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Första kapitel Allmäna bestämmelser
§01 Ungerska Protestantiska Samfundet i Sverige (UPROSS) är ett fristående
trossamfund bildat1947 av Ungerska protestanter bosattai Sverige, benämnd på ungerska för
SVÉDORSZÁGI MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZI KÖZÖSSÉG (SMAPEK), översatt till
engelska Hungarian Protestant Community in Sweden. Organisationens säte och postadress
utgörs alltid av tjänstgörande styrelseordförandens kontaktuppgifter.
§02 Föreliggande Stadgar utgör UPROSS styrdokument som reglerar samfundets funktion
och verksamhetens praktiska aspekter, kompletterad med Verksamhetsbestämmelser. Logo
föreställer en folklig symbol för Kristus: en stiliserad pelikanfågel som pickar sitt bröst och
matar sina ungar med sitt blod. Pastorsexpedition med UPROSS arkiv finns i 523 98
HÖKERUM, Tångagärde 136.
§03 UPROSS är registrerat trossamfund i Sverige enligt 1§ lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. och tilldelat organisationsnummer 252002-8776, som
utövar sin kyrklig verksamhet, rättigheter samt skyldigheter i enlighet med gällande
lagstiftning, som anges i dessa Stadgar.
§04 UPROSS enligt §§1 och 3 får varken slås samman eller inlämmas i andra kyrkliga, ickestatliga organisationer. Den får, med sitt fulla oberoende, däremot upprätthålla medlemskap i
kyrkliga eller civila intressegrupper s.s. Väst-Europeiskt Förbund av Ungerska Protestantiska
Samfund, Ungerska Lutheraners Rådgivande Nämnd, Ungerska Reformerta Kyrkans General
Konvent eller Ungerska Statens Diaspora Råd.
§05 UPROSS utgör del av den världsvida kristna heliga, allmänneliga kyrkan och de heligas
samfund som utövar sitt uppdrag grundat på förkunnande av Guds Ord enl. källan i den
Heliga Skriften (Bibeln).
§06 UPROSS anknyts i sin trosbekännelse till protestantiska kyrkorna i Sverige,
främst Svenska kyrkan, samt ungerska protestanters diasporaförsamlingar i Norden och
Baltiska regionen. Därmed utgör konfessionellt och samhörighetsmässigt del av
världsvida diasporaförsamlingar som härstammar från de historiska protestantiska
kyrkorna i Ungern. Dopet och nattvarden betraktas förbehållslöst som sakrament,
eftersom de uttryckligen är instiftade av Jesus.
§07 UPROSS församlingsherde avkrävs utifrån avgivna vigningslöfte fullgöra prästuppdraget
förankrad i resp. ungerska protestantiska kyrkans tro, bekännelse och lära som prästvigd hen.
Dessa villkor gäller både för tillsvidare anställda s.s. tillfälligt förordnade tjänsteutövare.
§08 Församlingsherden skall fullständigt behärska ungerska: språk som officiellt tillämpas i
kyrkoordningen för gudtjänstfirande och själavård, medan i det administrativa sammanhang
nyttjas både ungerska och svenska. Officiella dokument utfärdas på båda språken.

Andra kapitel Syfte och ändamål
§09 UPROSS skall ha omsorg om att förkunna Guds ord på ungerska i Sverige; tillhandahålla
sakramenterna för att gestalta och förmedla Herrens nåd till människorna (genom dop och
nattvarden); bistå utbildningar och anordna konfessionella konferenser; tillhandahålla kristen
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uppfostran och ungdomars konfirmation för att förstå innebörden av att tro på Gud och hur
det funkar att bli vuxen medlem i kyrkan; erbjuda vigselakten i kyrkan för äktenskapets
välsignelse; utgivning av medlems- och församlingars kontaktblad; bistå och anordna
välgörenhet; bistå medlemmarna i begravnings- och minnes frågor; främja ekumeniska
relationer och samverka särskilt med andra kristna i Karpaternas bäcken och Norden samt
Baltikum syftande till att bevara kristen ungersk kultur och traditioner bland ungrare bosatta
i Sverige.
§10 UPROSS verkar för att skapa förutsättningar som möjliggör förverkligande av
uppgifterna listade i förra paragrafen, tillhandahåller och bistår organisationen i rollen som
syftar till bibehållen kyrklig identitet inom ramen av giltiga lagar och förodningar i Sverige
genom service, rådgivning, information och konsultativa tjänster. Samfundet företräder
medlemmarnas gemensamma intresseorganisation både i egenskap av kollektivet resp.
individuella medlemmar rörande trosfågor inför myndigheter, organisationer samt företag
och samråder resp. samverkar med andra kyrkliga organ och trossamfund.

