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151. 
A vallás-és közoktatásügyi ni. kir. minister 1905. évi 
11M2. számú körrendelete valamennyi törvényható

ság közönségéhez és a fiumei kormányzóhoz, 

a baptista vallásfélekezet törvényes elismeréséről. 

A magyar baptisták Ocsán (Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegj^e) folyó évi szeptember hó 15-én tartott rend
kívüli szövetkezeti közgyűlésükből bemutatták hozzám 
a »Baptisták egyházi szervezetét« és »Hitvallomását és 
szerkezetót a keresztelt keresztyén gyülkezeteknek, 
melyeket közönségesen baptistáknak neveznek«, azzal 
a kérelemmel, hogy ezeket-—a hivatali elődeim által, 
valamint-általam tett észrevételekhez képest módosí
tott — szabályzatokat hagyiam jóvá és abaptista vallás-

; felekezetnek törvényes elismerése iránt határozzak. 
Minthogy a törvóiryesen elismert vallásfelekezetté 

alakulni kivánó baptisták szervezeti szabályaiknak és 
hitvallásuknak bemutatása által eleget tettek a vallás 
szabad gyakorlásáról szóló 1895. évi XLIII. t.-c. 7. §-a 
2. pontjában foglalt rendelkezésnek ; minthogy továbbá 
a bemutatott szervezet ós líitvallomás a fennálló tör
vényekkel vagy a közerkölcsiséggel ellentétben nem 
áll, és a már létező törvényesen bevett Vagy elismert 
vallásfelekezetek egyikével sem azonos, s különoen sem 
forog fenn olyan törvényes ok, melynek alapján a 
szervezettől ós hitvallómástól az 1895 Jévi XLIII. t.-c. 
8. §-a szerint a jóváhagyást meg kellene tagadni ; 
minthogy végül folyamodók az idézett törvénycikk 
7. §-ának 1. pontja értelmében megkivánt legalább 
egy egyházközség felállítását és fen tartását, továbbá 
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a felekezetükhöz tartozó gyermekek iskolai hitoktatását 
biztosították: a baptisták többször emiitett szervezeti 
szabályzatát és hit vallom ásat a törvényszerű jóvá
hagyási záradékkal elláttam és ezen immár jóváhagyott 
szabályzatok alapján a baptista vallásfelekezetet az 
1895. évi XLIIL t.-c. rendelkezései értelmében ezennel 
az állam védelme és főfelügyelete alatt álló törvénye
sen elismert vallásfelekezetnek nyilvánítom. 

ErrŐl a címet — különös utalással az 1895. évi 
XLIIL t. cikknek "az egyházközség megalakítására. 
továbbá a lelkészek és egyházközségi elöljárók alkal
mazására vonatkozó 11. és 14. §-ainakrendelkezéseire— -

további törvény szerű elj arás végett azzal értesítem, hogy 
a baptistáknak általam jóváhagyott szervezeti szabály
zatát és hitvallomását a »Budapesti Közlöny«-ben, a 
»Rendeletek Tára«-ban és a vezetésem alatt álló minis-
terium hivatalos közlönyében szószerint közzététettem. 

Budapesten, 1905. évi november hó 2-án. 

Lukács s. 7c. 
vallás- és közoktatásügyi 

minister. 

- A baptisták egyházi szervezete. 

1. §• 
A baptisták kisebb és nagyobb gyülekezeteket, azaz 

hitközségeket képeznek. 
Több hitközség, egymással egjmázszervezetileg 

szövetkezve, képezi a baptista szövetkezetet. (Lásd 
4. és 13. §.). • 

Minden egyes hitközség saját pecsétjével rendel
kezik, melynek felirata a székhely megnevezésével ez : 
» Baptista hitközség (N.-ben).« 
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À szövetkezeti bizottság pecsétjének felirata, a 
székhely megnevezésével, ez : »Baptista szövetkezeti 
bizottság (N.-ben).« 

Ugy a hitközségek, mint a " szövetkezeti bizottság 
hivatalos egyházi nyelve a magyar. 

