
A jelen oklrat az 1989. februdr 3-Cn alakult 6s a Borsod-Abadj-Zempl6n Megyet Btr6sdg Cltal 1990.
december 19-6n 4'Pk 60/7990/2. hatCrozattal 60. sorszdmon nyilvintartdsba vett, GgyarorszCg
Polgdri Torvdnykrinyve (,,Ptk.") 6s a 2171..6vi CLXXV. tdrvCny (,,Ectv.") rendelkez6seinek megfelelden
mfikdd6

Sdrospatakl Reformdtus Koll6giu m AlaplW6ny

alapit6i Cltal elfogadott, m6dosltdsokkal egysdges szerkezetbe foglalt alapdokumentuma (,,Alapit6
Oklrat"):

az 1989 6ta mdktidd Alapitvdnyt az alaplt6k t6rsadalmi ig6ny val6ra vdltdsAra, a pataki szellemben
nevelkedett Oregdidkok rildozatos adakozdsCb6l hoztC,k l6tre, abban a meggy6z6d6sben, hogy az 6si
Koll6gium viszontag#gos id6kben is folytatott nevet6-oktatd munkdjdval mindig kultrlrk0ldet6st
tolttitt be, 6s mlnd belf6ld6n, mind kiilfdlddn dttaldnos elismer6st szerzett.

l. Altaldnos rendelkez6sek

1. Az Alapltrdnv nevet Sdrospataki ReformCtus Ko[6glum AlapftvCry

2. Al Alapltvdnv sz€khelve: 3950 S5rospatak, Rrtk6czi 6t 1.
az Ala pltvdny ho nlapclm e : wu rrr, patakidia k. h u

3. Az Alapltvdny 6nClt6 jogi szem6ty.

4. Az Alapitvdny kOzhaszn( nyitt alapftvdny.

ll. Az Alapitv6nv c€lla 6s tev6kenvs6ee

5, Az Alaqltvdnv c6llq, hogy szellemi 6s anyagi alapokat gyfijts6n a Sdrospataki Reforrn6tus Koll6glum
kiemelked6 szintfi m0kdd6sdhez, amivel a kiizel 0t 6vsz6zados intdzmrEny tov6bbra Is a magyar
reformdtussc g, az eg6sz magyarsdg, az eur6pai#g, valamint az etyetemes emberis6g ugy6t szolg6lja.

5. Az AlaoltvCnv teydkenvsdee:

Az Alapitv5ny tevdkeny#ge sorin olyan kdzfeladatot is elldt, amelyr6l t6Mny, illetve felhatatmazisa
alapjCn mds jogszabily rendelkez€se szerint Cllami szervnek, illetve helyi cinkormdnyzatnak kell
Bondoskodnia.

Az Alapltvdny a cdfainak el6r6se drdek6ben, a mindenkori vagyona terh6re a k6vetkez6,
kdzfela d atok e I l6tii sii ra irc nyu 16 k6zh a sz n ri tev6 ke nys6ge ket folytatja :

o rdszt vesz a magyar nevel€s-oktatis olyan mfihelydnek kialakitiisdban, amely biztosftja
orszd gos hatCsri szel lem i vezetdk ki bocsdtdsdt,

r az alapltv6nyl rendszer klCpit6sdb6! sz6rmaz6 Jdvedelmekre tiimaszkodva az elkall6dCs
vesz6lydnek kltett tehets6geket felkutatja 6s rCsziikre es6lyegyenl6sdg blztosit6sdban r6szt
vesz, a szljl6k vallisi, politikai, tcrsadalrni hovatartozcsdt6lfiiggetlen0l,
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rdszt vesz a koll6giumi nevel6-oktat6 munka anyagi megalapozCs4ban a mindenkori
gazdasflgi sza bC lyo z6 so khoz iga zod 6an a z Ala p fWd ny m fi k<idtet6sdve !,

a magyar reformdtus nevelds-oktatds szellemi term6keinek gy(jt6sdben, ilyen szelleml
term6kek l6trehozisdnak ijszt6nz6s6ben, tdmogatdsdban szerepet v6l[al,
lehet6s6get biztosit ta nul6k ds nevel6k 0d iild,s6re, gy6gyUdill6s€re,

c6ljal eldrds6hez pdlyiizatokat kdszit, beny0jt, juttat6sokat, adomdnyokat gy0jt, forrdsokat
felkutat, 6s e munkdkat szervezi belf6ld6n 6s hatdralnkon t0l,
szellemi6s anyagi adomdnyokat Cy(jt a tev6kenys€ge elldt6s6ra,
rdszt vesz a k6znevel6si tevCkenysdg ellCtds6ban,

rdszt vesz a Sdrospataki Reformitus Koll6gium kultur{lis 6let6nek alakft{sdban 6s
szeruez6s6ben, kiteljesed6siben,
a Siirospataki Reform6tus Koll€gium kultur6lis iirri,ksdg6nek meg6vCsdban, a Sdrospataki
ReformCtus Koll6gium 6ltal haszn6lt 6pltett m(emldkek v6delm€ben r6szt v6llal,
az Alapitviny 6s a Sdrospataki Reform6tus Kolldgium tulajdondban, birtokdban l6v6 ingatlan
6s ing6 vagyont6rgyak m0k6dtet6se, kezeldse, karbantartdsa feladat6nak ell6tdsdban r6szt
vesz, a feladatok ellStdsCt t6mogatja,

