha Isten hûtlenségünk és áldozataink
hiánya miatt megvonná tõlünk ezeket a szolgálatokat, úgy
látom, az súlyos ítélet lenne a hívõ nép felett.

De szeretnénk enyhíteni azon a magányosságon is, amiben a
közösség hiánya miatt sokan szenvednek. Sajnos, feltett szán-
dékunk ellenére sem tudjuk minden körzetünket rendszeresen
látogatni megfelelõ idõ-, szolgáló- és pénzhiány miatt, ezért arra
biztatjuk tagjainkat, hogy legyenek közösség-keresõ és
közösség-teremtõ emberek! Ha legalább ketten vagy hárman
összegyûlnek az Ige mellett imádkozni, már ígéretük van az Úr
Jézustól arra, hogy a nevében egybegyûlõ két-három hívõ ember
közösségét jelenlétével megáldja. A darabokra szakított világ-
ban a legkisebb hívõ közösségnek is fontos szerep jut.
Ugyanakkor számolnunk kell azzal is, hogy a közösség gyakor-
lásának, egybegyûjtésének ára van. A kérdés, hogy mennyit ér
nekünk a tiszta tanítás, a lelki világosság és az a közösség, amit
a BSz ma hazánkban kínál? Ezért kérjük elsõsorban tagjainkat,
de szimpatizánsainkat is arra, hogy ha fontos számukra a BSz
megbízható és világos, Igével világító szolgálata, akkor hoz-
zanak több áldozatot fennmaradásunkért!

Az eddigi helyzetelemzésemhez két észrevételt szükséges még
hozzáfûzni. Elsõként hálásak vagyunk az Úrnak azért, mert a
magyarországi keresztyének lelki helyzete minden tekintetben
sokkal jobb, mint a nyugat-európaiaké. Biztató jeleket is felfe-
dezhetünk protestáns egyházainkban. Hálásak vagyunk azért is,
mert szerte az országban (gyülekezetekben, közösségekben,
fórumokon) hangzik még az élõ Ige, és nem kell emiatt semmiféle
állami vagy egyházi retorzióval számolnunk. Sajnos a múltban sem
volt, és valószínûleg a jövõben sem lesz ez mindig így!

A másik, hogy jelentésemben mint õrálló, jelezni kívántam azt
a lelki-szellemi veszélyt, ami most nem keletrõl, hanem a keresz-
tyén hitet feladó Nyugat felõl közeledik hozzánk. Mint „látó”,
kötelességemnek tartom, hogy idejében fújjam a kürtöt a közelgõ
veszélyt jelezve, hogy legyenek „lámpásaink meggyújtva”!

Végezetül szeretnék az Úr Isten iránti hálás köszönet után
köszönetet mondani minden aktív, szolgáló testvérünknek, akik
bizonyságtételükkel, tanításaikkal, imádságaikkal, adománya-
ikkal, kétkezi munkájukkal hozzájárultak szervezetünk külde-
tésének betöltéséhez, egyebek mellett az elmúlt esztendõben
megtartott 114 központi szervezésû rendezvényünkön.

2014-ben a Biblia Szövetség a következõ alkalmakat
szervezte:
– egyhetes programmal angol nyelvi tábor fiataloknak (19

személynek) Észak-Írországba; 
– kerékpáros tábor 14-18 éves fiúknak a Beregbe;
– többszöri egynapos rendezvény 16 év felettieknek (tavaszi,

õszi és szilveszteri program), amikor játékos felszabadult lég-
körben egyszerre 35-55 személy volt péceli székházunkban;

– továbbképzõ tanfolyam fiatalok között tevékenykedõ önkén-
teseinknek márciusban Pécelen (3 nap), augusztusban Galya-
tetõn (5 nap) 24 résztvevõvel,

– ötnapos konferencia vezetõk és önkéntes munkatársak részére
áprilisban;

– egyhetes költségtérítés nélkül táborozás állami gondoskodás
alatt, illetve nehéz családi körülmények között élõ 6-12 éves
lányoknak (25 résztvevõ, 5 pedagógus felügyelõ);

– 30+ elnevezéssel két találkozó egyedülálló fiúknak-lányok-
nak 40-50 fõvel Pécelre, ahol az ismerkedés, barátkozás mel-
lett egymás elfogadása, Isten tervének felismerése volt a
program, valamint egy-egy kirándulás Székesfehérvárra és a
Duna-kanyarba;

– bentlakásos szakkonferenciákat (4-5 napos idõtartammal)
pedagógusoknak Kismaroson, orvosoknak Berekfürdõn,
teológusoknak Pécelen mintegy 100 résztvevõvel. Ezek közül
ki kell emelnünk a nyári teológiai konferenciát, mivel a
résztvevõ lelkipásztorok egyházilag elismert kreditet sze-
rezhettek;

– keresztyén etikai témákkal foglalkozó ötnapos bentlakásos
konferencia mintegy 130 résztvevõvel Pécelen, Mátraházán
és Berekfürdõn;

– egész napos konferencia nõk számára január-május hónapok-
ban egy-egy szombaton Budapesten, hölgyeket érintõ prog-
rammal, alkalmanként 45-70 résztvevõvel;

– ötnapos bentlakásos konferencia 18 házaspárnak kapcsolat-
építõ, problémamegoldást kínáló programokkal a Hotel
Szépalmában (Zirc);

– bibliaiskolai oktatás (alap- és szakképzés): Debrecenben
kilenc, Békés megyében három, Magyarkécen (Erdély) négy,
Faddon és Székesfehérvárott hét-hét, Miskolcon öt, Máté-
szalkán öt, Budapesten tizennyolc egynapos program, ezen
kívül péceli központunkban tizenkettõ – mindez összesen
negyvennyolc alapképzést és huszonkettõ szakképzést jelent;

– családi nap júniusban Pécelen, lelki, szabadidõs és ismerkedõ
programmal, 200 résztvevõvel;

– ünnepi hálaadó nap a Biblia Szövetség megalakulásának 25.
évfordulóján BSz25 címmel szeptemberben, Pécelen, több
mint 600 résztvevõ számára hálaadó istentisztelettel,
választható szekciós programokkal (köztük angol nyelven is),
hangszeres, irodalmi és kulturális programmal, szabadidõs
közösségi játékokkal, mintegy 110 önkéntes segítõvel, több
péceli szervezettel összefogva;

– egynapos, régiókhoz kötõdõ konferenciák lelki programmal,
Budapesten kétszer, valamint Debrecenben, Miskolcon,
Nyíregyházán, Mátészalkán és Nagybecskereken (Szerbia);

– a Biblia és Gyülekezet címû folyóiratot négy alkalommal
jelentettük meg 1100-1100 példányban, amit elõfizetõknek és
árus példányként terjesztettünk bel- és külföldön;

– éves programot bemutató kiadvánnyal jelentkeztünk több
mint 1200 példányban;

– 1995-tõl rendszeresen szervezett Fontos kérdések címû, tár-
sadalmi, etikai, teológiai jellegû kérdésekkel foglalkozó
sorozatunkat 2014-ben öt elõadással bõvítettük;

– weblapunkat (www.bibliaszov.hu) naponta frissítjük, gon-
dozzuk.
A regisztrált önkéntes munkatársak száma, akik a központi

programok szervezésében, rendezésében felügyelõként, elõadó-
ként vagy akár takarítóként is részt vettek: 137 személy, az
önkéntes munkával eltöltött idõ 8854 óra, önkéntes munka
értéke 5.616.756,- Ft.

A Biblia Szövetség tagjainak száma 2015. április 28-án: 837
személy.

Szeretettel köszöntjük új tagjainkat, azt a 9 személyt, akik az
elmúlt év során kérték felvételüket sorainkba. Érezzék lelki
otthonuknak Szövetségünket, és álljanak be azok közé, akik
közöttünk harcolják a hitnek szép harcát!

Az elmúlt esztendõben 10 személy lépett ki a Biblia Szövet-
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ségbõl. Szomorúan gondolunk ezekre a csalódott testvéreinkre.
Kívánjuk, hogy ha bennünk csalódtak is, az Úrban soha ne
csalódjanak!

Urunk vigasztalását kérjük azok számára, akiknek szerettei a
közelmúltban elköltöztek mennyei otthonukba, és akik a boldog
feltámadás reményében temették alább felsorolt szeretteiket:
Füle Lajos (Vásárosnamény), id. Kálmán István (Dunakeszi),
Kálmán Sándorné (Kunmadaras), Özv. Kozma Lászlóné (Len-
ti), Mikó László (Budapest), Dr. Németh József (Debrecen),

Özv. Rácz Istvánné (Nagyvarsány), Dr. Szabó Lászlóné
(Budapest), Szoboszlai Józsefné (Hodász), Török Ede (Karcag),
Uhri Imre (Budapest), Varga Rezsõné (Kiskunlacháza). Legyen
emlékezetük áldott!

Jelentésem elfogadását kérve, az alábbi Igével kívánom a BSz
tagságára Urunk áldását: „Boldogok vagytok, ha Krisztus
nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsõ-
ségnek és az Istennek Lelke” (1Pt 4,14)

Dr. Sípos Ete Álmos fõtitkár

Kedves Testvérek! Tisztelt Közgyûlés!
A Biblia Szövetség Tanácsa belsõ ellenõreként feladatom,

hogy tájékoztassam Önöket a Biblia Szövetség 2014. évi
gazdálkodásáról, mûködési bevételei és költségei alaku-
lásáról.

Elöljáróban elmondom, hogy a részletes kimutatásokat (mind
a zárszámadási összesítõt, mind a mérleget, illetve az ehhez tar-
tozó eredmény-levezetést) közszemlére tettük a terem falaira
kifüggesztve. Ezekbõl már elõzetesen is tájékozódhattak, s
kérem, hogy beszámolóm alapján, annak elhangzása után,
tegyék fel majd kérdéseiket, s azokra legjobb tudásunk szerint
fogunk válaszolni.

A BSZ gazdálkodásához a 2014. évi nyitóegyenleg 2 millió
672 ezer Ft volt.

Bevételként terveztünk 39 millió 613 ezer forintot, a tényleges
bevétel 36 millió 863 ezer Ft lett. A tényleges bevételek lényege-
sebb tételei:
– támogatásként (tagjainktól, szimpatizáns támogatóinktól) 

14 millió 146 ezer Ft érkezett,
– pályázati támogatást 2014-ben nem igényeltünk,
– a vállalkozási bevétel bérbeadásból 663 ezer Ft volt,
– az szja 1%-nak felajánlásából 356 ezer Ft-ot kapott a

szervezet,
– rendezvények (csendeshetek, konferenciák, táborok, biblia-

iskola stb.) részvételi költségére 7 millió 233 ezer Ft-ot
fizettek a résztvevõk.

