
 

 

 

 

 

 

 

A Hit Gyülekezete Alapszabálya 

 

(kivonat) 

 

 

 

 
„ …mindenestől fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban, Akiből az 

egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az Ő 

segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való 

munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben.” 

 

(Efézusbeliekhez írt levél 3: 15-16) 
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I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 
 

Az Egyház neve, székhelye és alapvető tevékenységei 

 

 
1. § Az Egyház neve: Hit Gyülekezete (a továbbiakban: Egyház) Az Egyház és az általa 

ezen alapszabály mellékletében megjelölt önálló képviseleti szervvel rendelkező 

egysége vagy szervezete jogi személy (továbbiakban: belső egyházi jogi személy). 

Jogképessége alapján saját nevében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat. 

 Az Egyház, a belső egyházi jogi személy nevelési, oktatási, felsőoktatási, 

egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, 

valamint sporttevékenységet végző intézményt létesíthet és tarthat fenn (továbbiakban: 

egyházi intézmény). Az egyházi intézmény az egyház belső egyházi szabálya szerint 

rendelkezhet egyházi jogi személyiséggel. 

 

2. § Az Egyház székhelye: 1103 Budapest, X. ker. Gyömrői út 69. 

 

3. § Az Egyház alapvető és elsődleges tevékenységei: 

- Jézus Krisztus minden embernek szóló örömüzenetének hirdetése, 

- az élő Isten dicsérete, 

- a tagság szellemi, lelki gondozása és nevelése a Szentírás szellemében, 

- a bibliai erkölcsi értékek támogatása, azok megőrzéséhez való hozzájárulás. 

Az Egyház részt vállal a társadalom értékteremtő szolgálatában, ennek érdekében 

közcélú tevékenységet végezhet. A közcélú tevékenység ellátására az Egyház az 

állammal megállapodást köthet. 

 

 

Az Egyház jellege, viszonya más egyházakhoz és szervezetekhez 

 

 

4. § (1) A Hit Gyülekezete teljes evangéliumi, karizmatikus jellegű keresztény egyház, 

amely Jézus Krisztus egyetemes Egyházának része. Az Egyház életét és rendjét 

abszolút tekintéllyel a teljes Szentírás, mint Isten kinyilatkoztatott Igéje határozza 

meg. Az Egyház tanítását a „Hit Gyülekezete Hitvallása” foglalja össze. 

 

 (2) Az Egyház Isten Igéjének igazsága alapján kész lelki, szellemi kapcsolatok 

ápolására és felekezeti párbeszédre más hazai és külföldi keresztény egyházakkal és 

szervezetekkel szervezeti alárendeltség nélkül. 

 Így különösen: 

- missziós utakra meghívás alapján, 

- külföldi szolgálók magyarországi tevékenységének az előkészítésére, 

szervezésére,  

- nemzetközi konferenciák szervezésére, 

- hitéleti és egyéb kiadványok megjelentetésében együttműködésre, 

- tanulmányutakra, tapasztalatcserékre. 
 



 3 

(3) Az Egyház a magyar társadalom szerves része, kész szolgálni az oktatási, 

egészségügyi, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben ellátott, 

valamint a büntetés végrehajtási intézetben fogva tartottak felé és az állam és a helyi 

önkormányzat által fenntartott, továbbá magán és egyházi nevelési és oktatási 

intézményben hit és erkölcstanoktatást tartani. 

 

(4) Az Egyház kész és törekszik együttműködni olyan állami, önkormányzati, 

gazdasági, társadalmi és más szervezetekkel, amelyek céljai összeegyeztethetőek az 

Egyház céljaival.  

 

Az egyház képviselete 
 

5.§ (1) Az Egyházat a vezető lelkész és az Országos Hivatal vezetője (hivatalvezető) az 

Alapszabályban írtak szerint önállóan képviselik. 
 

(2) Az Egyházat képviselik továbbá a vezető lelkész, vagy a hivatalvezető által írásban 

meghatalmazott személyek. Képviseleti meghatalmazás adható határozott, vagy 

határozatlan időtartamra, valamint eseti jelleggel is. A képviseleti meghatalmazásban 

korlátozható a képviselő jogköre. A meghatalmazásokról nyilvántartást kell vezetni. 
 

