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A Nyugat-Eur6pai Magyar Reformatus Lelkigondoz6 Szolgalat alapitvany megalapitasat 
tartalmaz6 okirat masolata. 

Okirat datuma: 2001. november 13 . 
Belyeg:Kiralyi közjegyzöi hivatasi szervezet. 

Alapitvany alapitasa 

Ma, kettöezer ha.rom november tizenharmadikan megjelent elöttem Mr Hans Matzinger hagai 
közjegyzö elött Mr T6th Mikl6s Istvan, Haga 2597 GZ Theo Mann Bouwmeesterlaan 24 
szam alatti lakos, aki Szekszardon ezerkilenszazhuszonöt augusztus hatodikan sztiletett, aki 
magat M08075722 szamu Hagaban kettöezer november 8-an kiadott utlevelevel igazolta, 
hazas. Az ezilgyben eljar6 szemely kijelentette, hogy ezennel alapitvanyt hoz letre es an·a a 
következö alapszabalyt allapitja meg.: 

NEV ES SZEKHEL Y. 
1. Cikkely. 

Az alapitvany neve: Stichting Hongaarse ' Reformatus' Pastorale Dienst in West-Europa. 
Ennek szekhelye Haga közsegben van. 
Mas nyelveken az alapitvany neve a következö: 
Magyarul: Nyugat-Eur6pai Magyar Reformatus Lelkigondoz6 Szolgalat; 
Angolul: Hungarian Reformed Pastoral Service in Western Europe; 
Nemettil: Ungarische Reformierte Seelsorgedienst in West-Ertropa; 
Franciaul: Service Pastoral Hongrois Reforme en Europe Occidentale; 
Hollandul lehet a következö megnevezest is hasznalni : Hongaarse Reformatus 
(Hervormd/Gereformeerd) Pastorale Dienst in West-Europa. 

CEL 
2. Cikkely. 



Az alapitvany celja a magyar reformåtus lelkigondozas elösegitese Nyugat-Eur6paban .. Az 
alapitvany celjat azaltal igyekszik elemi, hogy tamogatast nyujt magyar reformatus egyhazi 
szervezeteknek es tevekenysegeknek N yugat-Eur6paban. 

AZ ALAPITV ÅNY V AGYONA 
3. Cikkely. 

Az alapitvany vagyona allni fog 
Segelyekböl es adomanyokb61; 
Abb61, amit az alapitvany örökles utjan, legatumkent, ajandekkent vagy barmely mas 
jogcimen elnyer. 

VEZETÖSEG 
4. Cikkely. 

Az alapitvanyt vezetöseg vezeti, amely legalabb egy (1) es legfelljebb kilenc (9) szemelyböl 
all. A vezetöseg tagjai köztil valaszt egy elnököt, egy alelnököt, egy elsö titkart, egy masodik 
titkart es egy penztarost. A titkår es a penztaros funkci6ja egy szemelyben egyesithetö. A 
penztåros legkesöbb majus h6napban a vezetösegnek szamadast terjeszt be az altala az elözö 
könyvelesi evben vegzett tevekenysegröl. Az alapitvany könyvelesi eve egyenlö a naptari 
evvel. 

5. Cikkely. 
A vezetösegi tagsag vegzödik lemondassal, elhalalozassal, csöddel, fizetesi morat6riummal, a 
törvenyszek altal kimondott elbocsatassal, a vezetöseg altal törtenö elbocsatassal, amely ezen 
dönteset olyan i.ilesben teljes többseggel hozza meg, amelyben minden vezetösegi tagjelen 
van. 

6. Cikkely 
1. A vezetöseg tagjait a vezetöseg nevezi ki. Egy nem teljesszamu vezetöseg megtartja 

jogait. 
2. Midön egy vezetösegben hiany all elö, azt a tovabbi vezetösegi tagok a lehetö 

leggyorsabban kitöltik egy uj vezetösegi tag kinevezese altal, aki ugyanazt a funkci6t 
tölti be mint az, akinek a helyebe öt kineveztek. 