– A törvényi szabályozás értelmében lehetõségünk volt kimu-
tatni az önkéntes munka pénzbeli értékét is, ami 5 millió 617
ezer Ft volt.
Kiadásként terveztünk 42 millió 217 ezer forintot, ezzel

szemben a tényleges kiadás 37 millió 731 ezer forint lett.
Jelentõsebb kiadási tételek voltak:

– munkabérre, közterheire, valamint egyéb juttatásokra 16 mil-
lió 520 ezer,

– anyagi kiadásokra 8 millió 11 ezer Ft-ot költöttünk összesen.
Ebbõl igazgatási költség 1.582 ezer, biztosítási díj 341 ezer,

közüzemi díj 1.318 ezer, épület-, gép- és gépjármû-
karbantartás, javítás, üzemeltetés 3.897 ezer, építmény
beruházás: 295 ezer Ft, tárgyi eszközök beszerzésének költ-
sége 291 ezer Ft volt, 

– rendezvények költsége (konferenciák, csendeshetek, bibli-
aiskola, táborok és a BSZ25 rendezvény) a kapcsolódó meg-
bízási díjakkal 12.087 ezer Ft, bank és egyéb költség 212 ezer
Ft volt,

– szervezetek célszerinti támogatására 1.112 ezer Ft-ot fordítot-
tunk.
Mindezek alapján a 2014. évre a Biblia Szövetség mûködési

gazdálkodásának záró tétele könyveink szerint december 31-én:
2 millió 499 ezer Ft volt.

Vállalkozási tevékenységbõl 663 ezer Ft bevétele volt a
Szövetségnek, ráfordítása 862 ezer Ft, így realizált nyeresége
nem volt. A bevétel ingatlan és telefon bérbeadásából szár-
mazik, amit a szervezet nem osztott fel, célja megvalósítására
használta. A vállalkozási tevékenység bevétele az összes
bevételhez viszonyítva 4,68 %, ez megfelel a közhasznúsági
besorolásnak, ami legfeljebb 15 %-os értéket enged meg. 

A Biblia Szövetség vagyonának értékcsökkenési leírása a
2014. évre 3 millió 84 ezer forint volt.

A Biblia Szövetségnél létrehozott Kiss B. Júlia Alap támo-
gatta az Ébredés Alapítvány könyvkiadását, a Biblia Szövetség
missziói munkáját mindösszesen 16 millió forinttal, így a va-
gyona 2014. december 31-én számlapénzként 95.441 ezer
forint volt.

Mindezek alapján, a Biblia Szövetség vagyona 2014. decem-
ber 31-én 166 millió 256 ezer Ft volt, ami természetesen nem
készpénzt, hanem teljes vagyontömeget, azaz épületeket, beren-
dezéseket, gépeket, gépjármûveket, könyveket, szellemi
javakat, valamint készpénzt és számlapénzt jelent.

Amennyiben részletesebb adatismertetésre is szükség lesz,
akkor a vita során azokat is ismertetni fogom!

Tisztelt Közgyûlés! Kérem jelentésem elfogadását!
Pintér Elemér belsõ ellenõr

A Felügyelõ bizottság 2015. március 27-én tartotta ülését,
amelyen megvizsgálta a Biblia Szövetség 2014-es évi pénzügyi
gazdálkodását. A vizsgálatban részt vett a bizottság négy tagja,
a Biblia Szövetség két munkatársa, belsõ ellenõre és a könyvelõ
képviselõje.

A vizsgálat során a bizottság értékelte a Biblia Szövetség
2014. évi költségvetésének teljesítését, összevetette a tervezetet
a megvalósulási adatokkal. A közhasznúsági melléklet gazdál-
kodási adatai tényszerûek, a bizottság a 2014. évi tevékenység
közhasznúságát megfelelõnek ítéli.

ZÁRSZÁMADÁSI BESZÁMOLÓ ÉS JELENTÉS
A BSZ 2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

FELÜGYELÕ BIZOTTSÁGI JELENTÉS
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A pénzforgalmi kimutatások és bizonylatok vezetése –
szúrópróba módszerrel vizsgálva – rendben történt az év során.

Mivel a Felügyelõ bizottság elnöke rendszerint részt vett a Szö-
vetség Tanácsának ülésein, így figyelemmel kísérte a törvény
betartását, az ügyrendet és a pénzügyi helyzetet. A pénzügyi
kötelezettségek terv szerint teljesültek, a bizottság a 2014-es év
során törvénybe ütközõ, vagy Alapszabályt sértõ intézkedéseket,
eseményeket a Szövetség mûködésében nem tapasztalt.

Mindezek alapján a bizottság a 2014. évi gazdálkodásról
szóló jelentéseket elfogadásra javasolja.

A Szövetség titkára ismertette a Szövetség 2014-re vonatkozó
közhasznúsági mellékletet. A bizottság ezt is elfogadásra ajánlja.

Megvizsgálta továbbá a bizottság a 2015. évi költségvetés
tervezetét, azt megvalósíthatónak tartja, és elfogadásra ajánlja a
közgyûlésnek.

Móréh Tamás a Felügyelõ bizottság elnöke

I. BEVEZETÕ RÉSZ
1. § Az alapítók az egyesület céljának elérése végett azokat a

keresztyén hitre jutott egyháztagokat kívánják a szervezetbe
összefogni, 
– akik készek munkálni egyházuk megújulását, és felelõs-

séggel vállalják a hívõ ember küldetését,
– akik a Bibliát Isten kijelentésének tartják,
– akik – a reformátori hitvallások szellemében – egyet

értenek a biblikusan értelmezett evangélizációval, a hitre
jutottak bibliai tanításával, az emberek folyamatos lelki-
erkölcsi megújulásával.

2. § Az egyesület neve: Biblia Szövetség Egyesület
Székhelye: 2119 Pécel, Kálvin tér 2/b 

II. AZ EGYESÜLET CÉLJA
3. § Az egyesület célja az evangélium hirdetése és a keresztyén

etikai normák képviselete a társadalomban. Célja továbbá:
– hogy segítse a keresztyén emberek összefogását, erõsítse

kapcsolataikat,
– hogy bibliaiskolai oktatással támogassa a keresztyén

gyülekezetek megerõsödését,
– és tagjait szervezze a szolgálatra, valamint a biblikus

életvitelre,
– hogy a keresztyén kultúra értékrendjét képviselje,

érvényesítse,
– az emberi kapcsolatok építését közösségi szinten is

erõsítse.
4. § (1) Az egyesület a 3. §-ban meghatározott célok elérése

végett
– Országos Bibliaiskolát alapít és tart fenn,
– karitatív és diakóniai tevékenységet végez,
– hitéleti tevékenységet fejt ki,
– folyóiratokat ad ki,
– könyvkiadást végez,
– szociális támogatást nyújt,
– gyermek és ifjúsági munkát végez,
– lelkigondozó és tanítói munkát fejt ki,
– házasság- és családgondozói, továbbá
– bel- és külmissziói tevékenységet végez,
– konferenciákat, elõadásokat szervez és rendez,
– állásfoglalásokat készít, és tesz közzé a távirati iro-

dák, médiák vagy saját kiadású nyomtatványok segít-
ségével,

– Internetes honlapot szerkeszt és mûködtet,
– együttmûködik más hazai civil szervezetekkel, egyházak-

kal, szükség szerint bekapcsolódik az ezek által vállalt
feladatok végzésébe,

– kapcsolatot keres és tart fenn külföldi civil szervezõdé-
sekkel és egyházakkal

– ideiglenes tartózkodást biztosító szálláshelyet, konfe-
rencia és oktatási helyiségeket üzemeltet, bérel,

– kézikönyvtárat tart fenn,
– szabadtéri rendezvényeket szervez.
(2) A Biblia Szövetség Egyesület közhasznú szervezet,
közfeladat ellátására irányuló közhasznú tevékenységei:
– Közmûvelõdés feltételeinek biztosítása. A közhasznú

tevékenységet az alapvetõen állami és helyi önkor-
mányzati közfeladathoz kapcsolódóan végzi, azzal a
céllal, hogy mûveltségét, készségeit életének minden
szakaszában mindenki gyarapíthassa. A közfeladat tel-
jesítését elõíró jogszabályhely: az 1997. évi CXL. tv. 4.§
c) pontja és a 73.§.

– Kulturális szolgáltatás. A közhasznú tevékenységet a
helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfe-
ladatok körében ellátandó helyi önkormányzati felada-
tokhoz kapcsolódóan végzi. A közfeladat teljesítését
elõíró jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 7.

– Gyermekjóléti szolgáltatás. A közhasznú tevé-
kenységet az állami és helyi önkormányzati közfeladat
körében a gyermek testi, lelki egészségének, családban
történõ nevelésének elõsegítése érdekében a család-
tervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a
mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelõzését
célzó tanácsadás és a szabadidõs programok
szervezésével végzi. A közfeladat teljesítését elõíró 
jogszabályhely: 1997. évi XXXI. tv. 1.§ (1) bekezdés,
15.§ (2) bekezdés a) pontja, 39.§ (2) bekezdés b) és d)
pontja. 

– Képességfejlesztés, ismeretterjesztés. A közhasznú
tevékenységet a nemzeti közneveléshez kapcsolódó
felnõttoktatáshoz, mint állami és települési önkor-
mányzati feladathoz kapcsolódva végzi. A közfeladat
teljesítését elõíró jogszabályhely: 2011. évi CXC. tv. 1.§
(1) bekezdés és a 4.§ 1.n) pontja

(3) A Biblia Szövetség Egyesület a közhasznú nyilván-
tartásba vétel feltételeinek az alábbiak szerint felel meg:
– Megfelelõ erõforrás áll a szervezet rendelkezésére,

figyelemmel arra, hogy az elõzõ két lezárt üzleti év
(2012. és 2013. év) vonatkozásában a következõ felté-
teleknek megfelel:

A BIBLIA SZÖVETSÉG EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA

(MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA; kövérítve a kiegészítés)
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a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió
forintot.

– Megfelelõ erõforrás állt rendelkezésre a 2013. és 2014.
évben is, figyelemmel arra, hogy a következõ feltéte-
leknek megfelel:
a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió

forintot
b) a személyi jellegû ráfordításai (kiadásai) – a vezetõ

tisztségviselõk juttatásainak figyelembevétele nélkül
– eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.