2. & 
C 

Mihelyt egy helyen* vagy vidéken annyi baptista 
van, hogy képes hitszémokot, imaházat, vasárnapi 
gyermekiskolát fentartam s a hivek lelki ápolásáról 
kellően gondoskodni : önálló gyülekezetté, azaz hit-
községgé alakulhat. 

Alakulása nyilvános szervező gyűlésen történik. 
A szabályszerMeg megalakult- hitközségnek tagja 

mindaz, ki az illető vallásfelekezethez tartozik s az 
illető hitközség területén lakik. (Lásd az 1895. évi 
XLIII. t,-c. 12. §.) 

Egy hitközségnek területe kiterjed azon városra 
vagy községre, esetleg azon járásra, illetőleg azon 
megyére, melynek határán belül a hitközség székhelye 
van, végre azon megyékre, melyekben nincs ilyen hit
község és amelyek hozzá legközelebb esnek. 

3. §. 
Egyik hitközség a. másiktól független,' egyik a má

sik főié nem emelkedhet]k és belügyeibe nem avatkoz
hatni k, de kötetlessége, ha valamelyiken az eva.ngyéli-
nmi tanítástól és keresztyéni életmódtól való eltérést 
észlelne, azt testvériesen meginteni. 

". §. 
Több hitközség azon célból, hogy közös közigaz

gatási dolgaik egyöntetűek, érdekeik megóva, nemes 
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céljaik sikeresebben elérve és a hatóságokkal szemben 
könnyebben képviselve legyenek, szövetkezetté alakul. 
(Lásd a 13. §-t.) 

Ezen szövetkezet megalakulása nyilvános közgyű
lésen történik. 

5. §. 
A szövetkezet élén áll a szövetkezeti bizottság, 

mely áll egy elnökből, egy másodelnökből, egy titkár
ból, egy pénz tárnokból, egy ellenőrből, egy könyvtárnok
ból, egy árvagyámból és három bizottsági tagból, 

A megválasztott szövetkezeti bizottság tagjai a 
közgyűlés által — a z 1895. évi XLIII . t.-c. 16. §-ának 
rendelkezéseihez képest -—a m. kir. vallás-ós közokta
tásügyi ministernek bejelentendők. 

Ezen szövetkezeti bizottságnak a hitcikkelyek 
ügyében semminemű jogköre nincs ; feladata csakis külső 
közigazgatási és képviseleti ügyek vezetése, ós azt köte
les cselekedni, amire a szövetkezeti gyűlés őt utasítja. 

I. A szövetkezeti bizottság elnökének teendője és 
hatásköre : 

a) 'A közgyűlés összehívása. 
h) A bizottsági ülésen való elnöklés. 
c) Közös ügyekben a szövetkezetnek a hatóságok, 

hivatalokkal és magánfelekkel szemben való képvise
lete és levelezés. 

d) Javaslatok, szabályok, tervek kidolgozása és 
a közgyűlés elé terjesztése. 

e) A közgyűlés meghagyásából imaházak, isko
lák, kórházak, menedék- és árvaházak s egyéb egyházi 
intézeteknek alapitására vonatkozó, továbbá bármely 
vallásos irányú ügyelvnek keresztülvitele. 

f) Ő gyakorolja a pénz- és könyvtár feletti fel
ügyeleti jogot, a közgyűlés elé terieszti a költs égve test 
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és zárszámadást, és ő őrködik iskolák és intézetek 
anyagi és szellemi ellátása felett. 

g) Jogában áll a titkár ellenjegyzésével és a költ
ségvetés keretén belül a pénztárnokhoz 'utalványo
kat kibocsátani. 

h) A költségvetést és zárszámadást, valamint minden 
pénzbeli ügyekre vonatkozó iratokat a ^titkárral közö
sen irja alá, ellenben az egyszerű levelezést maga is 
aláírhatja. 