(3) Az Egyház nevében aláírásra a vezető lelkész és az Országos Hivatal vezetője 

önállóan, valamint a vezető lelkész, vagy a hivatalvezető által erre írásban 

meghatalmazott személyek a meghatalmazásban foglaltak szerint jogosultak. 

 

(4) Ha nem a vezető lelkész, vagy a hivatalvezető az aláíró és jogszabály a nyilatkozat 

érvényességéhez írásbeli alakot kíván, két képviseleti joggal felruházott személy aláírása 

szükséges. A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal 

felruházott személy aláírása szükséges, amennyiben jogszabály másként nem 

rendelkezik. 

 

(5) Az Egyház jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője – az 

egység rendeltetésszerű működése által meghatározott körben –is csak az egyház 

képviselője által adott írásbeli meghatalmazás alapján jogosult az Egyház képviseletében 

eljárni. 

 

 

II. Fejezet 

A tagság 
 
 

III. Fejezet 

Az Egyház szervezetének felépítése 

 

 
Az országos szervezet 

 

11. § Az Egyház jogi személy, életét és rendjét önállóan kormányozza 

 

Országos hatáskörrel rendelkező tisztségviselő 
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A vezető lelkész 

 

12. § (1) A Hit Gyülekezete országos vezetője a vezető lelkész. 

  

(4) A vezető lelkész jogosult az Egyházat általános hatáskörrel képviselni. 

 

13. § (1) A vezető lelkész a gyülekezetek sajátosságainak, kialakulásukból eredő 

jellegzetességeinek a szem előtt tartásával általános irányítást gyakorol az Egyház 

felett. Ennek keretében: 

 

d./ javaslatot tesz az országos vezetőség tagjaira, valamint az Egyház által 

alapított intézmények vezetőire, továbbá az Egyház által alapított vagy az 

Egyház részvételével működő gazdasági társaságokban az Egyház tulajdonosi 

jogait gyakorló személyekre, 

e./ összehívja az országos értekezlet és az országos vezetőség üléseit és elnököl 

azokon, 

f./ munkáltatói jogot gyakorol az Egyház lelkészei, szolgálattevői és 

alkalmazottai felett, 

g./ kinevezi és felmenti az Egyház Országos Hivatalának vezetőjét 

irodavezetőit és szakszolgálat vezetőit, valamint azokat a személyeket akik az 

Egyházat külső az Egyház részvételével működő testületben képviselik. 

 

 (2) A vezető lelkész az (1) bekezdésben felsorolt kinevezési és munkáltatói 

jogosítványait – kivéve a lelkészekkel és az Országos Hivatal vezetőjével kapcsolatos 

kinevezési és munkáltatói jogokat – írásbeli nyilatkozatával más személyekre vagy 

testületekre, határozatlan vagy határozott időre átruházhatja. A vezető lelkész feladati 

ellátásának segítésére állandó vagy eseti bizottságokat nevezhet ki illetve tanácsadó 

testületeket hozhat létre. 

 

 

Az országos hatáskörrel rendelkező testületi szervek 

 

Az országos értekezlet 

 

14. § (1) Az Egyház országos konzultatív és döntéshozó testületi szerve az országos 

értekezlet. Az országos értekezleten szavazati joggal részt vesznek: a vezető lelkész, 

az országos vezetőség tagjai, az Egyház valamennyi legalább száz fős helyi 

gyülekezetének vezetője vagy megbízott képviselője, valamint a Szent Pál Akadémia 

és a Bornemisza Péter Gimnázium  képviselője. 

 

 (2) Az országos értekezleten tanácskozási joggal részt vehetnek az Egyház által 

alapított intézmények vezetői és mindazok, akiket a vezető lelkész meghív. 

 

 (3) Az országos értekezlet feladatai közé tartozik: 

g/ dönt háromszázmillió forintos értéket meghaladó egyházi 

kötelezettségvállalásról, illetve ezen értéket meghaladó egyházi vagyon 

elidegenítéséről, 
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h./ a vezető lelkész előterjesztése alapján dönt oktatási-, valamint egyéb célú 

intézmények továbbá más szervezeteke alapításáról, illetve megszüntetéséről. 