– A civil szervezetnél megfelelõ társadalmi támoga-
tottság mutatható ki, figyelemmel arra, hogy az elõzõ
két (2012, 2013) lezárt üzleti éve (valamint a 2014. év)
vonatkozásában a következõ feltételek teljesültek:
a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költ-

ségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a
két év átlagában, 

b) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két
év átlagában) legalább tíz közérdekû önkéntes
tevékenységet végzõ személy segíti a közérdekû
önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII.
törvénynek megfelelõen.

(4) Célszerinti vagy közhasznú tevékenysége segítéséhez tar-
tozik az is, ha az egyesület szükség szerint gondoskodik:
– a résztvevõk szállásáról (pl.: diákszállás, szálloda, szál-

láshely a székházban, szervezett programokon stb.),
– étkeztetésérõl,
– utaztatásáról
– és egyéb szükséges körülmény, dolog biztosításáról (pl.:

konferencia- és táborhelyrõl, gyakorlati foglalkozások
helyszínérõl, munka-anyagokról, programokról, rendezõ-
ellátó személyzetrõl, elõadókról, oktatókról stb.).
Az ezekhez kapcsolódó kiadások fedezésére részvételi
díjat kérhet, pályázatot nyújthat be, támogatást igényelhet,
ill. kérhet gazdálkodó vagy civil szervezettõl, önkor-
mányzattól, állami vagy közigazgatási szervtõl, magán-
személyektõl, így tagjaitól is, illetve az arra rászorulónak
támogatást ítélhet meg.

(5) Az egyesület szolgáltatásaiban a tagokon kívül más
személyek is részesülhetnek.
(6) Az egyesület az igénybe vehetõ szolgáltatásait és a
mûködésérõl szóló tájékoztatást folyóiratában és/vagy egyéb
írásos formában és elektronikusan (pl. honlapján) hozza
nyilvánosságra.

III. AZ EGYESÜLETI TAGSÁG
5. § (1) A Biblia Szövetség Egyesület tagja lehet az a magát Isten

megváltott, újjászületett gyermekének valló keresztyén, aki
a) elfogadja és vallja a Szentírás abszolút isteni tekintélyét,
b) elkötelezte magát a Szentírás szerinti életre, vállalva az

egyesület erkölcsi fegyelmét,
c) odaszánta és felajánlja magát Jézus Krisztus szolgálatára:

egyrészt a lélekmentésre, másrészt egyháza és gyülekezete,
valamint az egyesület külsõ és belsõ építésére, anyagi és ön-
kéntes tevékenységgel való szolgálatára, tagdíjfizetésre,

d) aláírásával is elfogadja az egyesület Alapszabályát és
Hitvallását,

e) akinek felvételét az egyesület két tagja ajánlja és – a
Tanács javaslatát is figyelembe véve – az Elnökség
jóváhagyja. 

(2) Tagfelvételi eljárás. Az egyesület által kibocsátott
Belépési kérelmet értelemszerû kitöltés és ajánlók aláírása
után az egyesülethez kell eljuttatni. A titkár a jelentkezõtõl
bemutatkozó életrajzot, az ajánlóktól a tagra vonatkozó
részletes, ismertségre alapozó információt kér be. Ezeket a
belépési kérelemmel eljuttatja a tanácshoz véleménye-
zésre. A tanács véleménye figyelembevételével az elnökség
a következõ ülésén dönt a tagfelvételrõl. Döntésérõl a tagot
írásban, a küldöttgyûlést az éves jelentésében értesíti. A
tagfelvétel elutasítása ellen a jelentkezõ 15 napon belül a
közgyûléshez – az elnökségnél benyújtott – fellebbezéssel
élhet. A küldöttgyûlés döntése jogerõs. Az egyesület a fel-
vett tagokról elektronikus és papíralapú nyilvántartást
vezet, a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabá-
lyokat a nyilvántartásnál, adatkezelésnél köteles betartani,
a tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. A
betartatásáért a titkár felel.

6. § A tagok jogai:
Az egyesület tagjai jogaikat az egyesület céljai megvaló-
sulásában való aktív közremûködés által gyakorolják. Az
egyesület tagjait egyenlõ jogok illetik és kötelezettségek
terhelik. A tag jogosult az egyesület tevékenységében részt
venni, jogát személyesen, illetve küldöttje révén gyakorol-
hatja. A tagsági jog forgalomképtelen és nem örökölhetõ. 
A tag az Elnökség, a Tanács és a bizottságok tagjává és
küldöttnek választható. A tag a legfõbb szerv munkájában
közvetetten, képviselõje útján vesz részt, jogosult küldöttje
megválasztásában részt venni, küldöttje útján a küldött-
gyûlésnek, közvetlenül az Elnökségnek, a Tanácsnak vagy
a bizottságnak javaslatot, kérdést, észrevételt tenni, a
közhasznú gazdálkodás irataiba betekinteni. A tag joga az
egyesület rendezvényein – a vonatkozó egyesületi rend
szerint – részt venni. A tag, a vezetõ tisztségviselõ és a felü-
gyelõ bizottság tagja (a Ptk. 3:36. § figyelembe vételével)
kérheti a bíróságtól a tagok és az egyesület szervei által
hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat
jogszabálysértõ vagy Alapszabályba ütközõ.

7. § A tagok kötelességei:
A tag köteles
– az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettséget

teljesíteni, és nem veszélyeztetheti az egyesület céljának
megvalósítását és az egyesület tevékenységét;

– az egyesület céljai megvalósításában önzetlenül, önkén-
tesen és áldozatkészen önkéntes munkával és anyagi
javak biztosításával részt vállalni;

– az egyesület terheinek hordozásában minden tag anya-
gi erejéhez mérten, önként vállalt mértékben köteles
részt venni az évi tagdíjfizetésen túlmenõen;

– minden tag köteles évente 200 Ft/hónap tagdíjat fizetni
legkésõbb a tárgyév utolsó napjáig az egyesület
házipénztárába vagy a bankszámlájára. Az egyesü-
letbe a tárgyév negyedik negyedévében belépett tag
díjfizetési kötelezettsége csak a következõ évben
kezdõdik. A tagdíj mértékét a továbbiakban az évi
rendes küldöttgyûlés jogosult megemelni, csökkentése
azonban nem lehetséges. A tagok – a tagdíj meg-
fizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyo-
nukkal nem felelnek.
A tag egyesületnek juttatott anyagi javait – ha arra a
juttatási cél nem utal – elsõ renden a tagdíj teljesítésébe
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kell betudni, az azt meghaladó részt önkéntes támo-
gatásként kell könyvelni. 
A tárgyév utolsó napjáig be nem érkezett tagdíj tárgy-
évet követõ március végéig történõ megfizetésére a tag-
nak január hónapban felszólítást küld ki. Az ezt követõ
nem teljesítés esetén az elnökség a tagot tagsági jog-
viszonya megszûnését megállapító határozatban
értesíti. A tag a határozat ellen 15 napon belül a
küldöttgyûléshez – az elnökségnél benyújtott –
fellebbezéssel élhet. A küldöttgyûlés határozata jog-
erõs.  
Az egyesületi tag méltányolható körülményeire tekin-
tettel (különösen is cselekvõképessége részbeni vagy
teljes korlátozása, szellemi állapotának jelentõs meg-
romlása, életkora, anyagi helyzetében beállt jelentõs
mértékû romlás) a Tanács javaslatára, az Elnökség
tagdíjfizetés kötelezettsége alóli részleges vagy teljes
mentesítési határozati javaslatot terjeszt a küldött-
gyûlés elé. A küldöttgyûlés dönt a mentesítésrõl. A
tagdíjra vonatkozó alapszabályi részeket az Alap-
szabály módosítás bírósági bejegyzését követõ gazdál-
kodási évtõl kell érvényesíteni. 

8. § A tagság megszûnése:
A tagság megszûnik:
a) kilépéssel, az Elnökséghez címzett írásos nyilatko-

zattal,
b) elhalálozással,
c) tagdíj meg nem fizetésével,
d) kizárással és
e) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával.

(1) Kizárás. A tagnak jogszabályt, az egyesület alap-
szabályát vagy küldöttgyûlési határozatát súlyosan vagy
ismételten sértõ magatartása esetén – bármely egyesületi
tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal
szemben kizárási eljárás lefolytatható. Az eljárás
megkezdésérõl, indokairól a tagot írásban értesítenie
kell, biztosítani kell, hogy nyilatkozatot tehessen, az
eljárás adott tárgyalásán személyesen vagy jogi képvi-
selõjével részt vegyen. A tag kizárását kimondó határo-
zatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szol-
gáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati
lehetõségrõl való tájékoztatást. A kizáró határozatot a
taggal közölni kell, a döntéssel szemben jogorvoslattal
élhet. A kizárási eljárást (az elsõ fokú döntés meg-
hozatalával) a Fegyelmi bizottság, a kizárás jogorvoslati
eljárását a küldöttgyûlés folytatja le.
(2) A tagsági jogviszony egyesület általi felmondása. Ha a
tag nem felel meg az alapszabályi feltételeknek (Alap-
szabály 5. §, annak d) pontjából az Alapszabályra
vonatkozó rész és az e) pontja kivételével), az egyesület a
tagsági jogviszonyt harmincnapos határidõvel írásban
felmondhatja. A felmondásról az egyesület küldött-
gyûlése dönt.

IV. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS KÉPVISELETE
9. § Küldöttgyûlés

(1) Az egyesület legfõbb szerve a küldöttgyûlés, amit
évente legalább egyszer az egyesület folyóiratában és
honlapján meghirdetve, illetve a szavazati és tárgyalási

joggal rendelkezõknek írásban megküldve kell össze-
hívni. A küldöttgyûlést rendkívüliként akkor is össze kell
hívni, ha az ok és cél megjelölésével a küldöttek vagy a
küldötteket állító körzetek egyharmada, illetve a Fel-
ügyelõ bizottság kívánja. Rendkívüli küldöttgyûlést az
Elnökség külön elhatározásból is összehívhat. Az ügy-
vezetõ szerv köteles a küldöttgyûlést összehívni a szük-
séges intézkedések megtétele céljából, ha
– az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem

fedezi;
– az egyesület elõreláthatólag nem lesz képes a tartozá-

sokat esedékességkor teljesíteni; vagy
– az egyesület céljainak elérése veszélybe került,
– az így összehívott küldöttgyûlésen a tagok kötelesek az

összehívásra okot adó körülmény megszüntetése
érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület meg-
szüntetésérõl dönteni. 