II. A másod-elnök : Helyettesíti az elnököt ennek 
betegsége, távolléte vagy másnemű akadályoztatása ese
tén. Elhalálozásakor pedig az elnökséget azonnal átveszi 
és a bizottsági elnök megválasztása végett, a közgyű
lést 6 hónapon belül -összehívja. 

III. A titkár teendői: A költségvetés és zárszámadás 
tényleges elkészítése, összes levelezés szerkesztése, utal
ványok ellenjeg3rzése, az irodának vezetése, valamint a 
segédszemélyzet munkakörének meghatározása és az 
elnöknek ügyeiben való segédkezés. O a bizottság előadója. 

IV. A pénztárnok teendője : A pénztári bevételek ke
zelése, a fizetéseknek utalványok alapján való teljesítése, a nyugtatványoknak az ellenőrrel való együttes aláírása 
és a bizottság által meghatározandó naplóknak és pénztári könyveknek vezetése. Számadásait ós a pénztár 
naplóit, valamint könyveit köteles bármikor az elnöknek, illetőleg a számvizsgáló-bizottságnak előmutatni. 

A számadás vezetéseért és a pénztár kezeléseért 
az ellenőrrel együtt egyetemlegesen felelős. A számadásokat a bizottság által megjelölendő időközökben köteles az elnöki hivatalba beküldeni. 

V. Az ellenőr teendője : A pénztári kezelés ellenőrzése 
és úgy a nyugtatványok, valamint az összes szám
adások aláírása. 
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VI. A Mnyvtárnok teendője : A könyv- és levéltárnak 
a bizottság által megállapitandó szabályok szerint való 
kezelése. 

VII. As árvagyám teendője : Az árvák ügyeinek tanul
mányozása, melyekről az elnökségnek időnként jelentést 
tenni tartozik. Kötelek az árvákat meglátogatni, vag}7 

meglátógattatásukról gondoskodni és mindennemű sze
gényügyben eljárni. Sem pénzt, sem másnemű vagyont 
nem kezel. 

VIII. A három bizottsági tag teendői: Rósztvenni a 
bizottsági- üléseken, hol javaslatokat tehetnek és a hatá
rozatok meghozatalánál szavaznak. 

IX. A bizottsági ülés: melyen az összes elősorolt 
tisztikar úgy javaslati, mint szavazati joggal bir, akkor 
válik határozatképessé, ha a tisztviselők és bizottsági 
tagok 2/3-ad része, együtt számítva:, jelen van. 

Ugy a tisztikar, valamint a bizottsági lagok csak 
oly egyének lehetnek, kik magyar állampolgárok s 
erkölcsi és állampolgári magatartásuk kifogás alá nem 
esik. 

Az^ elnök, másodelnök és titkár pedig csak az 
lehet, ki polgári és politikai jogainak teljes gyakorla
tában van és iskolai kiképeztetését Magyarországon 
nyerte,| (Lásd 1 8 9 5 - évi XLIIL t.-c. 13. §.) 

Ugy az elnökre, másodelnökre,:í mint a titkárra — 
iskolai végzettségét illetőleg —• a hitközségi elöljárókra 
megszabott minősités alkalmazandó. (Lásd ezen szervezet 18-ik^szakaszát.) 

Az elnök,^ másodelnök, titkár, pénztárnok, ellenőr, 
könyvtárnok és árvagyám három évről három évre, 
a többi bizottsági tag egy évről egy 'évre választatik 
a közgyűlés által, előbbiek abszolút szavazattöbbség

gel, a három bizottsági tag akként, hogy a három 
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legtöbb szavazatot nyerő egyén tekintendő megválasz
tottnak. 

& §• 
Szövetkezeti közgyűlés minden évben legalább 

egyszer van. 
A hitközségnek egyharmada követelhet rendkivüli. 

közgyűlést. 
7- §• 

A szövetkezeti gyűlésre a hitközségek képviselő
ket küldenek időnként meghatározandó számmal, és 
pedig minden hitközség a lélekszám arányához képest 
annyit, hogy a közgyűlésen legalább is 30 képviselő 
jelen lehessen, de legalább is minden hitközség részé
ről három. 

