A FIATAL REFORMÁTUSOK SZÖVETSÉGÉNEK
ALAPSZABÁLYZATAELVI NYILATKOZAT (PRAEAMBULUM)
A Fiatal Reformátusok Szövetsége (Firesz) (a továbbiakban Szövetség) olyan
szlovákiai magyar ajkú református fiatalok és gyermekek közössége, akik Istennek
Jézus Krisztusban ingyen nyújtott megigazító és megszentelő kegyelmének mélyebb
megismerésére törekszenek. A Szövetség elsődleges feladata ennek megfelelően az
evangélium igazságainak megismertetése a tagokkal és másokkal.
A Szövetség ezt a munkát elsősorban a szlovákiai magyar ajkú református és más
keresztyén felekezethez nem kötődő fiatalok és gyermekek között végzi.
Szolgálatában együttműködésre törekszik a Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház (a továbbiakban Egyház) gyülekezeteivel és magasabb szintű szerveivel,
mindenkor tiszteletben tartva az Egyház törvényeit.
Hitelvi tekintetben Isten írott Igéjét, a Szentírást tartja egyedül bizonyságtétele
forrásának és zsinórmértékének, és annak értelmezésében az Egyház által is
elfogadott történelmi hitvallásokat tekinti zsinórmértéknek.
A Szövetség ezeken túl kiemelten fontos feladatának tartja a szlovákiai magyar ajkú
fiatalok és gyermekek bátorítását nemzeti azonosságtudatuk vállalására a nemzetek
közötti megbékélés jegyében.

I. ALAPVETŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK
1.
Az állampolgárok társulásáról szóló 83/1990. számú törvény alapján
megalakul a Fiatal Reformátusok Szövetsége.
2.
A Szövetség működési területe Szlovákia.
3.
A Szövetség székhelye: SK-04471 Csécs, Templom sor 11.
4.
A Szövetség pecsétjének szövege: Fiatal Reformátusok Szövetsége - Zväz
mladých reformovaných.
5.
A Szövetség önálló jogi személy.

II. A SZÖVETSÉG MEGALAKULÁSA
1.
A Szövetség az 1992. november 14-én Losoncon tartott alakuló
közgyűlésen alakult meg. Tevékenységét az I/1. pontban nevezett törvény és a
hozzákapcsolódó rendeletek keretein belül fejti ki. A Szövetség a bejegyzés napjától
önálló jogi személy.

III. A SZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉGE:
1.
A Szövetség az Elvi nyilatkozatban foglaltak alapján helyi, területi és
országos szinten az Egyház missziói munkájába bekapcsolódva
a)
konferenciákat, evangelizációkat, ifjúsági- és gyermeknapokat, táborokat és
egyéb rendezvényeket szervez az Elvi nyilatkozat szellemében,
b)
segíti a református gyülekezetek ifjúsági- és gyermekközösségeinek
munkáját, illetve támogatja ilyen közösségek létrehozását,
c)
segíti munkatársait az ifjúság és a gyermekek között végzett szolgálathoz
szükséges teológiai, pedagógiai és egyéb szakmai ismeretek megszerzésében és
elmélyítésében.

IV. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA
1.
2.