. tdmogat6 tevCkenysdget v6gez a SCrospataki Reform{tus Teol6giai Akad6mia 6s a

Tudo minyos Gy0jtem€nyek r6sz6 re,
. szervezdsi, kapcsolat6plt6 6s kapcsolattart6, kdzvetit6, egyrittm(ik6ddsi, kieg6szit6

szolgdltat6si tevdkenys€get vdgez a Sdrospataki Reformdtus Kol169lum szlnvonalas
m(kddds6nek meg6rz€se irdek6ben,

r r6szt vesz kutat6sitev6kenys6gben 6s szervezi a kutausiegyiittmilkiid6s lehet6s6gelt,

6s k6zremffkddik azok teflesites6ben,
r adomCnyok odaft6l6s€ben 6ssz6tosztdsdban r6szt vesz,
o cdljChoz kapcsol6d6an nyorntatott Cs elektronlkus lrott, hangos vagy k6pes kladvdnyokat

kdszft Cs terjeszt,
o

t
szervezi az 6regdidk6letet 6s a kapcsol6d6 tiimogatdsi lehet6sdgeket felkutatja, kezeli,
a hatiiron dtnytil6 bardti, kulturdlis kapcsolatokat felkutatja, kialakttdsukat 6s 6poldsokat
megszervezi,

turizmussal kapcsolatosan szdllSshely-szolgdltatdsr6l gondoskodik 6s turistiik trij6koztat6sdt
szervezj a di6kok bevondsdval,

kdz6ss6gi, m0vel6d6si tev6kenysdget vdgez, a tanul6k 6s nevel6ik ilyen irrinyri 6nszervez6d6
tevdkenysdg6t t6mogatja, kdziinsdgszeruezdssel, adomCnygy0jtdssel,

k6nyvtdrfejleszt6sben r6szt vesz, mUzeumigy0jtemeny, levdltCr fenntartisdban, b6vft€s6ben
szerepet vCllal,

pataki vonatkozdsti eml6khelyek, sirolg temet6k felkutatdsdt €s gondoziisdt megszervezi,

szervezi a sportdletet,
a Sdrospataki Reformdtus Koll6gium volt tanCiai, Oregdiiikjai r6szdre, valamint hdtrdnyos
helyzet0ek es6lyegyenl6s6ge 6rdekdben szocidlis, t6mogat6 tevdkenysdget v6gez,

a

a

a

r valamint minden olyan egy6b tevdkenysr{get elliit, amely a cdljai megval6sitdsihoz sziiksdges.

7. Az AlapttvSnv hat6k6re:

Az Alapitviny a cdljak6nt meghatiirozott tevEkenys6get elsdsorban Magyarorszig teriilet6n kivCnja

folytatni.

Az AlaptWdny a saj6t eszk6zeivel r6szt klvdn vdllalni az orszdghatdron kfv0l dl6 magyar nemzetisdgfi
kisebbs6g oktatdsi, kulturdlis 6rtdkeinek meg6rz6s6re vonatkoz6 ig6nyeinek kiel6gft6s6ben,
e[6segftve ezzel a magyars6g szellemi k6ziissdg6nek er6s6dds6t.
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8. Az Alapltv6nv tev6kenvs6E6nek bgsorolCsa:
Az Alap(tvdny a ZOLL. 6vi CIJXV. tdrvdnyben (EcW.) meghatdrozottak szerint ktizhaszn[

tev6keny#get folytat:

tudomCnyos tevdkenysdg, kutatds, ezen beliil
egyiittm0kddds a kriz6ptCvri tudomdny-, technol6gia- 6s innoviici6-politikai strat6gia

kialakitiisriban (a Jelenleg hatdlyos, a kutatds-fejleszt6sr6l sz6l6 2004, Cvi CXXXIV. t6rv6ny
5.9 (3) szerint);

nevel6s €s oktatds, k6pess6gfefleszt6s, lsmeretterjesztds, ezen beliil
rdszvdtel az alapfokri 6s kiizdpfokd ktizneveldsben (a jelenleg hatdlyos, a nemzeti

kdznevel6srdl sz6l6 2011. 6vi CXC. ttirvdny 4. S (1) c)-e), e), m)-sl 6s u) pontJai szerlnt),

vall6si, hit6letitevCkenys6g (ugyanezen t6rudny 3.5 (3) bekezddse szerint),

kulturSlis tev6kenysrEg eze n beliil
a kdz6ssdgi kulturdlis hagyomdnyok, 6rt6kek dpoliis6nak, mUvel6d6sre szervezdd6

k<izriss6gek tev6kenysdgdnek, a lakossiig 6letm6dja javitiisit szolgiil6 kulturClis cdlok

megual6sitds:inak tdmoBat6sa, mfivdszeti kezderndnyez€sek tdrnogatisa, m0v6szi

alkot6munka felt6teleinek javitCsa, mUvdszeti 6rt6kek l6trehozatal6nak 6s meg6rzdsdnek

a segitese (a jelenleg hatdlyos, a helyi Onkorminyzatok feladat- Cs hatdsk6'rdr6l sz6l6

