
  

 

A Dr. Sólyom Jenő Alapítvány 

 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

 

 

(Az 1993. április 18-án kelt eredeti alapító okiratnak az 1996. évi CXXXVI. törvény és az 1997. évi 

CLVI. törvény a továbbiakban Kszt. rendelkezései miatt szükségessé vált, 1997. március 30-án, 

illetve 1998. május 10-én elkészített módosításokat tartalmazó, azokat egységes szerkezetbe foglaló 

változata) 

 

Jelen okirattal az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy az abban megjelölt közérdekű cél 

megvalósítására önálló vagyonnal rendelkező jogi személyt hoznak létre a Polgári Törvénykönyv és 

a kapcsolódó jogszabályok alapján. 

 

1. Alapítók: néhai dr. Sólyom Jenő teológiai tanár gyermekei, név szerint a következők: 

Boronkay Tiborné   1125 Budapest, Fészek u. 6. 

Sólyom Julianna 

Dr. Sólyom János   1125 Budapest, Diósárok u. 36. 

Sólyom Jenő    1121 Budapest, Pelsőc u. 1. 

Sólyom István   1025 Budapest, Muraközi u. 19. 

Zalán Péterné Sólyom Ilona  1085 Budapest, Somogyi Béla u. 14. 

Gregussné Sólyom Irén  1141 Budapest, Fogarasi u. 192. 

 

2. Az alapítvány neve: Alapítvány az evangélikus teológiai képzés, továbbképzés és kutatás 

támogatására, dr. Sólyom Jenő emlékére (a továbbiakban Alapítvány). 

Röviden: Dr. Sólyom Jenő Alapítvány, Evangélikus Hittudományi Egyetem.  

 

3. Az Alapítvány székhelye: Evangélikus Hittudományi Egyetem, 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 

3. 

4. Az Alapítvány célja: a Magyarországi Evangélikus Egyház keretében folyó teológusképzés, 

továbbképzés és kutatás támogatása, az evangélikus teológiai kutatások eredményeinek elismerése, 

elsőrendűen az egyháztörténeti kutatások és a lutheri teológia kutatása területén. Az Alapítvány ezzel 

a Kszt. 26.§ c) pontban felsorolt közhasznú tevékenységek közül a 3. és 4. sorban megadott 

(tudományos tevékenység, kutatás, illetve nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés) 

célok megvalósítását támogatja. 

 Az Alapítvány alapításától kezdve pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, 

azoktól támogatást nem kap, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, 

országgyűlésiképviselőjelöltet nem állított és nem támogatott, és a jövőben sem fog. 

 A fenti célok érdekében az Alapítvány minden évben, a tanév végén jutalmakat ad ki a képzésben, 

továbbképzésben és kutatásban kiemelkedő eredményt elért teológusok, fiatal lelkészek között.  

(a) Az Alapítvány Kuratóriuma minden évben egy díjat ad ki, mely a „Dr. Sólyom Jenő emlékérem”-

ből és pénzjutalomból áll, megjutalmazandó azt a 45 évnél fiatalabb magyar, evangélikus lelkészt, 

kutatót, oktatót, aki a Kuratórium által a legjobbnak ítélt evangélikus egyháztörténeti vagy teológiai 

tanulmányt, értekezést, tankönyvet készítette (jelentette meg) a megelőző három évben. A 

jutalmazandó személyére a Kuratórium tagjai tehetnek javaslatot. Megfelelő jelölt hiányában a 

jutalom kiadása az évben elmarad. 

 (b) Az Alapítvány jutalmazhatja a kiemelkedő teológiai hallgatói tanulmányi eredményt.  

 (c) Az Alapítvány jutalmazhatja a teológiai hallgatók közötti egyéb kiemelkedő teljesítményt, 

szolgálatot. 

Ezen kívül az Alapítvány ösztöndíjakat, a teológiai tanulmányok folytatásához anyagi támogatást 

adhat.  

 d) Az Alapítvány támogathatja a rászoruló, de jó képességű teológiai hallgatókat. 



  

 

  e) Az Alapítvány ösztöndíjakat adhat, tanulmányutakat támogathat. Ezek elnyerésére 

nyilvános, az evangélikus egyházi sajtóban közzétett pályázatot írhat ki. A pályázat szabályzatát a 

Kuratórium dolgozza ki a Kszt. 15.§-ában foglaltaknak megfelelően. 

  f) Az Alapítvány anyagilag támogathatja egyháztörténeti, teológiai könyvek, tudományos 

közlemények megjelentetését. 