  

(4)  Az országos értekezlet hatáskörébe tartozik a fentieken túl, a vezető lelkész 

előterjesztése alapján az Egyház egészét érintő kérdésekben dönteni, állást foglalni és 

az országos vezetőség határozatait felülvizsgálni, az országos értekezlet az Egyház 

életének zavartalan fejlődése érdekében bármely kérdés megvizsgálására bizottságot 

küldhet ki. 

 

15. § (1) Az országos értekezletet a vezető lelkész – akadályoztatása esetén az országos 

vezetőség – hívja össze évente legalább egyszer, az általa meghatározott helyre. 

 

 (2) Rendkívüli országos értekezletet kell összehívni minden olyan halaszthatatlan 

ügyben, amelyben csak az országos értekezlet dönthet. Ilyen ügyekben az összehívást 

bármely helyi gyülekezet presbitériuma vagy pásztora kezdeményezheti a vezető 

lelkésznél. 

 

 (3) Az országos értekezletre való meghívás akkor szabályszerű, ha az értekezlet 

időpontjának kihirdetése és az értekezlet napja között legalább 7 napi időköz eltelt. 

Szükség esetén az országos értekezlet a vezető lelkész javaslatára rövidebb határidővel 

is összehívható. 

 

 (4) Az országos értekezleten a vezető lelkész, vagy az általa felkért személy elnököl. 

Ha a vezető lelkész nem vesz részt az országos értekezleten, és nem kér fel előzetesen 

az elnöklésre senkit, akkor az országos értekezlet tagjai maguk közül választanak 

elnököt. 

 

 (5) Az országos értekezlet határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező helyi 

gyülekezetek kétharmada képviselteti magát. Ellenkező esetben 7 napon belül újabb 

országos értekezletet kell összehívni. Ez már a megjelentek létszámától függetlenül 

határozatképes. 

 

 (6) Az országos értekezlet határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A helyi 

gyülekezetek és a 14.§ (1) bekezdésében megjelölt személyek főszabályként egy-egy 

szavazattal rendelkeznek. A szavazati jogosultsághoz szükséges 100 fős alaplétszám 

(14. § (1) bekezdés) fölötti minden további 300 tagonként azonban a helyi 

gyülekezetek további egy-egy szavazattal rendelkeznek. Szavazategyenlőség esetén a 

vezető lelkész szavazata dönt. Ha a vezető lelkész nem vesz részt az országos 

értekezleten, akkor szavazategyenlőség esetén a szavazást mindaddig meg kell 

ismételni, amíg a szavazategyelőség megszűnik. A szavazati jogosultság 

megállapításánál irányadó a Hit Gyülekezete Országos Hivatala keretén belül működő 

személyzeti koordinátor által vezetett nyilvántartás. 

 

 (7) A vezető lelkészi tisztség betöltése során az országos értekezlet határozatát az 

országos értekezlet szavazati joggal rendelkező tagjainak több, mint négyötödös 

szavazati arányával hozza meg. 
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Az országos vezetőség 

 
16. § A vezető lelkész általános hatáskörű országos tanácsadó, konzultatív és döntéshozó 

testülete az országos vezetőség, mely az országos értekezlet által a régiók lehetőség 

szerinti figyelembevételével megválasztott tagokból áll. 

 

17. § (1) Az országos vezetőség 

 

e./ a vezető lelkész javaslatára kinevezi és felmenti az Egyház által alapított 

intézmények és más szervezetek vezetőit, illetve az egyház által alapított, vagy 

az Egyház részvételével működő gazdasági társaságokban az Egyház 

tulajdonosi jogait gyakorló személyeket, 

g./ megalkotja, illetve elfogadja az Egyház működése szempontjából 

szükségessé váló belő szabályzatokat, 

i./ felügyeli az egyházi tulajdon kezelését, 

j./ felügyeletet gyakorol az Országos Hivatal, az egyházi intézmények 

működése, továbbá a kiadói tevékenység fölött, 

 

 (2) Az országos vezetőség állandó felelős megbízottja az ügyvezető igazgató, aki 

az országos vezetőséget az egyház társadalmi kapcsolataiban és a helyi gyülekezetek 

felé képviseli. Az ügyvezető igazgatót a vezető lelkész nevezi ki. A megbízatása 

határozatlan időre, annak a vezető lelkész által történő megszüntetéséig szól.  

