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A „Sapientia” Alapítvány Alapszabálya 

(az utolsó módosításról szóló bírósági végzés napjától, 
2008. január 3.-tól érvényes szöveg) 

 
Az Alapítvány alapító tagjai: 
1. Gyulafehérvári Római-katolikus Érsekség, székhelye: 510010 Alba-Iulia (Gyulafehérvár), 
Mihai Viteazul u. 21, Alba (Fehér) megye, 
2. Nagyváradi Római-katolikus Püspökség, székhelye: 410161 Oradea (Nagyvárad), 
Kanonok sor. 7, Bihor (Bihar) megye, 
3. Szatmárnémeti Római-katolikus Püspökség, székhelye: 3900 Satu-Mare 
(Szatmárnémeti), 1 Decembrie 1918 u. 2, Szatmár (Satu Mare) megye, 
4. Temesvári Római-katolikus Püspökség, székhelye: 440010 Timişoara (Temesvár), 
Augustin Pacha u. 4, Timiş (Temes) megye, 
5. Romániai SP Evangélikus-lutheránus Egyház, székhelye: 3400 Cluj (Kolozsvár), 21 
Decembrie 1989 u. 1, Kolozs (Cluj) megye 
6. Az Erdélyi Református Egyházkerület, székhelye: 400105 Cluj (Kolozsvár), I.C. Brătianu 
u. 51, Cluj (Kolozs) megye, 
7. Királyhágómelléki Református Egyházkerület, székhelye: 410209 Oradea (Nagyvárad), 
Városháza u. 27, Bihor (Bihar) megye, 
8. Unitárius Egyház, székhelye: 400105 Cluj (Kolozsvár), 21 Decembrie 1989 u. 9, Kolozs 
(Cluj) megye, 

az Alapítók gyűlésén a Sapientia Alapítvány létrehozását és jelen Alapszabály elfogadását 
határozták el. 
 

I. fejezet. Elnevezés, jogi forma, székhely és élettartam 
 
1. szakasz. Elnevezése: Fundaţia Sapientia, Sapientia Alapítvány, Sapientia Foundation. 
2. szakasz. Az alapítvány jogi formája: apolitikus, független és nonprofit, társadalmi-művelődési, 
oktatási és tudományos román jogi személy, amely a 21/1924. sz. Törvény és az ezen törvény 
alkalmazására vonatkozó 772/1924 sz. jogszabály alapján alakult, és amely tevékenységét a 
26/2000 sz. társaságokra és alapítványokra vonatkozó kormányrendelet alapján fejti ki. 
3. szakasz. Az alapítvány székhelye: Cluj (Kolozsvár), Matei Corvin (Mátyás király) u. 4. 
4. szakasz. Az alapítvány fiókokat hozhat létre az ország területén és külföldön, a hatályos 
törvények és saját alapszabálya alapján. 
 Az Alapítványnak három fiókja van a következő névvel és címmel: 

1. Sapientia Alapítvány Marosvásárhelyi Fiókja (Filiala din Târgu Mureş a Fundaţiei 
Sapientia), székhelye: Marosvásárhely, Rózsák tere 61 sz., Maros megye, 

2. Sapientia Alapítvány Csíkszeredai Fiókja (Filiala din Miercurea Ciuc a Fundaţiei 
Sapientia), székhelye: Csíkszereda, Toplitei u. 20 sz., Hargita megye, 

3. Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézete (Institutul Programelor de Cercetare 
al Fundaţiei Sapientia), székhelye: Cluj (Kolozsvár), Matei Corvin (Mátyás király) u. 
4,Kolozs megye. 

Az Alapítvány fiókjai az alapító okiratukban elfogadott saját alapszabályok alapján 
működnek, mely alapszabályok a jelen alapszabály szerves részét képezik. 
5. szakasz. Az alapítvány működésének időtartama meghatározatlan, a jogi személyiségnek a 
jogi személyek jegyzékébe való bejegyzés útján való elnyerésétől kezdődően.  
 

