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Az 1904. évi egyetemes gyűlés jegyzókönyve.

112. (Zs.) Felvétetett a jelen jegyzőkönyv 86-ik
pontja szerint a részletes tárgyalás alapjául elfoga-
dott szabályrendelet az alapitványok tárgyában.

Az egyetemes közgyülés a szabályrendeletet
pontönkint tárgyalva és megvitatva, annak szöve-
gét a következőkben állapítja meg és pedig: '

1, .§.

Az egyházi alapitvány. fogalma.
Az ágo hitv. evang. keresztyén egyház rendel-

kezése és kezelése alá tartozó alapítványnak tekin-
tendő minden vagyonérték, melyet valaki bizonyos
meghatározott céllal az ág ... hitv, evang, egyház,
vagy annak intézményei, továbbá az evangelikus
tanuló ifjúság (ösztöndíj), az egy ház tisztviselői és
alkalmazottjai, azok özvegyei vagy árvái, az egyház
vallásos, erkölcsi, közművelődési közjótékonysági
céljaira és intézményeire, vagy más az egyház ér-
dekét szolgáló célok javára ad és a .melyet az ágo
hitv. evang. egyház hatósága mint alapítványt. el-
fogad.

2. §.

Rendelkezési és felügyeleti jog.
Az ágo hitv. evangelikus keresztyén egyházat

az alapítványai feletti autonom rendelkezés és köz-
vetlen felügyelet a törvénynél fogva illeti meg
(1790-1. évi XXVI. t-c. 10. pontja), mely jogát
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nemcsak a százados gyakorlat, hanem 6 Felsége a
koronás király 1893. évi márc. hó 18-án szeritesi-
tette zsinati törvény is biztosítja. (Egyházi alkot-
mány 227. és '228. §§.) ~

3. §.

, Ö Felsége a királynak a magyar királyi felelős
minísztérium útján gyakorolt 'legfőbb felügyeleti jo-

-gát a jelen szabályrendelet nem érinti.

4. §.

Azon intézkedéseket. a melyeket az egyházi
hatóságok az állami legfőbb' felügyeleti jog gyako-
rolhatása céljából megtennikötelesek, a jelen sza-
bályrendelet határozza' meg. .

- 5. §. '

Az egyházi alapitvány (1. §.) létrejön, ha ait
az illetékes egyházi alapítványi hatóság elfogadja.
Arra, . hogy' ezen alapitvány' jogi lételt nyerj en,
kormányhatósági jóváhagyás nem szükséges,

/

6. §.
, Az alapítványi érték az alapítvány, mint jogi

személy tulajdonát képezi; ezen tulajdonjog ingat-
lanoknál és jelzálogilag biztosított követeléseknél a
telekkönyvben, letétbe helyezett ingóságoknál a letéti

, könyvben kitüntetendó.

7. §.

Az alapítványt, mint jogi személyt, az alapít-·
ványi hatóság képviseli,
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8. §.

Az alapítványi hatóság.
Az alapítványi hatóság az, a melyet az ala-

pító az alapítólevélben megjelölt. Ha ilyen rendel-
kezés nincs, akkor oly alapítványoknál, melyek az
egyházközség, az evangélikus népiskola, az egyház-
község által fentartott vagy az egyház nevére ala-
pított középiskolák, ezek tápintézetei, egyéb tan- és
nevelőintézetei és alapszabályaiknál fogva az egy-
házközség hatósága alá tartrrzó közjótékonysági egy-
letek, az egyházközség tisztviselői, ezek özvegyei és
árvái és az egyházközség alá tartozó iskolák tanulói
javára szólanak, az egyházközségi közgyűlés, illetve
képviselőtestület; oly alapítványoknál, a .melyek az
egyházmegye hatósága alá tartozó intézmények és
személyek javára történnek, az egyházmegyei köz-
gyűlés; oly alapítványoknál, a melyek az egyház-
kerületnek közvetlenül alárendelt intézmények és
személyek javára tétetnek, az egyházkerületi köz-
gyűlés; végre oly alapítványoknál, a melyek a köz-
vetlenül az egyházegyetemnek alárendelt intézmé-
nyeket és személyeket érdeklik, az egyetemes köz-
gyűlés az alapítványi hatóság.