(2) A küldöttgyûlés nyilvános, azon az egyesület tagjai és
a küldöttgyûlés összehívására jogosult által meghívottak
is részt vehetnek, a küldöttgyûlést az elnök vezeti.
Küldöttgyûlést a küldöttek, a Tanács rendes és az
Elnökség tagjai alkotják, akik tárgyalási és szavazati jog-
gal rendelkeznek, minden arra jogosult csak egy szava-
zati joggal rendelkezik. Ha küldöttgyûlési tag fegyelmi
bizottsági tagságot is betölt, akkor fegyelmi kérdésekben
a küldöttgyûlésen csak tárgyalási jogosultsága van. A
küldöttgyûlésen részt vesz, és tárgyalási jogosultsága van
a Tanács póttagjainak, a Fegyelmi és Felügyelõ bizottsá-
gok tagjainak és szolgálati ágak vezetõinek és az erre
jogosultsággal külön meghívottaknak. A szolgálati ágak
vezetõinek és a külön meghívottaknak névsorát – a
Tanács javaslatát is figyelembe véve – az Elnökség állítja
össze.
(3) A küldöttgyûlés hatáskörébe tartozik
a) az Alapszabály módosítása;
b) az egyesület Hitvallásának módosítása,
c) az egyesület megszûnésének, egyesülésének és szét-

válásának elhatározása;
d) az Elnökség megválasztása, visszahívása és díjazásá-

nak megállapítása;
e) az éves költségvetés elfogadása;
f) az éves beszámoló – ezen belül az Elnökségnek az

egyesület vagyoni helyzetérõl szóló jelentésének – el-
fogadása, az éves beszámoló tárgyalása elõtt azt
véleményezi a Felügyelõ bizottság, majd a Tanács,
ezután terjeszti azt az Elnökség a küldöttgyûlés elé;

g) az Elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetérõl, az
egyesületi cél megvalósítását célzó addigi tevékeny-
ségérõl szóló jelentésének és az egyesület elõtt álló
feladatokról szóló tervezetének elfogadása, 

h) a vezetõ tisztségviselõ feletti munkáltatói jog gya-
korlása; ha a vezetõ tisztségviselõ az egyesülettel
munkaviszonyban áll, akkor a részmunkáltatói jogok
gyakorlására a küldöttgyûlés egy személyt maga közül
kijelölhet;

i) az olyan szerzõdés megkötésének jóváhagyása, amit
az egyesület saját tagjával, vezetõ tisztségviselõjével, a
felügyelõbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozó-
jával köt;

j) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezetõ



9

tisztségviselõk és a felügyelõbizottsági tagok vagy más
egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítésérõl való döntés;

k) a Felügyelõ bizottság, a Tanács, a Fegyelmi bizottság
tagjainak, póttagjainak megválasztása, visszahívásuk
és díjazásuk megállapítása;

l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és
díjazásának megállapítása;

m) a végelszámoló kijelölése;
n) a kizárás és a tagfelvételi kérelem elutasítása jogor-

voslati eljárásának lefolytatása, tagdíjfizetési kötele-
zettség alóli menetesítés tárgyában határozat hozatala,

o) és minden egyéb, amit a küldöttgyûlés a hatáskörébe
von. 

(4) A küldöttgyûlést az Elnökség hívja össze a szervezet
nevének, székhelyének, a napirendnek, a helyszínnek és
az idõpontnak közlésével, az összehívásról szóló értesítést
az éves rendes küldöttgyûlés idõpontja elõtt legalább
húsz nappal ki kell bocsátani, rendkívüli küldöttgyûlés
esetén ez legalább nyolc nap. Az értesítéshez mellékelni
kell a tárgyalandó anyagok írásos ismertetését. A napi-
rend közlésénél jelölni kell, hogy melyik pontokról és mi-
lyen módon szavaz a küldöttgyûlés. A küldöttgyûlési
meghívó közzétételétõl számított 15 napon (rendkívüli
küldöttgyûlésnél 5 napon) belül a tagok és az egyesület
szervei az Elnökségtõl a napirend kiegészítését kérhetik a
kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének
tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend
kiegészítése iránti kérelemrõl az Elnökség nem dönt,
vagy azt elutasítja, a küldöttgyûlés a napirend elfoga-
dásáról szóló határozat meghozatalát megelõzõen külön
dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 
(5) A küldöttgyûlés helye az egyesület székhelye, az
Elnökség dönthet más helyszínrõl is, de döntését az össze-
hívás értesítõjében indokolnia kell.
(6) A küldöttgyûlés elõtt a meghívottak a regisztrációnál
igazolják részvételi jogosultságukat, és átveszik a csak
tárgyalásra vagy tárgyalásra és szavazásra jogosító
szavazólapjukat. A regisztrációs személyzet tagjait az
Elnökség kéri fel, a küldöttgyûlésen résztvevõk névsorát
a jogosultságok feltüntetésével az Elnökség állítja össze.
(7) A küldöttgyûlés határozatait egyszerû szótöbbséggel
hozza, és akkor határozatképes, ha a szavazati joggal
rendelkezõk több mint a fele jelen van. Az Alapszabály
módosításához a jelenlévõ, szavazati joggal rendelkezõ
tagok háromnegyedes többséggel; az egyesület céljának
módosításához, az egyesületet megszüntetõ határozat el-
fogadásához a szavazati joggal rendelkezõ tagok három-
negyedes szótöbbséggel meghozott határozata szükséges.
Az Elnökség, a Tanács és a bizottságok tagjait (póttag-
jait) titkos szavazással kell választani, a küldöttgyûlés
dönthet más napirendi pont feletti titkos szavazásról is. A
határozatképességet szavazásonként meg kell állapítani.
A határozathozatalnál érvényesíteni kell a 2013. évi V. tv.
3:19.§ elõírását.
(8) Ha a küldöttgyûlés nem határozatképes, akkor azt
megtartani nem lehet, új küldöttgyûlést legalább húsz
nap eltelte utánra lehet összehívni, a megismételt küldött-
gyûlés a megjelentek számától függetlenül akkor lesz
határozatképes, ha azt a meghívó tartalmazza. Ha a

küldöttgyûlés összehívásakor meghirdetik a határozat-
képtelenség esetére a megismételt küldöttgyûlést, akkor
annak idõpontja leghamarabb a határozatképtelen
küldöttgyûlés utáni hetedik napon lehet. 
(9) Jegyzõkönyvvezetõt és két hitelesítõt a küldöttgyûlés
tagjai maguk közül választanak. A szavazáshoz három
szavazatszámlálót, a tisztújításhoz öt szavazatszámlálót
maguk közül választanak. A szavazatszámlálók közül
szavazatszámláló elnököt is a küldöttgyûlés választ.
Szavazatszámlálóra és szavazatszámláló elnökre a
küldöttgyûlés elnöke tesz javaslatot. Általános tiszt-
újításkor a küldöttgyûlést a titkos szavazás megkezdé-
sétõl az eredmény kihirdetéséig a szavazatszámláló elnök
vezeti. Az eredmény kihirdetése megkezdésekor az addi-
gi tisztségviselõk (Elnökség, Tanács és bizottságok rendes
és póttagjai) megbízatása megszûnik. Jegyzõkönyv-
vezetõ, hitelesítõ és szavazatszámláló csak az egyesület
tagja lehet. 
(10) A küldöttgyûlés határozatait jegyzõkönyvezni kell,
arról külön nyilvántartást kell vezetni. A határozatokat
jelölni kell, ami azonosítja az elfogadó szervet, a hatá-
rozat keltét és számát. A határozatnak tartalmaznia kell
a határozatképesség meglétét, az elfogadók és ellenzõk,
tartózkodók számát. A jegyzõkönyvben a nyilvános sza-
vazásnál lehetõség szerint névvel kell rögzíteni az ellene
szavazókat és tartózkodókat. A határozatokat ki kell
hirdetni a küldöttgyûlésen, és nyilvánosságra kell hozni
az egyesület honlapján, lehetõség szerint folyóiratában is. 

10. § Küldött
(1) A küldött jogosult a küldöttgyûlésen részt venni,
szavazati jogát gyakorolni, a küldöttgyûlés rendjének
megfelelõen felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat
és észrevételeket tenni.
(2) Küldöttet az egyesület körzetei állítanak a körzethez
tartozó egyesületi tagok közül húsz tagonként egy küldöt-
tet. Minden megkezdett húszas létszám alapján küldöttet
kell állítani. A küldött mandátuma öt évre szól, idõközi
megszûnésére az egyesületi tagság megszûnését kell
értelemszerûen alkalmazni. Megszûnik a küldött mandá-
tuma más körzetbe költözéskor is. A körzet a megszûnt
mandátumhoz és szükség szerint a taglétszám növeke-
dése miatt új küldöttet választ minden naptári év már-
cius hónapjában. A körzet felelõse a mandátumot
szerzett egyesületi tagról jelentést küld az Elnökségnek,
aki intézkedik annak küldöttek névsorába történõ
felvételérõl. 
(3) Küldöttet a körzetek elõször a 2015. 05. 09-ei Alap-
szabály módosítás hatályba lépése után választanak, az
elõször megválasztott küldöttek mandátuma a következõ
vezetõ tisztségviselõ választás elõtti március hónapig tart.

11. § Tanács
(1) A Biblia Szövetség Egyesület tanácsadói, javaslattevõi
és konzultatív szervként létrehozza a Tanácsot, ami 11
rendes és 3 póttagból áll. A Tanács nem döntéshozó
szerv. A Tanács a póttagok közül – a rendes tag tagsága
megszûnésekor – rendes tagot választ. A tanácstagság
választott tisztség, de nem minõsül vezetõ tisztség-
viselõnek, döntési és képviseleti jogosultsága nincs. A
Tanács munkájának koordinálása, a tanácsülés vezetése
a vezetõ tanácstag feladata. Vezetõ tanácstag a legidõ-
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sebb tanácstag. A Tanács ülést évenként legalább három-
szor tart, összehívása a vezetõ tanácstag feladata.
Ügyrendjét a Tanács maga határozza meg. 
(2) Feladata:
– elkészíti az egyesületi Hitvallás módosítási tervét, azt az

Elnökség elé terjeszti,
– elkészíti az egyesületnek más egyesülettel történõ

egyesülésének, szétválásának, megszûnésének tervét, és
azt az Elnökség elé terjeszti,

– elkészíti az egyesület által alapítandó alapítvány vagy
gazdálkodó szervezet alapító okiratát (vagy annak
módosítását), s azt az elnökség elé terjeszti,

– a bibliaiskolai tevékenységekkel kapcsolatos tanbeli,
dologi és személyi kérdésekrõl, az egyesületi folyóirat
felelõs szerkesztõjének személyérõl javaslatot tesz az
Elnökségnek, 

– véleményezi az egyesület gazdálkodási beszámolóit,
költségvetés tervezetét, és az egyesületi célnak meg-
felelõ éves programot, az Alapszabály módosítási ter-
vét, a belsõ szabályzatokat,

– az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására
és befektetésére vonatkozó, a küldöttgyûlés hatás-
körébe nem tartozó elnökségi döntéseket elõzetesen
véleményezi,

– véleményezi a tagnak jelentkezõ felvételét, s azt az
Elnökség elé terjeszti,

– a vezetõ tisztségviselõ (elnökségi, felügyelõ és fegyelmi
bizottsági tag) tisztsége betöltése összeférhetetlen-
ségének vagy kizáró körülményeinek véleményezése,

– javaslatot tesz az Elnökségnek egyesületi tag tagdíj-
fizetési kötelezettsége alóli menetesítésre,

– folyamatosan figyelemmel kíséri az egyesületi tevé-
kenységnek az Alapszabállyal, Hitvallással való
összhangját, észrevételeit javaslatokkal az Elnökség, a
Felügyelõ bizottság, szükség esetén a küldöttgyûlés elé
terjeszti.