Tredje kapitel Medlemmar och organisation
§11 Välkommen att bli medlem i UPROSS är person bosatt i Sverige oberoende av
modersmål och nuvarande medborgarskap. Myndig person ansöker om inträde skriftligt
med yttrande över godkännande av dessa stadgar; minderåriga och barn from 12 år
undertecknar samtycke.
Den som intagits i samfundets gemenskap har rösträtt vid kyrkliga val och är valbar i sådana
val, förfogar över rätt till tjänster som konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänst.
Medgivandeblankett gällande kyrkoavgift undertecknas och lämnas företrädesvis samtidigt
vid ansökan. Medlemmar i Svenska Kyrkan kan upptas i UPROSS utan medgivande för
kyrkoavgift men förväntas stödja UPROSS med frivilliga periodvisa bidrag.
Skriftligt anmälan om utträde ur UPROSS skickas till Parstorsexpeditionen och gäller från och
med den dag då blanketten kommit församlingsherden tillhanda. Den som har anmält
utträde senast den 1 november betalar inte kyrkoavgift kommande år. Den som är
folkbokförd i Sverige betalar dock även i fortsättningen begravningsavgift enligt
begravningslagen (1990:1144).
§12 UPROSS medlemmar värnar om sin egen konfessionell identitet och respekterar andra
medlemmars konfessionella tillhörighet, godtar reglementsenlig tjänstgöring av ämbetsmän
i samklang med kyrkoordningen dem själva tillhör. Tjänstgörande pastorer skall utöva sina
resp. ämbete med full respekt och hänsyn till medlemmars diversifierade konfessionella
tillhörighet utan försök att påverka eller förändra dessa förhållanderna.

Fjärde kapitel Tjänsteinnehavare och uppdragstagare
§13 Anställda och avlönade uppdragtagare i UnProSS är församlingsherden (pastorer i
förekomande fall) och skattmästaren som har hand om den ekonomiska förvaltningen.
Församlingsherden svarar inför Styrelsen för löpande förvaltning, medan hens vikarie eller
tillförordnade pastorer, per definition är Samfundets uppdragstagare dock ej
tjänsteinnehavare.
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§14 UPROSS utövar arbetsgivarfunktionen åt skattmästaren, församlingsherden och, i
förekommande fall, hens vikarie(r) och t.f. pastor(er) i enlighet med gällande lagar och
förorningar i Sverige, som inkluderar alla rättigheter och skyldigheter i samband med
förordnandet.
§15 UPROSS befattningsbeskrivning för tjänste- och uppdragshavare stipulerar rättigheter
och skyldigheter för församlingsherde, hens vikarie och t.f. pastor(er). UPROSS stipuleras
rätten som arbetsgivare att leda och fördela arbetet och inkluderar syftet, organisatorisk
placering, ansvar, befogenheter, föreskriver kompetenskrav, arbetsledning och
arbetsuppgifter samt förfarandet kring sättet att utse befattningshavare.
§16 UPROSS lekmana befattningshavare (undantagen skattmästaren) sköter tjänsten på
frivillig basis utan ekonomisk ersättning, alltså s.s. hedersuppdrag.
§17 Det är oumbärligt krav för tjänste- och befattningshavare att tillhöra UPROSS med
undantag för vad som omnämns i §26. Tjänste- och uppdragshavare utses med hemlig
omröstning i de lokala församlingar med mandat på fyra år. Omval utan begränskning är
möjlig enl. samma förfarande. Om en ledamot lämnar sitt uppdrag i förtid, sker inget
fyllningsval utan i samråd med församlingsherde hedersuppdrag erbjuds av kyrkorådet för
tjänsten lämpad medlem för kvarvarande mandatperiod.
§18 Centrala Kyrkorådets Styrelse äger rätt att utse och tillförordna lämplig ersättare på
tjänsten mellan ordinarie stämmor på riksplanet med mandat till nästa ordinarie
sammansträde i händelse av en nödsituation med ordinarie tjänsteinnehave som t.ex. avlider
eller råkar ut för längre sjukdom, längre utlandsvistelse, eller hoppar av tjänsten. Kyrkorådet
på lokalförsamlingsplan får utöva sin verksamhet i situation jämte §16.