9. §.
Az alapítványi hatóság az alapitvány rendes

kezeléséf egy az illető közgyűlés által választott bi-
zottságra vagy a pénztárosra és gondnokra is bíz-
hatja, a rendelkezes és ellenőrzés azonban ínindíg
az alapítványi hatóság joga és kötelessége.

io. §.
Ha vita támad az iránt, hogy melyik alapít-

ványi hatóság illetékes, azt az egyetemes -közgyűlés
dönti el.

2
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11. §.

Az alapítvány elfogadása.
Arra, hogy egy az ágostai hitvallású evange-

likus egyház, illetve ezen egyháznak az 1. pontban
körülírt céljaira rendelt alapítvány jogi lételt nyer-
jen, megkivántatik, hogy az alapitvány az alapít-
ványi hatóság részéről elfogadtassék. Az alapítványt
elfogadó, vagy annak elfogadását megtagadó hatá-
rozat ellen a közgyűlés bármely tagja, valamint az
alapító is az; egyetemes közgyűlésig felebbezéssel
élhet.

12. §.
Azok az alapítványok, a - melyek az egyház

vagyoni megterheltetésével járnak, . csakis a felsőbb
egyházi hatóság jóváhagyásával fogadhatók el és
csak ennek részéről történt jóváhagyás után nyer-
nek jogi lételt.

13. §.
Nem fogadhatók el oly alapítványok, a melyek

egyház! cél ürügye alatt nemzetiségi vagy állam-
ellenes és az egyház érdekevel meg nem egyező
célok támogatására irányulnak.

14. §.
A püspöknek kötelessége arra ügyelni, hogy

ilyen célokat támogató alapítványok .létre ne jöj-
jenek és ha ilyenek létezéséről bármikor tudomást
szerez, köteles erről a legközelebbi kerületi köz-
gyűlésnek jelentést tenni, a mely, ha az alapítványt
elfogadhatónak illetve megengedhetőnek nem találja,
azt megsemmisítési indítványnyal az egyetemes gyű-
léshez felterjeszti.

Az alapítvány létesülése vagy megsemrnisítése
iránt az egyetemes közgyűlés végérvényesen határoz.

,
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15. §.
Az alapitvány visszautasítása vagy megsem mi-

sítése esetében a már felvett vagyonérték az alapí-
tónak .visszaadandó és ha ez nem volna lehetséges,
az illeték es biróságnál letétbe helyezendő.

16. §.
Mihelyt az egyházi előljáróság akár hivatatos.

akar magánúton annak tudomására jut, hogy valaki
az t evangelikus egyházat érdeklő alapítványt tett,
azonnal. köteles az alapitványBiztositása és befize-
tése iránt a megfelelő intézkedéseket megtenni és
ezt az egyházi közgyűlésnek vagy képviselőtestület-
nek, ha pedig az alapí vány valamely felsőbb ható-
ság kezelése alá tartozik, a felsőbb egyházi ható-
ságnak bejelenteni. Ha addig is, míg a közgyűlés
jogérvényesen határoz, az alapitvány elfogadása vagy
biztosítása iránt sürgősen intézkedni kell, ez iránt az
egyházi elnökség a közgyűlés jóváhagyásának fen-
tartása mellett azonnal intézkedik.

17. §.
Ugyanez a kötelessége a felsőbb alapítványi

hatóságok elnökségének, illetve az egyetemes fel-
ügyelőnek is, ha akár közvetlenül, akár az alsóbb-
fokú hatóság jelentéséből értesülnek oly alapitvány-

. ról, mely őket vagy felettes hatóságnkat érdekli.

18. §.

Az alapítólevél.
Az alapítványi hatóság köteles, mihelyt vala-

mely hatásköre alá tartozó alapitványról értesül, az
alapítólevelet és ha az alapitvány végrendeletben
tétetett, a végrendelet hiteles másolatát megszerezni.
Ha az alapitvány szóval, vagy nem teljes bizonyítá

2*
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erővel bíró okiratban (1868: 54. t.-c. IG7. §.) téte-
tett, az alapító, ha pedig végrendelethen tétetett, a
végrendeleti örökös, esetleg a végrendeleti végre-
hajtó szabályszerű alapítólevél kiállítására felhívandó
és ha azok e felhívásnak eleget nem tennének, úgy
az alapítólevél az alapító, illetve a végrend'elet in-
tézkedéseinek megfelelőleg, az alapítványi hatóság
által készítendő el. Ha a törvény az alapítólevél
jogérvényességéhez bizonyos alakszerűséget kivánna,
az alapító, ha életben van, felhívandó, hogy ezen
alakszerűségeket teljesítse.