A Szövetséget teljes jogú és pártoló tagok alkotják.
Teljes jogú tag lehet az a 14 évnél idősebb személy, aki
a)
nem töltötte be 38. életévét,
b)
tagja valamely magyar ajkú református egyházközségnek,
c)
egyetért a Szövetség Elvi nyilatkozatával.
3.
Pártoló tag lehet minden olyan személy, aki egyetért a Szövetség Elvi
nyilatkozatával.
4.
A tagság szabályos írásbeli belépési nyilatkozattal jön létre, melyet az Országos
Vezetőséghez kell benyújtani.
5.
Kiskorú gyerekek esetén a belépési nyilatkozatot a szülő vagy törvényes
képviselő írja alá.
6.
A tagság megszűnik
a)
írásbeli kilépési nyilatkozattal,
b)
a tag halálával,
c)
református egyházközségi tagságról való lemondással,
d)
az Országos Vezetőség fegyelmi határozatával.
7.
Amennyiben a teljes jogú tag betöltötte 38. életévét, tagsága pártolóvá válik.
8.
Amennyiben a pártoló tag teljesíti a teljes jogú tagságra vonatkozó feltételeket,
tagsága teljes jogúvá válik.
9.
A tagságról az Országos Vezetőség nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak
tartalmaznia kell a tag nevét, születési dátumát, személyi számát, lakhelyét, elérhetési
lehetőségeit, az egyházközségi tagságával kapcsolatos, a tag által szolgáltatott
információt, valamint azt, hogy mely területi egységhez, illetve helyi szervezethez
tartozik.
10.
A nyilvántartásba vett adatok megváltozásáról a tag köteles az Országos
Vezetőséget tájékoztatni.
11.
Az Országos Vezetőség minden területi vezetőség számára rendelkezésre
bocsátja a területi egységhez tartozó tagok adatait, hasonlóképpen a helyi vezetőség
számára a helyi szervezethez tartozó tagok adatait.
12.
A tag jogai:
a)
javaslattétel a Szövetség működésére és tevékenységére nézve az Alapszabályzat
szerint illetékes testületeknek,
b)
részvétel a Szövetség döntéseinek meghozatalában és tisztségviselőinek
megválasztásában az Alapszabályzat értelmében,
c)
a 14. életévét betöltött tag a Szövetségben betöltött tisztségekre választható,
amennyiben az adott tisztség betöltésére vonatkozó feltételeknek megfelel.
13.
A tag kötelességei:
a)
a keresztyén hit és erkölcs mértéke szerinti élet,

b)
részvétel a Szövetség tevékenységében az illetékességgel bíró testületek
vezetése alapján,
c)
a tagsági díj fizetése,
d)
a Szövetség Alapszabályzatának megtartása.
14.
A Szövetség tisztségviselői a területi vezetőségek, az Országos Vezetőség és
az Ellenőrző Bizottság tagjai.
15.
Az Országos Vezetőség szavazati jogú tagja csak a Szövetség teljes jogú
tagja lehet.
16.
Lelkészi tisztségre csak az választható, aki az Egyház törvényei értelmében
lelkésznek vagy lelkészi képesítésű személynek minősül. Nem lelkészi tisztségre a
Szövetség bármely tagja választható.
17.
A tisztségviselők megbízatása négy évre szól. A megbízatás
meghatározatlan számban megújítható.
18.
A Szövetségben betöltött tisztség megszűnik:
a)
a megbízatás idejének lejártával,
b)
a tisztségről való lemondással,
c)
az Országos Vezetőség fegyelmi határozatával,
d)
a tisztség betöltéséhez feltételként előírt tagság megszűnésével.
19.
Az Országos Vezetőség fegyelmi határozattal intézkedik, amennyiben a tag
a)
mulasztással, cselekedettel, vagy általában viselkedésével megszegi
kötelességeit, és szóbeli intés után sem tesz azoknak eleget,
b)
az Egyház illetékes bírósága jogerősen feddésnél nagyobb mértékű
büntetést szabott ki rá,
c)
állami bíróság szándékos bűncselekményért jogerősen elítélte.
20.
Fegyelmi határozatot az érintett tag véleményének meghallgatásával, kellő
körültekintéssel kell hozni, és azt indokolni kell.
21.
A fegyelmi határozat lehet felmentő vagy megszorító. A megszorító
fegyelmi határozat lehet
a)
a választhatóságtól és a viselt tisztségtől való megfosztás,
b)
a választójogtól való megfosztás,
c)
a Szövetségből való kizárás.
22.
A választójogtól való megfosztás egyben a választhatóságtól való
megfosztás is.
23.
A fegyelmi határozat érvényét mindig meghatározott időben kell
megállapítani, vagy meghatározott feltétel teljesüléséhez kell kötni. A határozat
érvénye azonban nem lehet hosszabb öt évnél. A IV/19. pont c) alpontjában foglalt
esetben a határozat érvénye a bíróság által kiszabott büntetés egész idejére
kiterjedhet. Amennyiben a határozat érvénye véget ér, a tag jogai helyreállnak. A
Szövetségből kizárt tag csak újbóli belépéssel válik újra a Szövetség tagjává.