II. fejezet. Az Alapítvány célja és tárgya 
 
6. szakasz. Az Alapítvány célja és tárgya a következő: 

• A művelődés, oktatás és tudomány támogatása és fejlesztése soktagozatú felsőoktatási 
intézmények, valamint a felsőoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézmények és tevékenységek 



lebonyolítását lehetővé tevő értelmiségi, szellemi, intézményes, anyagi és társadalmi 
keretek létrehozása és biztosítása révén. 

• Egy „Universitatea Sapientia”, „Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem”, „Sapientia 
– Hungarian University of Transylvania” elnevezésű, magántulajdonú felsőfokú oktatási 
intézmény létrehozása, az egyetemi és kollégiumi oktatás támogatása az oktatási és 
didaktikai tevékenység fejlesztése érdekében: az oktatási rendszer és a tudományos 
intézmények infrastruktúrájának létrehozása és fejlesztése, egyetemi és kollégiumi tanerő, 
valamint kutatók képzése és szakosítása, az egyetemi és kollégiumi oktatási 
intézményekben tanuló diákok morális és szociális támogatása. 

• A keresztény és demokratikus értékek és gondolkodásmód elterjedésének támogatása. 
• A létrehozott felsőfokú oktatási intézmények és az ehhez kapcsolódó tudományos 

intézmények anyagi támogatása. 
• A tanerő-továbbképzés anyagi feltételeinek megteremtése. 
• Szakmai támogatás nyújtása felsőfokú oktatási intézmények számára. 
• A hasonló célú szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal, társaságokkal való belföldi 

és külföldi együttműködés támogatása és elősegítése az oktatás és az informatika terén. 
• Ösztöndíjalapok létrehozása, tudományos intézmények létrehozása, könyvek, folyóiratok 

és más kiadványok kiadása. 
• Tudományos kutatási tevékenység (alapkutatás, alkalmazott kutatás, stb.) folytatása és 

támogatása, műszaki fejlesztés, technológia átvétel. 
 
7. szakasz. A céljai elérése és az általa kezdeményezett művelődési, oktatási és szocio-
kulturális tevékenységek lebonyolítása érdekében az Alapítvány együttműködést és támogatást 
igényel a következőktől: 

• minden szintű hazai és külföldi oktatás 
• az alapító egyházak 
• a civil társadalom művelődési és művészeti intézményei: egyesületek, alapítványok stb., 

valamint egyéb, más szakosodású hazai és külföldi intézmények. 
Ugyanakkor az Alapítvány szorgalmazza közös tevékenységek szervezését más 

intézményekkel, egyházakkal, művelődési vagy társadalmi egyesületekkel, alapítványokkal, 
amelyek sajátos tevékenységeken és eszközökön keresztül az Alapítványéval azonos vagy 
azokhoz közel álló célokat követnek. 
8. szakasz. Az Alapítvány csakis a céljai eléréséhez és tevékenysége kifejtéséhez szükséges 
összegeket költheti el, csakis ezen cél érdekében vállalhat fizetési kötelezettséget. 
9. szakasz. A jogi személy akarata vezető szervein keresztül nyilvánul meg. Ezek szervek által 
aláírt jogi iratok az elkötelezett jogi személy által aláírt iratoknak tekintendők. 
 

III. fejezet. Az Alapítvány vagyona 
 
10. szakasz. Az Alapítvány kezdeti vagyona 10.000 RON (100.000.000 ROL), amelyet az 
Alapítók egyenlő arányban bocsátottak az alapítvány rendelkezésére. 
11. szakasz. Az Alapítvány jövedelmei a következőkből származnak: 

a.) a törvény által előírt feltételeknek megfelelően befektetett pénzösszegek kamataiból és 
osztalékaiból, 

b.) az Alapítvány által létrehozott gazdasági társaságok osztalékaiból, ha ezeket nem 
forgatták vissza az illető gazdasági társaságokba, 

c.) a törvény által megengedett bármilyen más direkt gazdasági tevékenységből befolyó 
jövedelmek, 

d.) adományok, szponzorizálások és hagyatékok hazai és külföldi jogi- és természetes 
személyektől, 

e.) az állami és helyi költségvetésből származó bevételek, 
f.) más, a törvény által megengedett bevételek. 