19. §.
Az alapítólevélnek tartalm aznia kell:
a) az alapító nevét és esetleg az alapitvány címét ;
b) a cél megjelölését, a melyre az alapítvány

tétetett ;
c) az alapítványt kezelő hatóság megjelölését;
d) a vagyonérték megjelölését, ingó- vagy in-

gatlan vagyon, az ufóbbinál a telekkönyvi és hely-
rajzi számok kitünte ésével, készpénz, értékpapírok,
arany-ezüstneműek stb. pontosan körülírva ;

e) az elhelyezési mód megjelölését;
t) az alapítvány biztosítására vonatkozó ren-

delkezéseket ; .
g) az alapítvány kezelésére és jövedelmeinek

felhasználására vonatkozó intézkedéseket ;
h) az alapítónak ezen szakasz e), f) és g)

pontjaira netalán tett fentartásait;
i) az alapítványt terhelő kikötéseket.

6 .. 20.§.
. Ha az alapító az alapitvány megtétele iránti

akaratát bármily alakban kifejezte és a célt és va-
gyonértéket megjelölte, az alapítványi hatóság alapító-

l~llílása nélkül ts jogosítva van az alapítványt
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21. §.

Az alapítványi hatóság, ha előbb nem tette, az
alapítólevél kiállítása után azonnal írásban értesí-
teni köteles az alapítót és ha ez már életben nem
lenne, ennek hagyatéki bíróságát arról, hogy az ala-
pítványt elfogadta. Az ala ítvány_~Ifogad_ása az ala-
pítólevélre rávezetefídő es _a záradék a~ alapítványi
hatóság elnöksége által aláírandó. -

elfogadni. Ez esetben, valamint akkor is, ha a halál-
esetre szóló intézkedésben ez iránt rendelkezés nincs,
az alapítvány szervezetét '(19. pont c), e), n, g,
betűk) az alapítványi hatóság szabja meg és az ala-
pító-okiratot maga állítja ki és ha alapítólevél van,
de ez a 19. ponthan megjelölt kellékeknek meg nem
felel, a hiányokat pótolja.

22. §.

Az alapítványok nyilvántartása.
,Az alapítványi levél két eredeti példányban

állítandó ki. Az egyik péláany az a apItványi ható-
ságnál biztos helyen megőrzendő, a másik a felettes
alapítványi hatóságnak megőrzés és az ellen őrzés
gy-akorolhatása végett megküldendő.

23. §.
í Az alapítványi hatóságok az alapitvány jogér-

I vényes elfogadása után az alapítólevélnek ké] a ha-
tóság által hitelesítendő. másolatát a püspökhöz f01-
terjeszteni kötelesek, a ki az egyik példányt az e ,
célra készítendő, alapítványi könyvben elhelyezi, a
másik példányt Ő Felsége a király főfelügyeleti jo-
gfnak gyakorolhatása végett a vallás- és közokta-
tasügyi miniszterhez felterjeszti.
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A püspöknél elhelyezett alapítólevelek külön
borítékban megőrzendők és bekötendők akkép, hogy
minden alapítólevél után egy ív üres papír illesz-
tendő be, a melyre az.alapítvány netaláni változásai I

feljegyzendők. '

24. §.

Az alapitvány hovafordítása.
Az alapítványoknak kezelése, biztosítása, gyü-

mölcsöztetése és jövedelmüknek mely célokra for-
dítása tekintetében az alapító akarata szolgál zsinór-
mértékül. (Egyházi alkotmány 227. §.)

. 25. §.

~

r-- Az alapítványi hatóság az alapítólevélben meg-
határozott feltételeket megváltoztatliatja, ha ez az
alapítvány vagyonának fentartása vagy az alapitvány
céljának megvalósítása érdekében szükséges.

26. §.
Az alapítványi hatóság az alapítvány célját

I megváltoztathatja, ha az a közjóval ellenkezik, ha
megvalósítása lehetetlenné vált, vagy ha nyilvánvaló,

\ ho.gy az a megváltozott viszonyok között az alapító
~ándékának többé meg nem felel.

Acél átváltoztatásában az alapító' szándékát
lehetőleg figyelembe kell venni. (Egyházi alkot-
mány 227. §.)

27. §.
Az alapítólevélben foglalt feltételek vagy az

alapítvány céljának megváltoztatásához szükséges,'
hogyamegváltoztatást az alapítványi hatóság in-
dítványára a felsőbb alapítványi hatóság jóváhagyja.
(Egyházi alkotmány 227. §.)
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28. §.