V. A SZÖVETSÉG SZERVEZETÉNEK FELÉPÍTÉSE
A. A HELYI SZERVEZET
1.
A Szövetség tagjai a III/1. pontban foglalt tevékenységek helyi vagy kistérségi
szinten való végzéséhez helyi szervezeteket hozhatnak létre.
2.
Helyi szervezetet legalább tíz olyan alapító tag hozhat létre, akik a helyi
szervezet munkájában havi rendszerességgel részt tudnak venni, és egyben tagjai a
Szövetségnek. Helyi szervezet létrehozásának további feltétele, hogy az alapító tagok
közül legalább hárman a Szövetség teljes jogú tagjai legyenek.
3.
A helyi szervezet létrehozását az Országos Vezetőség hagyja jóvá, és arról
tájékoztatja az illetékes területi vezetőséget.
4.
Amennyiben a helyi szervezetben az alapításhoz szükséges feltételek nem
állnak tovább fenn, a helyi szervezet a helyi közgyűlés határozatával megszűnik.
5.
A helyi szervezet megszűnését kimondhatja az Országos Vezetőség is
a)
az V/4. pontban foglalt esetben a helyi közgyűlés határozatának elmaradása
esetén,
b)
a helyi szervezetnek tartósan az Alapszabályzatot sértő tevékenysége esetén.
6.
Az Országos Vezetőség a helyi szervezet megszűnésének kimondása előtt a
rendelkezésre álló információkat körültekintően ellenőrzi, figyelembe véve a helyi
szervezet vezetőségének, tagjainak, illetve a területi vezetőségnek a véleményét.
7.
A helyi szervezet tagjai
a)
az alapító tagok, amennyiben tagságuk a Szövetségben vagy a helyi
szervezetben időközben nem szűnt meg,
b)
a Szövetségnek azok a tagjai, akik a helyi szervezetbe felvételüket kérik.
8.
Helyi szervezetbe csak olyan tagot lehet felvenni, aki a helyi szervezet
tevékenységében havi rendszerességgel részt tud venni. A helyi szervezetbe való
felvételről a helyi vezetőség dönt.
9.
A helyi szervezet legfőbb szerve a helyi szervezet közgyűlése, amelynek tagjai a
helyi szervezet 14. életévüket betöltött tagjai.
10.
A helyi szervezet közgyűlése
a)
létrehozza a helyi szervezetet, illetve kimondja annak megszűnését,
b)
általa meghatározott időre, de legalább egy és legfeljebb négy évre megválasztja
a helyi szervezet elnökét, valamint vezetőségét.
11.
A helyi szervezet közgyűlését évente legalább egy alkalommal össze kell hívni a
közgyűlés minden tagjának előzetes értesítésével. A közgyűlést a helyi szervezet elnöke
hívja össze.
12.
A helyi szervezet vezetősége legalább három, legfeljebb öt választott tagból áll,
beleértve a helyi szervezet elnökét. A helyi szervezet vezetősége tagjainak számáról a
helyi közgyűlés dönt.
13.
Amennyiben a helyi szervezet közgyűlése öt vagy kevesebb tagból áll, nem
szükséges vezetőséget választani. Ebben az esetben a vezetőség feladatait a közgyűlés

látja el.
14.
A helyi szervezet vezetőségének feladata a helyi szervezetben folyó
tevékenységek megszervezése.
15.
A helyi szervezet legfőbb tevékenysége a bibliakörben vagy gyermekistentisztelet
keretében
legalább
havi
egy
alkalommal
megtartott
bibliatanulmányozás.
B. A TERÜLETI EGYSÉG
16.
A Szövetség alapegysége a területi egység.
17.
A területi egységet a Szövetségnek az adott területen élő teljes jogú tagjai,
valamint a területi egységbe felvett pártoló tagok alkotják.
18.
A pártoló tag egy időben legfeljebb egy területi egység tagja lehet. A pártoló
tag felvételéről saját kérésére a területi vezetőség dönt.
19.
A Szövetség területi egységei az Alapszabályzat jóváhagyásakor a
Dunamenti-, Gömöri- és Abaúj-Zempléni Területi Egység.
20.
Új területi egység megalakulása, meglévő területi egység megszűnése vagy
más területi egységgel való egyesülése, a területi egység területének megváltozása az
Országos Vezetőség határozata alapján lehetséges. A területi egység területének az
Egyház legalább egy megyéjének területére ki kell terjednie.
B/A. A TERÜLETI KÖZGYŰLÉS
21.
A területi egység legfőbb szerve a területi közgyűlés.
22.
A területi közgyűlés
a)
az Országos Vezetőség határozata alapján kimondja a területi egység
megalakulását, megszűnését, más területi egységekkel való egyesülését vagy
területének megváltozását,
b)
a területi vezetőség javaslata alapján megválasztja a területi vezetőség, az
Országos Vezetőség és az Ellenőrző Bizottság általa választandó tagjait,
c)
tárgyalja és jóváhagyja a területi vezetőség beszámolóját a területi egység
tevékenységéről,
d)
tárgyalja és jóváhagyja az Ellenőrző Bizottság jelentését a Szövetség
gazdálkodásáról,
e)
tárgyalja és jóváhagyja az Országos Vezetőségnek a Szövetség
Alapszabályzatának elfogadására, illetve módosítására vonatkozó határozatát.
f)
javaslatot tehet a területi vezetőségnek és az Országos Vezetőségnek a
Szövetség tevékenységére nézve.
23.
A területi közgyűlés tagjai:
a)
a területi egység teljes jogú tagjai szavazati joggal,
b)
a területi egység 14. életévüket betöltött pártoló tagjai tanácskozási joggal.
24.
A közgyűlést a területi vezetőség írásban hívja össze a gyűlés időpontjának,
helyszínének és tervezett napirendi pontjainak feltüntetésével. A közgyűlést legalább
tizenöt nappal a kitűzött időpont előtt kell összehívni.