12. szakasz. Civil jogi személyi minőségében az Alapítvány végezhet kereskedelmi 
tevékenységet a Kereskedelmi Törvénykönyv 3. szakaszának megfelelően, azzal a feltétellel, hogy 
a keletkezett jövedelem ne kerüljön osztalékként való kiosztásra, hanem ezt kizárólag az 



Alapítvány céljainak eléréséhez kapcsolódó költségek fedezésére vagy az Alapítvány fejlesztésére 
fordítsák. 
13. szakasz. Az alapítvány vagyonát képező anyagi javak és pénzösszegek az alábbiak szerint 
használhatók fel: 

• a jelen Alapszabály 6. szakaszában foglalt célok megvalósítására, 
• jövedelmet hozó tevékenységek szervezésére, amelyek az Alapítvány vagyonának 

gyarapodásához vezetnek, a kitűzött célok minél jobb elérése érdekében, 
• az Alapítvány jó működésével kapcsolatos minden költség fedezésére, 
• egyéb, az Alapítvány tevékenységének zavartalan lebonyolításához kapcsolódó 

tevékenységek költségei, amelyek nem ellentétesek sem az Alapítvány célkitűzéseivel, 
sem a törvényekkel. 

 
IV. fejezet. Az Alapítvány vezető szervei és az Alapítvány működése 

 
14. szakasz. Az Alapítvány vezetését egy tizenkét tagú Kuratórium (az Alapítvány 
Igazgatótanácsa) látja el, amelynek tagjait az Alapító tagok közgyűlése nevezi ki az Alapító 
okiratnak megfelelően, 4  éves időtartamra. A kinevezett tagok bármikor visszahívhatók az 
Alapítók szavazatainak egyszerű többségével. 
15. szakasz. A kuratóriumi tagság a következő esetekben szűnik meg: 
 - lemondás esetén, 
 - visszavonás esetén, 
 - halál esetén, 

- három egymás utáni kuratóriumi ülésről történő indokolatlan hiányzás esetén. 
 Valamely kuratóriumi tag tagságának a megszűnése esetén az Alapítók kineveznek egy új 
tagot. 
16. szakasz. A Kuratórium döntéshozó szerv, amely igazgatja az alapítványt és gazdálkodik 
annak vagyonával, és dönt minden fontos kérdésben a kitűzött célok megvalósítási módozataival 
kapcsolatban. A kuratórium a döntésképes üléseken jelenlevő tagok szavazatának egyszerű 
többségével hozza döntéseit (például 7 jelenlevő tag esetén 50%+1, azaz 4 szavazattal). 
17. szakasz. A kuratórium működését a jelen alapszabály és a kuratórium szervezeti és 
működési szabályzat szabályozza. 
18. szakasz. A kuratórium rendes ülésére évente négyszer kerül sor, rendkívüli ülés bármikor 
összehívható valamely Alapító tag, az Alapítvány elnöke vagy a kuratórium tagjainak legalább 
egyharmada által. 
 A kuratórium ülését írásban, az ülés napját megelőzően min. 5 nappal kell összehívni. 
 A kuratórium ülései döntésképesek, ha jelen van legalább a tagok fele plusz egy (azaz 
legkevesebb 7 tag). Ha a kuratórium ülése az összehívás időpontjában nem döntésképes, 14 
napon belül újabb Kuratóriumi ülést kell összehívni. 
19. szakasz. A kuratórium tagjai a szavazói jogukat csak személyesen gyakorolhatják. 
 Két kuratóriumi ülés között felmerült különleges és sürgős esetekben a kuratórium tagjai 
írásban fejezik ki álláspontjukat, így az említett kérdésben a döntés levelezés útján születik meg. 
20. szakasz. A kuratórium jogköre:  