1991. 6vi xx. t6rvdny 121.5 a)-b) pontja szerint), valamint

a kulturdlls szolg6ltatds, nyilvdnos ktinyvtdri ellCtds biztosftCsa, filmszfnhdz, el6ad6-

m0v6szeti szervezet tdmogatisa, a kulturdlis iiriik#g helyi v6delme, a helyl

dnkormCnyzatair6lsz6l6 2011. 6vi ClJfiXlX. tdrvdny 13.$ (1) bekezdds 7. pontia szerlnt),

kulturdlls 0r6ks6g meg6v6sa 6s m0eml6kv6delem, ezen beliil
a kiemelt kuhurdlis 6rdks6g vddelme 6s a kulturClis 6rciks6g helyi v6delrne (a jelenleg

hatdlyos, a 20lt.6vl CLXXXIX. tdrvdny 23.$ (5) bekezdds 13. pontja szerlnt, valamint a

2001. €vi DflV, t6rvCny 5. 5 (1) bekezd6se szerint), tov6bbC

az dpitett kdmyezet alaklHsa 6s vddelme laz err6l szdl6, a jelenleg hatdlyos 1997. 6vi

lJXVlll. t6rvdny 571A.9 (2) bekezddse szerint),

terndszetvddelem, ezen beliil
a term6szetv6delmi kultrlra feJleszt6se, a term6szet v6delmCvel kapcsolatos lsmeretek

oktatdsa (a jelenleg hatdlyos, a term6szet v6delm6r6lsz6ld 1996, 6vi Llll. t0rvdny 54.5 (1)

szerlnt),

wermek- 6s ifinisdgv6delem, ezen bel0l
gyermekvddelmi rendszerhez kapcsol6d6 feladatok ellStdsa, a Byermek
vesz6lyeztetett#g6nek megel6zdse 6s megsz0ntetdse drdek6ben (a jelenleg hatdlyos, ? ;

gyermekek v6delm6r6l 6s a gy{m0gyi lgazgatCsr6lszdl6 1997. 6vl XXXI. tdrv6ny 17.S (1)j) :

pontja szerint), va lamint
a gyermeki6l€ti 6s gyermekv6delmi szolgCltaHsok Cs etlCtSsok (a jelenleg hatClyos, a l

7. emberi 6s Sllampolg6riiogok v6delme, ezen bel0l
- a gyermekek jogaival, a jdv6 nemzed6kdnek jogaival, a nemzetis6gek jogaival ds

drdekeivel, a leginkCbb vesz6lyeztetett tiirsadalmi csoportok jogaival kapcsolatos jogaival

kapcsolatos tevdkenysdg (a jelenleg hatClyos, az alapvetd jogok biztosf 16l sz6l6 2011, 6vi

cxl. t0rv6ny 1.5 {2) a)-d) pontjai szerint),

B. a magyarorszSgi nemzeti 6s etnikei kisebbs5gekkel 6s a hatiron trili magyarsAggal

kapcsolatos tevt{kenysdg, ezen belUl tu

?

3.

:,

:
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- tdmogatiis a nemzetis6gi, 6rdekk6pviseleti, es6lyegyenl6sCgi feladatokat elldt6
szervezetek r€szdre ds a kultur6lis auton6mia meger6sltdsdt a nemzeti k6z0ss6ghez
kdt6d6 kulturdlis Javak meg6z6se (a jelenteg hatClyos, a nemzetlsdgek jogair6l sz6l6
2011. 6vlCLXXX. tdrvdny 115.5 a)-i) pontjai szerint),

- nernzetis6gi oktatds, nemzetisdgek anyanyelv( 6s anyanyelvi oktatdsdhoz az anyanyelv(
pedag6gusok k6pz6s€nek 6s toviibbkdpz6s6nek biztosihisa (ugyanezen tdrv6ny 163.9 (1)
bekezddse szerint),

9. sporttal kapcsolatos tev6kenysdg, ezen belUl
- az eg6szs6ges 6letm6d 6s a szabadid6sport gyakorlSsa fultdteleinek megteremt6se,

sportfinanszirozAs, a 6yermek- €s iflris6gi sport m a hdtrdnyos helyzetd tdrsadalmi
csoportok, valamlnt a fogyatEkosok sportjCnak tdmogat5sa (a jelenleg hatClyos, a spoftr6l
szdl6 2OC/,6vi L t6rv6ny 49.9 c)-e) pontjai szerint),

- ter0leti sport 6s szabadid6sport tCmogatdsa, ifjrisdgi i.igyek (a jelenleg hatdlyos, 2O11. 6vi
clJxxlx. torv6ny 23.S (5) bekezd6s L7. pontja, tovdbbd a 13.5 (1) bekezdes 15. pontja
szerint).

9. Az AlapiWdny villalkozisl, gazdasdgi-vdllalkoz6sl tevdkenysrlget csak k6zhaszn( c6tjatnak
megval6sitdsa erdekdben, azokat nem vesz6lyeztetve vdgez, 6s a gazd6lkodCs sordn el6rt
eredmdny6t nem osztja fel, hanem azt az Alapitd Okiiatban meghatdrozott tevdkenys{gre forditja.