Az előző szakaszok szerint elrendelt változta-
tás hatálya megszűnik, a mint az eredeti rendelke-
zés megvalósítása ismét lehetővé válik. (Egyházi
alkotmány 227. §.) ,

29. §.

. Az eredeti rendelkezés visszaállítását az a ha-
tóság rendeli el, a mely a megváltoztatást jóváhagyta.

30. §.

Ha az alapitvány céljának megváltoztatása meg
nem valósítható és ebből vagy más okból az ala-
pítvány megszűník, akkor az alapitvány vagyona, /
hacsak az alapító ez iránt az alapítólevélben más-
ként nem rendelkezett, az ágost. hitv. evang. egy-
házegyetemre száll. Az· alapitványban történt min-
den változásról' a püspök a m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszteriumot azonnal értesíteni köteles.

31. §.

Az alapitvány elhelyezése.
Az alapítvány elhelyezésére nézve általában

az egyházi alkotmány 231. ~-ának rendelkezései irány-
adók. -

32. §.

Az alapítványi tőkék az alapítványt kezelő.egy-
háznak kölcsön nem adhatók.

33. §.

Az alapitvány készpénz vagyona csak ideigle-
nesen helyezhető el valamelyközhitelű takarélepénz-
tárban. (Egyházi atkotrnány 231. §.)
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34. §.

Az alapitvány kezelése.
Az alapítvány nem képezvén az egyház vagy

iskola tulaj donát, az egyházi vagyontól elkülönítve
kezelendő. Az alapítványi hatóság szigorúan felelős
azért, hogy az alapítványnak akár tőkevagyona,
akár jövedeJmei más célra, mint az alapítvány
céljaira ne fordittássanak.

35. §.

Az alapitvány vagyonát egyházközségekben és
egyházmegyékben a gondnok, illetve pénztáros, a
kerületek és az egyházegyetem hatósága alá tar to-
zókat rendszerint a kerületi, illetőleg egyetemes pénz-
tár kezeli.

36. §.

A hol az iskolák fentartására rendelt vagyon
az egyházétói elkülönítve külön gondnok által ke-
zeltetik, ott az iskolai célokra tett alapítványok az
iskola gondnoka által kezelendők.

37. §.

Az egyházi alkotmánynak az egyházi vagyon
kezelésére, ellenőrzésére és felülvizsgálatára vonat-
kozó rendelkezései (Egyházi alkotmány 225., 226.,
228., 229., 230., 231., 233., 239., 240.,241., 242.,243.,
269., 270., 271., 272., 273., 274., 275.,276., 277.,278.,
279., 280., 282.,284., 286., 287., 291., 293., 296., 301. §§.)
az alapítványok kezelésénel megfelelően alkalma-
zandók;

38. §.

Az esperes tartozik évi jelentésében az egyház-
megye területén kezelt összes egyházközségi és egy-
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házmegyei alapítványok elhelyezéséről és jövedel-
meinek hová történt fordításáról az általa az egyház-
községektől bekivárit adatok alapján jelentést tenni.
Ezenjelentés az esperességijegyzőkönyvbe foglalandó.

.: 39. §.

/ Ö Felsége a király főfelügyeleti jogának gya-
korolhatása végett a püspöknek az egyházközségi,
egyházmegyei és egyházkerületi alapitványokra és
azoknak hovafordítására vonatkozó jelentése éven-
ként a kerületi jegyzőkönyvbe foglalandó.

Az egyetemes egyház alapítványai átlagáról és
jövedelmei hovafordításáról az állarakormány az
egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvéhől értesül.

40. §.

Átmeneti intézkedések.
A püspökök kötelesek ezen szahályrendelet ha-

tálybalépte után az egyházkerületükben létező összes
egyházközségi, egyházmegyei és egyházkerületi ala-
pítványok összeírását elrendelni és arról gondos-
kodni, hogy ezen összeírás mielőbb megtörténjék.
A foganatosított összeírás alapján a létező alapítvá-
nyok a püspök által ezen szabályrendelet 23. pontja
értelmében vezetett ala pítványi könyv bebevezetendők.

41. §.
A püspökök kötelesek arról gondoskodni, hogy

a jelen szabályrendeletben az alapítványok elfoga-
dására, az alapítólevelek kiállítására, nyilván tartá-
sára, hovafordítására, elhelyezésére, kezelésére és
ellenőrzésére előírt rendelkezések a létező alapítvá-
nyokra nézve is jelen szabályrendelet hatályba
Iépésétől számított három éven belül végrehajtás-
sanak.

