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ALAPSZABÁLY 

 
 
Magyarország Alaptörvénye továbbá a 2011 évi CCVI tv a lelkiismereti és 
vallásszabadság jogáról valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló törvényben továbbá a Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetségének alapszabályában foglaltakra figyelemmel a 
Debreceni Zsidó Hitközség a 2016.06.05. napján kelt ALAPSZABÁLYÁT a 
2017.07.09. napján megtartott és elfogadott módosításával egységes 
szerkezetbe foglalja az alábbi tartalom mellett:  
 

I. Általános rész 
 

Vallási közösség az Országgyűlés által elismert egyház és vallási tevékenységet 
végző szervezet. 
A vallási közösség elsődlegesen vallási tevékenység céljából jön létre és 
működik. E tevékenysége során olyan vallási tevékenységet gyakorolhat mely 
az Alaptörvénnyel nem ellentétes, jogszabályba nem ütközik és nem sérti más 
közösségek jogait és szabadását.   
Egyházi jogi személy a bevett egyház, és annak belső egyházi személye.  
A Debreceni Zsidó Hitközség a Mazsihisz mint bevett egyház belső egyházi jogi 
személyeként működik.  
A bevett egyházi jogi személy (DZSH) a bevett egyház belső szabályai szerint 
működik, a bevett egyház belső szabályában meghatározott viszonyokban a 
bevett egyház képviseletében jár el.  
A belső egyházi jogi személyre a bevett egyházra vonatkozó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni. 
A vallási közösség saját belső szabálya, hitelvei és szertartási rendje szerint 
működik. 
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II. Neve, Székhelye, Illetékessége 
 

1. A Hitközség neve: DEBRECENI ZSIDÓ HITKÖZSÉG 
2. Rövidített név: DZSH 
3. A Hitközség székhelye: 4025. Debrecen, Bajcsy-Zs. u. 26. 
4. A Hitközség illetékességi területe: Debrecen város és vonzáskörzete /Hajdú-
Bihar megye/ 
 
A Hitközség szervei és nevesített tisztségviselői: 
• Közgyűlés  
• Elöljáróság/Vezető tisztségviselők: Elnök, Elnökhelyettesek, Vallási vezető 
• Nőegylet 
• Ifjúsági szervezet 
• Hitközségi Iroda  
• Bizottságok 
 
 

III. A Hitközség képviselete 
 

A Hitközséget a hatóságok és harmadik személy előtt a Hitközség mindenkori 
Elnöke képviseli. 
Az Elnök képviseleti jogosultsága megbízatásának idejére szól. Visszahívása, 
vagy tisztségének más módon történő megszűnése esetén a képviseleti joga 
automatikusan megszűnik. 
 
Elnök elnöksége ideje alatt aláírásra egyedül és kizárólagosan jogosult. 
Akadályoztatása esetén, az általa meghatalmazott személy vagy személyek 
jogosultak eljárni.  
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IV. A Hitközségi tagság 

1. Általános  feltételek: 

A Hitközség tagja lehet minden zsidó vallású személy, (nemre, korra való 
tekintet nélkül) aki eleget tesz a tagsággal együtt járó kötelezettségeknek, s a 
Hitközség Alapszabályában, határozataiban foglaltakat magára nézve 
kötelezőnek fogadja el.  
 
2. Részletes tagsági feltételek: 
 
a.  Az a személy, aki zsidónak született (édesanyja zsidó) 
b.  Az a személy, aki a Cháláchá szabályai szerint (vallási törvények) felvette 
a zsidó vallást 
c.  A hitközség tagjává válhat az a személy, aki megfelel a 2/a és 2/b 
pontnak, tagfelvételi kérelmét írásban terjeszti elő az elöljáróság és a hitközség 
mindenkori vallási vezetője felé, amely szerv erről a kérelem átvételét követő 
elöljárósági ülésen dönteni köteles, s erről haladéktalanul értesíti a kérelmezőt. 
Kiskorú tag kérelme esetén a törvényes képviselője útján jogosult a tagfelvételi 
kérelem benyújtására. 
 
3. A Hitközség tagjainak jogai: 
 
a.  A tagot  amennyiben betöltötte a 18 életévét a Hitközség választott 
szerveinek választásánál választási és választhatósági  jog illeti meg. (A 
Választási Szabályzatban meghatározott feltételek mellett.)  
 
b.  Látogathatja a Hitközség intézményeit és azok szolgáltatásait igénybe 
veheti.  
 
c.  A Hitközség vallási tevékenységében aktívan közreműködhet. A nagykorú 
tag a Közgyűlésen és egyéb fórumokon javaslatot, indítványt terjeszthet elő. 
 
4. A Hitközség tagjainak kötelezettségei: 
 
a.  A Hitközség mint valláserkölcsi testület általános erkölcsi, etikai  
    szabályainak betartása,  
b.  tagdíj fizetés, melynek összegét a közgyűlés határozza meg.  
2017.07.09-től: évi 3.000,- Ft 
 c. Alapszabály, DZSH határozatában foglalt tagot érintő kötelezettségek 
betartása 
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5. A Hitközségi tagság megszűnésének esetei: 
 
a.  kilépéssel,  
 a.a. Kilépéssel szűnik meg a tagság, ha a tag ezt a szándékét  
írásban az Elöljáróságnak bejelentette. E bejelentéssel  egyidejűleg a tagnak, 
megszűnik a Hitközségben viselt valamennyi tisztsége, megszerzett joga, s 
mindaz a jogosultság, amely a Hitközségi tagsághoz fűződik. 
 
b.  elhalálozással 
 
c. kizárással 
        c.c  a kizárásra vonatkozó rendelkezéseit az alapszabály V. a jogszabályt, 

alapszabályt vagy DZSH határozatot sértő vagy a DÍZSH céljával 

összeegyeztethetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható 

jogkövetkezmények pontja alatt szabályozza  

d. A tagság automatikusan megszűnik, ha a hitközség tagja másik egyház, 

felekezet, bevett egyház, hitközségnél tagságot létesít. Ezt a tényt az illető 

köteles bejelenteni a DZSH elöljáróságának. Amennyiben felmerül a gyanú, 

hogy valaki más hitközségnél, felekezetnél tagságot létesít, de bejelentési 

kötelezettségét elmulasztotta, akkor az illetőt erről írásban nyilatkoztatni kell. 

