MAGYAR BAPTISTÁK
VILÁGSZÖVETSÉGE
Mi, a világ minden táján élő magyar baptisták hivatalosan
kinyilvánítjuk, hogy megalapítjuk a MAGYAR BAPTISTÁK
VILÁGSZÖVETSÉGÉT.
Jézus Krisztus egyetemes anyaszentegyházának részeként a
teljes Szentírást tekintjük hitünk és életünk zsinórmértékének,
összhangban az egyetemes keresztyén hitvallásokkal (Apostoli
hitvallás és Nicea-Konstantinápolyi hitvallás), valamint a baptista
gyülekezetek több évszázados gyakorlatával, tanításával és
szabályaival.
A Magyar Baptisták Világszövetségének (a továbbiakban:
MABAVISZ)
célja:
hitünk
elmélyítése,
közös
missziói
tevékenységünk előmozdítása, összetartozásunk megvallása és
erősítése, hitbeli és lelki közösségünk kifejezése.

ALAPSZABÁLY
I. FEJEZET: Az MABAVISZ neve, székhelye, pecsétje, jellege
1. Az MABAVISZ neve, székhelye, pecsétje:
(1.) Az MABAVISZ neve: MAGYAR BAPTISTÁK
VILÁGSZÖVETSÉGE. Rövidítése: MABAVISZ, angolul:
Hungarian Baptist World Alliance, rövidítve: HBWA.
(2.) Székhelyei:
a. Budapest, Benczúr u. 31 sz. -1068, Magyarország
b. Oradea (Nagyvárad), 410050, Str. G. H.M. Berthelot
5, Romania.
c. New York, NY 10021, 225 East 80th Street, U.S.A.
(3.) Pecsétje: egy glóbuszhálón nyitott könyv, két lapján alfa és
ómega betűkkel, köriratban a világszövetség neve és
alapítás évszáma, magyar és angol nyelven.
2. A MABAVISZ nem jogi személy. Pénzvitelét a MABAVISZ
Alapítvány által kezeli. Jellege: krisztusi (keresztyén), bibliai, baptista,
magyar.

II. FEJEZET: Az MABAVISZ célja és tevékenysége
3. Az MABAVISZ célja: a világ bármely részén élő magyar baptisták
között a testvéri kapcsolat építése és ápolása.
(1.) a tagszervezetek közötti lelki és anyagi segítségnyújtás
szervezése,
(2.) a magyar baptisták közösen vállalt missziói és segélyezési
tevékenységek elősegítése, elsősorban missziómunkások
kiküldésével és támogatásával,
(3.) a magyar nyelvű baptista mozgalom hagyományainak
őrzése, megismertetése, ápolása, tudományos és kulturális
értékeink közlése,
(4.) a magyar baptistákat érintő, - elsősorban missziói ügyekben
- közös állásfoglalások munkálása és publikálása,
(5.) egymásért és együtt vállalt szeretetszolgálat,
(6.) a vallásszabadság és emberi jogok tiszteletben tartásának
előmozdítása és szorgalmazása.
4. A MABAVISZ kiemelt feladatai:
(1.) A területi megoszlásban figyelemmel kíséri a magyar
baptisták és magyar baptista gyülekezetek életét,
(2.) missziói és tanulmányi utakat szervez,
(3.) a baptista magyarság történetével és helyzetével kapcsolatos
tanulmányok, elemzések készítését támogatja, továbbá
azok kiadását elősegíti,
(4.) gondoskodik arról, hogy a szövetség célját elősegítő
irodalmi és sajtótermékek eljussanak a tagokhoz, indokolt
esetben akár ajándékozás útján is.
(5.) elősegíti a magyar baptisták tanulmányait egymás oktatási
intézményeiben.
(6.) a magyar baptisták személyes kapcsolatainak ápolására
találkozókat, konferenciákat szervez,
(7.) együttműködik mindazokkal a szervezetekkel, amelyek a
szövetség célkitűzéseivel rokon jellegű tevékenységet
végeznek.