3. A fennmarad6 vezetösegi tagok között a kinevezes tekinteteben felmertilö 
velemenyki.ilönbseg eseten, tovabba ha barmikor is minden vezetösegi tag hianyoznek 
es tovåbba ha a fennmarad6 vezetösegi tagok elfogadhat6 idön beli.il nem neveznenek 
ki ;uj vezetösegi tagot, a kinevezest a törvenyszek latja el barmely abban erdekelt 
szemely vagy az tigyeszseg megkeresesere. 

7. Cikkely. 
1. A vezetösegnekjogaban all szerzödeseket kötni, regisztraci6s targyak tulajdonjogat 

megszerezni, azokat elidegeniteni vagy megterhelni. 
2. A vezetösegnekjogaban all szerzödeseket kötni , amefyekben az alapitvany kezeskent 

vagy közös ad6skent kötelezi el magat, vagy valakiert j6t all, vagy egy harmadik 
szemely ad6ssagaert val6 biztositekkent elkötelezi magat azzal a feltetellel , hogy az 
illetö hatarozat egyhanguan hozatik egy olyan vezetösegi tilesben, amelyben az ös~----. 
vezetösegi tag jelen van, vagy abban irasbeli meghatalmazassal kepviselve va ~~r.,. \',!Jt!GAARSE F[!JE:Ä/; 
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2. A vezetöseg tagjai nem kapnak fizetest az alapitvany penztara terhere, de joguk van 
költsegmegteritesre, amely negyedevenkent kertil kifizetesre, amelyet a vezetöseg 
evente allapit meg. 

VEZETÖSEGI GYULESEK. 
9. Cikkely. 
1. A vezetöseg gyulest tart azesetben, ha az elnök vagy az, aki öt ezen minösegeben 

helyettesiti, vagy legala.bh ket vezetösegi tag azt kiva.nja. 
2. Az elsö titkar hivja össze a vezetösegi gyiilest. Ö a gyiilesben megbeszeltekröl 

jegyzökönyvet keszit, amelyet ö es az elnök alair. Ha az elsö titkar tölti be az elnök 
feladatat, akkor a masodik titkar kesziti el a jegyzökönyvet. A vezetöseg tagjainak 
joga van ajegyzökönyvnek egy a itkar altal kiadand6es altala alairand6 masolatara. 

3. A vezetösegi tagok jogosultak magukat a gyiilesben egy irasbeli meghatalmazassal 
kinevezett meghatalmazott altal kepviseltetni. 

10. Cikkely. 
1. A vezetöseg jogosult vezetösegi tilesben es il yen tilesen kivtil hatarozatot hozni. Az 

ut6bbi esetben sztikseges, hogy minden vezetösegi tag szavazatat irasban adja le. 
2. Hatarozatok sz6többseggel hozatnak kiveve, ha ajelen alapszabaly maskent 

rendelkezik. 
3. Szavazas sz6belileg törtenik kiveve, ha egy vezetösegi tag irasbeli szavazast kivan. 

Szavazas közfelkialtassal engedelyezett, ha egyetlen vezetösegi tag nincs az ellen. 
4. Ha szemelyekröl törtenö szavazas eseten az elsö szavazasnal nem all elö többseg, 

akkor uj szavazas törtenik. Ha akkor sem all elö többseg, akkor közbeesö szavazason 
kertil eldöntesre, melyik szemelyek között kell valasztani. Ha egy közbeesö szavazas 
vagy egy uj szavazas sem mutat fel sz6többseget, akkor az elnök <lönt. 

5. Ha a javaslat targyi jellegii, akkor szavazategyenlöseg eseten az elnök <lönt. 

ALAPSZABÅL YMÖDOSITÅS. 