12. § A Biblia Szövetség Egyesület ügyvezetése, képviselete:
a) Az egyesület ügyvezetését a négy fõs Elnökség látja

el. Az egyesület vezetõ tisztségviselõi az elnökség tagjai,
akik az elnök, alelnök, fõtitkár és titkár. Az Elnökség
tagjai a képviseletre önállóan jogosultak.

b) Az Elnökség tagjait az egyesület tagjai közül, a tiszt-
ség megnevezésével a küldöttgyûlés választja, szemé-
lyükben meg kell felelniük az Alapszabály VIII.
fejezetében foglaltaknak. Az Elnökség tagjának meg-
bízatása megszûnik a megbízás idõtartamának lejártá-
val, visszahívással, lemondással, cselekvõképességének
a tevékenysége ellátásához szükséges körben történõ
korlátozásával, a vezetõ tisztségviselõvel szembeni
kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, az
egyesületi tagsága megszûnésével. Vezetõ tisztségviselõ
megbízatásáról indoklás nélkül bármikor lemondhat a
másik vezetõ tisztségviselõhöz vagy döntéshozó szervé-
hez intézett nyilatkozattal.
Az elnökségi tag tisztsége a tisztújító küldöttgyûlésen
megszûnik, a küldöttgyûlésnek vagy meg kell erõsíteni
további, a határozatban megjelölt idõtartamra az elnök-
ségi tagságot, vagy új elnökségi tagot kell választani.
Abban az esetben, ha az elnökségi tag az egyesületben
vállalt kötelezettségét nem teljesíti, úgy a küldöttgyûlés

jogosult visszahívni az elnökségbõl. A visszahívást
kimondó határozatnak az indokolást is tartalmaznia
kell. A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.
Az elnökségi tag tisztsége betöltése összeférhetetlen-
ségének vagy kizáró körülményeinek megállapítására a
Fegyelmi bizottság (a Tanács véleményének kikérése
után) jogosult. Összeférhetetlenségi vagy kizáró körül-
mények észlelése esetén az elnökség felhívja az érintett
tagot az összeférhetetlenség, kizáró körülmény 30
napon belüli megszüntetésére azzal a figyelmeztetéssel,
hogy annak elmulasztása esetén az ügyet a Fegyelmi
bizottság elé terjeszti. Amennyiben a bizottság is
megállapítja az összeférhetetlenséget, elnökségi tagság-
gal kapcsolatos kizáró körülményt, úgy határozattal
megállapítja az elnökségi tagság megszûnését. A
határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.
A cselekvõképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történõ korlátozásával megszûnt
megbízatás tényét az elnökséghez köteles az érintett
elnökségi tag bejelenteni. 
Bármely jogcímen szûnik meg az elnökségi tagság, az
egyesület köteles azt legkésõbb 30 napon belül a nyil-
vántartást vezetõ Törvényszéknek bejelenteni.
c) Az egyesület
– elnöke: Dr. Makrai Tibor (4700 Mátészalka, So-

mogyi B. u. 12., anyja: Makrai Erzsébet, Nyírbátor,
1962. 11. 21.)

– alelnöke: Dr. Viczián Miklós (1026 Budapest, Hidász
u. 7., anyja: Katona Erzsébet, Budapest, 1944. 02. 05.)

– fõtitkára: Dr. Sípos Ete Álmos (2766 Tápiószele,
Múzeum u. 10/D, anyja: Kádár Mária, Budapest,
1937. 05. 16.)

– titkára: Dr. Mikolicz Gyula (2119 Pécel, Kálvin tér
2/b, anyja: Vida Erzsébet, Csabdi, 1954. 02. 14.)

d) Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik
– az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés

hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések megho-
zatala;

– a beszámolók elõkészítése és a Tanács véleménye-
zésével a küldöttgyûlés elé terjesztése;

– az éves költségvetés elkészítése, a Tanács vélemé-
nyezésével küldöttgyûlés elé terjesztése;

– az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhaszná-
lására és befektetésére vonatkozó, a küldöttgyûlés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;

– az egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti
szervei megalakításának és a tisztségviselõk meg-
választatásának elõkészítése;

– a küldöttgyûlés összehívása, napirendi pontjainak
meghatározása, a napirend kiegészítés feletti döntés,
a tagság és az egyesület szerveinek értesítése, köteles
összehívni a küldöttgyûlést a 2013. évi V. tv. 3:81. §
szerint;

– részvétel a küldöttgyûlésen, és válaszadás az egye-
sülettel kapcsolatos kérdésekre;

– döntés az új tag felvételérõl;
– a tagság nyilvántartása, valamint a tag kizárási

eljárásban feladatainak ellátása;
– a Tanács javaslata alapján határozattervezet benyúj-
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tása küldöttgyûlésnek egyesületi tag tagdíjfizetési
kötelezettség alóli mentesítése tárgyában;

– az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak
és egyéb könyveinek vezetése;

– az egyesület mûködésével kapcsolatos iratok meg-
õrzése;

– az egyesületet érintõ megszûnési ok fennállásának
mindenkori vizsgálata, és annak bekövetkezte esetén
a jogszabályokban elõírt intézkedések megtétele;

– a vonatkozó jogszabályok betartása, betartatása, az
alapszabálynak és a küldöttgyûlés határozatainak
megfelelõ mûködés biztosítása;

– és minden egyéb, a küldöttgyûlés vagy más egyesületi
szerv feladatkörébe nem tartozó, az egyesület
mûködéséhez szükséges feladat ellátása.

e) – Az elnök feladata a küldöttgyûlés, az Elnökség
üléseinek összehívása és vezetése, az elnökség jelen-
tésének beterjesztése. A küldöttgyûlést elnökségi
döntésnek megfelelõen hívja össze. A gyûlések hatá-
rozatainak, döntéseinek kihirdetése, nyilvánosságra
hozataláról intézkedés.

– Az alelnök helyettesíti az elnököt.
– A fõtitkár feladata az egyesület alkalmazottai feletti

(kivétel az alkalmazott elnökségi tag) munkáltatói
jog gyakorlása, az egyesület hitvallás jellegû (küldött-
és elnökségi üléssel összhangban lévõ) képviselete, a
rendezvények szakmai (lelki) programjának felügye-
lete, segítése. Akadályoztatása esetén helyettesíti a
titkárt.

– A titkár felelõs a küldött- és elnökségi ülések dönté-
seinek elõkészítésért, a döntések végrehajtásáért, a
beszámolók, költségvetés elkészítésére intézkedés,
azoknak a Tanács, majd az Elnökség elé terjesztése,
az adminisztráció vezetéséért, a Tanáccsal, bizottsá-
gokkal, hatóságokkal, állami szervekkel, könyvelõ-
vel, bérszámfejtõvel, számlavezetõ bankokkal, tag-
sággal való napi szintû kapcsolattartásért, a
szervezésért, ügyintézésért, az alkalmazottak felett
napi szintû részmunkáltatói jogokat gyakorol.
Feladata az ingatlanok fõgondnoksága, a könyvelés
és számvitel jogszabály szerinti biztosítása, a
határozatok, okiratok nyilvántartása, õrzése, az
adminisztrációs feladatok feletti felügyelet, a költség-
vetés szerinti munkát irányítja, végrehajtásáért felel,
a programok éves programterv szerinti megvalósí-
tásáért felel, megvalósításukat segíti, a körzetekkel
kapcsolatot tart, segíti munkájukat. Folyamatosan
tájékoztatja az elnökséget a folyamatban lévõ
ügyekrõl. Ellátja a tagfelvételi eljárásban rá háruló
feladatokat, vezeti és felel a tagnyilvántartásért.
Feladatát az egyesületnél alkalmazottként látja el.
Akadályoztatása esetén helyettesíti a fõtitkárt.

f) Az egyéb, az egyesületnél jelentkezõ ügyvezetõi
feladatokat az Elnökség egymás között az elnökségi
ülésen osztja fel. A küldöttgyûlés egyéb feladatokat is
meghatározhat az elnökség tagjaira.

g) Az Elnökség tanácskozhat elektronikus eszközök
(videokonferencia vagy elektronikus levelezés) útján
is. A videokonferencián a tagok egymást felismeréssel
azonosítják. Elektronikus levelezést csak személyes

elektronikus levélcímükkel folytathatnak oly módon,
hogy a levelezésbõl egyik tagot sem lehet kizárni,
azaz a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes
kommunikáció biztosított legyen. Az elektronikus
eszközök közvetítésével tartott ülésen elhangzotta-
kat, leírtakat és a meghozott határozatokat az utóla-
gos ellenõrizhetõséghez rögzíteni, az elektronikus
levelezést nyomtatni kell, és meg kell õrizni. Ha a
határozatot be kell nyújtani a nyilvántartó bíróság-
hoz, akkor jegyzõkönyvet kell készíteni, amit az
ügyvezetõ hitelesít.

h) Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak többsége
jelen van, határozatait egyszerû szótöbbséggel hozza,
szavazategyenlõség esetén az elõterjesztést elvetett-
nek kell tekinteni. A határozatképességet minden
határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag vala-
mely ügyben nem szavazhat, õt az adott határozat
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása
során figyelmen kívül kell hagyni. 
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

– akit a határozat kötelezettség vagy felelõsség alól
mentesít vagy az egyesület terhére másfajta elõnyben
részesít;

– akivel a határozat szerint szerzõdést kell kötni;
– aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
– akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben,

aki az egyesületnek nem tagja;
– aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi

befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
– aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Az Elnökség ülései nyilvánosak, amely jogszabályban
meghatározott esetekben korlátozható. 
i) A vezetõ tisztségviselõ személyének minden tekintet-

ben meg kell felelnie a Polgári törvénykönyvrõl szóló
2013. évi V. tv. 3:22.§, 3:26. § (2), a 2011. évi CLXXV.
tv. 38. §, 39. § elõírásainak.