• biztosítja az Alapítvány céljainak megvalósítását, 
• elfogadja az éves költségvetést és mérleget, 
• megválasztja saját tagjai közül az Alapítvány alelnökét és titkárát, 4 éves időtartamra, 
• kinevezi és visszahívja az adminisztratív vezetőséget, 
• kapcsolatot teremt az Alapítvány és állami szervek, intézmények, alapítványok, 

egyesületek között, 
• átveszi és megvizsgálja az elnök által összeállított, az Alapítvány pénzügyi helyzetére 

vonatkozó évi jelentést, 
• meghatározza az Alapítvány stratégiáját és programjait, 
• kinevezi és visszahívja a cenzort, 
• fiókokat hoz létre külföldön és az ország területén, 
• az Alapítvány nevében és részére szerződéseket köt, 
• végrehajtja a költségvetést, 
• elfogadja az Alapítvány személyzeti ábráját és stratégiáját, 



• módosítja az Alapítvány alapszabályát az Alapítók előzetes beleegyezésével, 
• elfogad az alapítványi belső működésre vonatkozó előírásokat, szabályzatokat, 
• igazgatja az alapítvány fiókjainak tevékenységét, 
• ellát minden más, az törvény és az alapszabály által előírt feladatot. 

21. szakasz. A kuratóriumot az elnök vezeti és képviseli, akit az Alapítók az alapító okiratban 
neveztek ki. Az elnök mandátuma 4 évre szól. 

Az alelnököt és a titkárt a kuratórium első gyűlésén nevezik ki, saját tagjai közül. 
Az Alapító tagok közgyűlése egyszerű többséggel hozott döntése alapján visszahívhatja az 

elnököt, a kuratórium pedig az alelnököt és a titkárt. 
22. szakasz. Az elnök jogai és kötelezettségei 

• képviseli az Alapítványt, 
• közvetlenül ellenőrzi az Alapítvány minden iratát és tevékenységét, 
• összehívja a kuratóriumot és levezeti annak gyűlését, 
• esetenként átruházhatja képviseleti jogát a kuratórium más tagjaira, 
• összehangolja az Alapítvány tevékenységét az alapszabály és a kuratórium által hozott 

döntések alapján, 
• a kuratórium minden gyűlése után bemutatja a gyűlések jegyzőkönyvét, évente pedig 

részletes beszámolót mutat be tevékenységéről a kuratóriumnak, 
• tudatja az Alapítókkal a következő helyzetek kialakulását: 

- valamely Kuratóriumi tag tagságának megszűnése, 
- a kuratórium valamely tagja ismételten és alaptalanul hiányzik a kuratórium 

üléseiről. 
23. szakasz. Az elnök hiányában az Alapítvány alelnöke átveszi annak teljes hatáskörét az elnök 
visszaérkezéséig vagy egy új elnök kinevezéséig. 
24. szakasz. Az Alapítvány titkára felel az Alapítvány összes nyilvántartásának helyes 
vezetéséért, biztosítja az Alapítvány dokumentumainak biztonságát, jegyzőkönyvet készít a 
kuratórium gyűlésein. 
25. szakasz. Az alapítványnak van egy cenzora. A cenzornak joga van háromhavonta 
leellenőrizni az Alapítvány tevékenységét, és az ellenőrzésről beszámol a kuratóriumnak és az 
Alapítóknak. 
 

V. fejezet. A Sapientia Egyetem szervezése és működése 
 

A. alfejezet. Általános rendelkezések 
26. szakasz. A Sapientia Egyetem ideiglenes működési engedélyének megszerzése után, az 
Alapítók szándékának értelmében, az Alapítvány Kuratóriuma felel az Alapítók által meghatározott, 
az egyetem fejlesztésére és működésére vonatkozó célok megvalósításáért. 
 A kitűzött cél elérése érdekében az Alapítvány meghatározza a Sapientia Egyetem 
fejlesztésének alapelveit, koordinálja ezek megvalósítását, és részt vesz az intézmény 
vezetésében. 
 Az Alapítóknak, az Alapítók közgyűlésének határozata által, vétó joga van a jelen 
alapszabály 29. szakaszában meghatározott témákra vonatkozó döntések esetében, és ezt a jogot 
az érintett döntések közlésétől számított 15 napon belül gyakorolhatják. 
 