Az Alapltviiny tevdkenys6g€nek 6s gazdiilkodCsCnak legfontosabb adatait dvente legaliibb egy
orsz5gos lapban, illewe az elektronikus sajt6 6tj6n nyllv6nossdgra hozza (www.patakldlak.hu).

Az Alapftvdny tev6kenysdge sordn vdgzett kdzhasznri szolg6ltatdsokb6l mindenkl rdszesUlhet
(kedvezm6nyezettek).

Az Alapitvdny k6zvetlen polltikai tevdkenys6get nem vCgez, pdrtokt6l f0ggetlen, azok r6sz6re anyagi
tCmogatCst nem nyrijt.

Ill. Az Alapltvdnv szervezete

10. Az AlapltvCny kezeld szerue a Kumt6rlum, feltigyel6 szer?e a Feltigyeld BEotts6g. Az AlaplwSny
Kurat6rlumdnak d6nt6s tdmotat6 szen e a Tandcsad6 Test0let, operativ tCmogat6l a
koordlnCtorok.

11. Kurat6rium:

Az AlapltvCny kezeld szerue a Kurat6rium, amely legfeljebb 15 tagb6l Cll. A Kuratdrlum az Alapitvdny
leef6bb ddnt6shoz6 6s k6pviseleti, illetve iigylnt€26 szerve.

Feladatai kiil6niisen az Ectv. szerinti besz6mol6 6s kiizhasznris6gi melldklet elfogadCsa, az 6ves

folytatds6 16l, d6 nt6s a z a la plw6nyi vagyon fel hasznCldsdrdl,

A Kuratdrlum jogosult az Alapltvdny tevdkenysdg6nek pontosltdsdra,
kapcsolatos nyilv6ntartdsba v6tela eljCrisok kezdem6nyez6s6hez
meghozatal6ra.

m6dosltdsdra, az ezzel
sziiksdges hat6rozatok

6*d*-,--= ,:(,"
Kurctdriumelndke xurotdriumtagto

&
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A Kurat6rium tagjait 6s elndk6t az alapft6k vdlasztJdk meg,

A Kurat6rium tagjai:

nev lakcim onyloszfiletdsi neve

Booddn Ddniel 395O Sdrospotdk, Petdfi S. u.20, Giiriimbei Pirosko

Dr, Dudds Lirdnt 2Bo Er4 K0piiselt utca 7. Motisz Evo Mdrio

Dr, Fiildy Ferenc 6dbor 7082 Eudopest, Horvdth Mihdly tCr 16. Asztolos Adrlenne

Dr, Terj* Anito 3963 Karaa, Nkotmdny u. 9. Noov Mdria

Dr. VCcsi-Vojndr Zs6fio 2757 Fdt, Szent Benedek u. 79. 2/5, Klencs Eriko

Noov Szobolcs lO77 Budapest, R6xo u,7. Fsz,/S. Dako Edit

Szobonyo Ldszli Piter 7748 Budapest, Foddrasi il e&/A oldh Evo Zsuzsanna

0iszdszv Kdlmdn 1t54 Budapest, Tompo Mihdlv u, 70. Dedk llono

Viqh Miklds 3934 Tolevo, Patak u, 2. Poadcsds Kotolln

A Kurat6rlum elndke: BogdSn Ddniel. A Kurat6rium elntlkdt akadilyoztat6sa eset6n az 6ltala kijelt tt
aleln6k, vagy ennek hidnydban a Kurat6rium Cltal megbizott kurat6riumi tag helyetteslti,

A Kurat6rium sajdt tagiai k6z0l, az elntik javaslatiira, legalCbb egy, legfeljebb hirom alelndkdt vClaszt.

sz6l, 6s 6vente kiv6ve, ha a

Kurat6rium legk6s6bb a Hrgy6v november h6 30. vdlaszt. Az

feladata az eln6k munkdjiinak segft6se. Amennyiben sziiks€gesnek mutatkozik, ki,d0k a

munkamegosztdsra az eln6k tesz javaslatot, is azt a Kurat6rium az AlapiWdny Szervezeti 6s M0k6ddsi

Sza bd lyzatdban rrigzlti.

A Kurat6rium tagjainak, eln0k6nek ds alelndkeinek megblzatiisa hat6rozatlan id6re sz6l.

A kurat6riumi tag felmentds€161, 0j tag ds dj elndk vdlasztCsd16l az alapit6k hatdroznak, az alelndk

vdltdsr6l a Kurat6rium drint.

A kurat6rluml tagi tisztsdg megszfinik temondissal - az 0j kurat6riumi tag bir6s6gi nyilvCntartCsba

t6rt6n6 bejegyz6sEvel, hatdrozott id6re sz6l6 kijelirl€s esetdn a hatiirozott id6 lejdrt6val - az 0j

kurat6riumi tag bir6siigi nyilvCntart6sba trirt6n6 bejegyzdsdvel, t6rv6nyben meghatdrozott kizd16 ok

bek6vetkezte esetdn. Megsz0nik a kurat6riumi tisztsdg abban az esetben is, ha az drintett tag

szabllyszerl meghiv6s ellen6re k6t egym6st ktivetd kurat6riumitildsen nem vesz rdszt, 6s a mdsodik

hldnyzdst k6vet6en - a tag k6relme ellen6re vagy ha a tag a Kurat6rium eln0ke vagy eln6khelyettese

felhlvisira 6sszerfi hatdrid6n beliil nem v6laszol - a Kurat5rium nem ad felment6st a hidnyz5sok al6l.