;'



A jelen szabályrendelet 1905. évi október 1-én
lép hatályba. A püspökök utasíttatnak, hogy a sza-
bályrendelet életbeléptetéséről idejekorán gondos-
kodjanak

*
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42. §.

Az egyetemes 'közgyűlés a már létező alapít-
ványok rendbeszedésénél a jelen szabályrendelet
32. pontj-a alól az alapítványi hatóság kérelmére az
alapítvány teljes biztosításának feltétele mellett teljes'
vagy időleges felmentést adhat.

43. §,

*
A szabályrendelet a fenti szövegben véglege-

sen megállapíttatván, az egyetemes közgyűlés Sztehló
Kornélegyetemes ügyésznek a szabályrendeleti ja-
vaslat elkészítéseért köszönetét és elismerését fejezi
ki. Egyúttal elrendeli az egyetemes közgyűlés, hogy
a .zsinati törvények hatályba lépte óta eddig alko-
tott összes egyetemes szahályrendeletek, valamint az
egyetemes közgyűlésnek a zsinati törvények életbe
lépte előtt hozott és a zsinati törvények ellenkező
határozmányai által hatályon kívül nem helyezett
azon határozatai, a' melyek akár az egyetemes egy-
házat kötelező elvi jelentőséggel nem bírnak, akár
az egyetemes egyházat kötelező utasításokat foglal-
nak magukban, összegyűjtetvén, a zsinati törvények
alakjában 1200 példányban kinyomattassanak és ön- ~
költségi áron egyházaink és egyesek rendelkezésére
bocsáttassanak. Az e részben szükséges intézkedések
megtételévei dr. Zsigmondy Jenő egyetemes főjegyző
bízatik meg. .
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UTASITÁS
az alapítványokról szóló szabályzat végrehajtása

tárgyában.

_A múlt évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyve 112.
pontjában szabályrendeletet alkotott az alapítva-
nyokról. Ezen szabályrendelet f. é. október hó else-
jén lép hatályba. A püspökök utasítva lettek, hogy
a szabályrendelet életbeléptetéséről idejekorán gon-
doskodjanak. Ezt teszszük jelen közös körözvé-
nyünkkel.

1. Az 1. §-ban meg van adva az egyházi ala-
pítvány fogalma. Jól kell megkülönböztetni az ala-
pítványt más vagyonoktóI, a melyek, habár mint kü-
lön alapok kezeltetnek, mégsem képeznek alapít-
ványt. Az alapítvány fogalmi kelléke az, hogy
keletkezésenél az alapító által meg legyen határozva
a cél, a melyre a vagyon forditandó. Ha ily külö-
nös cél megjelölve nincs, akkor ez nem alapítványo
Például valaki az egyháznak 10,000 koronát hagyo-
mányoz külön cél megjelölése nélkül, ez nem ala-
pítvány, de ha il 10,000 koronát azzal hagyomá-
nyozza, hogy annak kamatait az iskola fentartására ,
a papi özvegyeltartására kell -fordítani, ez már
alapitvány. Keletkezhetnek alapítványok gyűjtés útján
is, pl. a papi özvegy ellátására az alap a hívek kö-
zött össze lett gyűjtve. Miután ez a gyűjtés bizonyos
célra történt, az igy nyert vagyon alapitvány; azt
tehát az egyház másra, mint a kijelölt célra nem
fordíthatja. Ha valamely vagyonösszeg az egyháznak
határozott cél megjelölése nélkül jutott birtokába!
ez nem alapítvány, hanem az egyház vagyona, a
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/ melyről az egyház a törvény korlátai között szaba-
don rendelkezik. Az egyházi hatóságok tehát csak
oly vagyonokat jelentsenek. be alapítványok nak és
csakis olyanokra nézve járjanak el az alapítványi
szabályrendelet értelmében, a melyek bizonyos ha-
tározott cél megjelölése mellett jutottak az egyházi
hatóságok birtokába vagy kezelése alá .
./' UgyeIni kell arra is, hogy az alapítványi ható-

ságok csak olyan alapítványokat fogadjanak el, a
melyek vallásos, erkölcsi, közrniveló dési, közjóté-
konysági, vagy más egyházi erdekű célt szolgálnak,
kizárólag világi, vagy épen politikai célokat szolgáló
alapítványokat ne fogadjanak el. Kétség esetében
kérjék ki a felsőbb egyházi hatóság véleményét.