B. alfejezet. A Sapientia Egyetem szervezése 
27. szakasz. A Sapientia Egyetem három tanulmányi központ keretén belül működik: Kolozsvár, 
Marosvásárhely és Csíkszereda, az egyetem központi székhelye Kolozsváron van.  
 A Pro Universitate Partium Alapítvány – Partiumi Keresztyén Egyetem kifejezte szándékát, 
hogy integrálódjon a Sapientia Egyem struktúráiba, a felek között létrejött megállapodás alapján, 
mely a jelen statútum szerves részét képezi (1-es számú melléklet). 
 
C. alfejezet. A Sapientia Egyetem vezetése. A kuratórium hatásköre a Sapientia Egyetem 
vezetésében 
28. szakasz. A Sapientia Egyetem vezető testülete az Egyetemi Szenátus. Az Alapítvány 
kuratóriuma fenntartja a jogot, hogy részt vegyen az Egyetem Szenátusában. 



29. szakasz. Az Alapítvány Kuratóriumának döntési joga van és határozatai kötelezőek az 
egyetem vezetésére nézve a következő esetekben: 

1. az Egyetem fejlesztési stratégiájának az elfogadása, 
2. az Egyetem és a Szenátus szervezeti struktúrájának az elfogadása, 
3. az Egyetem költségvetésének és pénzügyi politikájának az elfogadása, 
4. az Egyetem Chartájának, a mellékelt szabályzatoknak és ezek utólagos 

módosításainak az elfogadása, 
5. a rektor és a dékánok kinevezése, a rektorhelyettesek, az egyetemi kancellár, a 

gazdasági főigazgató, az egyetemi főtitkár, a dékánhelyettesek  és a kari kancellárok 
kinevezésének jóváhagyása. 

 Az Alapítvány Kuratóriumának vétójoga van az Egyetem személyzeti, alkalmazási és 
előléptetési politikájára vonatkozóan, és döntései alapján az Egyetem vezetőségének a 
határozatai megsemmisíthetők. 
 A Sapientia Alapítvány Kuratóriumának határozat-javaslati joga van az Egyetem bármilyen 
tevékenységére vonatkozóan. 
29/1. szakasz. Az Alapítók Közgyűlésének jogában áll javaslatokat tenni az Alapítvány és az 
Egyetem működésére vonatkozóan. 
 
  

 
VI. fejezet. Záró rendelkezések 

 
30. szakasz. Az Alapítvány feloszlatására és felszámolására vonatkozóan az Alapító tagok 
Közgyűlése hozhat határozatot, egyszerű szavazattöbbséggel, a hatályos törvényes 
rendelkezések betartásával. 
31. szakasz. Feloszlatás vagy felszámolás esetén az Alapítvány vagyona egyenlő arányban 
megoszlik az Alapító tagok között. 
32. szakasz. A Sapientia Alapítvány a bejegyzési kérelemhez csatolt iratok szerint jött létre. 
33. szakasz. Jelen Alapszabályt a „Sapientia” Alapítvány Alapító tagjainak közgyűlése elfogadta. 
 
 

Alapítók: 
 

A Gyulafehérvári Római-katolikus Érsekség 
A Nagyváradi Római-katolikus Püspökség 
A Szatmárnémeti Római-katolikus Püspökség 
A Temesvári Római-katolikus Püspökség 
A Romániai SP Evangélikus-lutheránus Egyház 
Az Erdélyi Református Egyházkerület 
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
Az Erdélyi Unitárius Egyház 