Femte kapitel Beslutande organ och styrning
§19 UPROSS förvaltning med syfte att främja kyrkoordningen sker enligt självstyre principen
och dubbla ansvarslinjen i samverkan mellan samfundets valda - folkligt förankrade
(sekulära) fullmäktige och prästerskapets ämbetförvaltning.
§20 UPROSS består av samtliga medlemmar vars förvaltningsmässiga basenhet utgörs av
varje enskild lokalförsamling.
§21 Lokalförsamlingens styrning regleras i Föreskrifter och bestämmelserna över
församlingar.
§22 UPROSS utövar Styrelseförordnande funktion över Tångagärde församlingshem TFH,
egendom med stiftelseurkund och stadgarna från 1961. tiftelsens ändamål är fastlagt för
religiösa sammankomster, inhuser sedan 1970 pastorsexpedition. TFH Stiftelsens
angelägenheter förvaltas av Styrelsen som ser till att drift, underhåll och stiftelsens ändamål
uppfylls. Tillsynsmyndighetsfunktionen ägs sedan 2015 av Västa Götaland Regionstyrelse.
§23 UPROSS som trossamfund styrs och utövar sin verksamhet genom följande organ:
- Fullmäktige Centrala Kyrkorådets (v.g. se §23).
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-

Styrelsele Centrala Kyrkorådet (v.g. se §24).
Centrala Kyrkorådet: sammansatt av 6 st förtroendevalda ledamöter kyrkorådsordföranden i sex lokalförsamlingar och tjänstgörande församlingsherde och
pastorer. Sammanträder regelbundet efter ordförandens utsända kallelse (v.g. se
§25).

§24 UPROSS högsta beslutande församling är Fullmäktige. Stämma med ordinarie
sammanträde sker minst årligen. Sammankallande är Centrala Kyrkorådets
Styrelseordförande och församlingsherden.
a) Stämmans ledamöter med rösträtt utgörs av ordföranden i lokalförsamlingars
kyrkoråd samt ytterligare två kyrkorådsledamöter utsedda med engångsmandat.
Närvaro obligatorisk för församlingsherde och pastorer, skattmästare och åtminstone
en av revisorerna samt Tångagärde församligshemmets föreståndare.
b) Följande ärenden handlägges av stämman: godkännande eller ändring av stadgar,
godkännande eller ändring av verksamhetsprogram och ekonomisk förvaltning, samt
tillsättning och direktiv jämte meddelande av befogenheter för ledamöter i styrelsen
och fullmäktige. Fastställande av medlemsavgiftens storlek.
c) Stämman är beslutför när minst hälften av dess ledamöter är närvarande.
Omröstning som regleras i dessa stadgar bestäms utgången genom enkel majoritet.
Undantag gäller dock vid omröstning om godkännande av eljest ändring av dessa
stadgar, varvid kvalificerad majoritet på minst två tredjedelar krävs.
d) UPROSS utser sina befattningshavare - val eller tillsättning av församligsherde
eller pastorsjänst genom omröstning, varvid fullmäktige utövar valberedningsfunktion
och föreslår kandidat(er), v.g. se §25b
e) Stämman värderar årsredovisning av Styrelsens gångna arbete under föregående
verksamhetsår samt fastställer resultat- och balansräkning, revisorernas berättelse
över sin granskning av styrelsens förvaltning, beslutar i fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen för den tid revisorernas berättelse omfattar. Ledamot i fullmäktige får inte
delta i handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för verksamheten.
§25 Centrala Kyrkorådet i UnProSS utövar verksamhetsledning i perioden mellan två
stämmor med inseende över dess organ samt har hand om den ekonomiska förvaltningen.
Centrala Kyrkorådet sammansättning består av ledamöterna som är ordföranden i
lokalförsamlingar. Dess möten sammankallas och leds av Centrala kyrkorådets ordföranden.
Sammanträder på de tider den beslutar (utöver stämman) samt när ordföranden så begär.
Närvaro obligatorisk för församlingsherde (pastorer) och skattmästaren. Virtuella möten är
möjliga liksom telefonkonferens i nödsituation. Föredragningslista med därtill hörande
handlingar skall tillställas ledamöterna senast två veckor före sammanträdet.
§26 Centrala Kyrkorådets Styrelse är UPROSS högsta beslutande och verkställande organ
med uppdrag att fungera mellan stämmosammanträden. Sammankallande är
styrelseordförande i samråd med församlingsherden.
a) Ledamöter i fullmäktige å ämbetet vägnar är församlingsherden, styrelsordföranden,
styrelsens sekreterare eller dennes vikarie, dessutom två kyrkorådsorförande valda
som lokalförsamlingars representanter.
b) Ärenden som kan förekomma vid ordinarie fullmäktigesammanträde: utlysa och
sammakalla Fullmäktige- och Centrala Kyrkorådets möten, verkställer Stämmans och
5/8