13. § Az egyesület tevékenységének ellenõrzése
(1) Kötelezõ felügyelõ bizottságot létrehozni, ha a tagság
létszáma a száz fõt meghaladja. Ha az egyesület éves
bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a vezetõ
szervtõl elkülönült felügyelõ szerv létrehozása akkor is
kötelezõ, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva
egyébként nem áll fenn. 
Az egyesület mûködését és gazdálkodását a három tagú
Felügyelõ bizottság ellenõrzi. A felügyelõbizottság hatá-
rozatait a jelenlévõk szótöbbségével hozza, ülése akkor
határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint
felét képviselõ szavazásra jogosult részt vesz. A határo-
zatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, õt az adott
határozat meghozatalánál a határozatképesség megál-
lapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
– akit a határozat kötelezettség vagy felelõsség alól

mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta elõnyben
részesít;

– akivel a határozat szerint szerzõdést kell kötni;
– aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
– akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki

a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
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– aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi
befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

– aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(2) A Felügyelõ bizottság elnökbõl (aki egyben tagja is a
bizottságnak), még két tagból és egy póttagból áll, mun-
káját az elnök szervezi és irányítja. A tag akadályoztatása
esetén a bizottsági munkába a póttagot kell behívni. A
Felügyelõ bizottság tagja az a nagykorú személy lehet,
akinek cselekvõképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelõ
bizottság tagja, akivel szemben a vezetõ tisztségviselõkre
vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a
hozzátartozója a jogi személy vezetõ tisztségviselõje.
A Felügyelõ bizottság tagjai a Felügyelõ bizottság
munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Fel-
ügyelõ bizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétõl
függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
A küldöttgyûlés választja a felügyelõbizottsági tagokat,
közülük megnevezi elnökét. A felügyelõ bizottsági tagsá-
gi jogviszony az elfogadással jön létre. 
A felügyelõ bizottsági tagság megszûnésére a vezetõ
tisztségviselõi megbízatás megszûnésére vonatkozó
szabályokat (Alapszabály 12.§ b)) kell alkalmazni, azzal,
hogy a felügyelõ bizottsági tag lemondó nyilatkozatát a
jogi személy vezetõ tisztségviselõjéhez intézi.
(3) A Felügyelõ bizottság törvényben biztosított keretek között
az általa megállapított ügyrend szerint végzi tevékenységét.
(4) A Felügyelõ bizottság feladata az egyesületi szervek,
valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi
határozatok végrehajtásának, betartásának és a gazdál-
kodásnak ellenõrzése. A bizottság tagja tanácskozási jog-
gal részt vesz a küldöttgyûlésen, küldött nem lehet,
szavazati joga nincs. 
(5) Az ellenõrzés során tapasztaltakról jelentést készít és azt
az Elnökségnek továbbítja. Az ellenõrzés tapasztalatairól a
bizottság elnöke az évi költségvetés végrehajtásának tár-
gyalásakor a küldöttgyûlést tájékoztatja.
(6) A Felügyelõ bizottság a célszerinti tevékenységet súlyo-
san veszélyeztetõ intézkedés végrehajtását a jelentés továb-
bításától az Elnökség intézkedéséig jogosult felfüggeszteni.
(7) Amennyiben a feltárt hibák helytállóak, az Elnökség
határidõ kitûzésével azok kiküszöbölésére az intézkedést
megteszi, arról a Felügyelõ bizottságot értesíti.
(8) A Felügyelõ bizottság köteles a küldöttgyûlés elé
kerülõ elõterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcso-
latos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A
Felügyelõ bizottság az egyesület irataiba, számviteli nyil-
vántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezetõ tisztség-
viselõktõl és az egyesület munkavállalóitól felvilágosítást
kérhet, az egyesület fizetési számláját, pénztárát, érték-
papír- és áruállományát, valamint szerzõdéseit megvizs-
gálhatja és szakértõvel megvizsgáltathatja.
(9) A Felügyelõ bizottság tevékenységét, mûködését, jogo-
sultságát a vonatkozó jogszabályok, különösen a 2011. évi
CLXXV. tv. 40.§, 41.§, a 2013. évi V. tv. 3:26.§, 3:27.§,
3:28.§ meghatározza. 

14. § Fegyelmi bizottság
(1) Az elsõ fokú Fegyelmi bizottság három tagból és két
póttagból áll. A bizottság elnökét (aki tagja is a bizottság-
nak), két tagot és a két póttagot a küldöttgyûlés választja

vagy hívja vissza, megbízása a megválasztott személy
által történõ elfogadással jön létre. A bizottság tagja az
egyesület nagykorú tagja lehet, megfelelésére értelem
szerûen kell alkalmazni az Alapszabály 21.§ és 22.§ (1) és
(2), valamint 23.§ követelményeit. A Fegyelmi bizottsági
tagság megszûnésére a vezetõ tisztségviselõi megbízatás
megszûnésére vonatkozó szabályokat (Alapszabály 12.§
b)) kell alkalmazni azzal, hogy a fegyelmi bizottsági tag
lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezetõ tisztségvise-
lõjéhez intézi. A tag akadályoztatása esetén a bizottsági
munkába a póttagok közül kell behívni.
(2) Feladata az eljárás lefolytatása és határozat hozatala

a) a vezetõ tisztségviselõ (elnökségi, felügyelõ és fegyel-
mi bizottsági tag) tisztsége betöltése összeférhetetlen-
ségének vagy kizáró körülményeinek megállapítása,

b) az egyesület tagja kizárása tárgyában.
(3) A Fegyelmi bizottság határozatait a jelenlévõk szó-
többségével hozza, ülése akkor határozatképes, ha azon a
leadható szavazatok több mint felét képviselõ szavazásra
jogosult részt vesz. A határozatképességet minden hatá-
rozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügy-
ben nem szavazhat, õt az adott határozat meghozatalánál
a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül
kell hagyni. A fegyelmi ügy tárgyalásában és a határozat
meghozatalában nem vehet részt az, aki, vagy akinek
hozzátartozója az eljárásban érintett, vagy aki elfogult-
ságot jelentett be. Elfogultságot az eljárással érintett
személy is bejelenthet, errõl a bizottság határozatban
dönt. Az elfogultság elutasítására az eljárásban érintett a
fellebbezésben hivatkozhat.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
– akit a határozat kötelezettség vagy felelõsség alól men-

tesít vagy a jogi személy terhére másfajta elõnyben
részesít;

– akivel a határozat szerint szerzõdést kell kötni;
– aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
– akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki

a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
– aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi be-

folyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
– aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(4) A tag kizárása fegyelmi eljárást a jelen és az Alap-
szabály 8.§ (1) bekezdése szerint kell lefolytatni. Az
eljárás megindítására az elnökség határozattal jogosult, a
hozzá beérkezett írásbeli jelentés vagy tudomására jutott
tény alapján. Az eljárás megindításáról az elnökség a
tagot értesíti. Nem indítható eljárás nyilvánvalóan meg-
alapozatlan vagy névtelen bejelentés alapján, vagy ha a
bejelentett tények alapján eljárásnak nincs helye. 
A Fegyelmi bizottság elnöke az elnökségi határozat
kézhezvételét követõ 30 napon belüli idõpontra köteles a
bizottságot tárgyalásra összehívni, arra az eljárásban érin-
tett tagot (ha van, jogi képviselõjét is) írásban beidézni. A
bizottság köteles a tagot meghallgatni, a tényállás megálla-
pításához szükséges körülményeket tisztázni, dokumen-
tumokat kérhet be, tanúkat hallgathat meg, bizonyítást
rendelhet el. A tárgyalást az elnök vezeti, a tárgyaláson
jegyzõkönyvet kell készíteni, határozatot a tényállás legtel-
jesebb feltárása után kell meghozni. Tagsági jogviszonyt
kizárással megszüntetõ határozatot meghozni csak az
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Alapszabályban (8.§ (1) bek.) meghatározott magatartás
alapján lehet. A határozatról a tagot és az elnökséget írás-
ban kell értesíteni, a határozatban tájékoztatást kell adni a
jogorvoslat lehetõségérõl. A határozattal érintett tag
fellebbezést 15 napon belül a küldöttgyûlésnek címezve, a
Fegyelmi bizottsághoz írásban nyújthat be. Ha a fellebbe-
zésre nyitva álló idõn belül jogorvoslati kérelmet nem
nyújtanak be, a határozat jogerõre emelkedik.
(5) A vezetõ tisztségviselõ tisztsége betöltése összeférhe-
tetlenségének vagy kizáró körülményeinek megállapí-
tásakor az Alapszabály 12.§ b) pontja szerint kell eljárni.
A Fegyelmi bizottság elnöke az elnökség által elõter-
jesztett ügyben kikéri a Tanács véleményét, majd annak
megismerését követõ 30 napon belüli idõpontra összehív-
ja a bizottságot, beidézi az eljárásban érintett személyt. A
bizottság a (4) bekezdésben foglaltak szerint az eljárást
lefolytatja, majd a határozatot írásban megküldi az
eljárásban érintett személynek és az elnökségnek. A
határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs. Az Elnökség a
küldöttgyûlésen a határozatot ismerteti. 

15. § Körzetek 
Az Elnökség a tagok közötti kapcsolat erõsítésére, a célok
és feladatok hatékonyabb végzésére Magyarországot
egyesületi körzetekre osztja fel. A külföldi lakóhellyel ren-
delkezõ tagokat külön körzetbe sorolja. Ezek a körzetek
szerves tagjai az egyesületnek, nem önálló jogi személyek.
Ötéves idõtartamra a körzethez tartozó tagok maguk
közül felelõst választanak, aki szervezi a körzeti munkát,
tartja a kapcsolatot az Elnökséggel. A felelõs meg-
választását a küldöttek választásával együtt kell megtar-
tani. A körzetek küldöttek állítására jogosultak, akik a
küldöttgyûlésen képviselik a körzet tagjait. A körzetek
kialakítását, mûködését az Elnökség határozatban rögzíti.