8, §• • 
- A gyűlésen a megjelent képviselők által 'válasz

tott egyén elnököl. De ezen elnök választható a szö
vetkezeti bizottságból is. Hasonlóan választatik a köz
gyűlési jegyző, szavazatszedő-bizottság és jegyzőkönyv-
hitelesitő két egyén. 

Ezen közgyűlés csak nyilvános lehet. 
Ezen szövetkezeti közgyűlésen csak a felekezet 

egyházi, vagyoni, oktatási, nevelési, jótékonysági s 
általában a vallásos és erkölcsi élet körébe tartozó 
ügyek tárgyalhatók. A vallásfelekezet köteles a. köz
gyűlésen hozott határozatait jegyzőkönyvbe iktatni s 
a jegyzőkönyveket a vallás- és közoktatásügyi minis
temek, vagy az általa kijelölt polgári hatóságnak eset
ről-esetre bemutatni. (Lásd az 1895. év XLÏIL t.-c. 
19. §.) 

9- §• 
A szövetkezeti " bizottság tagjai életfogytiglanra 

nem választhatók meg. 
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10. §. 
A szövetkezetnek külön pénztára van, melyhez a 

szövetkezetben lévő hitközségek tehetségükhöz képest 
járulnak. 

11. §. 
Ellenőrző, azaz három tagú számvizsgáló-bizott-

. ságot évről-évre a közgyűlés választ meg, úgy, miként 
a három bizottsági tagot. 

Ipzen számvizsgáló-bizottság bármikor megtekint
heti a könyveket és számadásokat és a számadók fel
mentvényei tárgyában ez nyújt javaslatot a közgyű
lés elé. 

Részt vehet a bizottsági üléseken, de ezeken csak 
tanácsadói joga van ; szavazattal tehát nem bir. 

Ugyanazon tagok újból is megválaszthatok. 

12. §• 
Ezen vallásfelekezetnek semminemű földi kegy

vagy védura nincsen. Ezen alapelv azonban nem érinti 
Ő Felsége a királynak legfőbb felügyeleti (jus supremae 
inspectionis) és az alkotmányos kormánynak ellenőrzési 
és főfelügyeleti jogát. A vallásfelekezet semminemű 
egyházi függésben külföldi hatóságtól, vallásfelekezeti 
társulattól vagy egyéntől nem állhat. (Lásd 1895. évi 
XL'lII. t.-c. 17. és 20. §-át.) 

• 

13. §. 
A hitközségek felett semminemű egyházi főható

ság vagy egyházi földi egyén fönhatósági vagy papi 
fejedelmi jogot nem gyakorolhat. E szerint a baptista 
hitközségeknek földi főpapjuk, kerületi vagy országos 
elöljárójuk, vezetőjük vagy országos püspökjük nin
csen, hanem az egész felsőbb képviseletet egyedül az 

Magy. Rend. Tára, 1905. XI. f. 8 9 

k: 
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5-ik szakaszban körülirt szövetkezeti bizottság teljesiti. 
(Lásd az 1-ső §. 2-ik bekezdését.) 

14. §. 
Krisztus vezérlete alatt megvannak a hitközségek

nek az ő egyházi szolgáik, kiket vallásfelekezete tag
jaiból a hitközség szolgálatára kiválaszt és elrendel 

15. §. 
Az elrendelés (ordinatio) — a megtörtént elővizsgá

lat után, mire, ha a hitközség maga nem képes, az ő 
testvér-hitközségei véneit meghivhatja, — több vén 
kezének az ordinálandó fejére való tevés és érette való 
ima által, mit rendesen ' a vének közül egy a gyü
lekezet előtt fenhangon mond, történik. 