25.
A tervezett napirendi pontok között fel kell tüntetni mindazon kérdéseket,
amelyek tárgyalására legalább tíz tag vagy az Országos Vezetőség a meghívó kiküldése
előtt a területi vezetőségnek írásban javaslatot tesz.
26.
Rendes közgyűlést évente legalább egy alkalommal kell tartani. A rendes
közgyűlések időpontját lehetőség szerint mindig az évnek azonos időszakára kell kitűzni.
27.
Rendkívüli közgyűlést kell tartani a területi vezetőség vagy az Országos
Vezetőség határozata alapján.
28.
Rendkívüli közgyűlést kell összehívni akkor is, ha azt a területi vezetőség
legalább három tagja, vagy a közgyűlés tagjainak legalább egyötöde megfelelő indokkal
kéri. Megfelelő indoknak minősül bármely olyan kérdés tárgyalása, amely az
Alapszabályzat szerint a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Ebben az esetben a területi
vezetőség határozatának hiányában a területi vezetőség elnöke hívja össze a közgyűlést a
kérelem beérkezését követő 30 napon belül.
29.
A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati jogú tagok több mint fele és a
területi vezetőség tagjai közül legalább hárman jelen vannak.
30.
Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, a közgyűlést 30 napon belül ismét
össze kell hívni, amely ekkor a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes. A
közgyűlés szóban is összehívható a határozatképtelennek bizonyult közgyűlésen.
31.
A közgyűlésen a területi vezetőség elnöke vagy az általa a területi vezetőség
tagjai közül megbízott személy elnököl.
32.
A közgyűlés igeolvasással és imádsággal, valamint a napirend jóváhagyásával
kezdi meg munkáját.
33.
A napirendbe fel kell venni a meghívóban szereplő pontokat. A napirend
további pontjaira a közgyűlés bármely tagja személyesen vagy írásban javaslatot tehet.
34.
Az V/22. pont a), b) és e) alpontjaiban meghatározott kérdésekben a közgyűlés
csak akkor hozhat határozatot, ha a kérdés tárgyalása szerepelt a meghívóban közölt
napirendi pontok között.
35.
A közgyűlés határozatait a jelenlévők szavazatainak többségével hozza meg.
B/B. A TERÜLETI VEZETŐSÉG
36.
A területi vezetőség a Szövetségnek a területi egységben végzett munkájáért
felelős testület.
37.
A területi vezetőség
a)
felügyeli és segíti a helyi szervezetek munkáját,
b)
megszervezi és koordinálja a III/1. pontban meghatározott tevékenységeket a
területi egységben,
c)
összehívja a területi közgyűlést,
d)
a területi közgyűlésnek javaslatot tesz a megválasztandó tisztségviselők
személyére,
e)
képviseli a területi egységet az Országos Vezetőség előtt.
38.
Amennyiben a területi vezetőség a területi közgyűlésnek egy tisztség betöltésére