2. Az 5. §-ra vonatkozólag felhívatnak az egy-
házi hatóságok, hogy azon eseteket, a midőn a bí-
róságok vagy más állami hatóságok az alapitvány .
kormányhatósági jóváhagyását követelik, nyomban a
püspöknek jelentsék fel s ennek intézkedését vár-
ták be.

3. Felhívjuk az egyházközségek s egyházmegyék
fígyelmét a szabályrendelet 8. §-ára. Ez szól az ala:
pítványi hatóságokról. Az egyházközség és intéz-
ményei javára tett alapítványokról az alapítványi
hatóság az egyházközségi' közgyűlés. Oly alapítvá-
nyoknál pedig, a melyek az egyházmegye s ható-
sága alá tartozó intézmények javára történnek, az
egyházmegyei közgyűlés.

Ennélfogva az alapítványok feletti rendelkezes
és ellenőrzés a szabályrendelet 9. §-a szerint az
illető _egyházi hatóságok közgyűléseit illeti; a keze-
lés pedig ugyancsak a 9. §. értelmében, a közgyű-
lés által választott bizottságra vagy közegre bízható.
Felhivjuk tehát az egyházmegyéket, hogy már f. é.
nyári közgyűléseiken ez irányban intézkedjenek,
illetve az egyházközségek kötelességévé teszszük,
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hogy f. é. szepternber 30-ig a szabályrendelet 9.
§-ában elő írt kezelési módozat életbeléptetésére kö-
zegről gondoskodjanak.

4. Új intézkedésnek veendő a szabályrendelet
11-17. §-aib'an jelzett eljárás az alapítvány elfoga-
dásáról. Kötelessége tehát f. é. október l-től kezdve
minden egyházközségi, illetve egyházmegyei közgyű-
lésnek, ha új alapítvány létesül, annak elfogadása
vagy el nem fogadása iránt határozatot hozni.

5. Figyelembe veendő, hogy a 12. §. szerint
nevezett közgyűlések kötelesek oly alapítváuyoknál,
a melyek az egyházi vagyon megterheltetésével jár-
nak, felsőbb egyházi hatóság jóváhagyását kiesz-
közölni,

6. Szigorú an őrkö dni kell a 13. '§. szerint a
felett, hogy az egyház érdekevel meg nem egyező
célok támogatására irányuló alapítványok el ne fo-
gadtassanak s erről a 14. §-ból kifolyólag a püspök-
nek jelentés tétessék. . .

7. A 16. §. értelmében felhivatnak az egyházi
előljáróságok, hogy az evang. egyházat érdeklő új
alapitványoknál azok biztosítása iránt nyomban kellő
lépéseket tegyenek.

8. Fontosak a szabályrendelet 18-21. §-aiban
foglalt s az alapítólevél re vonatkozó határozatok, főkép,
a mi az alapítólevélnek esetleges kiállítását (18. §.)
s az alapítólevélnek elfogadása esetén az elfogadás-
nak rávezetését illeti (21. §.), a mire az alapítványi
he óságok elnökségei figyelmeztetnek.
, Kételyek eloszlatása végett megjegyezzük, hogy
abban az esetben, jia az alapító által elkészített ala-
pítólevél a szabályzatban előirt kellékeknek megfe-
lel, ahhoz nem szükséaes "lön..-ahrpttolevele1 .szer-
keszteni, hanem az a apító által átadott levél szol-
'gal a további eljárás alapjául. EJ:.!.~ lesz reávezetve
az elfogadási záradék, erről készíteiiOó egy-másed--- >- .. - - - •. ------
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példány is 22.. 23. §_ szerlnt.szükséges hite- '
les máso at, a melyek a felettes alapítványi' ható-
ságnak meglfüldelldők:--Az alapítványt elfogadó ha-
tóság csák Takkor gondoskodik az alapítólevél kiállí-
tásáról, ha ilyen nincs, illetve kiegészíti a hiányokat
a 19. §-nak megfelelőleg, ha ilyen hiányok észlel- .
tetnek.

A- 23. §-nál megj egyeztetik, hogy abban az
esetben, ha az alapítólevél 2 eredeti példányban
állíttatott ki (22. §.), akkor nem szükséges a püspök-
höz két hiteles másolatot felküldeni, hanem csak
az eredeti példányok közül egyiket, a mely a püspök-
nél marad, ~s egy hiteles másolatot, a mely a val-
, 19yi miniszterhez fog a püspök által felterjesztetni.