6. Pártoló tagság 
 
6.1. Tagsági feltételek 
 
Pártoló tag lehet minden olyan személy, aki a hitközségnek cháláchikusan 
ugyan tagja nem lehet, de sorsközösséget érez a zsidósággal, tiszteletben tartja, 
s erre vonatkozó nyilatkozatával az elöljáróság felé kérelmet terjeszt elő, 
melyről a beterjesztést követő első ülésén az elöljáróság dönteni köteles, és 
arról a kérelmezőt a hitközség haladéktalanul értesíti. Kiskorú tag kérelme 
esetén a törvényes képviselője útján jogosult a tagfelvételi kérelem 
benyújtására. 
 
6.2. Pártoló tag jogai 
 
a. Minden jogosultság megilleti a pártoló tagot, mellyel a hitközség  
    tagjai rendelkeznek, azzal a korlátozással, hogy szavazati joggal  
    nem rendelkezik, és tisztséget nem viselhet 
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b. Jogosult a pártoló tag észrevételével, javaslatával, indítványával  
    a hitközség eredményes munkáját elősegíteni. 
 
 
6.3. Pártoló tag kötelezettségei 
 
a. A pártoló tag köteles a hitközség tagjaira előírt kötelezettségek 
betartására, azzal, hogy annak megszegése esetén a tagokra előírt 
jogkövetkezmények terhelik.  
 
b. Tagdíj fizetés, melynek mértéke minimum 3.500 Ft/év 
 

V. Az alapszabályt vagy a DZSH közgyűlésének határozatát sértő, vagy a DZSH 

céljával összeegyezhetetlen magatartás esetén alkalmazható 

jogkövetkezmények és a taggal szembeni eljárás szabályai: 

 

1.Az alapszabályt, vagy DZSH közgyűlésének határozatát sértő, vagy a DZSH 

céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható 

jogkövetkezmények: 

a./ figyelmeztetés 

b./közgyűlésen való részvételtől eltiltás egy évi időtartamra 

c./kizárás 

Az alapszabályt vagy a DZSH közgyűlésének határozatát sértő, vagy a DZSH 

céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás miatt jogkövetkezmény 

alkalmazására irányuló eljárást a DZSH bármely szavazati joggal rendelkező 

tagja az elnöknél kezdeményezheti aki amennyiben  a bejelentést követő 15 

napon belül az elöljáróság rendje szerinti elöljárósági ülés nem várható, az 

elöljáróságot 15 napon belül összehívja a bejelentés kivizsgálása céljából. 

Az elöljáróság dönt a jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárás 

megindításáról. Ennek során az elöljáróság az érintett DZSH tagot meghallgatja. 

Meghallgatásáról jegyzőkönyvet vesz fel, s dönt, ha szükséges további személy 

vagy személyek meghallgatásáról, szükséges okiratok beszerzéséről.  
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a./a. Tisztázza a tényállást, s a rendelkezésre álló aggálytalan bizonyítékok 

alapján 30 napon belül- azon esetben ha a szabályszegés kisebb súlyú vagy első 

alkalommal fordult elő - egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatával a 

tagot figyelmeztetéssel sújtja. A határozatot meg kell indokolni, s az érintett 

taggal írásban kell közölni. 

b./b. Azon esetben, ha az aggálytalan bizonyítékok alapján a bejelentett tag 

magatartása, szabályszegése a DZSH céljait, érdekeit, alapszabályi 

rendelkezéseit, a közgyűlés határozatainak betartását súlyosan sérti, vagy 

veszélyezteti, ez esetben az elöljáróság 2/3-os szavazat mellett meghozott 

határozatával a bejelentett tagot a Közgyűlésen való részvételtől egy évre 

eltiltja. A határozatot az elöljáróság az eljárás megindításától számított 30 

napon belül hozza meg s azt indoklás mellett az érintettel írásban közli. 

c./c.  Azon esetben, ha a bejelentésre, a fentiekben szabályozott módon 

megindult eljárás során megállapítható, hogy a tag magatartása a DZSH 

alapszabályt, DZSH közgyűlésének határozatát, a DZSH érdekét, céljait súlyosan 

sértő magatartást tanúsít, tanúsított, vagy valamelyik hátrány kiszabása 

ellenére ismételten itt megjelölt magatartást tanúsít, az elnök a kizárási eljárás 

lefolytatása céljából a bejelentéstől számított 30 napon belül közgyűlés 

összehívását kezdeményezi a kizárás indítványozása mellett. 

A kizárás iránti indítványnak tartalmaznia kell a pontos tényállást, a tényállást 

alátámasztó bizonyítékokat. A kizárásról a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel 

meghozott határozattal dönt.  

A kizárást kimondó határozatot indokolni kell, s a taggal írásban kell közölni. 

A kizárást kimondó határozat ellen, a határozat kézhezvéte4létől számított 30 

napon belül, az orthodox és status quo hagyományoknak megfelelően a 

Sulchan Aruch szabályai szerint összehívott Bét din (Vallási Bíróság) előtt lehet 

fellebbezni. A kizárás ténye a kizárt tagot a hitélet gyakorlásában, illetve a 

hitközség egyéb rendezvényeinek látogatásában nem befolyásolja. 
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VI. A Hitközség tevékenységi köre 
 
A Hitközség feladatait a vallási törvények, a Sulchan Aruch szerint, az 
Alaptörvény, a 2011.évi CCVI tv, MAZSIHISZ Alapszabálya és a debreceni 
orthodox és status quo ante hagyományok szellemében teljesíti.  
 
A Hitközségnek, mint valláserkölcsi testületnek feladata, hogy gondoskodjék 
területén a vallási élet fenntartásáról és fejlesztéséről, hagyományos 
Istentiszteletek és szertartások rendezéséről, vallásoktatásról és a vallási- 
kulturális élet ápolásáról, hogy felekezeti intézményeket tartson fenn, 
felekezeti jótékonyságot gyakoroljon, és ellássa azokat a teendőket is, 
amelyeket korábban önállóan a Szent Egylet (Chevra Kadisa) látott el. 
 
Ezen célok elérésére a következő tevékenységek gyakorolására törekszik: 
 
- zsinagógákat és Beth Hamidras-t tart fenn,  
- Talmud-Tóra iskolát működtethet 
- idősek klubját működtethet 
- rituális fürdőt tart fenn,  
- mészárszéket működtethet (a vallási törvényeknek megfelelően, az 

ortodox rítus szerint),   
- kóser pékséget működtethet (a vallási törvényeknek megfelelően, az 

ortodox rítus szerint) 
- gondoskodik a kóser húsellátásról 
- gondoskodik kóser pékáruval való ellátásról (a vallási törvényeknek 

megfelelően, az ortodox rítus szerint),  
- baromfivágót tarthat fenn  
- kóser konyhát működtet,  
- gondoskodik a temető fenntartásáról,  
- zsidó szervezeteket alapíthat és tarthat fenn,  
-  bel- és külföldi zsidó szervezetekkel kapcsolatokat létesíthet és ápolhat 
-  üdülő hasznosítása egyházi személy részére történő szolgáltatásnyújtás 

révén 
-  hitélethez szükséges kiadvány, kegytárgy előállítása, értékesítése  
-  egyházi célra használt ingatlan részleges hasznosítása, valamint 

mindazon tevékenység melynek gyakorlására a 2011 évi CCVI tv 22 § (2) 
bek. a.- d. pontjai az egyházi jogi személyt feljogosítja. 