olyan személyt javasol megválasztásra, aki az adott tisztség betöltésére egymás után
kétszer már megbízatást nyert, köteles mellette egy másik személyt is javasolni
ugyanabba a tisztségbe való megválasztásra.
39.
A területi vezetőség tagjai
a)
a területi közgyűlés által saját kebeléből választott öt tag szavazati joggal,
b)
az Országos Vezetőségnek a területi egységhez tartozó tagjai tanácskozási
joggal.
40.
A területi vezetőség szavazati jogú tagjai közül választja meg elnökét és
alelnökét.
41.
A területi vezetőség elnökét akadályoztatása esetén a területi vezetőség
alelnöke helyettesíti.
42.
A területi vezetőség képviseletében a területi vezetőség elnöke jogosult
eljárni bármely ügyben.
43.
A területi vezetőség hatáskörébe tartozó meghatározott ügyben a területi
vezetőség vagy elnöke a területi egység más tagját is eljárási joggal bízhatja meg.
44.
A területi vezetőséget a területi vezetőség elnöke hívja össze évente
legalább négy alkalommal.
45.
A területi vezetőség ülései nyilvánosak. A területi vezetőség elnökének vagy
legalább három tagjának javaslata alapján zárt ülést kell elrendelni.
46.
A területi vezetőség határozatképes, ha szavazati jogú tagjainak több mint
fele, beleértve elnökét, akadályoztatása esetén alelnökét, jelen van. Határozatait a
jelenlévő szavazati jogú tagok szavazatainak többségével hozza meg.
47.
Az Országos Vezetőség a területi vezetőség tagjai véleményének
figyelembevételével feloszlathatja a területi vezetőséget, amennyiben a területi
vezetőség
a)
tartósan működésképtelennek bizonyult,
b)
tartósan az Alapszabályzatot sértően tevékenykedik.
Az Országos Vezetőségnek a területi vezetőség feloszlatásáról szóló határozatának
meghozatalában a területi vezetőség tagjai nem vehetnek részt.
48.
A területi vezetőség feloszlatásával egy időben az Országos Vezetőség
összehívja a területi közgyűlést, amely a tagjai által javasolt személyek közül
megválasztja a területi vezetőség általa választandó tagjait.
C. AZ ORSZÁGOS VEZETŐSÉG
49.
A Szövetség legfőbb szerve az Országos Vezetőség.
50.
Az Országos Vezetőség
a)
felügyeli és segíti a helyi szervezetek, a területi egységek és munkacsoportok
munkáját,
b)
megszervezi a III/1. pontokban meghatározott tevékenységeket,
amennyiben a feladat nagysága és jellege országos szintű szervezést igényel,
c)
határoz a Szövetség missziói stratégiájáról,

d)
gondoskodik a Szövetség tevékenységének anyagi hátteréről,
e)
képviseli a Szövetséget,
f)
határoz a Szövetség Alapszabályzatáról és módosításáról, és azt jóváhagyásra a
területi közgyűlések elé terjeszti,
g)
határoz mindazokban a kérdésekben, amelyeket az Alapszabályzat hatáskörébe
utalt,
h)
általában eljár és határoz a Szövetség egészét érintő ügyekben.
51.
Az Országos Vezetőség tagjai
a)
az Országos Vezetőség által kooptált három lelkészi tag szavazati joggal,
b)
a területi közgyűlések által választott két-két tag szavazati joggal,
c)
a területi vezetőségek tagjai tanácskozási joggal,
d)
a munkacsoportok egy-egy képviselője tanácskozási joggal.
52.
Az Országos Vezetőség szavazati jogú tagjai közül választja meg a Szövetség
elnökét és alelnökét (a továbbiakban Elnök és Alelnök).
53.
Az Elnök a Szövetség jogi képviselője. Akadályoztatása esetén az Alelnök
helyettesíti.
54.
Az Országos Vezetőség meghatározott feladatainak ellátására ideiglenesen vagy
állandó jelleggel más tisztségeket is létrehozhat, amelyeket saját soraiból vagy a
Szövetség tagjai közül tölt be.
55.
Az Országos Vezetőséget az Elnök hívja össze az Országos Vezetőség
tagjainak értesítésével évente legalább négy alkalommal.
56.
Az Országos Vezetőséget 30 napon belül össze kell hívni, ha azt az Országos
Vezetőség legalább három szavazati jogú tagja kéri.
57.
Az Országos Vezetőség határozatképes, ha a szavazati jogú tagoknak több
mint fele, beleértve az Elnököt, akadályoztatása estén az Alelnököt, jelen van.
Határozatait a jelenlévő szavazati jogú tagok szavazatainak többségével hozza.
58.
Az Országos Vezetőség ülései nyilvánosak. Az Elnök vagy legalább három
szavazati jogú tag kérésére zárt ülést kell elrendelni.
D. A MUNKACSOPORTOK
59.
A Szövetségen belül valamely kiemelt jelentőséggel bíró sajátos szolgálat
végzésére munkacsoportok alakulhatnak az Országos Vezetőség jóváhagyásával.
60.
A munkacsoportok maguk határozzák meg működési szabályzatukat,
melyeknek összhangban kell lenniük az Alapszabályzattal.
61.
A munkacsoportok működési szabályzatai az Országos Vezetőség
jóváhagyásával lépnek hatályba.
62.
Az Országos Vezetőség a munkacsoportot vagy a működési szabályzat szerint
annak működéséért felelős testületet feloszlathatja, ha az
a)
tartósan működésképtelennek bizonyul,
b)
tartósan az Alapszabályzatot sértően tevékenykedik.