A 23. §. szerint me kivánt hitelesí.t.é-st-nl-arg-a_
~ az alapítványi hatóság teljesíti, természetesen híva- '

.ó:l::JJ eIyeg1'ITeIT'feS'el'r-- .
- Teljesen bizonyító okirat az, melyet az alapító'

Imaga írt és aláírt, vagy pedig ha' az okirat szöv e-
, gét nem .a kiállító írta, ha a kiállító sajátkezű alá-

írása két tanú aláírásával előttemezve van.' Ezidő-
zerint a törvény még nem kivánja azt, hogy az

alapítólevél közjegyzői okiratba foglaltassék, vagy,
'hogy az aláírás közjegyző által hitelesíLtessék. Nagyobb
összegekről szóló alapitványoknál azonban célszerű
lesz, ha az könnyen megtörténhetik, az aláírásnak
közjegyzőtől való hitelesítését kérni, nehogy az ala-
pító és a tanuk elhaltaután valaki az aláírás való-
diságát kétségbe vonhassa. Miután az alapítólevél
kiállítása bizonyos jogi tudást feltételez, célszerű
lesz ezzel az egyházi ügyész eket megbízni.

Ha az alapítvány ingatlan vagyont vagy jelzá-
logilag biztosított követelést képez, a telekkönyvi
hatóságtól az erre vonatkozó hiteles telekkönyvi
kivonat is beszerzendő és az alapít ványi iratokhoz
csatolandó.
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Az alapítványi hatóság ügyeljen arra is, hogy
az alapítólevél kelettel legyen ellátva. Ha az alapít-
vány végrendeletben tétetett, akkor feljegyzendő,
hogy a végrendelkező hol és mikor halt el és vég-
rendelete hol és mikor lett kihirdetve és mely ható-
ságnál őriztetik a végrendelet.

9. Az alapítványok nyilvántartását illetőleg szem
előtt kell tartani a szabályrendelet 22-23. §§-ait.
Felette fontos a 23. §., a mely az alapítólevélnek
két hitelesített s a püspöki hivatalhoz felterjesztendő
másolatáról szól. Kijelentjük, hogy az alapítványi
levélnek kiállítása, illetve az alapítványnak elfoga-
dása után az alapítólevélnek másolatai mindíg ;)
hónapon belől a püspöki hivatalhoz terjeszteridők fel.

Tekintve, hogy a 23. §. második bekezdése
szerint a püspökök az alapítóleveleket külön borí-
tékban őrizni fogják, felhívjuk az alapítványi ható-
ságokat, hogy az alapítólevelek hiteles másolatai oly
nagyságú papíroson állíttassanak ki, a mily nagy-
ságú papirost az irodákban a hivatalos levelezésnél
használunk.

10. Az alapitvány hovafordításáról szóló 24-
'30. §§-nál megjegyezzük, hogy alapítványi hatósá-
gok az egyházi alkotmány 227. §-át pontosan szem
előtt tartsák. -

11. Az alapítványo célját tekintve megváltozta-
tás esetében a felsőbb hatóság jóváhagyása nélkül
ne járjanak el (27. §.)

12. Az alapítvány elhelyezéséről szóló 31-
33. §§-kat illetőleg az egyházi alkotmány 231. §.
szerint kell eljárni. .

13. Az egyházközségeket figyelmeztetjük a sza-
bályrendelet 32. §-ára, mely szerint az alapítványi
tőkék az alapítványt kezelő egyháznak kölcsön nem
adhatok, a minek f. é: október 1. után történni
nem szabad.
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14. Az alapítvány kezelésére vonatkozólag a
szabályrendelet 34-39. §§. intézkedik. Figyelmez':
tetjük az egyházakat a szabályrendelet 34. §-a alap-
ján, hogy az alapítványokat az egyházi vagyontól
elkülönítve kell kezelni; tehát az alapítványokról
külön számadás is vezetendő. Egyébként pedig a
3-7. §. szerint a kezelés, ellenőrzés és felülvizsgálatra
vonatkozólag az egyházi alkotmány idevágó ren-:
delkezései mérvadók,

15. Tekintve a szabályrendelet 38. §-át az esperesi
hivatalok kötelesek 1906. évtől kezdve az alapítvá-
nyokról az esperességi gyűlésnek külön jelentést
tenni.