 
Ezen tevékenységei kifejtése során a vallási előírások és az érvényes 
jogszabályok szellemében jár el. 
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VII. A Hitközség működésének forrásai 

 
Bevételek 
 
A hitközség bevételei a mindenkor érvényben lévő pénzügyi és gazdálkodási 
szabályokon alapul. 
 
A Hitközség  bevételei elsősorban természetes személyek, jogi személyek, jogi 
személyiség nélküli szervezetek adományaiból és egyéb hozzájárulásaiból 
valamint az ilyen bevételek hasznaiból tevődnek össze.  
 
Az egyházi jogi személy adományokat gyűjthet. A Hitközség a jogszabályban 
meghatározottak szerint az államháztartás alrendszeréből, európai uniós 
forrásokból, vagy nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott 
programokból, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül , egyedi döntés 
alapján támogatásban részesülhet.  
 
A fejlesztési projektek finanszírozását, pénzügyi nyilvántartását, bonyolítását, 
könyvelését a hitközség elkülönítetten kezeli és elkülönítetten könyveli. 
 
Tételes forrásai: 
 
1. tagsági díj 
2. gazdasági jellegű tevékenységek bevételei  
3. adományok 
4. egyéb bevételek /pl. állami és más normatív támogatás stb./ 
 
ad.1. Tagsági díjat fizet mindenki, aki tagja a Debreceni Zsidó Hitközségnek. 
 
ad.2. A gazdasági jellegű tevékenységek bevételei: 
 
 a. Baromfi és húsgabella. Ennek mértéke az Elöljáróság által megállapított díj, 
amely rituális célt szolgál, és amelyet a húsellátásból eladott mindennemű 
húsáru, hústermék, baromfi és baromfitermék után fizetnek a fogyasztók. 
 
b. Pékgabella. Ennek mértéke az Elöljáróság által megállapított díj, amelyet a 
hitközség által eladott mindennemű sütőipari termék után fizetnek a 
fogyasztók.  
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c. Pászka és más peszachi áru értékesítéséből származó bevétel.  
 
d. Templomi és egyéb szertartások bevétele.  
• Perselypénzből származó bevételek.  
• Temetkezési díj, a szertartást végző egyházi személy (rabbi, kántor) 
tiszteletdíjának kivételével. 
 
e. Ingatlan bérbeadásból származó bevétel. 
 
ad.3  Az adományok származhatnak bel- és külföldi magánszemélyektől és 
intézményektől. 
 
 ad.4. Egyéb bevételek – amelyek nem sorolhatóak az előbb felsorolt pontokba. 
 
 
 
 

VIII. A Hitközség működési rendje és formája 
 

1. Közgyűlés  
 
a. A Debreceni Zsidó Hitközség legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok 
összességéből áll.  
 
b. A Közgyűlést minden évben legalább egyszer, az első félév végéig kell 
összehívni. Helyszíne a Hitközség székháza. A Közgyűlés szükség eseten is 
összehívható. 
 
c.  A Közgyűlés összehívásáról és időpontjáról  az Elöljáróság dönt. A Közgyűlést 
hirdetmény útján kell összehívni, amelyet a kitűzött időpont előtt legalább 30 
nappal a Hitközség egyéb hirdetményeivel azonos módon kell közzétenni. 
 
d. A hirdetménynek (meghívónak) tartalmaznia kell a Közgyűlés időpontját, 
helyét, napirendjét és a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt 
feltételeket.  
 
e. A napirenden nem szereplő témára, a közgyűlés hatáskörébe tartozó 
kérdésekről, bármely tag javaslatot tehet, amelynek megtárgyalásáról a 
Közgyűlés határoz. 
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f.  A Közgyűlésen megjelent tagok maguk közül levezető elnököt választanak.  
A levezető elnök személyére a hitközség elnöke kötelezően javaslatot tesz. 
Minden 18 életévét betöltött tag lehet levezető elnök és minden 18 életévét 
betöltött tag jelölhet levezető elnököt.  
 
g. A Közgyűlés csak akkor határozatképes, ha a tagok legalább 50 %-a + 1 fő 
jelen van. 
 
Ha a Közgyűlés nem határozatképes, akkor ugyanazon napon ½ óra múlva 
újabb Közgyűlés hívandó össze, amely a meghiúsult Közgyűlés meghirdetett 
napirendje vonatkozásában, a megjelentek számára való tekintet nélkül 
határozatképes, azaz a megismételt közgyűlésen a kiadottól eltérő új napirendi 
pontot felvenni nem lehet. 
 
h.  A Közgyűlésen a jelenlevők szótöbbséggel határoznak. 
 
i.  A Közgyűlés bármely kérdésben dönthet, de  
 
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  
-     az Alapszabály módosítása,  
-  a Hitközség más Hitközséggel való egyesülésének, beolvadásának,  

szétválásának, megszűnésének, valamint más Hitközséghez való 
társulásának elhatározása, 

-  az Elöljáróság éves pénzügyi és általános működésére vonatkozó 
jelentésének az elfogadása 

-  az éves költségvetés, valamint zárszámadására vonatkozó évi jelentés 
elfogadása  

-  ingatlan megszerzése és eladása, működési célú kölcsön felvétele,  
fenntartási és működési célú kifizetéseknél 8 millió (azaz: nyolc millió) 
forint feletti tételek jóváhagyása.  

