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Budai Baptista Gyülekezet – szervezeti és működési szabályzat 

Összefoglaló 

ÁLTALÁNOS 

A Budai Baptista Gyülekezet a Magyarországi Baptista Egyház tagja, belső egyházi jogi személyiséggel 

rendelkező gyülekezete, amelynek jogi személyisége a 2011. évi CCVI.tv. (Ehtv) 10.§-ban és 11.§. 1-2. 

bekezdésében foglaltakon alapul. 

Neve: Budai Baptista Gyülekezet 

Székhelye: 1118 Budapest, Alsóhegy utca 38. 

Statisztikai számjele (KSH nyilvántartási száma): 19290003-9491-555-01 

Belső egyházi jogi személy egyházi nyilvántartási száma: MBE-EJSZ-2020/047 

Adószáma: 19290003-1-43 

KÜLDETÉS 

 

Mindezek valóra váltására a gyülekezetkülönféle istentiszteleteket, bibliaórákat, evangelizációkat és 

egyéb közösségi alkalmakat tart, támogathatja a Magyarországi Baptista Egyházat, illetve más 

gyülekezeteket és missziói szervezeteket. 

TAGSÁG 

A gyülekezet, mint Krisztus teste, a megtért, újjászületett és bemerítkezett hívők testvéri közössége. 

Tag lehet mindaz, akit a Gyülekezet saját kérelmére, bibliai, hitelvi felkészítés és a gyülekezeti élet 

megismertetése után, vallástétele alapján felvesz és bemerítésben részesít; akit más baptista 

gyülekezetből tagsági igazolással átvesz; akit hitvallása alapján, az Atya, Fiú és a Szentlélek nevére 

bemerítő más felekezetből áttérőként felvesz; illetve akit kizárás vagy tartós elmaradás után újra 

visszafogad a közösségbe. 
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Minden gyülekezeti tag egyenjogú, úrvacsorával élhet, és részt vehet a gyülekezeti Tanácskozáson. 

Minden tag javaslatokat tehet és szavazhat. Gyülekezeti felkérés, megválasztás vagy megbízás 

alapján szolgálatokat végezhet és tisztséget viselhet. 

A gyülekezeti tag feladata a testvéri közösség ápolása, a lélekmentés, a szeretetszolgálat, a 

gyülekezeti rendhez való alkalmazkodás, a gyülekezet feladataiban való részvétel és anyagi terheinek 

hordozása képességei szerint és az önkéntesség elve alapján. 

ALKALMAK 

 

A gyülekezet célja mindezekkel Isten dicsőítése, az evangélium hirdetése, a hallgatók hitének 

erősítése, a Biblia ismeretére és helyes értelmezésére tanítása, felebaráti szeretetre, becsületes hívő 

életre nevelése, az imaéletük megerősítse és a gyülekezeti tagok közösségének elmélyítse. A 

gyülekezet istentiszteleteire az e célra létesített helyiségeken kívül is sor kerülhet mindenütt, ahol 

érvényesülhetnek az istentisztelet alapvető összetevői: az Isten dicsőítése, az örömüzenet 

meghirdetése, a lelki közösség és a hála. 

Az istentiszteletek állandó elemei: a bibliaolvasás, a prédikáció, az egyéni és a közös imádságok, a 

gyülekezeti (közös) énekek, az adakozás. Járulékos, alkalmi elemei: az úrvacsora, a bemerítés, a 

gyermekbemutatás, a szolgálatra avatás és beiktatás vagy kirendelés, a menyegzők (évfordulók), a 

missziós beszámolók, a bizonyságtételek, az éneklés és az egyházzenei szolgálatok, a költemények, a 

csoportjelenetek, a felolvasások, az áldáskérés és a köszöntések. 
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SZERVEZET 

 