III. FEJEZET: A MABAVISZ tagjai, jogaik és kötelezettségeik, a
tagsági viszony megszűnése
5. Az MABAVISZ tagjai:
(1.) A szövetség tagjai az alább meghatározott szervezetek
lehetnek, amelyek képviselőik útján vesznek részt a
szövetség munkájában
a. - alapító tagként az önálló szervezettel bíró Amerikai
Magyar Baptista Szövetség, a Magyarországi Baptista
Egyház és a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek
Szövetsége (a továbbiakban: alapító tagok),
b. - egy-egy országban vagy földrajzi térségben élő magyar
baptista gyülekezetek,
c. - nem magyar nyelvű szövetséghez tartozó magyar baptista
gyülekezetek,
d. - baptista hitelvi alapon szerveződött magyar egyesületek,
alapítványok és szervezetek,
(2.) A tagok legmagasabb szintű testületi tanácskozásukon
hozott határozatukkal nyilvánítják ki és belépési szándékukat.
(3.) Pártoló tagok lehetnek mindazok a baptista hitelvi alapon
álló természetes és jogi személyek, akik a szövetség
céljával egyetértenek.
6. A szövetség tagjainak jogai:
(1.) AZ MABAVISZ rendes tagja, illetve nevében a képviselője
jogosult:
a. a szövetség különböző szervei elé javaslatokat terjeszteni,
b. részt venni a szövetség munkájában és rendezvényein,
c. szavazati joggal rendelkezve a szövetség rendjében választó
és választható.
d. Az alapító tagok a területi irodák útján az elnökség
jóváhagyásával a jelen alapszabállyal összhangban, saját
hatáskörükben is kibocsáthatnak nemzetközi javaslatokat,
panaszokat, levelezhetnek, feltüntetve, hogy ezt mint az
MABAVISZ tagszövetsége teszik.
(2.) A pártoló tagot, illetve képviselőjét a szövetség ülésein
tanácskozási jog illeti meg.

7. A tagok kötelességei:
(1.) A szövetség tagjai kötelesek az alapszabályzatban
foglaltakat megtartani.
(2.) A MABAVISZ tagjai illetve tagszövetségei a különféle
országokban önálló helyi baptista szövetségeket alkotnak,
vagy annak szerves részei. Ennek értelmében:
a./A MABAVISZ tagjai és a tagszövetségek tisztségviselői
tiszteletben tartják egymást, az egyes tagszövetségek és
helyi baptista szövetségek önállóságát és döntéseit, belső
szabályait és működését, és egymás belső ügyeibe nem
avatkoznak be, abban nem illetékesek.
b./ A tagszövetségek legitim vezetőit és döntéseit sem a világi,
sem az egyházi sajtóban nem járatja le, nem bírálja.
(3.) A MABAVISZ bármelyik tagszövetség döntéshozó
testületének kérésére közös állásfoglalást kezdeményezhet,
amit az alapító tagszövetségek ellenjegyzése után tesz
közzé.
8. A tagsági viszony megszűnése:
(1.) A tagsági viszony megszűnik a szövetség megszűnése, a tag
kilépése, megszűnése, valamint kizárása esetén.
(2.) A kilépési nyilatkozat meghozatalánál a belépésre vonatkozó
előírások szerint kell eljárni.
(3.) Tag-kizárásra csak kivételesen, a szövetség alapszabályának
súlyos megsértése esetén kerülhet sor.

IV. FEJEZET: Az MABAVISZ szervezeti rendje
9. A szövetség szervei és tisztségviselői:
(1.) A szövetség szervei:
a. tanács,
b. elnökség,
c. a MABAVISZ Alapítvány számvizsgáló bizottsága
(2.) a szövetség tisztségviselői:
a. az elnök,
b. a két alelnök
c. a titkár
10. A tanács:
(1.) A szövetség legfelsőbb szerve a tanács.

(2.) A tanács tagjai, az alapító tagok által delegáltan:
a. - Magyarországi Baptista Egyház részéről 5 képviselő,
b. - Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége
részéről 4 képviselő,
c. - Amerikai Magyar Baptista Szövetség részéről 2 képviselő,
d. - a szövetség taggyülekezetei részéről 1-1 képviselő,
11. A tanácsot szükség szerint, de legalább kétévenként össze kell
hívni, lehetőség szerint az elnöki tisztség átadásakor, illetve a Magyar
Baptisták Világtalálkozójának négy-nyolcévenként megrendezendő
eseményéhez kapcsolódva. Össze kell hívni, továbbá, akkor is, ha a
tagok egyharmada azt az ok és cél megjelölésével kéri.
12. A tanács összehívása:
(1.) A tanács összehívása az elnökség feladata. A meghívónak
tartalmaznia kell a főbb napirendi pontokat,
(2.) A meghívókat a közgyűlés kitűzött időpontja előtt
legkevesebb 90 nappal postázni kell.
13. A tanács döntései:
(1.) A tanács határozatokat hoz. A határozatokat az egyes
tagszervezetek legmagasabb testületi ülése teheti az adott
szervezet számára kötelező erejűvé.
(2.) A tanács határozatképes, ha az ülésen legalább 9 képviselő
jelen van.
A levélben, faxon vagy e-mail által történő szavazást az
elnökség hitelesnek tekinti.
(3.) Titkos szavazást kell elrendelni a személyi kérdések
eldöntésénél, a szövetség feloszlatásának kimondása
tárgyában, továbbá ha azt a képviselők egyharmada kéri.
(4.) Az alapszabályt módosító, a szövetség feloszlatását kimondó
valamint tagkizárást elrendelő határozat meghozatalához a
szavazásra jogosultak kétharmadának a szavazata
szükséges. (A közgyűlésen kinyilvánított és írásban
beküldött szavazatok összeadandók.)
14. A tanács hatáskörébe tartoznak:
(1.) az alapszabály módosítása,
(2.) a titkár kinevezése,