 

18. § (1) Az országos vezetőség szükség szerint ülésezik. Üléseit a vezető lelkész hívja 

össze és azokon a vezető lelkész, vagy az általa felkért személy elnököl. 

  

 (2) Az országos vezetőség határozatképes, ha azon tagjainak több mint a fele jelen 

van. 

 

 (3) Az országos vezetőség a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén a vezető lelkész szavazata dönt. 

 

 

Az országos hivatal 
 

 

19. § (1) A vezető lelkészt és az országos vezetőséget az Egyház országos hivatala 

(továbbiakban: hivatal) segíti feladatai ellátásában. A hivatal a különböző feladatok, 

szakterületek szerint irodákra tagozódik. Élén a vezető lelkész által kinevezett 

hivatalvezető áll. Szervezeti felépítéséről a hatáskörök hivatalon belüli elosztásáról és 

munkarendjéről a hivatal szervezeti és működési szabályzata rendelkezik, amelyet a 

hivatalvezető előterjesztésére a vezető lelkész hagy jóvá. 

 

 (2) A hivatalon belül el kell különíteni egymástól az Egyház hitéletével, valamint az 

egyházszervezet működtetésével kapcsolatos területet. 

 Az egyházi adminisztráció vitelére, a könyvelésre, hitéleti kiadványok kiadására, 

valamint a vagyonkezelésre szakosodó irodákat mindenképpen létre kell hozni. 

 

 (3) A hivatal hatáskörébe tartozik különösen az Egyház adminisztrációjának vitele, 

szervezése, a helyi gyülekezetek adminisztrációjának az összehangolása. A helyi 
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gyülekezetek ennek érdekében kötelesek együttműködni az Országos Hivatallal és az 

azon belül felállított irodákkal és igazgatóságokkal. 

 

(4) A hivatal oktatási ügyekre szakosodó irodája az Oktatási Főigazgatóság, amely az 

egyházi köz- és felsőoktatás, illetve az Egyház által alapított, illetve fenntartott köz- és 

felsőoktatási intézmények, és működésük tekintetében gyakorolja mindazokat a 

fenntartói jogokat és végzi mindazokat a fenntartói feladatokat (beleértve az oktatási 

intézmények  alapító okiratainak illetve a tevékenységének  módosítását is), amelyeket 

jogszabály, vagy az Egyház szabályzatai nem utalnak más hatáskörbe. Az Oktatási 

Főigazgatóság élén a vezető lelkész által kinevezett oktatási főigazgató áll. Az oktatási 

főigazgató a jogszabályok és egyház szabályainak keretei között határozatokat hozhat 

és – a hivatalvezető ellenjegyzésével –  szabályzatokat alkothat az Egyház oktatási 

intézményei számára. A főigazgató az Egyházat jogosult oktatási ügyekben képviselni. 

 

(5) A hivatal jogi- és igazgatási ügyekre szakosodó irodája a Jogi Főigazgatóság, 

amely az Egyház és az általa alapított, fenntartott – az Alapszabály I. számú 

mellékletében felsorolt – belső egyházi jogi személyei és egyházi intézményei, 

valamint az Egyház által létrehozott gazdálkodó szervezetek működését segíti elő a jog 

eszközével. A Jogi Főigazgatóság élén a vezető lelkész által kinevezett jogi főigazgató 

áll, aki az Egyház és az említett szervezetek jogi képviseletének az ellátására is 

jogosult. 

A Jogi Főigazgatóság konkrét feladat- és hatáskörét a hivatal szervezeti és működési 

szabályzata tartalmazza. 

 

(6) A hivatal vagyonkezelésre szakosodó irodája a Gazdasági Főigazgatóság, amely az 

Egyház és az általa alapított, fenntartott – az Alapszabály I. számú mellékletben 

felsorolt – belső egyházi jogi személyei, egyházi intézményei illetve az általuk 

alapított intézmények és gazdasági társaságok, szervezetek valamint az Egyház által 

létrehozott gazdálkodó szervezetek működését segíti elő. A Gazdasági Főigazgatóság 

élén a Vezető Lelkész által kinevezett gazdasági főigazgató áll. 

A Gazdasági Főigazgatóság konkrét feladat- és hatáskörét a hivatal szervezeti és 

működési szabályzata tartalmazza. 