16. Az átmeneti intézkedésekre vonatkozólag
(szabályrendelet 40-43. §§.), tekintve, hogy ily in-
tézkedés a 40. §. szövege szerint "ezen szabályren-
delet hatályba lépte után" teendő, a püspökök f. é.
okt. 'l-vel a már létező alapítványokról a szükséges
utasításokkal fogják ugyan ellátni az egyházmegyé-
ket és az egyes egyházközségeket a mennyiben
azonban az egyházmegyei gyűlés ek okt. elseje után
nem szoktak tartatni, hanem nyáron a kerületi gyű-
lés' előtt tartatnak: helyénvalónak látjuk, hogy a
már létező alapitványokra vonatkozólag is a f. é.
okt. elsejei hatálylyal már most intézkedésünket
megtegyük és pedig felhívjuk az egyházmegyéket és
az egyházközségeket, hogy a létező alapítványokat
k ötelesek összeírni és f. é. okt. 1-től kezdve 3 hó-
nap alatt ezen összeírásról szóló jegyzőkönyvnek
egy példányát a püspöki hivatalhoz felterjeszteni.
(40. §.)

A mi pedig a létező alapitványokra vonatkozó
s a püspöki hivatalokhoz felterjesztendő alapítóle-
veleknek másolatait illeti, azok két példányban egy
év alatt, tehát 1906. évi okt. elsejéig felterjesztendők.
(40., 41., 23. §§.)
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. 17. A szabályrendelet 32. §-a szerint az alapít-
ványi tőkék az alapítványt kezelő egyháznak köl-
csönadhatók nem lévén, ott a hol az már a létező
alapítványoknál történt volna, az illetékes alapít-
ványi hatóság a szabályrendelet 42. §-a értelmében
a felmentés elnyerése végett az 1906. évi egyetemes
gyííléshez . a püspöki hivatalok úfján' fordulhat.
Egyébként az egyház 1906 -. okt. elsejéig köteles a
püspöki hivatalhoz jelentést tenni arról, hogy a
kölcsönt bizonyos meghatározott időben visszafizetni
fogja.

18. Az egyházi alkotmánynak az alapítványokra
vonatkozó és az 1904. évi egyetemes gyű-Iési sza-
bályrendelet 37; §-ában idézett törvényes rendelke-
zések, főkép az. alapitvány elhelyezését tekintve, az
egyházi alkotmány 231. §-a, illetve q szabály-
rendelet 31-33. §§-ai alapján történendő alkal-
mazását illetőleg : ~z egyházak és az .egyházmegyék
kötelesek a már létező alapítványok elhelyezéséról
a püspöki hivatalnak 1906. évi október elsejéígjelen-
tést tenni.

19. A püspökök a szabályrendelet 41. §-a alap-
ján szem előtt fogják tartani, hogy az alapítványok
körüli eljáráara- a szabályrendelet által engedélyezett
3 évi határidő adott esetekben az alapítványt keze-
lőknek engedélyezt et ni fog. Azonban mert. a 41.
§-ban elősorolt különféle teendők sokasága a létező
alapitványoknál a munka beosztását követeli, kell,
hogy a mi csak lehetséges, már 1906. okt. 1-ig tör-
ténjék, a netán javításra s pótlások s tárgyalások
elintézésére az 1907. év felhasználtassék, az utolsó,
tehát a harmadik évnek -1908. okt. 1-ig terjedő ideje
pedig a különféle nyilvántartási naplók elkészítésére
és a felettes hatóságokhoz püspökök által teendő
felterjesztésekre fordítandó. Mindezért az előrnun-
kálatokat már az első évben sürgetjük.



Sárkány Sámuel,
bányakerületi püspök.

Gyurálz Ferenc,
dunántúli püspök.
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Egyébként a hól és miben szükség lesz, a

püspökök f. é. okt. J-je után az egyházközségeket
r:észletes útbaigazításokkal fogják ellátni. ' .

Végül felkérjük az egyházközségek és egyház-
megyék tisztelt elnökségeit, hogy ezen fontos munka
végrehajtásánál, illetve a szóban lévő szabályrende-
letek életbeléptetésénél teljes buzgalommal eljárni
kötelességüknek vegyék. .

Üdvözlettel

Budapesten, az 1905. május hó 4-én tartott
püspöki. értekezletből

D .: Baltik frigyes,.;
dunáninneni püspök.

Zelel~ka Pál,
tiszakerületi püspök.
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