Styrelsens beslut; föreslår Stämman i egenskap av valberedning tillsättning av
tjänsteinnehavare och uppdragstagare i UPROSS; utse med Styrelsens
godkännande vikarie för sekulära tjänsteinnehavare i förekommande fall (v.g. se
§17) med en tidsbegärnsning högst till nästkommande årsstämma. Fastställer
Styrelsens årsredovisning samt berättelse om förvaltning under föregående
verksamhetsår; Föreslår Stämman tillsättning av lediga församlingsherde resp.
pastorstjänst(er) och uppdragstagare i UPROSS efter föranskring av förslaget i
c) Styrelsmöte
Styrelsen. är beslutsför om samtliga 7 ledamöterna är närvarande, enbart en av
ordförandena kan representeras av sin vice ordförande och en av valda
lokalförsamlingars kyrkorådsorföranden närvarar. För majoritetsbeslut krävs 4 röster.
§27 Kassaförvaltare i lokalförsamlingar sköter ekonomin s.s. hedersuppdrag, medan
ekonomiansvariga i UPROSS i Centrala Kyrkorådet är skattmästare samt revisorerna.
Kassaförvaltaren utses av eller bland lokalförsamlingens ledamöter. Skattmästaren som
arvoderad utomstående förtoeendevald utses av Centrala Kyrkorådets Styrelse och tillsätts
som tjänsteinnehavare av Stämman.
§28 Mandatperiod för samtliga uppdrag i UPROSS omfattar 4 år, omval möjlig utan
tidsbegränskning.
§29 Specifikt uppkomna problem som i sin tur utvecklas till regelrätta konflikter ex-vis följden
av diverse uppdrag, förhållanden mellan olika ledningsnivåer, omprövningsärenden av
diverse beslut bör i förekommande fall behandlas och lösas genom inrättande av en särskild
panel för hantering av meningsskiljaktigheter som tillämpar civilrättsliga principer.

Sjätte kapitel Samfundets företrädare
§30 UPROSS firmatecknare och behörig att företräda Trossamfundet såsom
befattningshavare försedd med elektronisk legitimation är Centrala Kyrkorådets
Styrelseordförande och skattmästare var för sig, att agera såsom kontaktperson hos banker,
posten, Skatteverket och Kammarkollegiet samt övriga myndighet i frågor rörande
registrering och uppgifter i diverse register. Årsstämman värderar och utfärdar fullmakt
med årsvis giltighet. Fullmakttagarens namnteckningen gäller utan begränsning att förvalta,
sälja/överlåta samfundets egendom, teckna uppdragsavtal, utkvittera och uppbära
köpeskilling samt att sköta förekommande handlingar och sköta ekonomiska skattemässig
och praktiska angelägenheter, företa samtliga åtgärder rörande UPROSS ekonomi,
räkningar, överföringar, transkationer, teckna avtal, öppna inlåningskonton, fondkonto,
depåkonto, kvittera ut och lösa in checkar, postväxlar, post- och bankgiroavier och andra
aviseringar; hämta ut post- och paketförsändelser samt rekommenderade brev ställda till
UPSS, hantera försäkringsfrågor: nyteckna/ förlänga / omplacera värdepapper; föra talan
inför domstolar och myndigheter, mottaga delgivning samt befullmäktiga juridiskt ombud.
§31 UPROSS företräds gentemot tredje part, offentligheten eller andra kyrkor och samfund
av den centrala kyrkorådsordföranden och pastorn gemensamt eljest var för sig enl.
överenskommelse.
§32 UPROSS äger rätt att utse sina företrädare med lämplig kompetens antingen med
stadigvarande eller tillfälligt mandat i förekommande kyrkliga eller lekmana fora.
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§33 UPROSS är stadgeenligt registrerad av Myndigheten för Statligt Stöd till Trossamfund
som regelbunden deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfundet. Stämman utser
representant och suppleant med tvåårigt mandat i i Rådet.