16 §. 
Az egyházi szolgák rangkülönbség nélkül a kö

vetkezők : 
1-ször Hitközségi elöljárók 
2-szor Hitszónokok (lelkészek). 
3-szór Hitközségi vének. 
4-szer Evangyélisták. 
5-ször Diakónusok. 

17. §. 
Az egyházi szolgák kötelességeiről és jogairól. 
1-ször. A hitközségi előljáró a hitközség vezetője és 

első hivatalnoka, s mint ilyen köteles a tagpk nyilván
tartásáról gondoskodni, a hivatalos bejegyzéseket esz
közölni, a diakónusok vagyoni kezelését ellenőrizni és 
a hitközségi gyűlés határozatait végrehajtani, illetve 
végrehajtatni. 

Utalványozási joga van a költségvetés korlátain 
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belül, különben pedig ugyanazon hatáskörrel bir a hit
község keretén belül, mint az 5-ik §. szerint a szövet
kezeti elnökök. 

2-szor. A hitszónok a hitközségnek prédikátora 
(lelkésze), tehát kell, hogy különös képességgel birjon 
a szent beszédek tartására. Minden hitszónok lehet 
egyszersmind hitközségi előljáró is, de ekkor, kivételes 
esetekben, az elöljárói címet viseli. 

3-szor. A hitközségi vének. Ezek a tagok ápolói, láto
gatói, gyámolitói, vigasztalói, kiknek kötelességük jó 
tanáccsal szolgálni, a tagokkal imádkozni, őket vallási 
kötelességük teljesítésére buzdítani, szeliden inteni, 
bibliai értelemben dorgálni, felettük, mint az Ur juhai 
felett, őrködni, őket a bűntől visszatartani és részükre 
a szakramenturnokat kiszolgáltatni. 

4-szer. Az evangyélisták. Ezek a hitszónokok mellett 
működő igehirdetők szóval és írásban. 

5-ször. A diakónusok, a hitközség vagyonának 
kezelői. Ők a pénztárnokok, árvagyámok, szegények 
és özvegyek segéllői és adománygyűjtők. Támogatói a 
hitszónoknak imával és tanáccsal. A hol több diakó
nus van, ott egyik viseli a pénztárnoki, a másik az 
ellenőri szerepet, különben pedig ez utóbbit az előljáró 
teljesiti. 

18. §. 
Az egyházi szolgák minősitvényeiről 
1-ször. Hitközségi előljáró a felekezetnek csak oly 

tagja lehet, aki magyar állampolgár s polgári és poli
tikai jogai teljes birtokában van, kinek erkölcsi ós 
állampolgári magatartása kifogás alá nem esik ós aki 
képesítését Magyarországon nyerte. (Lásd 1895. évi 
XLIII. t.-c. 13. §-át.) Iskolai képesítését illetőleg szük
séges, hogy legalább négy polgári iskolai osztályt vagy 

89* 
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ezzel hasonrangú más iskolát (gimnázium, reál, katonai 
iskola stb.) rendes vagy magánúton végezett legyen. 

A hitközségi előljáró a hitközségi gyűlés által, az 
1895. évi XLIII. t.-c. 14. §-ának rendelkezéseihez ké
pest, a törvényhatóság első tisztviselőjének bejelentendő. 

2-szór. Hitszónok (lelkész) a vallásfelekezetnek csak 
oly tagja lehet, aki magyar állampolgár s polgári és 
politikai jogai teljes birtokában van, kinek erkölcsi és 
állampolgári magatartása kifogás alá nem esik és aki 
képesítését Magyarországon nyerte. (Lásd az 1895. évi 
XLIII. t;-c. 13. §-át.) 

A hitszónok a hitközségi gyűlés által, az 1895. évi 
XLIII. t.-c. 14. §-ának rendelkezéséhez képest, a tör
vényhatóság első tisztviselőjének bejelentendő. 

Iskolai képzettségét illetőleg szükséges, hogy hit
szónoki (teológiai) iskolát végezett legyen, vagy leg
alább gimnáziumi vagy ezzel hasonrangú iskolai érett
ségi bizonyítvánnyal birjon. 