-  fejlesztések jóváhagyása 
- döntés a tag kizárásáról 
-  a Hitközség Elöljáróságának megválasztása,  
-  a Hitközség Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottságának megválasztása,  
-  a Hitközség Jelölő és Választási Bizottságának megválasztása,  
-  a megválasztott vezetők és bizottsági tagok visszahívása, 
-  bármely tag által megfellebbezett Elöljárósági határozat felülvizsgálata,  
-  az Elöljáróságban, illetve a bizottságokban két éves rendes közgyűlés 

közötti, kettőnél több megüresedett tisztség betöltése (időközi választás) 
a hátralévő megbízatási időszakra. 
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j. A Közgyűlésen a megjelent tagokról jelenléti ívet, valamint az elhangzottakról 
jegyzőkönyvet kell felvenni, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A 
jegyzőkönyv vezetőjére a Közgyűlés levezető elnöke tesz javaslatot, és azt a 
Közgyűlés fogadja el. A felvett jegyzőkönyvet a Közgyűlés levezető elnöke, a 
jegyzőkönyv vezetője kézjegyével látja el, és azt két jelenlevő felkért tag és a 
levezető elnök hitelesíti. A jegyzőkönyvnek a közgyűlést követő 10 
munkanapon belül el kell készülni. 
 
k. Rendkívüli Közgyűlés tartandó, amennyiben azt a Hitközség Elnöke vagy 
elöljárósága egybehívja, a Hitközségi tagság legalább 20 % -a, az ok 
megjelölésével írásban kéri a Hitközség Elnökétől. Ha ilyen kérelem érkezik, az 
Elnök köteles a Közgyűlést a beadvány kézhezvételétől számított 15 napon 
belül összehívni. (Ebben az esetben el kell tekinteni a 30 napos kihirdetési 
minimál limittől, minden másban meg kell egyeznie a rendes közgyűléssel.)  
 
l. Személyi kérdésekben a Közgyűlés titkos szavazással dönt.  
 
Titkos szavazást a Közgyűlés levezető elnöke bármikor, bármely kérdésben 
elrendelhet, de köteles elrendelni azt a jelenlevő tagság 20 %-nak kérésére is. 
 
2. Elöljáróság 
 
a. Az Elöljáróságot négy évre választja a Közgyűlés, melynek tagjai egyházi 
személynek minősülnek.  
 
b. A Hitközséget 7 tagból álló Elöljáróság irányítja. A hét tag egyike a 
mindenkori nőegylet elnöke, 6 tagot a közgyűlés közvetlenül választ meg.  
 
c. Két Közgyűlés között az Elöljáróság látja el a Hitközség vezetését, biztosítja az 
Alapszabályban meghatározott célok megvalósulását. Ellenőrzi az Elnök és az 
Irodavezető tevékenységét.  
Az Elöljáróság munkáját a Hitközség napi feladatainak ellátásában Hitközségi 
Iroda segíti, melyet teljes munkaidejű Irodavezető irányít.  
Az Elöljáróság munkáját szakmai kérdésekben létrehozott – nem választott – 
munkacsoportok, tanácsadók, társadalmi tisztségviselők (díjazás nélkül) is 
segíthetik.  
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d. Az Elöljáróság kizárólagos hatáskörébe tartozik:  
-  Irodavezető kinevezése, és munkaköri leírásának meghatározása, 

valamint javadalmazásának megállapítása, 
-  a hitközség alkalmazottai munkaszerződésének jóváhagyása, illetve 

munkaviszonyának jóváhagyása 
-  eszközök elidegenítésének, beszerzésének engedélyezése, 500.000,- Ft. 

azaz ötszázezer forint és 4  000.000,- Ft. azaz: négymillió forint érték 
közötti kifizetés jóváhagyása, 

-   a közgyűlés által előzetesen jóváhagyott fejlesztési projektek teljeskörű 
bonyolítása, irányítása 

-  a Hitközség vagyoni helyzetéről évente jelentés készítése a Közgyűlésnek, 
-  a Hitközség alkalmazottai, munkaügyi vitáinak megtárgyalása 
-         figyelmeztetés, valamint közgyűléstől eltiltás jogkövetkezmények  
          alkalmazására irányuló eljárás lefolytatása, határozat meghozatal 
 
 
e. Az Elöljáróság kialakítja és irányítja a Hitközség szervezeteit.  
 
f. Kidolgozza, illetve kidolgoztatja a rendeltetésszerű működéshez szükséges 
szabályzatokat, irányelveket.  
 
g. Az Elöljáróság tagjai közül Elnököt és 2 Elnökhelyettest választ. A választás 
titkosan, minősített többséggel történik.  
 
h. Az Elöljáróság tagja nem lehet olyan személy:  
 
-  aki vagy akinek közeli hozzátartozója a Debreceni Zsidó Hitközség 

alkalmazottja, 
-  akinek nincs egyéves tagsága a Debreceni Zsidó Hitközségnél,  
-  olyan férfitagja, aki hetente két alkalomnál ritkábban látogatja a 
zsinagógai Istentiszteletet, 
-  aki nem töltötte be a 18.- életévet,  
-  aki büntetett előéletű. 
 
i. Az Elöljáróság ülésein való részvétel az Irodavezető munkaköri kötelessége, 
tanácskozási jogkörrel, melyet a munkaköri leírás is tartalmaz. 
Az Elöljáróság ülések állandó meghívottjai: Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság 
vezetője, a vallási vezető és az ifjúsági szervezet delegált képviselője, szintén 
tanácskozási jogkörrel. 
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j. Az Elöljáróság ülései nyilvánosak, de az azon résztvevő, nem Elöljárósági 
tagok csak passzív hallgatók lehetnek, hozzászólási és szavazati jog nélkül. 
Kivételt képeznek ez alól mindazok, akiket az Elöljáróság az adott ülésre külön 
meghív és véleményalkotásra, tanácskozásra felkér.  
 
k. Az. Elöljáróság legalább havonta egy ülést tart. A napirendi pontokat 3 
nappal előtte az elöljárósági tagoknak írásban ki kell küldeni, és azokat az ülés 
előtt egyszerű többséggel elfogadni.  Az ülést az Elnök, akadályoztatása esetén 
az Elnökhelyettesek valamelyike hívja össze. Az elöljárósági ülést az elöljáróság 
többségének írásos kérésére kötelező összehívni. 
 
l. Az. Elöljáróság ülése akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50%-
a megjelenik. A 3 hónapot meghaladó indokolatlan hiányzás esetén, az 
Elöljáróság javaslatot terjeszthet a Közgyűlés elé az adott választott Elöljáró 
visszahívására.  
 
m. Az Elöljáróság határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel hozzák 
meg. (Kivételt képeznek azok a döntések, ahol az alapszabály minősített 
többséget ír elő.) Az Elöljáróság tagjai különvéleményüket fenntarthatják, 
jegyzőkönyvben rögzíthetik, de a meghozott határozat végrehajtása őrájuk is 
kötelező. Az elöljárósági határozatok végrehajtását félévente felülvizsgálják. 
 