Tanácskozás 

A gyülekezeti tanácskozás a gyülekezet legfőbb döntéshozó szerve. A tanácskozás nem nyilvános, 

azon csak a teljes jogú gyülekezeti tagok vehetnek részt. Alapvetően az elöljáróság készíti elő a 

tanácskozást, de összehívását a gyülekezet tagja is javasolhatja az elöljáróságnak írásban, a javasolt 

napirend megjelölésével és indoklásával. A szabályszerűen meghirdetett gyülekezeti tanácskozás a 

megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes. A gyülekezeti tanácskozásokról 

jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a következő gyülekezeti tanácskozáson fogad el a Tanácskozás. A 

hosszú távra vonatkozó határozatokat a gyülekezeti határozatok tárába fel kell jegyezni, amely – 

akárcsak a jegyzőkönyvek – a gyülekezeti tagok számára nyilvánosak. 

A tanácskozás feladata a hosszabb távra szóló, nagyobb jelentőségű állásfoglalások, iránymutatások, 

döntések meghozatala. Ilyen kiváltképp a lelki-szellemi, missziós, stratégiai célok kijelölése, a 

tisztségviselők megválasztása, a tagfelvétel, az istentiszteleti rend vagy épp a főbb kiadások 

tervezése. 

Elöljáróság 

A gyülekezet elöljárósága a gyülekezet életét irányító és felügyelő szerv, valamint a tanácskozás 

döntéselőkészítő testülete, amely felelős a tanácskozás határozatainak végrehajtásáért is. Tagjai a 

lelkipásztor, a gyülekezetvezető és rajtuk kívül az elöljárósági tanácstagok (akiket elöljárósági 

tanácstagnak a tanácskozás megválaszt). Munkájának elsődleges vezetője és felelőse a lelkipásztor. 

Tanácstagnak a gyülekezet olyan tagja jelölhető, akinek élete, jelleme és hite példaértékű, valamint 

az elöljáróság munkájához adottságai, kompetenciái, lelki ajándékai, ismeretei és tapasztalatai 

alapján érdemben hozzá tud járulni. A jelöltek alkalmasságát elsősorban a lelkipásztornak és a 

gyülekezetvezetőnek kell megvizsgálnia a jelölttől és a környezetétől kért információk alapján. 

Az új elöljárósági tanácstagokat a mindenkori elöljáróság jelöli – amennyiben az érintett vállalja a 

jelölést, a tanácskozás a tisztségekre vonatkozó szabályok szerint hoz határozatot a megválasztásról. 

A gyülekezet tagja írásban javasolhatja az elöljáróságnak valamely másik tag tanácstaggá jelölését, 

mint ahogy indoklással, írásban javasolhatja egy tanácstag visszahívását is. 
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Egy korábban nem elöljárósági tanácstagot első alkalommal két évre választ meg a tanácskozás 

elöljárósági tagnak. A két év letelte után, amennyiben vállalja a további tagságot, a tanácskozás 

határoz a szolgálatának folytatásáról. A tanácstag megbízását ez után a tanácskozásnak négyévente 

meg kell erősítenie. 

Az elöljáróság saját feladata a gyülekezet mindennapos operatív működésének biztosítása, így többek 

közt az istentiszteletek és a gyülekezeti programok szervezése, a gyülekezet tájékoztatása az aktuális 

ügyekről, az elfogadott költségvetésben szereplő kiadásokról való döntéshozatal – de a vezetők és 

szolgálattevők munkájának, illetve a gyülekezet egésze lelki életének figyelemmel kísérése is. Szűk 

határok között dönthet a költségvetési tervtől való eltérésekről is. 

Tisztségviselők 
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A gyülekezet a tevékenységei ellátásának irányítására, szervezésére, valamint különböző feladatok 

végzésére és ellenőrzésére tisztségviselőket bíz meg.  