Amennyiben a fentieken túl az Alapszabály másként nem rendelkezik, az Egyház, 

belső egyházi jogi személye az általa alapított illetve létrehozott gazdálkodó 

szervezetei vonatkozásában az alapítói-, fenntartói-, illetve a tulajdonosi jogokat - az 

egyes intézménytípusokra meghatározott jogszabályok keretein belül - a gazdasági 

főigazgatón keresztül gyakorolja. Ez a jogosultság az oktatási intézményekre csak a 

vagyongazdálkodás tekintetében terjed ki. A gazdasági főigazgató tevékenységét az 

országos értekezlet által meghatározott kereteken belül az országos hivatal 

segítségével a vezető lelkész útmutatása szerint legjobb tudása szerint végzi, az 

Egyház érdekeit szem előtt tartva és arról az országos vezetőségnek, valamint akár 

közvetlenül, akár közvetve az országos hivatal útján a vezető lelkésznek – kérésére – 

rendszeresen beszámol. 
 

 (7) A hivatal az Egyház székhelyén működik. 

 

 

A hivatalvezető 
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20.§ Az Országos Hivatal élén a vezető lelkész által kinevezett hivatalvezető áll. A 

hivatalvezető feladatát és felelősségét képezi különösen: 

 

- a Hivatal munkájának megszervezése és irányítása, 

- a Hivatal és azon keresztül az egyházszervezet törvényes működésének biztosítása 

különös figyelemmel az adminisztráció, a könyv- és számvitel, a gazdálkodás, 

vagyonkezelés és a személyiségi jogvédelem területeire, 

- az Egyház képviselete a világi (vagyoni, pénzforgalmi, hatósági, jogi, hivatali) 

viszonyokban. 

 

21. § Az Egyház belső egyházi jogi személyeit a jelen Alapszabály az I. számú melléklete 

sorolja fel. 

 

 

IV. Fejezet 

Az Egyház és az egyházi intézmények 

 

 
30. § Az Egyház, belső egyházi jogi személye céljai megvalósítása érdekében jogosult 

intézményeket alapítani, gazdasági-vállalkozási tevékenységnek nem minősülő 

tevékenységet, valamint alaptevékenysége mellett gazdasági-vállalkozási 

tevékenységet is folytatni. Jogosult továbbá vállalkozásokat, civil szervezeteket 

létrehozni, azokban részt venni, amelyek önálló jogi személyiséggel rendelkezhetnek, 

és amelyek tevékenységüket az alapító illetve tulajdonos irányításának megfelelően 

önállóan végzik. Az Egyház jogosult külföldön képviseleti irodát, fióktelepként 

létrehozni és fenntartani, valamint a vonatkozó jogi szabályoknak megfelelően magát 

külföldön regisztráltatni és az adott jogi kereteken belül külföldön is ellátni egyházi 

tevékenységet. 

 

31. § A vezető lelkész az alapítói-, fenntartói-, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlását 

magához vonhatja írásbeli határozatával ideiglenesen a soron következő országos 

vezetőségi ülésig, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a jogok gyakorlására megválasztott 

személy tevékenységét nem megfelelően végzi és ezt akár az adott intézmény, akár az 

Egyház fontos érdeke indokolja. Azt követően a vezető lelkész haladéktalanul 

intézkedik az országos vezetőségi ülés összehívása iránt. 

 

 

V. Fejezet 

Képzés 

 

 
Hitoktatás és szolgálattevők képzése 

 
32. § (1) A Hit Gyülekezete fontosnak tartja, hogy az Egyházhoz tartozó tagok gyermekek 

és más korcsoportok szellemi, lelki fejlődését rendszeres hitoktatással segítse elő. 

Ezért a felnőttek számára kezdő és haladó szinten folytat rendszeres bibliai képzést. A 

gyermekek részére korcsoportonként erkölcsi és bibliai ismereteket nyújtó oktatást 

szervez. 
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 (2) Az Egyház megbízást adhat- a vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén- 

hitoktatására képzett tagjai számára. A megbízott jogosult az állam és a helyi 

önkormányzat által fenntartott, továbbá magán és egyházi nevelési és oktatási 

intézményekben hit és erkölcstan oktatására. 

 

 (3) Az Egyház a szolgálattevők rendszeres képzése érdekében Bibliatanulmányozó és 

gyakorlati szolgálatra felkészítő tanfolyamokat szervez. 