A feloszlatásról szól határozat előkészítésére és meghozatalára értelemszerűen
alkalmazni kell a területi vezetőség feloszlatására vonatkozó rendelkezéséket.

VI. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA
1.
2.
3.

A Szövetség jövedelmet nem termelő egyesület.
A Szövetség gazdálkodásáért az Országos Vezetőség felelős.
A Szövetség bevételei:
a)
tagdíjak,
b)
adományok,
c)
a Szövetség működésére és rendezvényeire nyújtott támogatások,
d)
a Szövetség rendezvényeinek részvételi díja.
e)
a Szövetség ingatlanjainak bérbeadásából származó bevétel,
f)
a Szövetség ingó és ingatlan vagyonának értékesítéséből származó bevétel.
4.
A Szövetség kiadásai:
a)
a Szövetség működésével járó kiadások,
b)
a Szövetség rendezvényeinek kiadásai,
c)
a Szövetség ingatlanjainak fenntartásával kapcsolatos kiadások,
d)
a Szövetség ingó és ingatlan vagyonának beszerzésével járó kiadások.
e)
az Egyházban folyó ifjúsági munkának nyújtott támogatások.
5.
A Szövetség bevételeit az Országos Vezetőség bevételezi.
6.
A Szövetség kiadásairól az Országos Vezetőség határoz.
7.
Az Országos Vezetőség két ülése között felmerülő váratlan kiadások
tekintetében az Elnök határoz a Szövetség pénzügyi lehetőségeinek figyelembe
vételével. Döntéséhez a következő ülésen az Országos Vezetőség utólagos
jóváhagyását kell kérnie.
8.
Ingatlan vagyon vásárlása (birtokbavétele) csak az Országos Vezetőség
határozata alapján lehetséges.
9.
A Szövetség bármely szintű szerve pályázati kiíráson csak az Országos
Vezetőség jóváhagyásával vehet részt.
10.
A Szövetség gazdálkodását az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi évente legalább
egy alkalommal.
11.
Az Ellenőrző Bizottság tagjai a területi közgyűlések által választott egy-egy
tag.
12.
Az Ellenőrző Bizottság maga határozza meg működési rendjét.

VII. A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
1.
A Szövetség az Országos Vezetőség határozata alapján a területi
közgyűlések jóváhagyásával szűnik meg.
2.
A Szövetség megszűnéséről szóló határozatnak tartalmaznia kell a
megszűnés okát, valamint a jogutód megnevezését.
3.
Jogutód nélküli megszűnés esetén a Szövetség vagyona az Egyházra száll.

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.

Az

Alapszabályzat

jóváhagyásához,

módosításához,

a

Szövetség

megszűnésének kimondásához a területi közgyűlések több mint felének jóváhagyása
szükséges.
2.
Jelen Alapszabályzatot az Országos Vezetőség elfogadta és jóváhagyásra a
területi közgyűlések elé terjesztette.
3.
Jelen Alapszabályzat az Országos Vezetőség általi elfogadásától és a Szövetség
honlapján történő kihirdetésétől a területi közgyűlések határozatáig ideiglenesen
érvénybe lép.