Sjunde kapitel Samfundets förmögenhet och ekonomi
§34 UPROSS förmögenhet utgörs av regelrätta medlemsavgifter, regelbundna bidrag,
donationer, testamenterat arv, vederlag som tillhandahållits för Samfundets motprestationer
och ex-vis avkastningen och ekonomiska tillgångar eller kapital vinster. UnProSS får placera
och investera sina realtillgångar i företag, institutioner, arbetskraft och finansiella
organisationer.
§35 UPROSS Styrelse och Tångagärde Stiftelsens förvaltare delar ansvar för lämplig och säker
förvaring samt unerhåll av fast- och lös egendom (församlingshemmets byggnader, tjänsteoch servicebilar, kultobjekt (clenodier), arkiv och bibliotek, m.m.). Beslut om samfundets
förmögenhet och ekonomi tas av sista stämman.

Åttonde kapitel Offentlighetsprincipen och sekretess
§36 Allt arbete bedrivs enl. offentlighetsprincipen d.v.s. alla har rätt att ta del av allmänna
handlingar med undantag av sekretessbelagda, med vederbörlig information om sitt arbete i
allmäna kommunikationsmedel och tillämpning av GDPR sedan 2018.

Nionde kapitel Övergångs- och slutbestämmelser
§37 För ändring av stadgarna fordras att minst två tredjedelar av Stämmans röstande
ledamöter biträder ändringsförslaget. Lokalkyrkoråden bereder revisionsförslag med
vederbörlig motivering rörande frågor kring revision av stadgar som väcks av medlemmarna
och vidarebefordrar till Centrala Kyrkorådsstyrelsen som skall förete Stämman förslaget.
§38 UPROSS upphör med sin existens och likvideras om två på varandra följande stämmor så
beslutar och samtliga ledamöter undertecknar ett dylikt yttrande.
§39 Dessa stadgar träder ikraft den dag protokollet fört vid 2020 års fullmäktige justerats.
Tidigare stadgar för UPROSS upphävs. UPROSS fortsätter som trossamfund from den 12
mars 2020 att tillämpa dessa stadgar.
Tångagärde, den 12 mars
Centrala Kyrkorådets Fullmäktige, Ungerska Protestantiska Samfundet i Sverige
Namteckningar som följer
1. Pál Molnár-Veress – församlingsherde
2. Gábor Sebestyén – ordförande Centrala Kyrkorådet
3. Ildikó Tóth – Sekreterare Centrala Kyrkorådet
4. Edit Juhász – viceordförande Centrala Kyrkorådet
5. Katalin Pitlik Pálházi – Kyrkrådsordförande, Malmö
6. Árpád Vaszi d.y. – Kyrkrådsordförande, Helsingborg
7. Veronika Kedvek – Bitr. Sekreterare, Centrala Kyrkorådet
.....................................................................................................................................................
SLUT PÅ ÖVERSÄTTNINGEN
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Intygar att ÖVERSÄTTNING AV STADGAR INNEHÅLLANDE ÅTTA (8) NUMRERADE SIDOR
presenterat till mig på ungerska jag efter bästa förmågan översatt till svenska enl. vedertagen
strategi, v.g. se http://www.voluntarius.com/Fraagor-och-svar-om-aarsmoetet-i-ideella-foereningar.htm
och låst översättningsfilen i pdf format på åtta (8) diagonal vattenstämpelförsedda blad med
text UPROSS-Stadgar_Rev.2020
Lund 2020-06-17.
Albert N Békássy
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