 

5. Az Alapítvány vagyona 

 Az alapítványi vagyon forrásai: 

(a) az alapítók által az Alapítvány céljára rendelkezésre bocsátott vagyon, 

(b) az Alapítványt támogató magánszemélyek és jogi személyek felajánlásai, befizetései, 

(c) az Alapítvány céljára rendelt eszközök, 

(d) céltámogatások, 

(e) az alapítványi tőke hozadéka. 

  

 ad (a) Az Alapítvány induló vagyona az alapítók által rendelkezésre bocsátott 150.000,-Ft, 

azaz százötvenezer forint, melyet az alapítók az okirat aláírásával egyidejűleg az Országos Takarék- 

pénztár Bank RT budapesti XIV. kerületi fiókjánál, elkülönített bankszámlára befizettek. 

  ad (b-d) Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy 

csatlakozhat, ha a jelen alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja, és ha a 

Kuratórium azt elfogadja. 

 Ha az Alapítványhoz devizakülföldi természetes vagy jogi személy csatlakozik, illetve az 

Alapítvány céljának megvalósítása érdekében devizakülföldivel kell szerződést kötni, a 

pénzügyminiszter, illetve a Magyar Nemzeti Bank előzetes engedélyét kell beszerezni. 

  Az Alapítvány mint közhasznú szervezet jogosult arra, hogy elfogadja az adózó 

rendelkezésének megfelelően a személyi jövedelemadó meghatározott részét. 

  ad (e) Az Alapítvány pénzeszközeit kamatozó bankszámlán vagy értékpapírban, valutáját 

devizaszámlán kezeli. A befektetési tevékenység szabályozására az Alapítvány külön befektetési 

szabályzatot készít. A kamatokat az Alapítvány teljes egészében az alapítványi célok megvalósítására 

fordítja. Vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 

6. Az alapítványi vagyon felhasználási módja 

Az Alapítvány vagyona felett a jelen alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően a kezelő szervezet 

rendelkezik. A gazdálkodás általános szabályainál a Kszt. 14.§ előírásai az irányadók. 

 Az Alapítvány céljaira csak az Alapítvány részére befizetett ősz- szegek 50 %-a használható 

fel, valamint a kamat és hozadékok teljes összege. A többi az alaptőke inflációt követő emelésére 

fordítandó. 

 A nem pénzbeli céladományt az Alapítvány közvetlenül a megadott célra fordítja. 

 Az Alapítvány viseli a működésével kapcsolatos költségeket és kiadásokat. 

 

7. Az Alapítvány kezelője, szervezete 

Az Alapítvány tagsággal nem rendelkezik. 

Az alapítványi vagyon kezelője, legfőbb döntést hozó, ügyintéző és képviseleti szerve a Kuratórium. 

A Kuratórium létszáma 5 fő. A Kuratórium tagjaira érvényes a Kszt. 9.§-ában megfogalmazott 

kizárási szabály. A Kuratórium tagja nem lehet olyan személy, aki egy olyan közhasznú szervezet 

vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig, mely kevesebb, 

mint két éve szűnt meg, és amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem 

egyenlítette ki. 

 A Kuratórium elnöke az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) rektora (jelenleg* dr. 

Reuss András, 1131 Budapest, Gyöngyösi utca 17.). 

                                                 
* A szerkesztők megjegyzése: A közölt szöveg a kuratórium 1998. évi személyi összetételét adja.  

 



  

 

 Tagjai:  

 - az EHE egyháztörténeti tanszékének vezetője (jelenleg* dr. Fabiny Tibor, 1081 Budapest, 

Kiss József u. 2/a), 

 - a Teológus Otthon igazgatója (jelenleg* Zászkaliczky Pál, 1147 Budapest, Lőcsei út 32.), 

 - egy az EHE professzorai által választott lelkész, amennyiben az egyháztörténet professzora 

a rektor, akkor két választott lelkész (jelenleg* dr. Szabóné Mátrai Marianna, 1125 Budapest, Napos 

u. 2.) és 

- az alapítók által delegált egy személy (jelenleg* Sólyom Jenő, 1121 Budapest, Pelsőc u. 1.). 

  A Kuratórium választott vagy delegált tagjainak megbízása 3 éves időtartamra szól. A 

kuratóriumi tagság megszűnik a határozott idejű ciklus leteltével, elhalálozással, lemondással vagy 

visz- szahívással. A visszahívást a választó testület vagy a Kuratórium kezdeményezheti. A ciklus 

leteltével azonban a választott vagy delegált tagok újraválaszthatók. 

 Az Alapítvány Kuratóriuma bővülhet, ha az Alapítvány vagyona és ezzel kapcsolatban a 

Kuratórium teendője lényegesen növekszik. 

 A Kuratórium tagjai tevékenységükért illetményt nem kapnak, de az azzal kapcsolatos 

tevékenységük során felmerült és igazolt költségeik megtérítését előzetes eseti megállapodás keretén 

belül és mértékéig igényelhetik a Kuratóriumtól. 