 

 (4) Az Egyház csak olyan bibliai és teológiai intézet végbizonyítványát fogadja el, 

amely a teljes evangélium alapján áll és tanításai összhangban állnak az Egyház 

Hitvallásával. 

 

 

Felsőfokú hittudományi képzés 

 
33. § (1) Az Egyház hittudományi főiskolát létesít és tart fenn, mely önálló egyházi jogi 

személy. Az intézmény elnevezése: Szent Pál Akadémia. 

 

 (2) A főiskola egyrészt az Egyházban már működő lelkészek, másrészt a Biblia 

ismeretében elmélyedni vágyó más keresztények képzését szolgálja. A tanulmányok 

befejezésével kapott diploma önmagában nem jogosít fel lelkészi működésre, hanem 

teológusi végzettséget igazoló oklevél, amely az állami felsőoktatási intézmények által 

kiadott diplomákkal egyenértékű felsőfokú végzettséget jelent. 

 

 (3) Ha a helyi gyülekezet valamelyik tagját a szolgálatra alkalmasnak találja, 

rendszeres teológiai tanulmányok folytatására javasolhatja. 

 

(4) A Hit Gyülekezete vezető lelkésze, országos vezetősége és oktatási főigazgatója az 

Egyház alapszabályában foglaltak szerint irányítja, illetve felügyeli az intézményben 

folyó munkát. A Hit Gyülekezete vezető lelkésze, országos vezetősége és oktatási 

főigazgatója ebben a jogkörükben – a jogszabályok keretei között –  az intézményre 

kötelező határozatokat hozhatnak és szabályzatokat adhatnak ki. Az ilyen fenntartói 

szabályozáshoz a Szent Pál Akadémia Szenátusának és rektorának előzetes egyetértése 

szükséges.   

 

  

 

(5) Az országos vezetőség a (4) bekezdés szerinti jogkörében különösen  

a./ határozatlan időre megbízza, illetve felmenti az Szenátus tagjait, 

b./ javaslatot tesz a rektor megbízására a Szenátusnak, valamint kezdeményezi 

a rektor megbízását az oktatásért felelős miniszter útján a miniszterelnöknél. 

 

 (6) Az országos vezetőség a Szent Pál Akadémia költségvetési javaslatáról, a 

jóváhagyott költségvetés felhasználásáról és a költségvetési beszámolóról tájékoztatást 

kérhet és azokat módosíthatja. 

 

34. § (1) A Hit Gyülekezete országos értekezlete önálló jogi személyiséggel rendelkező 

hittudományi egyetemnek, főiskolának minősíthet olyan intézményt, amely megfelel a 

vonatkozó jogszabályok által előírt feltételeknek. 
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 (2) Az országos vezetőség dönt arról, hogy az Egyház felsőfokú oktatási 

intézményének akkreditálására mely külföldi szervezet jogosult. 

 

 (3) Az országos vezetőség az Egyház felsőfokú oktatási intézményének javaslata 

alapján dönt arról, hogy milyen tudományos, illetve egyházi érdemeket fogad el a 

felsőfokú hittudományi képzésben a doktori (PhD) fokozattal egyenértékűnek. 

 

 

Bölcsőde családi napközi és közoktatási, köznevelési intézmények 

 
35. § Az Egyház a hatályban lévő jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően önálló egyházi 

jogi személyiséggel rendelkező bölcsödét, családi napközit és közoktatási, köznevelési  

intézményeket alapíthat. 

 

VI. Fejezet 

Karitatív tevékenység 
 

 

VII. Fejezet 

Az Egyház gazdálkodása 

 

 
37. § Az Egyház gazdálkodását a hatályos jogszabályok, az Alapszabály és a belső egyházi 

szabálya előírása szerint végzi.  

 

38.§  A háromszázmillió forintos értéket meg nem haladó egyházi kötelezettségvállalással, 

illetve ezt az értéket meg nem haladó egyházi vagyon elidegenítésével kapcsolatos 

döntési hatásköröket az Egyház Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza. 