A kurat6riumitagokka! szemben a t6rvdny (Ptk..6s EcW. 38-39. 5 6s egydb jogszabdlyhelyek) szerlntl

osszef6rhetetlens6gi szabdlyokat alkalmazni kell, A kurat6riumltagok a megvClasztdsukkor kiitelesek

nyilatkozni az dsszefCrhetetlens6g a16li mentessdgUkr6l 6s kdtelesek halad6ktalanul bejelenteni, ha

k6s6bb kdvetkezik be 6sszefr6rhetetlens6get jelent6 koriilmdny. A kurat6riumi tagok kdtelesek

valamennyi drintett kozhaszn0 szervezetet el6zetesen tdjekozt;tni arrdl, hogy ilyen tiszts6get

egyidej(leg mds k6zhaszn( szervezetndl is bet6ltenek.
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74. Az Alooltvdrly kdovlselete, adfrts

Az Alaplfudny k6pvlselet{t - o bdnkszdmto fetettt rendelkezlsi jogot is beleCrfie - a Kurot6rium
elndke 6ndll6 oldlrdsi 4s kflpviseleti joggol, mig o Kurotilrlum olelnbke(t) esy mds oleln1kkel, vqgy o
Kurothrium dltal erre felhotolmazott kurot6rlumi taggal, vqgy az Atopitvdny Kurot6rium dltal erre
felhotolmozott munkovdllol6idval egyi)ttes oldlrdsi Cs kflpviseteti ioggal ldtjdk et. Eseti jeileggel a
Kurotdrium az olelndk helyett mds tagJdt is felhotolmozhatJo kdpviseletre, egyiittes oldhdsiJoggol.

A Kurot6rlum elndke akaddlyoztotdso eset{n kCpviselett iogdt - eseti jelleggel, meghot1rozott td6re
vogy meghatdrozon feladat elldtdsdra - meghotolmozds tltJdn oz otetniik(\k)re nogy bdrmely
kurotdriumi togro dtruhdzhotio, A meghotolmazdst kdzokirotbd vdgy tetJes bhoiy6 erejfr
mog d nokiratbo kel I fog lal n l,

15. A l(urat6rlun m0kdd6se:

A Kurat6rium tildseit sztiksdg szerint, de legalSbb 6vi kdt alkalommal, az els6 6s harmadik
negyeddvben 6ssze kell hivni. A Kurat6rium iilEselt Sdrospatakon tartja, RendklvUliesetben az i,il6s
mCshol is megtarthat6.

A Kurat6rium 0lCsCt a napirend megjeldl6sdve! az eln6k, illetve - akad6lyoztatCsa eset6n - b6rmely
alelndk hlvJa 6ssze, irSsban - levdlben, faxon, elektronikus lev€lben -, va!17 sz6ban - ut6lag lr6sban
megerdsiwe - a telvezett Ul6s el6tt legaldbb 10 nappal. Ossze kell hlvni a Kurat6rium til6s6t, ha azt 5

indltvinyozott id6pontra az eln6k, vag:y bdrmely alelntik a Kurat6riumot nern hL;a 6ssze, az
indiwdnytev6k a Kurat6rium 0l6s6t - kizdr6lag irdsban - osszehivhatjiik. Az eln6k a Kurat6rium
kovetkez6 iil6s6t a kurat6riumi til6sen is osszehfvhatja, s rendelkezhet Ugy, hogy az eldterjeszt6k
eldterjeszt6seiket irdsba n k0zvetlenUl kUldi6k meg tagt6 rsa ina k.

A Kurat6rlum hat6rozatk6pes, ha ta$ainak tiibb mint a fule, k6ztiik az eln6k vagy bdrmely alelnok
jelen van. A Kurat6rlum iildse nyilvCnos.

A Kurat6rium hat6rozatait egyszerd sz6tdbbsdggel hozza. Szavazategyenl6s6g eset6n a Kurat6rium
eln6kdnek szavazata ddnt.

A Kurat6rium hatCrozatait nyilt szavazCssal hozza. A jelenlevd tagok egyharmada lndltvdnydra az
0l6st vezetd elndk titkos szavazdst rendel el. Ha a szavazCs tdrgya valamely kurat6riuri trgot
szem6lyesen 6rinti, tltkos szavazCst kell ta rta ni.

A hatCrozathozatalban nem vehet rdszt az a szemdly, aki vagy akinek k6zeli hozzdtartoz6ja (ptk.) a
hat6rozat alapj6n:

b.) b6rmilyen mds el6nyben r6szes0l, illetve a megk6tend6 Jog0gyletben egydbk6nt 6rdekelt.

A kurat6riumi i,il6sekr6l az 0l6sen megvdlasztott jegyz6ktinyvvezet6 jegyz6k6nyvet kdszlt, amelyet az
elniik, vagy valamelylk alelndk is egy kurat6riumi tag, vagy pedig kdt kurit6riumi tag ir alC, A
Jegyz6ktinyvhdz jelent6ti ivet kell csatolni. A jegyzdkdnpben r6gzlteni kell a hatdrozathozatalhoz
kapcsol6d6 kUl6nv6lem6nyeket is. A hatdrozatok nyilvdntartdsd16l a kurat6rium eln6ke gondoskodik.