Ezen hitszónoki (teológiai) iskola a nagyméltóságú 
ministeriumnak külön jelentós mellett bemutatandó sza
bályzattal lesz szervezve és tantárgyai megállapítva. 

Vallási szempontból kell, hogy úgy a hitközségi 
előljáró, mint a hitszónok Pál apostol Thnotheushoz 
irt első levelének 3-ik részében körülirt erkölcsi minő-
sitvónnyel birjon, aminek megbirálására egyedül a hit
község illetékes. 

3-szór. A hitközségi vénektől nagyobbfokú világi 
iskolai képzettség nem kívántatik, de vallási szempont
ból Pál apostolnak Timotheushoz irt első levele 3-ik 
részeben körülirt kellékekkel kell birniok. 

Továbbá magyar állampolgárnak kell lennie és 
olyan tagnak, kinek sem erkölcsi, sem állampolgári 
magatartása kifogás alá nem esik. 
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4-szer. Az evangyélistáknak némi iskolai képzett
séggel kell birniok, de mindenekelőtt jámboroknak kell 
lenniök. 

5-ször. A diakónusoknak irni, olvasni kell tudniok 
és vallási szempontból Pá l apostolnak Timotheushoz 
irt első levele 3-ik részében körülirt minősitvénnyel 
kell birniok. 

19. §. 
Egy hitközségben lehet egy előljáró, több hitszó

nok, több vén, több evangyélista és több diakónus is, 
mindez a hitközség tagjainak számától és egyéb vi
szonyaitól függ. A hitszónokok közül az első helyet az 
foglalja el, akit erre a hitközség megválaszt. Ez áll 
annak helyettesére is. 

20. §. 
A polgári hatóságokkal szemben a képviseletet a 

hitközség, előljáró vagy a hitközség által megbízott 
helyettese teljesiti. 

21. §. 
Minden egyházi szolga (lásd a 16. szakaszt) a hit

községnek, mint testületnek van alávetve. A hitközség 
életfogytiglanra választja egyházi szolgáit és őket hűt
lenség esetén bármikor szolgálatuk alól felmentheti. 

22. §. 
A hitközségi közgyűlés nyilvános. Hitközségi köz

gyűlésen csak a felekezet egyházi, vagyoni, oktatási, 
nevelési, jótékonysági s általában a vallásos s erkölcsi 
élet körébe tartozó ügyei tárgyalhatók. 

A vallásfelekezet köteles a közgyűlésen hozott ha
tározatait jegj^zőkönyvbe iktatni s e jegyzőkönyveket 
a vallás- és közoktatásügyi ministernek, vagy az általa 
kii elölt polgári hatóságnak esetről-esetre bemutatni. 

(Lásd az 1895. évi XLII I . t.-c. 19. S-át.) 
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23. §. 
Minden tagnak nemi különbség nélkül egyenlő szó-

lási és szavazati joga van. A szavazatok megoszlásánál 
a többség dönt; választásoknál az abszolút többség. 
Egyenlő szavazat esetén az elnök dönt. 

24. §. 
Az egyházi szolgák hivatalai nincsenek mindig 

fizetéssel összekötve, de a hitközség határozhat szá
mukra arányos díjazást, különben ők bármi megenged
hető polgári foglalkozásúak lehetnek. A hitszónokra 
nézve azonban szükséges, hogy egyházi hivatala után 
táplálkozzék. A diákonusi állás csak gyér esetben lehet 
dfi ázott. 

25. £. 
Az isteni tisztelet kétféle : belső és külső. Lényeges 

és fő a belső, mely áll az özvegyek és árváknak njo-
moruságukban való látogatásából, szeplőtlen életmód
ból, az evangyéliomnak alkalmatos és alkalmatlan időben 
való terjesztéséből, bűnösöknek megtérésre váló hivá-
sából, szegények és betegek iránti részvétből és a ke
resztnek örömmel való hordozásából. 