 

39. § (1) Az Egyház, belső egyházi jogi személye tevékenységének biztosítása érdekében 

többek között 

- adományokat és egyéb hozzájárulásokat fogadhat el forintban és valutában, 

illetve devizában, egyaránt mind magyar, mind külföldi természetes és jogi 

személyektől, 

- vállalkozási tevékenységet folytathat, 

- gazdasági társaságot hozhat létre, illetve abban részt vehet, 

- kulturális, nevelési-oktatási, szociális és egészségügyi, gyermek- és 

ifjúságvédelmi egyházi intézményeket működtethet, 

- a hitélethez szükséges kiadványokat állít elő és értékesít (ideértve a hitélet 

elmélyítéséhez szolgáló mások által előállított kiadványok értékesítését is), 

- az egyházi célra használt épületeket részlegesen hasznosíthatja, 

- temetőt tarthat fenn, 

- a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 

vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. 

törvényben felsorolt további gazdasági-vállalkozási tevékenységnek nem 

minősülő tevékenységeket folytathat.  

 

(2) Az Egyház, belső egyházi jogi személye adományokat bármilyen formában 

elfogadhat (készpénz, értékpapír, ingatlan vagy ingó vagyontárgy, stb.) 
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(3) Az Egyház, belső egyházi jogi személye a külföldi fizetőeszközben kapott 

adományokat a jogszabályi keretek között szabadon felhasználhatja, abból – többek 

között – külföldi szervezetek és magánszemélyek egyházi céljainak megvalósítását 

(pl.: konferenciák, missziós szolgálatok, tanítás sorozatok stb.) támogathatja. 

 

(4) Az Egyház, belső egyházi jogi személye adománygyűjtési és adománykezelési 

rendjét az Egyház belső egyházi szabálya szabályozza. 

 

(5) Az Egyház, belső egyházi jogi személye vállalkozási tevékenységet az országos 

vezetőség határozata alapján végezhet. Gazdasági társaság alapításához illetve a 

gazdasági társaságba történő részvételhez az országos vezetőség vezető lelkész által 

ellenjegyzett határozata szükséges. 

 

(6) Az Egyház valamint a belső egyházi jogi személye közcélú tevékenysége és 

intézménye a hasonló tevékenységet folytató állami vagy helyi önkormányzati 

intézményekkel azonos mértékű költségvetési támogatásra jogosult. Az Egyház, belső 

egyházi jogi személye jogszabályban meghatározottak szerint az államháztartás 

alrendszeriből, európai uniós forrásokból vagy nemzetközi megállapodás alapján 

finanszírozott programokból, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi 

döntés alapján támogatásban részesülhetnek.  

 
  

 

VIII. Fejezet 

A fegyelemről 
 

IX. Fejezet 

Értelmező rendelkezések 

 
44.§ Az Egyház és szervezeti egységei belső egyházi szabály alapján hozott határozat 

érvényre juttatására állami kényszer nem alkalmazható, azt az állami hatóságok nem 

vizsgálhatják. Az Egyház belső egyházi szabályon alapuló döntését állami szerv nem 

módosíthatja vagy bírálhatja felül, jogszabályban nem szabályozott belső 

jogviszonyokból eredő jogviták elbírálására állami szervnek nincs hatásköre. 

 

Záró rendelkezés 

 
45. § A Hit Gyülekezete az Alapszabályát az országos értekezlet 2017. december 9.-én 

foglalta a módosításokkal egységes szerkezetbe.  

 

Kelt: Budapest, 2017. december 9. 

 
      

 

 

 

 

 



 12 

 

 

I. számú melléklet 

 

 

 

Az Egyház belső egyházi jogi személyei 

 

 

Szent Pál Akadémia (Budapest) 

 

Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 

Sportiskola (Budapest) 

 

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Óvoda, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény (Nyíregyháza) 

 

Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

(Debrecen) 

 

Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola (Salgótarján) 

 

Noé Bárkája Óvoda (Kecskemét) 

 

Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

(Pécs) 

 

Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata (Budapest) 

 

Patmos Records Kiadói és Kereskedelmi Szervezet (Budapest) 

 

Kharisz Diákotthon (Budapest) 

 

IFICROSS Gyermek és Ifjúságvédelmi Szervezet (Budapest) 

 

Hit Rádió Médiaszervezet (Budapest) 

 

Hit Gyülekezete Roma Missziós Hálózat (Budapest) 

 

Művészet az Életért Kulturális Szervezet (Budapest) 