11 . Cikkely. 
1. A vezetösegnekjogaban all az alapszabalyt m6dositani. Egy alapszabalym6dosit6 

hatarozathoz az ervenyesen leadott szavazatok ketharmad resze sztikseges olyan 
gyiilesben, amelyben legalabb a vezetösegi tagok ketharmad resze jelen van vagy 
kepviselve van. Ha a vezetöseg tagjainak ketharmada nincs jelen vagy kepviselve, 
akkor nem kesöbb mint negy hettel azutan egy masodik gyiilest kell összehivni es 
megtartani, amelyben arr61 ajavaslatr61, amely az elözö gyulesen targyalas alatt volt, a 
jelenlevö vagy kepviselt vezetösegi tagok szamara val6 tekintet nelktil hatarozatot 
lehet hozni, legalabb a leadott ervenyes szavazatoknak legalabb a ketharmad 
többsegevel. 

2. A m6dositasnak semmisseg btintetese alatt közjegyzöi okiratban kell letrejönnie. A 
vezetösegi tagok kötelesek a m6dositasi okirat hivatalös masolatat a megvaltoztatott 
alapszabaly szöveget a Hagai Kereskedelmi es Iparkamaranal vezetett alapitvanyi 
cegjegyzeknel letetbe helyezni. 

FELOSZLATÅS. 

12. Cikkely. 
1. A vezetösegnekjogaban all az alapitvanyt feloszlatni. Az etekintetben hozand6 

hatatozatra az ezen alaszabaly 11. Cikkelyeben az alapszbalym6dositast illetö 
szabalyokra vonatkoz6 elöirasok ervenyesek. 
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2. Az alapitvany feloszlik, ha csödje hivatalos megållapitåst nyert, vagy ha csöd 
feloldasåra kertil sor a csödtömeg ållapota miatt; 

bir6i nyilatkozat åltal a törvenyben megnevezett esetekben. 

A FELOSZLA T As LEBONYOLiT AsA 
13. Cikkely. 
1. A feloszlatås lebonyolitåsåt a vezetöseg hajtja verge. 
2. Az alapitvåny feloszlatåsa utan fennåll , ha es amennyiben ez az ilgyek lebonyolitasa 

celjåb61 szilkseges. 
3. A lebonyolitas ideje alatt az alapszabåly elöiråsai amennyiben szilkseges ervenyben 

maradnak. 
4. A vezetöseg hatarozza meg, hogy minden ad6ssag kifizetese utan az alapitvåny 

megmarad6 tulajdonåval minek kell törtennie olym6don, hogy a maradekot olyan 
celra kell forditani, ami az alapitvåny celjåhoz a lehetöseg szerint közelinek tekinthetö . 

ZÅRO RENDELKEZES 
14. Cikkely. 

Mindazon esetekben, amelyekben az alapitvåny alapszabålya nem rendelkezik, a vezetöseg 
hatåroz. 
Zar6nyilatkozat. 
V egtil a jelen okirat letrejötteben eljår6 szemely kijelenti, hogy elöször az alapitvany 
vezetösege tagjaikent kinevezest nyemek: 
Dr. Bekåssy Nåndor Albert mint elnök, 
Th. Mgr. Attila Tobias mint alelnök, 
Mr T6th Mikl6s Istvån mint (elsö) titkår es penztåros. 

Zaradek 
A megjelent szemelyt en, közjegyzö, ismerem. 
A megjelent szemely kijelentette, hogy az okirat teljes felolvasåsat nem igenyli, hogy az 
okirat tartalmåt annak letrejötte elött idöben megismerte s annak tartalmåba beleegyezik. 
Azonnal ezutån az okirat röviden felovasåsra kerillt es a megjelent szemely åltal es åltalam, 
közjegyzö åltal, alåfråst nyert. 

Következik alåirås 

Måsolatert: 
Pecset: Mr. H. Matzinger, Közjegyzö Håga.barr 
Olvashatatlan alåfrås 

Alulirott Dr. T6th Mikl6s, a Hollandiai Magyar Szövetseg alapitvåny vezetösegenek elsö 
titkåra kijelentem, hogy ezen forditås az ehhez fänymasolatban fiizött eredeti hollandnyelvu 
szöveg sz6szerinti hu magyar forditasa. 

Håga, 2016. "rilis 22. . 

tz-c~ 
Dr. T6th Mikl6s 
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