A külső isteni tisztelet áll : ima és bibliai órák tar
tásából és hit szónoklat ból. Ezeknek rendjét az isteni 
tisztelet vezetője határozza meg. 

26. §. ' ; -
A keresztelésen, uri szent vacsora osztáson, ige

hirdetésen, igeolvasáson és énekeken kivül egyéb szer
tartás nincsen. 

27. £, 
A keresztelés folyó- vagy álló vizben, esetleg egy 

azon célra felállitott medencében hajtatik végre. Min-
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den keresztelendő ruhában jelenik meg, úgy bogy a 
külső illem semmiben meg ne sértessék. Kívánatéra, 
hogy ezen alkalomra megfelelő keresztelő ruhák legye
nek, de ez nem okvetlenül szükséges. A megkeresztelt 
egyén száraz ruhái készen állanak, hogy azonnal át-
öltözködhetik és gondoskodni kell, hogy az illető egyén 
testi egészsége megóvassék. Kereszteléskor a férfiak 
külön és a nők szintén külön helyiségben, esetleg sátor
ban le- és felöltözködnek. A szertartás áll énekből, 
imából, rövid szónoklatból és az egyének egyszeri viz 
alá mentéséből. 

28. §. 
Az úr vacsorái szertartás áll a kenyérnek és bornak 

a hivők közötti kiosztásából. 

29. §. 
A tagoknak valamely törvényesen bevett, vagy tör

vényesen elismert vallásfelekezetből a baptista vallás
felekezetbe való áttérése, illetőleg valamely törvényesen 
bevett vagy elismert vallásfelekezeten kivül állóknak 
baptista felekezetbe vaíó belépése, vagy a baptista vallás
felekezetből való kilépésnek bejelentése •— az 1895. évi 
XLIII . t.-c. 21. §., illetőleg az 1868. évi LIII. t.-c. ren
delkezéseihez képest — a hitközségi előljáró előtt teendő. 
(A belépés a szakramentumok kiszolgáltatásával össze
függésben nem áll, azért a megkeresztelés a belépéssel 
egy fogalom alá nem vehető.) 

30. §. 
Papi ruha nincsen. 

31. £ 

Meghatározott hitközségi adó nincsen, köteles azon
ban minden t ag a hitközség céljaira tehetségéhez mérten 
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szeretetből adakozni, aki ezt elmulasztja tenni, a kö
zömbösség vagy a fösvénység bűnébe esik. 

32. g: 
Ezen adományból fizeti a hitközség egyházi szol

gáit, segélyezi a könyörre szorultakat és fedezi egyéb 
költségeit. (Mentől jámborabb a hitközség, amiál biz
tosabb, hogy a jó Isten rendel szolgái számára anyagi 
segélyt ; azon szolgák pedig, kik elhanyagolják a hivek 
ápolását, a szeretetből való adakozás elmaradásának 
büntetését szenvedik.) 

33. % 
A hitközség egyik főkötelessége a gyermekeket 

jámbor életre felnevelni, ezért gondoskodnia kell azok
nak a törvény rendelkezése értelmében való hitoktatásról. 

34: §. 
Minden tag, aki rendetlenül jár el, fenyítés alá 

esik, amely Máté evangyéliuma 18. r. 15., 17. versei 
értelmében gyakoroltatik, mely áll szeretetteljes intés
ből, továbbá a hitközségi jogokkal való élés időleges 
eltiltásából, és ha nem használ, a hitközségből való 
kizárásból, de sem pénzbírság, sem testi büntetés nem 
alkalmazható. A kizárás alatt az értendő, hogy ezzel 
csak a hitéleti közösségből rekesztetik ki és hitközségi 
tagsági jogaitól fosztatik meg az illető. Különben pedig 
a vallásfelekezetnek névleges tagja továbbra is meg
maradhat. Ezen kizárás a kizárt tag leszármazottjait 
semmiben sem érinti. Ugyanez a fenyíték alkalmaztatik 
az egyházi szolgákra. 