 

8. A Kuratórium működése 

 A Kuratóriumot évente legalább egyszer a tavasz folyamán, legkésőbb a tanévzáró előtt két héttel 

össze kell hívni. Az ülést a Kuratórium elnöke, az ülés előtt legkésőbb 14 nappal írásban hívja ösz- 

sze a napirend közlésével. Az ülések nyilvánosak. 

 A Kuratórium határozatképes, ha tagjainak legalább 51%-a jelen van. Határozatait egyszerű 

szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben a szavazás titkos. Esetleges szavazat-egyenlőség esetén 

az elnök szavazata dönt. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 

akinek a közeli hozzátartozója a Kszt. 8. § (1) bekezdés értelmében érintett a határozatban.  

A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a megtárgyalt kérdéseket, a döntéseket 

és a szavazások eredményeit. A jegyzőkönyv hitelesítésére a következő ülésen kerül sor. Hitelesítés 

után az EHE rektori hivatalának irattárában kell őrizni. A döntésekről az érintetteket az EHE rektora 

mint a kuratórium elnöke értesíti. A jegyzőkönyvekbe az EHE Egyetemi Tanácsának tagjai 

betekinthetnek. 

 A Kuratórium minden tanévben egyszer megtárgyalja és elfogadja az éves gazdasági 

beszámolót, melyben beszámol vagyoni helyzetéről, a vagyon hovafordításáról, valamint a Kszt. 19. 

§ (3) bekezdésnek megfelelően elkészített közhasznúsági jelentést. Mindkét jelentést megküldi az 

Evangélikus Hittudományi Egyetem Egyetemi Tanácsa számára. 

 Az Alapítvány Kuratóriuma a Kszt. rendelkezéseire figyelemmel elkészíti saját új belső 

működési szabályzatát. 

 

9. A Kuratórium hatásköre: 

(a) kezeli az Alapítvány vagyonát, 

(b) megtervezi az alapítványi vagyon éves felhasználását, a különböző célokra fordítható összegek 

arányát, 

(c) határoz a teológusok jutalmazásáról, 

(d) kiválasztja a kutatási jutalomban részesülő személyét, 

  

(e) elbírálja a benyújtott pályázatokat, 

(f) dönt a csatlakozás elfogadásáról, 

(g) kijelöli a banki aláírók személyét, 

(h) megbízza a könyvviteli és egyéb adminisztrációs személyt, és azt ellenőrzi, 

(i) évente egy alkalommal beszámol az Alapítvány vagyoni helyzetéről az EHE egyetemi tanácsának, 

(j) meghatározza saját működési rendjét. 

 A Kuratórium bármely alapítványi ügyben a döntési jogot magához vonhatja. 



  

 

 

10. Az Alapítvány képviselete: Az Alapítványt a Kuratórium elnöke képviseli. Az elnök képviseleti 

jogát esetenként a Kuratórium egy másik tagjára átruházhatja. 

 

11. Az elnök feladata: 

(a) képviseli az Alapítványt, 

(b) dönt a Kuratórium ülései közt minden olyan kérdésben, mely nincs a Kuratórium hatáskörébe 

utalva, 

(c) kapcsolatot tart állami, egyházi szervekkel, társadalmi szervezetekkel, 

(d) ellátja azokat a konkrét feladatokat, amelyekkel a Kuratórium megbízza, 

(e) összehívja a Kuratórium üléseit. 

 

12. Az Alapítvány időtartama: az Alapítványt az alapítók határozatlan időre hozzák létre. 

 

13. Az Alapítvány megszűnése esetén a fennmaradó vagyon az Evangélikus Hittudományi Egyetem 

(vagy jogutódja) céljaira fordítandó. 

 

14. Záró rendelkezések 

(a) Az alapító okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. Az Alapítvány 

a bejegyzéssel válik jogi személlyé. 

(b) Jelen okirat aláírásától kezdve az alapítók kötve vannak jog- nyilatkozatukhoz, és attól csak a 

nyilvántartásba vétel megtagadása esetén mentesülhetnek. 

(c) A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadók. 

  

 Budapest, 1998. június 29. 

  

Boronkay Tiborné Sólyom Julianna  Dr. Sólyom János  Sólyom Jenő    

  

Sólyom István    Zalán Péterné Sólyom Ilona   Gregussné Sólyom Irén 

  

 

  

Előttünk mint tanúk előtt: 

  

 Dr. Horváth Éva      Tarjányi László 

 1121 Budapest, Pelsőc u. 1.      1121 Budapest, Pelsőc u. 1. 

 

 

 