V. TISZTSÉGVISELÕK VÁLASZTÁSA
16. § Az Elnökség, a Tanács, a Felügyelõ és Fegyelmi bizott-

ság tagjait és póttagjait a küldöttgyûlés közvetlen és titkos
szavazással öt évre választja, a tisztségük megszûnik a
következõ tisztújító közgyûlésen, a választási eredmény
kihirdetése megkezdésekor. A választást jelölés elõzi meg,
a jelölés és választás részletes szabályaira az Elnökség sza-
bályzatot készít. A 2015. május 9-ei Alapszabály módo-
sítása alapján a tisztségviselõk megbízatása jogfolytonos, a
belsõ ellenõri tisztséget a közgyûlés megszüntette, az El-
nökség tagja az egyesület eddigi elnöke, alelnöke, fõtitkára
és titkára, a Fegyelmi bizottság és Felügyelõ bizottság tag-
jai és elnökei az egyesület eddigi tagjai és elnökei. A
módosítás alapján az elsõ tisztújítást a tisztségviselõk meg-
bízatásának lejáratakor, 2017-ben kell tartani.

VI. AZ EGYESÜLET ÉS A PROTESTÁNS EGYHÁZAK
KAPCSOLATA

17. § A Biblia Szövetség Egyesület együttmûködésre törek-
szik Hitvallása és célkitûzései alapján a reformátori alapokon
álló egyházakkal.

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
18. § (1) Az egyesület gazdálkodási-vállalkozási tevékenysé-

get csak alapcél és/vagy közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében végezhet, és azokat nem veszélyeztetheti.

(2) A gazdálkodása során elért eredményeit nem osztja fel,
azt kizárólag közhasznú tevékenységre fordítja.
(3) Az egyesület gazdálkodását a 2011. évi CLXXV. tv.
(Ectv.) V. fejezet elõírásai szerint köteles végezni,
bevételei és kiadásai az Ectv. 19. § szerintiek. 
(4) Az egyesületnek az alapcél szerinti (ezen belül
közhasznú) tevékenységébõl, illetve a gazdálkodási-
vállalkozási tevékenységébõl származó bevételeit és
költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell
nyilvántartani. Az egyesület kettõs könyvvitelt vezet,
nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyve-
lési szabályokat kell alkalmazni.
(5) Az egyesület az Ectv. 28.§ és 29.§ szerint köteles a
mûködésérõl, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl
az üzleti év lezárást követõen az üzleti év utolsó napjával,
illetve, ha megszûnik, megszûnése napjával, mint mérleg-
forduló nappal beszámolót készíteni, figyelemmel arra a
tényre, hogy az egyesület kettõs könyvvitelt vezet.
(6) Az egyesület köteles a jóváhagyásra jogosult küldött-
gyûlés által elfogadott beszámolóját, valamint közhasz-
núsági mellékletét – kötelezõ könyvvizsgálat esetén a
könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának
elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelen-
téssel együtt – az adott üzleti év mérlegfordulónapját
követõ ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és
közzétenni, kötelezõ könyvvizsgálat esetén ugyanolyan
formában és tartalommal, mint amelynek alapján a
könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.
Az egyesület letétbe helyezési és közzétételi kötelezettsé-
gének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az
ezzel összefüggõ eljárási szabályokról szóló törvényben
meghatározott módon tesz eleget.
A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági
mellékletet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról
és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról szóló törvény-
ben meghatározott módon kell közzétenni, valamint ada-
tainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára
lehetõvé kell tenni.
Az egyesület közzétételi kötelezettség kiterjed a beszá-
moló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon
történõ elhelyezésére is. Az egyesület a saját honlapon
közzétett adatok folyamatos megtekinthetõségét legalább
a közzétételt követõ második üzleti évre vonatkozó ada-
tok közzétételéig biztosítja.
Ha az egyesület a beszámolóval, valamint közhasznúsági
melléklettel kapcsolatos jelen bekezdés szerinti kötele-
zettségét elmulasztja, és azt egy éven belül nem pótolja, a
bíróság törvényességi ellenõrzési eljárás lefolytatása
céljából értesíti az ügyészséget.
Az egyesület beszámolójára egyebekben a számvitelrõl
szóló törvény, valamint az annak felhatalmazása
alapján kiadott kormányrendelet elõírásait kell alkal-
mazni.

19. § (1) Az egyesületnek olyan nyilvántartást kell vezetni,
amelybõl a küldöttgyûlés, elnökségi ülés és tanácsülés
határozathozatalánál a határozatképesség megléte, dön-
téseinek tartalma, idõpontja, hatálya, valamint a döntést
támogatók és ellenzõk számaránya, s ha lehet, akkor a
személye megállapítható. Az egyesület a személyeket
érintõ döntéseirõl az érintetteknek, az általános dönté-
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sekrõl folyóiratában és/vagy egyéb írásos formában és
elektronikusan ad tájékoztatást.
(2) Az egyesület közhasznú gazdálkodásával kapcsolatos
iratokba megkeresésre, az ok megjelölésével, írásban közölt
idõpontban bárki, továbbá a közhasznúsági beszámolóba az
éves költségvetés végrehajtásának elfogadása során a
küldöttgyûlésen résztvevõk betekinthetnek. Az Elnökség
tagja köteles az egyesület tagjának felvilágosítást adni az
egyesületre vonatkozóan. A beszámolókat az egyesület a
folyóiratában és/vagy egyéb írásos formában és elektro-
nikusan is közzé teszi.
(3) A felvilágosítás, betekintés titoktartási nyilatkozat
tételéhez köthetõ, illetve megtagadható, ha az egyesület
üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérõ a jogát
visszaélésszerûen gyakorolja, vagy felhívás ellenére sem
tesz titoktartási nyilatkozatot. A megtagadás ellen a
felvilágosítást kérõ a nyilvántartó bíróságtól kérheti az
egyesület kötelezését a felvilágosításra.

20. § A Biblia Szövetség Egyesület közvetlen politikai tevé-
kenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

VIII. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG ÉS MEGFELELÉS
21. § (1) A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezetõ szerv

határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki,
vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkö-

tendõ jogügyletben egyébként érdekelt.
(2) Nem minõsül elõnynek az egyesület cél szerinti jut-
tatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehetõ nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alap-
szabálynak megfelelõ cél szerinti juttatás.
(3) Nem lehet a Felügyelõ bizottság elnöke vagy tagja,
illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezetõ szerv
elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület dön-
téshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem
töltenek be),

b) az egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevé-
kenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából
részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az
egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján
a létesítõ okiratban foglaltaknak megfelelõen nyúj-
tott cél szerinti juttatást –, illetve

az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli
hozzátartozója.

22. § (1) A közhasznú szervezet megszûnését követõ három
évig nem lehet az egyesület vezetõ tisztségviselõje az a
személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezetõ
tisztségviselõje volt – annak megszûnését megelõzõ két
évben legalább egy évig –,

a) amely jogutód nélkül szûnt meg úgy, hogy az álla-
mi adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság
jelentõs összegû adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság
üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzlet-
lezárást helyettesítõ bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság
az adózás rendjérõl szóló törvény szerint felfüggesz-
tette vagy törölte.

(2) A vezetõ tisztségviselõ, illetve az ennek jelölt személy
köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet
elõzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyide-
jûleg az egyesületnél is betölt.

23.§ (1) Vezetõ tisztségviselõ az a nagykorú személy lehet,
akinek cselekvõképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozták.
(2) A vezetõ tisztségviselõ ügyvezetési feladatait szemé-
lyesen köteles ellátni.
(3) Nem lehet vezetõ tisztségviselõ az, akit bûncselek-
mény elkövetése miatt jogerõsen szabadságvesztés bün-
tetésre ítéltek, amíg a büntetett elõélethez fûzõdõ
hátrányos következmények alól nem mentesült.
(4) Nem lehet vezetõ tisztségviselõ az, akit e foglalkozástól
jogerõsen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól
jogerõs bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy
vezetõ tisztségviselõje nem lehet.
(5) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott idõtar-
tamig nem lehet vezetõ tisztségviselõ az, akit eltiltottak a
vezetõ tisztségviselõi tevékenységtõl.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
24. § Az egyesület jogutód nélkül megszûnik, ha a tagok

kimondják megszûnését, vagy az arra jogosult szerv
megszünteti, ha megvalósította célját vagy céljának meg-
valósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak
meg, vagy az egyesület tagjainak száma hat hónapon
keresztül nem éri el a tíz fõt, feltéve mindegyik esetben,
hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására
irányuló megfelelõ eljárás lefolytatását követõen a
bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli. A jogutód
nélkül megszûnt egyesület a hitelezõk kielégítése után
fennmaradt vagyona az egyesület tagjait illeti meg olyan
arányban, amilyen arányban õk a jogi személy javára va-
gyoni hozzájárulást teljesítettek. A jogutód nélkül
megszûnt egyesület tagjai a felosztott vagyonból való
részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszûnt
egyesület ki nem elégített tartozásaiért. 
Az egyesület jogutód nélküli megszûnése esetén a hite-
lezõk követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó va-
gyont az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány-
nak (székhelye: 1083 Budapest, Baross utca 119/A,
nyilvántartási száma: 1-1-0002463), mint hasonló cél
megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell
átadni.

25. § Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben
különösen is a 2013. évi V. tv., a 2011. évi CLXXV. tv. és
a 2011. évi CLXXXI. tv. rendelkezései az irányadók.

26. § Az egyesület a törvény által elõírt közzétételi és
letétbe helyezési kötelezettségének a 2011. évi CLXXV.
tv. és a 2011. évi CLXXXI. tv. szerinti módon tesz eleget.
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X. HATÁLYBA LÉPTETÕ RENDELKEZÉSEK
27.§. Az 1997. május 1-jén módosított Alapszabály a 9.§ (1)

és (2) bekezdése kivételével a közgyûlés jóváhagyásával
egyidejûleg lépett hatályba, rendelkezéseit a folyamatban
lévõ ügyekben is alkalmazni kell. A 9.§ (1) és (2)
bekezdésének hatálybalépése 1997. május 2.

28.§. Az 1998. május 1-jén módosított Alapszabály a köz-
gyûlés jóváhagyásával egyidejûleg lép hatályba. Az 1998.
május 1. napon megválasztott Felügyelõ Bizottság megbíza-
tása négy éves idõszakra szól.