n. Az Elöljáróság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell az ülésen résztvevő személyek felsorolását, az ülés helyét, 
idejét, a főbb eseményeket és a meghozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a 
jegyzőkönyvvezető és az Elnök – távollétében az összehívó elnökhelyettes írja 
alá. 
A jegyzőkönyvnek a elöljárósági ülést követő harmadik munkanapig el kell 
készülnie írásos formában. A jegyzőkönyv elkészítéséről az Elnöknek, vagy az 
Elöljárósági ülést levezetőnek kell gondoskodnia. 
 
o. Az Elöljáróság tagjai közül reszortfelelősöket választhat. A reszortfelelős 
feladatát és kötelezettségeit az Elöljáróság írásos határozatban nyilvánítja ki. A 
reszortfelelős kinevezése visszahívásig, lemondásáig, vagy tagságának 
megszűnéséig érvényes.   
 
p. Az Elöljáróság köteles  -  két közgyűlés közötti időn belüli megüresedés 
esetén 90 napon belül, legfeljebb 2 Elöljárósági tagot kooptálni. (az Alapszabály 
feltételei szerint).  
A kooptált tagok tisztségét a soron következő közgyűlés megerősíti. 
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A kooptálási eljárás menetéről az elöljáróság dönt, de a kooptálási eljárásról 
jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 
Megerősítés hiányában - a megüresedett helyekre - választást kell kiírni. 
   
q. Az elöljárósági ülésen született határozatokról határozati jegyzéket kell 
készíteni, melyet folyamatosan frissíteni kell. A határozati jegyzék, illetve a 
határozatok minden tag számára megtekinthetőek a hitközségi irodán. Az 
elöljárósági ülésen született határozatokról a szokásos információs csatornákon 
keresztül a tagságot értesíteni kell. 
 
r. Az Elöljáróság az Alapszabályban rögzítetteken túlmenően, működési és 
szervezeti rendjét maga állapítja meg.  
 
s. Az Elöljáróság tagjai társadalmi tisztségviselőként látják el feladataikat, 
tevékenységükért külön díjazást nem igényelhetnek, de jogosultak a 
tevékenységükkel kapcsolatban felmerült költségeik megtérítésére. Erről az 
elöljáróságot tájékoztatni kell. 
 
Elszámolható költségek:  
- kommunikációs költségek 
- útiköltség, szállás és étkezési költség 
- reprezentációs költség 
Minden – a fenti tevékenységhez kapcsolódó - kifizetéshez az elöljáróság 3 
tagjának előzetes jóváhagyása szükséges. 
Az Elöljáróság jogosult az általa választott tisztségviselőket visszahívni, 
amennyiben azok nem a közösség érdekeit szem előtt tartva végzik 
munkájukat, vagy jogszabályba ütköző tevékenységet folytatnak. A visszahívás 
estére a megválasztásuk szabályai az irányadók. 
 
Az Elöljáróság tagjait bármelyik hitközségi tag javaslatára a Közgyűlés 
visszahívhatja. 
 
 
3. Elnök 
 
a. Az Elnököt az Elöljáróság tagjai közül maga választja meg négyévi 
időtartamra, minősített többséggel, maximum az elöljáróság mandátumának 
időtartamáig. 
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b. Az Elnök gazdasági ügyekben – 500 ezer forint feletti kifizetés esetén - 
kizárólag az Elöljáróság írásbeli hozzájárulásával járhat el, minden olyan 
kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés vagy az Elöljáróság 
kizárólagos hatáskörébe. 
 
c. Képviseli a Hitközséget a hatóságok és harmadik személyek előtt.  
 
d. Az Elnök vallási ügyekben a vallási vezető ellenjegyzésével levelezhet minden 
olyan kérdésben, amelyet a Szabályzat nem utal a Közgyűlés vagy az Elöljáróság 
kizárólagos hatáskörébe.  
 
e. Munkáltatói jogot gyakorol a Hitközség alkalmazottai felett. 
 
f. Felelős a Hitközség működésért.  
 
g. Jogában áll az előző bekezdésekben írt körben meghatározott jogosultságát 
írásban az általa meghatározott ügyekben más személyekre átruházni. Az ezzel 
kapcsolatos felelősséget viselni tartozik. 
  
h. Az előírásoknak megfelelően az Elnök hívja össze és vezeti az Elöljárósági 
üléseket. Megállapítja azok napirendjeit, gondoskodik az ülések méltó 
lefolytatásáról, a jegyzőkönyv vezetéséről, hitelesítéséről és tíz munkanapon 
belüli nyomtatott formában történő irattári elhelyezéséről és az Elöljárósági 
tagoknak betekintésre átadni. 
 
i.  Az Elnök jogosult – akadályoztatása esetén az elnökhelyettesek -  az éves 
rendes és rendkívüli Közgyűlések összehívására.  
 
j. Az Elnök társadalmi tisztségviselőként látja el feladatát, tevékenységéért 
külön díjazást nem igényelhet, de jogosult az ezzel kapcsolatos költségei 
megtérítésére.  
 
Elszámolható költségek:  
- kommunikációs költségek 
- útiköltség, szállás és étkezési költség 
- reprezentációs költség 
Az elszámolható költségek maximális mértékét az éves költségvetés 
szabályozza. Minden afölötti – a fenti tevékenységhez kapcsolódó - kifizetéshez 
az elöljáróság 3 tagjának előzetes jóváhagyása szükséges. 
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k. Az Elnököt bármelyik hitközségi tag  indokolt javaslatára a Elöljáróság 
visszahívhatja, minősített többségi szavazattal.  
 
l.  Az Elnök megbízatása megszűnik: 
 Hitközségi tagság megszűnése, 
 lemondás, 
 visszahívás esetén. 
 
4. Jelölő és Választási Bizottság 
 
a. Feladata, hogy az erkölcsi, vallási és alapszabályi normák betartása mellett 
zökkenőmentesen bonyolítsa le a választást.  
 
b. A Jelölő és Választási Bizottság tagjait a Közgyűlés választja saját tagjai közül, 
tikos szavazás útján. Megbízatásuk négy évre, illetve a következő választás 
befejezéséig szól. 
 
c. A Jelölő és Választási Bizottság 3 tagból áll, a tagok maguk közül elnököt 
választanak. 
  
d. A Jelölő és Választási Bizottság Elnökének kizárólagos hatáskörébe tartozik:  
    
-  a választói Közgyűlés összehívása,  
-  a választás előtt a szavazás rendjéről történő tájékoztatás biztosítása, 
-  a választási eredmény kihirdetése. 
-  a választást követő első elöljárósági ülés összehívása 
 
e. A Jelölő és Választási Bizottság tagja nem lehet:  
 
-  az, aki a Hitközség tisztségviselője,  
-  aki Hitközségi alkalmazott,  
-  a tisztségviselők és alkalmazottak rokonai és hozzátartozói,  
-  aki nem felel meg a Hitközségi tagsági feltételeknek,  
-  aki büntetett előéletű 
 
f. A Jelölő és Választási Bizottság tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként 
látják el. Tevékenységükért díjazás nem jár, de jogosultak a tevékenységük 
kapcsán felmerülő költségeik megtéríttetésére.  
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g. A Jelölő és Választási Bizottság Elnöke közvetlenül a Közgyűlésnek köteles 
munkájáról számot adni. A Jelölő és Választási Bizottság felügyeletét a 
Közgyűlés látja el. 
 
5. Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság 
 
a. A Bizottság feladata, hogy felülvizsgálja és ellenőrizze a Hitközség és 
intézményeinek pénztárát, könyvelését, a bizonylati elv betartását, valamint a 
hatályos szabályzatok betartását. 
  
b. Bármikor felülvizsgálhatja, félévenként pedig felülvizsgálni köteles a 
Hitközség pénztárát, könyvelését. Évente ellenőrzi a  
hitközségi és intézményi vagyont. Részt vesz a leltár készítésében.  
 
c. Ellenőrizni tartozik a költségvetés betartását, a zárszámadást és erről, 
valamint az év folyamán tapasztaltakról a Közgyűlésnek jelentest tesz.  
 
d. A Bizottság tagjait a Közgyűlés választja tagjai sorából, titkos szavazás útján.  
 
e. A Bizottság 3 tagból áll. A tagok közül lehetőség szerint két tagnak a 
tevékenység ellátásához szükséges szakismerettel és azt igazoló, szakirányú 
végzettséggel kell rendelkeznie.  
 
f. A megbízatás a megválasztástól számított négy évre szól.  
 
g. A Bizottság tagjai közül elnököt választ, a működéshez szükséges ügyrendjét 
maga alakítja ki.  
 
h. Tevékenysége hatékonyabb kifejtése érdekében az Elöljáróság 
hozzájárulásával külső szakértőket is igénybe vehet.  
 
i. Vizsgálati megállapításai iránymutató és ajánló jellegűek, azoknak kötelező 
erejük nincs.  
 
j. A Bizottságnak kötelessége felhívni az Elöljáróság figyelmét arra, ha a feltárt 
rendellenességek területén a Bizottság tényfeltárása és előremutató 
iránymutatása ellenére javulás nem mutatkozik.  
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k. A Bizottság tagjai tevékenységüket társadalmi megbízatásként látják el, ezért 
külön díjazásra nem tarthatnak igényt, de felmerült költségeik megtérítésére 
jogosultak.  
 
l. Nem lehet a Számvevő és Számvizsgáló Bizottság tagja:  
-  a Hitközség tisztségviselője,  
-  a Hitközség alkalmazottja,  
-  és az aki közvetlen rokonságban, vagy hozzátartozói viszonyban áll az 

Irodavezetővel és az Elnökkel. 
 
m. A Bizottság felügyeletét a Közgyűlés látja el. 
 
6. Nőegylet 
 
1. A Nőegylet feladata: 
-  a Holocaust túlélők, időskorúak, elesettek támogatása 
- egyéb karitatív tevékenység 
- vallási és világi programok szervezése 
- kulturális programok 
- tanácsadás, oktatás 
- hazai és külföldi társszervezetekkel, egyéb szervezetekkel 
kapcsolattartás, együttműködés 
 
2. A Hitközség nőtagjai az Alapszabály figyelembe vételével külön dolgozzák ki a 
Nőegylet működésének feltételeit.  
 
3. A Nőegylet Elnökét a Hitközség választójogú nő tagjai választják. 
 
4. A Nőegylet mindenkori elnöke tagja az Elöljáróságnak. 
 
5. Az Nőegylet Elnöke az éves rendes Közgyűlésen az elmúlt év munkájáról és az 
elkövetkező év terveiről beszámolót tart. 
 
 
7. Ifjúsági szervezet 
 
1. A Szervezet célja, hogy a Hitközség illetékességi területén a zsidó fiatalokat 
felkutassa, összefogja, megismertesse velük a zsidóság történelmét, vallását, 
kultúráját, és részt vesz a hitközség munkájában. 
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2. Kultúrműsorok keretében szórakozási lehetőséget teremt, elősegíti egymás 
megismerését.  
 
3. Együttműködik más ifjúsági szervezetekkel. 
 
4. Az ifjúsági szervezet saját működési rendjéről önálló szabályzatban 
rendelkezik. 
 
5. Az ifjúsági szervezet vezetője évente a Közgyűlésnek beszámolási 
kötelezettséggel tartozik. 
 

IX. Jelölési és választási rend a Hitközségnél 
 
1. Választói Névjegyzék összeállítása 
 
Választásra jogosult minden 18. életévét betöltött hitközségi tag, aki 
tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett. 
 
Választói névjegyzék összeállítása:  
 
A Választók Névjegyzékét a Hitközségi Iroda, a Hitközség Elöljáróságának 
határozata alapján megszabott időre, de legalább a hivatalban levők 
megbízatásának lejárta előtt 30 nappal a Hitközségi Alapszabályban 
foglaltaknak megfelelően elkészíti, ezt követően naprakészen vezeti azt. 
Választások előtt a Hitközségi irodában és a templomban 8 napra közszemlére 
teszi. A Névjegyzéknek kizárólag a választásra jogosult tagok nevét kell 
tartalmaznia.  Erre a templomban és a Hitközségi székházban levő 
hirdetőtáblán közzétett hirdetményben hívja fel a választásra jogosult tagság 
figyelmét.  
 
A hirdetménynek tartalmaznia kell azt is, hogy: 

-  aki választási jogosultsággal rendelkezik, de neve a Névjegyzékben nem 
lelhető fel, a közzététel napjától számított 8 napon belül kérheti 
Névjegyzékbe történő felvételét,  

-  ha a Névjegyzékben szereplő tag ellen bármely tagnak olyan kifogása 
van, amely kizárásra ad okot, akkor a kifogást tevő saját nevének és 
lakcímének feltüntetése mellett, a közzététel napjától számított 8 napon 
belül felszólamlással élhet.  
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A szabályszerű időben és módon benyújtott felszólamlások tárgyában a Jelölő 
és Választási Bizottság a felszólamlások határidejének lejártától számított 
három napon belül dönt. A jogosnak talált felszólamlások alapján helyesbíti a 
Választási Névjegyzéket, melyet ezután a hitközségi irodában, a  templomban 
nyolc napi időtartamra ismét közszemlére kell tenni.  
A névjegyzék felülvizsgálata, módosítása nem befolyásolhatja a tervezett 
választás időpontját. 
 