A gyülekezet tisztségviselői a Tanácskozás által választott, különböző szolgálatokat végző személyek: 

az avatott tisztségviselők, a választott vezetők és a választott szolgálatvégzők körébe tartozó 

tisztségekkel megbízott személyek. A tisztségviselőket az elöljáróság jelöli, majd amennyiben az 

érintett vállalja a jelölést, a Tanácskozás határoz a tisztségviselő megbízásáról. A Gyülekezet tagja 

írásban javasolhatja egy másik tag valamely tisztségre jelölését az Elöljáróságnak. A javaslatról az 

elöljáróság egy hónapon belül dönt és írásban visszajelez a tagnak. A tisztségviselők megbízása 

határozatlan időre szól, kivéve a gyülekezetvezető megbízását, amely négy évre történik. 

Avatott tisztségviselők: 

- Presbiterek – feladatuk elsősorban a gyülekezet lelki vezetése a Bibliával összhangban és a 

Szentlélekre figyelve. 

- Lelkipásztor – a gyülekezet egyik presbitere egyben, aki kiváltképp ellátja egyebek mellett az 

igehirdetés szolgálatát, a tanítások tematikájának meghatározását, a lelkigondozást, a 

bemerítésre készülők felkészítését, a házasságra készülők jegyesgondozását, a tagok intését 

és buzdítását, Egy-egy felkészülést/előkészületet igénylő, alkalmi gyülekezeti szolgálat 

elvégzésére a lelkipásztor megbízást adhat a gyülekezet tagjainak. 

- Lelkészi munkatársak – a lelkipásztort segítik feladatai ellátásában, a gyülekezet által 

meghatározott területeken, a gyülekezet által megszabott hatáskörrel. 

- Diakónusok – feladatuk elsősorban a tevőleges feladatok ellátása, különösen a gyülekezet 

anyagi ügyeinek intézése és a szeretetszolgálat, segítségnyújtás az elesettek és rászorulók 

számára. 

- Evangélisták – akik az evangélium nyilvános meghirdetésére kaptak ajándékot, amely során a 

megváltás üzenetét kifejtik a hallgatóság számára, majd bűnbánatra és megtérésre, az 

Istennel való megbékélésre és a gyülekezethez való csatlakozásra hívják fel őket. 

Választott vezetők: 

- Gyülekezetvezető – fő feladata az elöljárósági munka vezetése, melyet, akárcsak egyéb 

szolgálatai zömét, a lelkipásztorral megosztva végez. 

- Ifjúsági szolgálat vezetője 

- Gyermekszolgálat vezetője 

- Zenei vezető(k) 

Választott szolgálattevők: 

- Igehirdetők 

- Gondnok – feladata a gyülekezeti ház rendjének és tisztaságának fenntartása. 

- Házgondnok – feladata a szükséges javítások elvégzése, az éves épületgépészeti 

ellenőrzések, beállítások, karbantartások elvégzése vagy elvégeztetése. A gondnok munkáját 

szakmailag vezeti, tanácsolja. 

- Jegyzőkönyvvezető – feladata a tanácskozások és az elöljárósági határozatok 

jegyzőkönyveinek elkészítése, a gyülekezeti határozatok tárának vezetése. 

- Pénztáros 

- Pénztárellenőrök 

- Adományátvevők 
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Bizalmi szavazásra akkor lehet szükség, amikor a gyülekezetben/testületben bizalmi válság alakul ki, 

és ezáltal a működés, az eredményes szolgálat ellehetetlenül. A bizalmi szavazást az érintett fél/felek 

kérhetik önmaguk vagy egymás ellen. 

GAZDÁLKODÁS 

A gyülekezet háztartása a gyülekezeti tagok önkéntes adakozására épül. Az adakozásból befolyt 

összeggel a gyülekezet rendelkezik a küldetésével összhangban lévő célokra, a pénz kezelésére és 

felhasználására vonatkozó igei útmutatás alapján, a gyülekezeti tanácskozás és az Országos Közgyűlés 

határozataival összhangban; valamint az érvényes állami rendelkezések szerint. A gyülekezet 

gazdálkodásának részletes szabályait a gyülekezet gazdálkodási szabályzata tartalmazza. 

Kelt: Budapest, 2022. június 1. 