Az Alapitviiny mUk6d6sdvel kapcsolatban keletkezett iratokba - az Alapltvdny sz6khely6n,
iddpontegyeztet6st k<lvetden - betekinthet az Alapit6, a Feliigyeld Bizottsiig tagia, az Alapltvdny
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felUgyeletdt 6s ellendrzds6t gyakorl6 szenrek, tovCbb6 az a szem6ly, akire a ddntds vonatkozik, a

ddntCsse I 6sszeftigg6 k6 rben.
I

Az AlaplW6ny, mint kiizhaszn0 szervezet 6ves beszCmol6jdt 6s a kdzhaszndsdgi mell6kletet az eln6k
terJeszti a Kurat6rium ei6 6s annak elfogaddsiirdl a Kurat6rium egyszer0 sz6t6bbsdggel ddnt. R

kdzhaszn0#gi mell€kletet az Cves beszdmol6 J6vdhagydsdval egyidejffleg kell elk6viteni, arnely
jelent6sbe b6rki betekintheL abb6l sajdt krilts€g6re mdsolatot kdsztthet.

A Kurat6rium elnrike nyilvCntartdst vezet, amelyb6l a Kurat6rium ddnt6sdnek tartalma, id6pontja 6s

hatCIya, illetve a ddnt6st t6mogat6k 6s ellenz6k szdmarCnya '(ha lehets€ges, szem6lye)

megdllapfthat6. A Kuratdrium dtintdselt az 6rlntettekkel 10 napon bel0l [r5sban, ajdnlott levdlben,
faxon vagy elektronikus lev6lben (e-mall 0tjiin) k6zli, kiv6ve, ha a ddntds 6ltal6nos jelleg0 ds az

6rlntettek nagy sz6ma miatt az egydni kiizl6s ardnpalanul nagy terhet r6na az Alapltvdnyra. Ebben
. az esetben az Alapitv6ny honlapjdn - wrryvr.pata.kidiak.hu honlapon - val6 k6zz6tCtellel kell az

6rintetteket tdJ6koztatn i.

Az AlapftvCny tevdkeny#g€nek €s gazddlkoddsdnak legfontosabb adatalt, valamint a kUzhasznfsdgi

melldkletet a www.patakldlak.hu honlapjdn kell nyilvdnossdgra hozni, a meghozatalt6l szdmltott 30

napon beliil. Az Alapitridny szolgdltatdsal ig6nybevdtel€16l az Alapitvdny honlapjCn ad tel€koztatCst.

Rendktv0li 6s azonnali ddntdst ig6nyl6 esetben.a kurat6riumi d6ntds tdvoll6v6k kdz6tti, elektronikus
formdban is meghozhat6, amennyiben a hatdrozatijavaslat ke116 r6szletess6ggel 6s megfelel6 ld6ben

v6lem6nye, a ddnt6s eredm6ny6t tdmogat6, ellenz6 ds att6l tartdzkod6 szavazatok visszakereshet6
m6don riigzfthetdk. K6vetelrn6ny az ilyen ddnt6shozatallal szemben az, hogy a tagok azonosltCsa 6s

kiizt0k a kdlcs6n6s 6s zavartalan kommunikCct6 biztositott legyen, Az elektronikus hlrk0zl6 eszkdz
kdzvetitds6vel tartott iildsen elhangzottakat 6s a meghozott hatdrozatokat dgy kell riigelteni, hogy

azok ut6bb is ellen6rizhet6k legyenek.

Az llyen dtintdst a kurat6riuml iildsen hozott d6nt6ssel azonos m6don krizzd kelltenni. Nem hozhat6
tCvoll€v6k ktlzti hatirozat a k6tharmados min6sitett t6bbs6g0 szavazathoz k6t6tt kdrddsekben. A

tCvoll6v6k ktizti dOnt6shozatalt a Kurat6rium elndke kezdem6nyezi a d6nt6sre vonatkozd

el6terJeszt6s ds a kdzbesit€st6lsz6mitott 15 napndl nem rdvidebb ddnt6si hatdridd megjel6l6s6vel. A

visszadrkez6 szavazatokat az 6sszes szavazat vlsszadrkeztdt vagy a kitOzOtt hat6rid6 lejdn6t
k6vet6en az elnOk halad6halanul dsszesiti 6s az eredm6nyr6l a kurat6rlumi tagokat drteslti. A nem
igazolhat6an k6zbesftett ddnt6si felhlv{s Cs a nem egyCrtelm0 szavazat 6rvdnyesnek nem vehet6
figyelembe. A Hvoll€vdk kdzdrtt hozott ddntds kdzz6t6tel6r6l az SitalCnos szabClyok szerint
gondoskodni kell.