A szavazáson való részvétel feltétele: a hitközségi tagnak a végleges Választói 
Névjegyzékbe történő felvétele.  
 
2. Jelölések 
 
a.  A Jelölő és Választási Bizottság a végleges Választói Névjegyzék 
megállapítása után 8 napon belül megejti a jelölést min. 6 Elöljárósági tagra, a 
Szavazatszedő és Számláló Bizottság tagjaira, továbbá a Számvizsgáló és 
Ellenőrző Bizottság tagjaira, valamint a MAZSIHISZ küldöttek személyére.  
 
b.  A jelölésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Jelölő és Választási 
Bizottság Elnöke, és a bizottsági ülésen jelenlévő tagok mindegyike, aláírásával 
hitelesít.  
 
c.    Jelölésre a választói taggyűlésen is sor kerülhet. Ebben az esetben jelöltek, 
a jelenlevők 30 % - a szavazata alapján kerülhetnek fel a jelölőlistára.  
 
d. A jelölések megejtése után 8 napon belül a Jelölő és Választási Bizottság 
Elnöke összehívja a bizottságot, hogy a választás időpontját és a választással 
kapcsolatos teendőket meghatározzák. Erről határozatot hoznak. 
  
A Jelölő és Választási Bizottság határozata alapján - további 14 napon belül az 
Elnök összehívja a Választási Közgyűlést.  
 
e. A Választási Közgyűlés összehívása értesítéssel, postai úton történik, illetve e-
mail-en történik. 
 Az értesítésnek tartalmaznia kell:  
-  a választás helyét, idejét, a választással kapcsolatos tudnivalókat,  
- a választók tájékoztatását arról, hogy a hitközségi irodában a végleges a 

választói Névjegyzék közszemlére van kitéve, amely bárki által 
megtekinthető. 
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f. Választani csak a Választói Névjegyzékben szereplő személyeket lehet. 
 
g. A Választói Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a választói 
jogosultsággal rendelkező tagság legalább 50 % + 1 fő részt vesz és szavaz.  
  
h. Határozatképtelenség esetén fél órán belül újabb Választói Közgyűlést kell 
összehívni és megtartani, amely Közgyűlés változatlan tárgysorozattal, a 
megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. 
 
3. Választás rendje.  
 
A választás lebonyolítására, a szavazás rendjenek felügyeletére, a szavazatok 
összeszámlálására Szavazatszedő és Számláló Bizottságot kell létrehozni. A 
bizottság tagjait a Jelölő és Választási Bizottság ajánlása alapján a Közgyűlés 
választja meg, 4 év időtartamra. 
 
A Szavazatszedő és Számláló Bizottság két tagból és egy Elnökből áll. 
 
72 óra elteltével a választás rendje, eredménye és szabályossága ellen 
fellebbezésnek helye nincs. 
 
A Szavazatszedő és Számláló Bizottság feladatai: 
-  gondoskodik a szavazólapok kiosztásáról 
-  biztosítja a szavazóurna előírás szerinti állapotát,  
-  összeszámolja és kiértékeli a szavazatokat.  
 
A Szavazatszedő és Számláló Bizottság Elnökének kizárólagos hatásköre:  
-  felügyeli a szavazó helyiség előkészítését, szemrevételezi a szavazó urnát,  
-  jelzi a szavazás kezdetét,  
-  biztosítja a szavazóhelyiségben az előírások betartását,  
-  a szavazás befejeztével felnyitja az urnát,  
-  a szavazásról jegyzőkönyvet készíttet. 
 
A szavazás titkos. Erre való tekintettel a szavazó helyiségben szavazó urnát kell 
felállítani.  
 
Az urnát oly módon kell lezárni, hogy a szavazólapokat a zár felnyitása, a pecsét 
feltörése vagy az urna szétszedése nélkül eltávolítani ne lehessen.  
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Az urna állapotát a Szavazatszedő és Számláló Bizottság Elnöke köteles 
ellenőrizni, s ennek tényét a választási jegyzőkönyvben feltüntetni.  
 
A szavazás rendjéről a Szavazatszedő és Számláló Bizottság Elnöke köteles 
gondoskodni.  
 
A szavazó helyiségben a Szavazatszedő és Számláló Bizottság tagjain kívül senki 
sem tartózkodhat annál hosszabb ideig, mint amennyi idő szavazatának 
leadásához szükséges.  
 
A szavazás a Szavazatszedő és Számláló Bizottság Elnöke által átadott 
szavazólapon történik. Öt szavazólap szükséges, egy-egy:  
-  az Elöljáróság 
-  a Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság  
-  a Jelölő és Választási Bizottság  
-  a Szavazatszedő és Szavazatszámláló Bizottság  
- a MAZSIHISZ küldöttek személyére. 
 
A szavazásra megszabott idő elteltével a Szavazatszedő és Számláló  
Bizottság Elnöke a szavazó helyiséget lezárja, s a helyiségben tartózkodók 
szavazása után a szavazást lezártnak nyilvánítja.  
 
A szavazás lezárása után a szavazatok összeszámlálására kerül sor.  
 
 
4. Szavazatok összeszámlálása  
 
a. A szavazatok összeszámlálása alatt a szavazóhelyiségben a Szavazatszedő és 
Számláló Bizottság tagjain kívül senki sem tartózkodhat. 
  
b. A szavazatok összeszámlálása akként történik, hogy a Szavazatszedő és - 
számláló Bizottság felnyitja az urnát, - megszámlálja az urnában levő 
szavazólapokat, és összehasonlítja a szavazáson szavazói joggal megjelentek 
számával.  
 
c. A Szavazatszedő és Számláló Bizottság nyomban megkezdi a szavazatok 
összeszámlálását, és mindaddig megszakítás nélkül együtt marad, amíg a 
szavazatok teljes összeszámlálását be nem fejezik.  
 



A Debreceni Zsidó Hitközség Alapszabálya 
 

25 
 

d. Ezt követően a Szavazatszedő és Számláló Bizottság Elnöke először 
összeszámlálja az elöljárósági tagságra leadott érvényes szavazatokat oly 
módon, hogy minden jelölt nevet egy jegyzékben feltünteti, és mellette azt is, 
hogy hány szavazatot kapott.  
 
e. Érvénytelen a leadott szavazat, ha nem a hivatalos szavazólapot használták a 
szavazásnál.  
 