35. §. 
Az egyházi szolgák fegyelmi eljárás alá jönnek: 
a) ha erkölcsi magaviseletük kifogás alá vonható ; 
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b) ha hivatásbeli kötelességeiket elhanyagolni 
kezdik ; 

c) ha hitvallomásunkkal meg nem egyező tant hir
detnek ; 

d) ha államellenes magatartást tanusitanak (haza
árulás) ; 

e) ha botrányos bűnbe esnek, pl. paráznaság, ré
szegség stb. 

Az a) és b) pont alatt elősorolt vétségek enyhe, a 
c) alatti vétség súlyos és a d), e) alatti vétség leg
súlyosabb szolgálati vétségnek tekintetik. De az enyhe 
vétségek ismétlése súlyos, sőt legsúlyosabb vétséggé 
fajulhat és mint ilyen biráltatik meg, 

36. £, 
Büntetés nemei : 
Az a), b) és c) alatti vétségekért a szentirás sze

rinti dorgálás, súlyos körülmények esetén szolgálatától 
való elmozditás ; a d) és e) alatt i vétségekért pedig a 
hitközségből való kizárás alkalmaz tátik. 

37. §. 
A hitközségi tagok fegyelmi ügyeit maga a hitközség 

véglegesen intézi el. • 
A 16-ik szakasz â—5 pontjaiban emiitett egyházi 

szolgák ellen a fegyelmi eljárást a hitközségi előljáró 
inditja meg és a hitközség, mint elsőfokú fegyelmi hatóság, 
hozza meg az Ítéletet, mely ellen vádlottaknak joguk van 
15 napon belül a szövetkezeti bizottsághoz felebbezni. 
Ezen bizottság azután meghozna a végérvényes Ítéletet. 

A hitközségi elöljáró ellen, a vétségek részletes elő-
sorolása mellett, legalább három teljes jogait élvező 
tag írásbeli feljelentése alapján, a szövetkezeti bizottság 
inditja meg a fegyelmi eljárást és meghozza elsőfokúlag 
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az Ítéletet, mely ellen vádlott 30 napon belül a szövet
kezeti közgyűléshez felebbezést nyújthat be. A szövet
kezeti közgyűlés végérvényes Ítéletet hoz. 

38. £. 

Ha esetleg az • egész országban csak egy hitközség 
állana fenn, tartozik egy 12 tagú állandó fegyelmi 
bizottságot alakítani, mely az összes egyházi szolgái 
ellen az elsőtokú fegyelmi eljárást gyakorolhatja. Fen
tebb (37. §-ban) érintett felebbezési határidő keretén 
belül a második fokú fegyelmi hatóság maga a hit
községi közgyűlés. 

Az előljáró fegyelmi ügyében ezen hitközségi köz
gyűlésen annak helyettese elnököl. A fegyelmi bizottság 
maga választ elnököt és jegyzőt. Ezen bizottság évről-
évre a közgyűlés által választandó. 

Fegyelmi ügyekben való döntéshez a szavazatok 
kétharmada szükséges. 

Ezen szervezeti szabályok a magyar baptistáknak 
mai napon Ocsán (Pest-Pilis-Solt-Kiskúnmegye) tartott 
rendkivüli szövetkezeti közgyűlésén felolvastatván, min
denben jóváhagyattak. 

Kelt Ocsán, 1895. szeptember hó 15. 
Csopjak Attila, Orosz István, 

közgyűlési elnök. közgyűlési jegyző. 
77.092/1905. szám. 

Az 1895. évi XLIII. t.-cikk 7. $-a alapján jóvá
hagyom azzal, hogy az idézett törvénycikk 18. §-ához 
képest minden változtatás esetről-esetre jóváhagyás 
végett hozzám bejelentendő. 

Budapesten, 1905. évi november hó 2-án. 
Lukács s. Jc. 

vallás- és közoktatásügyi 
m. Mr. minister. 