29.§. A 2006. május 1-jén módosított Alapszabály a köz-
gyûlés jóváhagyásával lép hatályba. A 4.§ (1) bekezdésre

vonatkozó módosítást már a folyamatban lévõ ügyekre is
alkalmazni kell, a 18. § rendelkezései visszaható hatállyal
ismerik el az eddigi körzeti cselekményeket.

30.§. A 2015. május 9-én módosított Alapszabály a bírósá-
gi bejegyzéssel lép hatályba.

Módosításokkal egybeszerkesztve az utolsó módosítás
napján, a 2015. május 9-ei közgyûlés határozata alapján.
A létesítõ okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel a létesítõ okirat-módosítások alapján hatályos tar-
talmának.

Budapest, 2015. május 9.

A 2015. évi közgyûlés módosította a Biblia Szövetség
Alapszabályát, a módosításánál igyekeztünk a jogszabályi
követelményeket egyeztetni az Úr szerinti elvárásokkal,
küldetésünkkel, s ennek alapján a legjobb lelkiismerettel
terjesztettük azt a közgyûlés elé. A közgyûlés megértette
szándékunkat, és tevékenyen segítette munkánkat. Kérjük a
közgyûlésen részt nem vett BSz tagokat is, hogy a közgyûlési
tagok egyöntetû támogatásához hasonlóan segítsék a Biblia
Szövetség Egyesület Alapszabály-változásból következõ
feladatainak teljesítését. Kérjük egyetértõ támogatásukat,
hogy Isten megáldhassa az új szervezeti keret szerinti
munkánkat is!

Hálásan köszöni tagjaink megértését a Tanács és az
Elnökség!
– Jogszabályi kötelezettség volt, hogy szervezetünk

kiegészítse eddig hatályos nevét, így a bírósági nyil-
vántartásba-vételtõl nevünk Biblia Szövetség Egyesület
lesz. Az elnevezés kiegészítése a szervezeti formáról
tájékoztat, így ennek alapján már az elnevezésbõl
következtetni lehet szervezetünk (civil szervezet) jel-
legére. Hasonlóan, mint a betéti társaságok a Bt., a
részvénytársaságok az Rt. vagy Zrt. elnevezést kell, hogy
használják, amivel gazdasági társasági besorolásuk fel-
ismerhetõ. A módosítási szándékot az Alapszabályból,
annak 2.§-ból megismerheti.

– Közhasznú jogállása a Biblia Szövetség Egyesületnek vál-
tozatlan, de a jogszabályi változás alapján közhasznú
tevékenysége a következõ: 1./ közmûvelõdés feltételeinek
biztosítása, 2./ kulturális szolgáltatás, 3./ gyermekjóléti szol-
gáltatás, 3./ képességfejlesztés, ismeretterjesztés (felnõttok-
tatás). A módosítást megismerheti az Alapszabályból, annak
4.§ (2) bekezdésébõl.

– Megváltozik a tagfelvételi eljárás, a változási szándékot
megismerheti az Alapszabályból, annak 5.§ (2) bekez-
désébõl.

– Az egyesület jogai és kötelességei a jogszabályi változ-
tatások alapján kiegészítésre kerültek. A Biblia Szö-
vetség eddig nem tette kötelezõvé a tagdíj fizetését, de a
bírósági hiánypótlási végzés kötelezett bennünket, hogy
tegyünk eleget a Ptk. rendelkezésének, ami a tagsággal
rendelkezõ civil szervezetek egyik fontos jellemzõjeként
a tagok tagdíjfizetését határozza meg. Így a módosítás a
tagdíj megfizetésére kötelezi az egyesület tagjait. Az

Alapszabályból, annak 7.§-ból megismerheti a tagdíj
mértékét, a fizetés elmaradásának következményét és a
kedvezmény, illetve mentesség lehetõségét. A tagdíjra
vonatkozó rendelkezés 2016. évtõl lesz hatályos. A köz-
gyûlésen résztvevõk közül többen is kezdeményezték,
hogy szervezetünk anyagi helyzetének és szükségleteinek
ismeretében fontos, hogy a Biblia Szövetség tagjai szív-
ügyüknek tekintsék a lelkiismeretes, és sokszor erõn
felüli adakozást. Ha ez nem valósulhat meg a jövõben,
akkor tevékenységünk korlátozódik, és számtalan
lényeges területen rövidesen ellehetetlenül. Kérjük tehát
tagjaink megértését, és anyagi javakkal történõ segítõ
támogatását!

– A tagsági jogviszony megszûnési eseteit is módosította a
közgyûlés, amit az Alapszabályból, annak 8.§ és 14.§-ából
ismerhet meg.

– A módosító határozat szerint a következõ évtõl a közgyûlés
szerepét a küldöttgyûlés veszi át. A közgyûlés minden BSz
tag jelenlétére számított, a küldöttgyûlés csak a BSz tagok
által és közül választott küldöttek és bizonyos tiszt-
ségviselõk, meghívottak tanácskozási, illetve határozat-
hozatali jogával zajlik majd. Természetesen a küldött-
gyûlésen részt vehetnek ezután is az egyesület küldöttnek
meg nem választott tagjai, de jogaikat az általuk választott
küldöttek közvetítésével gyakorolhatják. A küldöttekrõl az
Alapszabály 10.§-ából, a küldöttgyûlésrõl a 9.§-ából
tájékozódhat.

– A módosítás kiterjed a tisztségviselõkre és az egyesület
szerveire is. A Tanács mellett meg kellet alakítani az
Elnökséget, az elnökségi tagok már nem lehetnek tanács-
tagok. A két szervezeti egység személyi összetétele nem
változik (illetve a tanácstagok száma az elnökséggel
csökkent), feladatuk viszont elválaszthatatlanul összekap-
csolódik. A Tanácsról az Alapszabály 11.§-ából, az
Elnökségrõl a 12.§-ából kap tájékoztatást.

– A Felügyelõ bizottság mûködését az eddigieknél rész-
letesebben kellett kidolgozni az új Alapszabályban.
Tevékenysége, feladata, mûködése és személyi összetétele
változatlan, amit az Alapszabály 13.§-ában ismerhet meg.

– A Fegyelmi bizottság eddigi, a belsõ szabályzatban
meghatározott feladatkörét át kellett emelni az Alap-
szabályba, a szabályozás részleteit itt (14.§) ismerheti
meg.

AZ ALAPSZABÁLY-MÓDOSÍTÁSI HATÁROZAT 
LÉNYEGESEBB ELEMEI
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– A tisztségviselõk személye az Alapszabály megváltozásával
nem változott, a következõ (várhatóan 2017. évi) küldött-
gyûlésig tisztségüket betöltik, az összeférhetetlenségi és
megfelelési feltételek viszont a jogszabályok miatt szigorodtak.
Ezeket az Alapszabály tanulmányozásával megismerheti.

– A Biblia Szövetség Egyesület jogutód nélküli megszûnése
esetére vonatkozó kiegészítéseket kellett az Alapszabályban
elhelyezni. Ezt részletesen megismerheti az Alapszabály
24.§-ából. Dr. M. Gy.

*

PÉNZESZKÖZÖK NYITÓ EGYENLEGEI
Házipénztár nyitó egyenleg 80 120
OTP Bank nyitó egyenleg 984 563
Átvezetési számla (lekötött betét 2014. jan.) 4 544 221
Nyitó egyenleg összesen: 5 608 904

NYITÓ KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK:
Követelések nyitó értéke (elhat. lekötési kamat) 3 698
Kötelezettségek nyitó értéke 0

BEVÉTELEK:
Magán jellegû támogatás (9112) 1 055 000
Támogatás jogi személyektõl (9113) 0
Pályázaton nyerhetõ támogatás (9114) 0
SZJA 1% (9115) 29 115
Kamatbevétel 37 705
Tévesen OBA-hoz érk. befizetések 44 000
Tárgyi eszköz értékesítés 0
Egyéb közhasznú bevétel 0
Összes bevétel: 1 165 820

FENNÁLLÓ KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK:
Fennálló követelés (elhat. lekötési kamat) 2 242
Fennálló kötelezettség 0

KIADÁSOK:
Könyvelési díj (52121) 96 000
Posta költség (5217) 31 135
Bankköltség (5315) 32 609
BSZ támogatása (8895) 699 440
Utazás és kiküldetés 6 070

Irodaszer (csekknyomtatás) 25 400
Egyéb kiadás (téves befizetések rendezése) 44 000
Összes kiadás 934 654

Nyitó + Bevétel - Kiadás - Követelés változás - 
Kötelezettség változás: 5 841 526
PÉNZESZKÖZÖK ZÁRÓ EGYENLEGEI:

Házipénztár záró egyenleg 75
OTP Bank záró egyenleg (11742001-20017479) 1 258 211
Betétlekötés 4 583 240
Záró egyenleg összesen: 5 841 526

*
Az Alapítvány 2014. évben végzett fõbb tevékenységeinek

programjainak bemutatása:
A Biblia Szövetség és az Alapítvány önkéntesei nyári egyhetes

felkészítõ programjának támogatása. A Biblia Szövetség által
szervezett egyhetes táborban (állami gondoskodás vagy nehéz
családi körülmények között élõ 6-13 éves lányok) programok
szervezésének támogatása: utazási költséghez, szemléltetõ
eszközök és játékok vásárlásához, belépõjegyek vásárlásához
támogatás. Bibliaiskolai oktató megbízási díjához hozzájárulással
a rendszeres oktatói munka támogatása.

Az Alapítvány munkáját 16 személy önkéntes munkával is
segítette. 

Az Alapítvány vagyona 2013. december 31-én: 5.713 ezer Ft, 
2014. december 31-én 5.944 ezer Ft volt. 2014-ben értékcsökke-
nési leírással nem kellett alkalmaznunk.

*

AZ ORSZÁGOS BIBLIAISKOLA ALAPÍTVÁNY 
2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

A Budapest Környéki Törvényszék 2015. június 2-án kelt vézésével bejegyezte a közgyûlés által elfogadott módosított Alapszabályt.
Jelenleg, a Biblia és Gyülekezet lapzártakor a végzés elleni fellebbezés lehetõségének idõszaka tart, 

a jogerõs végzés kibocsátása a nyár végére várható.
Olvasóinkat az õszi lapszámban részletesen tájékoztatjuk az akkor már hatályos változásokról.

TÁJÉKOZTATÁS

„Mózesnek ezt mondja [Isten]:
Könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak,

akinek kegyelmezek. 
Azért tehát nem azé, aki akarja, nem is azé, aki fut, 

hanem a könyörülõ Istené.“ 
(Rm 9,15-16)