- Érvénytelen a szavazat akkor is, ha a jelöltek számánál többre történt a 
szavazás.  
- Nem érvénytelen a szavazat, ha kihúznak egy nevet, vagy a kihúzott név 
helyére másikat írnak. 
 - Nem érintik a szavazat érvényességét a szavazólapokra, a szavazó által ráírt 
megjegyzések. 
 
5. A választási eredmény megállapítása, kihirdetése 
 
A választás akkor érvényes, amennyiben a szavazásra jogosult megjelentek 
legalább 50 %-a leadta a szavazatát. 
 
 A legtöbb szavazatot kapó jelöltek kerülnek megválasztásra, melyről a 
Közgyűlésnek a Szavazatszedő és Szavazatszámláló Bizottság elnöke ad 
tájékoztatást, közvetlenül az eredmény megállapítása után. 
Szavazategyenlőség esetén – amennyiben ez befolyásolja a választást – az 
egyenlő szavazatot kapott személyek között újabb választást kell kiírni, 
amennyiben valamelyik fél nem lép vissza a másik javára. 
 
a. A Szavazatszedő és Számláló Bizottság a szavazásról, a szavazatok 
összeszámlálásáról a választás eredményéről két példányban jegyzőkönyvet 
készít, amelyet a Szavazatszedő és Számláló Bizottság valamennyi tagja ír alá, és 
a Hitközség pecsétjével lát el.  
 
A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:  
-  a szavazás helyét, idejét,  
-  a Szavazatszedő és Számláló Bizottság tagjainak névsorát,  
-  a szavazó urna megvizsgálásának tényét és eredményét, - a szavazás 

kezdetének és befejezésének időpontját,  
-  a Választói Névjegyzékben szereplő választásra jogosultak számát, a 

szavazáson megjelentek és a felhasznált szavazólapok számát. 
-  az egyes jelöltekre leadott érvényes, és érvénytelen szavazatok számát.  
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Ezt minden más tárgyban keletkezett jegyzőkönyvvel és irattal együtt belső 
szabályzat szerint irattárba kell helyezni és a következő választásig meg kell 
őrizni! 
Amennyiben a szavazás végeredményét bármely szavazásra jogosult tag 
részéről indokolt kifogás merül fel, a szavazólapokat újra kell számolni. Erre a 
választás eredményének a kihirdetését követő 72 órán belül van lehetőség. Az 
újraszámlálást a Szavazatszedő és Számláló Bizottság tagjainak kell elvégezni. 
Egy – a kifogásolásban nem érintett – Számvizsgáló és Ellenőrzési Bizottsági tag 
jelenlétében. Az újraszámlálásról és eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni 
és a fent leírtak szerint eljárni, valamint értesíteni kell a kifogást emelő 
személyt az eredményről. 
 
b. A választás jogerőre emelkedése után 3 napon belül a Választási Bizottság 
elnöke összehívja az első Elöljárósági ülést, és azon kihirdeti a választás 
eredményét. Az alakuló ülésen az Elöljáróság tagjai maguk közül Elnököt és 
Elnökhelyetteseket választ, minősített többséggel. 
 
c. Ha valamely Elöljárósági tag visszautasítaná a megválasztását, vagy tisztsége 
bármely oknál fogva megszűnne, az illető tisztség  megüresedettnek  
tekintendő és betöltéséről az Alapszabályban foglaltak szerint az Elöljáróság 
gondoskodik.  
 
 

X. A Debreceni Zsidó Hitközség, mint a Mazsihisz taghitközsége 
 
1. A Debreceni Zsidó Hitközség a MAZSIHISZ alapszabályát magára nézve 
kötelezőnek fogadja el, s azt kétoldalú egyezmény keretében megerősíti.  
 
2.  A Debreceni Zsidó Hitközség elismeri a zsidó vallási törvények elsőbbségét 
és többek között a zsidó vallás gyakorlásának megszervezését tűzi ki célul. 
Ennek érdekében alapszabályában rögzíti a Hitközségi tagság feltételeit, 
különös tekintettel a vallási előírásokra, 7 tagú elöljárósággal működik, 
rendszeresen Istentiszteletet tart. 
 
3. A Debreceni Zsidó Hitközség a Mazsihisz olyan taghitközsége mely a 
MAZSIHISZ Alapszabálya 7 §-ban előírtaknak megfelel. 
 
4.  A taghitközség eleget tesz a MAZSIHISZ Alapszabálya 8. §-ban foglaltaknak, 
azaz az Egységes Szerkezetben foglalt Alapszabályát, a Közgyűléssel 
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jóváhagyatja, és azt, továbbá az éves költségvetésével és zárszámadásával 
együtt a MAZSIHISZ részére megküldi. Erre kötelezettséget vállal. A Hitközség 
kötelezettséget vállal arra, hogy a MAZSIHISZ Alapszabálya 3. §-ban foglalt 
célok teljesítésében támogatja. 
 
5. A Debreceni Zsidó Hitközség kinyilvánítja, s egyben felhatalmazza 
képviseletére jogosult tisztségviselőjét arra, hogy a MAZSIHISZ-el olyan 
kétoldalú megállapodást írjon alá melyben megerősítésre kerül, hogy mint 
belső egyházjogi személy tagságát önállóan tartja fenn, s egyben a 
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségéhez csatlakozik. 
 
6. A Taghitközségek, így a Debreceni Zsidó Hitközség a MAZSIHISZ részére 
hozzájárulást köteles fizetni. 
 
7. A Debreceni Zsidó Hitközség belső egyházi jogi személy. A Minisztérium által 
vezetett nyilvántartásnak önállóan nem része. Jogi státuszát a Mazsihisz mint 
bevett egyház belső szabálya szerint feljogosított tisztségviselője igazolja. A 
Debreceni Zsidó Hitközség a Mazsihisz Alapszabály 1. sz. mellékletében, mint 
Taghitközség felvételt nyert. Nyilvántartása a bevett egyház nyilvántartása alatt 
történik. 
 

XI. Vegyes rendelkezések 
 

1. A Debreceni Zsidó Hitközség tagja a Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetségének (továbbiakban: MAZSIHISZ). 
  
2. A 2016.06.05  napján kelt alapszabály a 2017.07.09 napján elfogadott 

módosításokkal egységes szerkezetben foglalt tartalom mellett 2017.07.09 

napjától hatályos. 

 
 
 
Debrecen.2017.07.09. 
 
 
        Debreceni Zsidó Hitközség 
        elnöke: 