Kiviteles esetben a rendkiviili 6s azonnal ddntdst ig6nyl6 esetben a kurat6riuml d6nt6s tdvoll6v6k

kdz6tti, zdrtl6nc0 elektronikus formdban (telefon, skype) ls meghozhatd, a tdvoll6v6k k6zti
ddnt6-chozatalra vonatkoz6 szabClyok mesfelel6 alkalmaz6sCval. A tCvoll6v6k kiizti. zdrtl6ncri

elektronikus formiiban hozott diint6s 6rv6nyess6g6hez szlik6ges, hogy a Kurat6rium elnOke a
d6nt6s sz6vegdt igazolhat6 m6don lrdsban megkiildje a Kurat6riurn tagjainak 6s 3 napon belUl ne

6rkezzen egyik kurat6riumi tagt6l sem tiltakozis vagy vdlerndnyeltdrds a Kurat6rium eln<ik6hez. Az

fgy hozott hatdrozat drv6nyess6gdrr61 az elniik a kurat6riumi tagokat t6j6koztatja.

16. Felilevel6 BlzottsiB;

Az Alapltv6ny feliigyeld szerve a Fel0gyel6 Bizotts6g.

( '-:
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Az Alapitvdny m(kddds€t 6s gazddlkoddsct a Feliigyel6 Bizottscg ellen6rzi, amety maga dllapitja megtigyrendJdt 6s m un katervdt.

A BizottsCg elnrik6t 6s 2 tagjdt - a torvdny
v€tel6vel - az alaptt6 k6ri fel 6s hivJa vissza. A fe
tiszts6g elfogadissal j6n l6tre. Az 6sszefdrhetett
tisztsdg megszfin6s6re vonatkozdan a kurat6riumi
Feltigyel6 BizottsCgra 6s tagiaira is megfelel6en alk

A FelUgye!6 Bizottsdg a k6vetkez6 szemdlyekb6l dll:

vezetd tiszts€gvisetdkt6l jelent6st, tij6koztatCst vagyjelent6st vagy felvildgositiist tov{bbi az nlapivany

A Feliigyel6 Bizottsdg elndke 6s tagia a Kurat6rium iilds6n tandcskozdsi joggal r6szt vehet.

A fel0gyel6 Blzottsdg kciteles a Kurat6rlumot tdj6koztatni ds annak <isszehivcsit kezdemdnyezni, haa116l szerez tudomdst, hogy
a') az Alapltvdny m(k6d€se sordn olyan jogszab6lys€rt6s vaglt az Alapiwdny crdekeit egy6bk6ntstilyosan s6rt6 esemdny (rnulasads) tort3r,t, amelynek meg-sztint"t6se vagy k6vetkezmcnyeinekelhdritcsa, ilretve enyhit6se a Kurat6rium ddnt6s6t teizl sziirsdiesse,
b.) a vezet6 tisztsdgviser6k ferer6ssdg6t megarapoz6 t6ny meriilt fer.

A Kurat6riumot a Felilgyeld Blzottsdg inditvdnydra - annak megt6tel€t6l szcmltott harminc naponbelul.- lnt6zked6s cdfidbol 6ssze ke]i hfvni. E hatdrid6 eredmdnyteten eltelte esetin a Kurat6riumosszehlvSsdra, a Feltigyel6 Bizottsii8 is jogosult. Ha a Kurat6rium i torvenyes mfik6dds helyredllitiisa6rdek6ben szuksdges int6zked6seket nem teszi meg, a Feliigyer6 Bizottsdg kdteles haladdktalanul
6 rteslte n i a tdrvdnyessdg i fel iigye letet e I I dt6 sze rvet.

A FelUgyeld Bizottsdg
felvilCgosltdst k€rhet,
kdnyveibe 6s iratalba

m0kdddse sorin a

a munkav6llal6h6l

17. Tanicsad6 Testiilet:

Az Alapftviny kurat6riumCt stratEgiai fontossdgrl drint6sei
JE6,,t,, LqrruEdr;c. A ranacsaoo lestuletre, m0k6d6s6re, tagjalra
Alapitvdny Szeruezett 6s M(k6d6si SzabClyzata hatdrozza megf

vonatkoz6 r€szletszabdlyokat az

18. Koordlndtorok:

A Kurat6rium tevdkenys6gdt operatfv tigyekben koordindtorok segitik. A koordinctorokra vonatkoz6r6szletszabdlyokat az Alapitvdny szervezeii 6s M0k6d6siszabilyzaL iatcrozza meg,

Elnbk:

3950 Sdrospotok, Dob6 Ferenc lt 51.

Kwdcs Lea 2700 Gdddlli Kossuth Loios tirn cl Dudds llona Ter€ziq
Szeb€nyi Andreo 3950 Sdros.potob ErdilyiJdnos lt t7. hinev ruira

ellentegyzt Agyvid
Karotorium elndke



19. Szeryezeti 6s M0k6d6si Srab6ty_zEE

Az Alapltvcny mfiktiddsdnek, k€pviselet6nek €s gazddlkod{sdnak rdszletes szabdlyait az Alapitvdny
Szervezeti 6s Mfi kcid6si Szabdlyzata hatdrozza meg.

A szervezeti 6s Mfikdddsl Szabdtyzat megSllapitCsa a Kurat6rium hatiskdre. A szervezetj ds M0k6ddsiszabdlyzat a 10' pontban irtakon t(l tovdbbi szervezeu egysdgek (pt, ugpezete.l t"rirm.dr6l isrendelkezhet amennyiben ezt az Alapftvdny cdljainak eErese- vag-y okszero gazdctkoddsa sziiks6gess6teszi.