(3.) a MABAVISZ Alapítvány megalapítása, kuratóriumának és
számvizsgáló bizottságának megválasztása, illetve a
MABAVISZ megszűnése esetén ennek felszámolása.
(4.) fölvétel és kizárás,
(5.) a MABAVISZ megszűnésének kimondása.
15. A tanács ülése imaáhítattal kezdődik, amelyen külön tárgyként
beszámolót hallgat meg az elnökség előző tanácsülés óta eltelt
időszakban történt tevékenységéről és a MABAVISZ Alapítvány az
előző tanácsülés óta eltelt időszakban történt működéséről.
16. A tanácsülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a tanács által
választott 2 képviselő hitelesít.
Az Elnökség
17.

(1.) Az elnökség az MABAVISZ ügyintéző és képviseleti szerve.
(2.) Az elnökség a három alapító tagszövetség elnökeiből és a
titkárból áll. Az alapító tagszövetség tanácsa saját elnöke
helyett kinevezhet más személyt is az elnökségbe, ha úgy
látja jónak. Az első elnököt a tanács választja, ettől kezdve
a rotációs elv érvényesül, kétévenként.

18. Az elnökség hatásköre:
(1.) megállapítja a MABAVISZ Alapítvány pályázati kiírásait,
(2.) szervezi a MABAVISZ Alapítvány ügyviteli és
gazdálkodási tevékenységét, elkészíti az erre vonatkozó
szabályzatokat, megállapítja a munkatársak esetleges
javadalmazását,
(1.) négyévenként, de legalább nyolcévenként világtalálkozót
szervez,
(2.) elvégzi mindazt, amit a tanács rábíz.
19. Az elnök feladatai:
(1.) képviseli a szövetséget,
(2.) személyes kapcsolatot tart fenn - látogatás útján is - a
szövetség tagjaival,
(3.) vezeti az elnökség üléseit,

20. Az alelnökök az elnök
helyettesíthetik az elnököt.

megbízása

alapján

mindenben

21. Az adminisztratív teendőket a MABAVISZ titkára látja el.
A Számvizsgáló Bizottság
22. A számvizsgáló Bizottság:
(1.) A szövetség tanácsa a tagok képviselői közül 3 tagból álló
Számvizsgáló Bizottságot választ négyéves időtartamra.
(2.) A Számvizsgáló Bizottság feladata a MABAVISZ
Alapítvány vagyonkezelésének az ellenőrzése, az évi
költségvetések és zárszámadások felülvizsgálása.
(3.) A Számvizsgáló Bizottság jelentését évente az elnökség,
kétévente a tanács elé terjeszti.

irattárát a keletkezési helyen kell megőrizni, amennyiben a közgyűlés
másként nem rendelkezik.
VII. FEJEZET: Záró rendelkezések
A Magyar Baptisták Világszövetségének jelen Alapszabályát
2004. június 4-én, Budapesten, az Amerikai Magyar Baptista
Szövetség, a Magyarországi Baptista Egyház és a Romániai Magyar
Baptista Gyülekezetek Szövetségének képviselői elfogadták, és a
1997. május 15-én, Nagyváradon elfogadott Alapszabályt így
módosították.
Budapest, 2004. június 4.

Az Amerikai Magyar Baptista Szövetség elnöke: Kulcsár Sándor
V. FEJEZET: A Szövetség gazdálkodása
A Magyarországi Baptista Egyház elnöke: Dr. Mészáros Kálmán
23.

(1.) A MABAVISZ céljainak elérésére Alapítványt hoz létre.
(2.) A MABAVISZ Alapítvány vagyona a tagok által önkéntesen
befizetett hozzájárulások, továbbá más természetes és jogi
személyek adományából képződik.
(3.) A MABAVISZ Alapítvány vagyonát elkülönített számlán
kell kezelni.
(4.) A céladományokat az adományozó utasításának megfelelően
kell felhasználni és arról az adományozónak elszámolnak,
ezenfelül a hivatalos elszámolásban is feltüntetik az
adományt és annak felhasználását.
(5.) A MABAVISZ Alapítvány tartozásaiért kizárólag saját
vagyonával felel.

VI. FEJEZET: A Szövetség megszűnése
24. A szövetség megszűnik, ha a közgyűlés kimondja megszűnését
vagy feloszlatását, és ebben az esetben a MABAVISZ Alapítvány is
megszűnik.
25. A szövetség megszűnése esetén vagyonát az alapító
tagszövetségek között létszámarányosan el kell osztani. Levél és

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének elnöke:
Borzási István