20' Az Alapitudny va!ryona: Az Alapitvdny indul6 vagyondt k6pezi az ataplt6k iihal felaJinlottk.szpcnz, ing6- 6s ingatran vagyon 6s vagyoni 6rt6k tisszeis.ge.

Az AlapltvCny vagyondt k6pezlk tovdbb6:
a., a pdnzbeni adomdnyok, tCmogatdsok,
b', a felajdnlott vagy szerzett ing6- 6s ingatlan vagyonok, vagyoni 6rt6k0 jogok,c" az alapitvdnyi vagyonnal val6 gazd6lkoddsb6l 6s az-ilapfMny v6ttattozasi tev6kenys6g6b6l
fotya matosa n k6pz6d6 nett6 hozaddkok.

21' Az Alapltvcny Kurat6riuma a gazdctkodds sorcn a mlndenkor hatdlyos jogszabdlyok szertnt k6teleseU6rni, Az alapltvdny pdnzegyt Cve a naptdrt Ev:

Egy naptiri dvben az Alapltviny cdlj5ra a mindenkori vagyon risszeg6b6l, az immateriiilis Javak, atEieyi -eszkuzdk, 
valamint a kezett c6lalapitvcnvor, iir',ig11,1i ,tgn mutatkoz6 befektetettp6nzeszkdzdknek 6s forgdeszkdzOknek maximum 50 szdza,leka haszn6lhat6 fet, a Kurat6rium dltalmeghatdrozott r6szcClokra, a d6nt6se szerinti megosztdsban.

22. A Kurat6rium tagjai kdlts6gtdrlt6sben r6sz
tiimogat6t, az iink€ntest, valamint e szem6tye
igdnybe vehet6 szolgiiltatdsok, illewe az Atap
a la plt6 o ki rat na k m egfe lel6 juttatdsok kiv6te 16

es az Ectv. szerrnti krizhaszn0sigi beszdmo16 6s ezet egyideJ6reg
kdszftdsdre 6s mindezeknek a sajdt bers6 m0k6d6si rend.;I' szerinti
ni. Az Alapitviiny kOteles mind a besziimol6t, mind annak meltdrtetet avonatkoz6 jogszabiilyok szerlnt letetbe heiyezni 6s krizzdtenni. A k0zhasznti szervezet beszcmol6jiba,

kdzhasznrisdgimelldkletEbe biirki betekinthe! 6s abb6t sajrit kdlts6t6ie masolatot k6szithet.

A kozhaszn(sdgi mell6kletben be kell mutatni az Alapftvdny dltalvdgzett kozhasznri tev6kenys6geket,
e2en tev6kenrrc6aek fd c6lcqnnndlaii 6c amrlmam,ai+ .,-r^*!-. ^ r,!-L---- . . ,.. - -.

szi'lks6ges, tdrv6ny (Ectv- 32' 5) szerinti adatokat, mutat6kat. A k6zhasznrisiigi mell6klet tartalmazza avagyon felhaszniildsdval kapcsotatos kimutatdst, a kdzhasznri c6l szerintl juttatdsok kinrutatds:it, avezet6 tisztsdgvisel6inek nyrijtott juttatdsok tisszegdt 6s a juttatdsban r6szesiil6 vezet6 gszts6gek
felsorolds6q az Alapftvdny tev6kenys6g6r6l sz6t6 r6vid tartalmi beszdrnolot.

A ktizhasznrisdgi melldkletet az alapit6 16sz6re meg kell kUldeni.
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Y.7616 rendelkez6sek

24. A S6rospatakl Reform6tus KollCgiumnak a Tisz6nlnnenl Reform5tus EgyhCzker0let dhal val6

mfikiidtetdse esetdn az AlapftvCny Kurat6riuma sai6t tagfal, valamlnt az alaplt6k kOziil az

lgazgat6ta ndcsba tagokat de leg6 l.

25. tu Alapftvdny tev€kenysCg6r6l 6vente tCj6koztatJa az alaptt6kat 6s a nyilvCnoss6got.

26. Az alapft6 oklrat m6dosltdsd16l, a Kurat6rlum JavaslatCra az alapft6k d<intenek.

27. Rendelkez6s a vagvonr6l mersz0n6s e6et6re: Az Alaplwdny esetleges megsz[in6se utdnl vagyon

a Sdrospataki Reform{tus Koll6giumot illetl.

28, Az Alapit6 Oklratban nem szabdlyozott k6rddsekben a mindenkor hatilyos Jogszabdlyok (Ptk.,

Ecv.) irdnyad6ak.

Budapest, 2020. mdrcius 31.

Az alapft6k alapit6i hat5rozatban foglalt meghatalmazds alapJdn jegyzi:

BogdSn DSnlel
a Kurat6rlum elntike

Egys6ges szerkezetbe foglalta m ds elle njegyzem,

dr. Dudds L6rCnt

a Kurat6rium tagja

70

az alapft6k alylt6i hatdrozatban foglalt meghatalmaz6sa alapJdn:

Dn MqnokAtdla

)00 Hatvaa Klapka U Z
dr, Monok Attila
iigW6d
IGSZ:36065566

Budapest. 2020. mSrcius 31,


