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JOGRIPORTER ALAPÍTVÁNY 
egységes szerkezetú alapító okirata 

Alulírott Alapító az alább meghatározott közérdekü célra 2013. július 12-én (bejegyzés napja: 2014. 

január 15., jogerő napja 2014. február 14.) az akkor hatályos jogszabályok szerint alapítványt 

létesítettem, aminek alapító okiratát 2016. március 16-án a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 3:378-3:404 S-ainak megfelelóen módosítottam és egységes szerkezetbe foglaltam. Tekintettel 

a nyilvántartó bíróság 2016. szeptember 26-án kelt hiánypótlásra felhívó végzésére, az alapító okiratot 

2016. október 16-án ismételten módosítottam és egységes szerkezetbe foglalłam. Fenti előzmények 

után az alapító okiratot a mai napon ismételten módosítom és egységes szerkezetbe foglalom az 

alábbiak szerint (a legutóbbi változások szerinti új szövegrészek dőlt betűvel szedve): 

1. ALAPVETÓ RENDELKEZÉSEK 

1.1. Az ALAPÍTVÁNY NEVE És SZÉKHELYE 

1.1.1. Az Alapítvány neve: 

a) magyar nyelvú elnevezés: Jogriporter Alapítvány 

b) angol nyelvú elnevezés: Rights Reporter Foundation 

1.1.2. Az Alapítvány székhelye: 1032 Budapest, San Marco utca 70. IV. em. 18. 

1.2. Az ALAPÍTVÁNY CÉLJA És TEVÉKENYSÉGE 

1 .2. l . Az Alapítvány célja az emberi és állampolgárijogok védelme, ezen belül különösen 

a) a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak védelme [ami az alapvető jogok biztosáról 

szóló 2011. évi CXI. törvény l. (2) bekezdés d) pontja alapján egyszersmind kö;feladat is]; 

h) az emberi jogok tudatosításának és érvényesítésének elósegítése, a hátrányos helyzetü csoportok 

kirekesztettségének, társadalmi megbélyegzettségének csökkentése. 

I .2.2. Az Alapítvány a fenti célok elérése érdekében különösen az alábbi tevékenységeket végzi: 

a) hírportál és blogok üzemeltetése, cikkírás; 

b) filmek és egyéb multimédiás anyagok készítése; 

c) információnyújtás és tapasztalatok cseréje; 

d) szakmai tréningek, továbbképzések szervezése;  közösségszervezés; 

f) érdekérvényesítö kampányok szervezése;  a 

civil társadalom erösítését szolgáló hálózatépítés; 

h) konferenciák, szemináriumok. workshopok szervezése; 

i) tanácsadás és technikai segítség egyéneknek és szervezeteknek kommunikációs, jogi és 

szakmai kérdésekben; 

j) a politikai döntéshozókkal való konzultáció; 

k) kutatások támogatása, szervezése; 

l) figyelemfelhívó akciók szervezése. 

1.3. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK, CSATLAKOZÁS 
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1.3.1. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési 

képviselőjelöltet nem állít és nem támogat. 

1.3.2. Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat 

támogatással az alábbiak szerint: 

a) egyszeri alapítványi támogatást ajánl fel, 

b) az Alapítvány fennállásáig vagy meghatározott ideig folyamatos támogatás folyósítását 

biztosítja, 

c) az Alapítvány céljainak megvalósítását elősegító eszközöket, szolgáltatásokat nyújt (az 

eszközök lehetnek ingó vagy ingatlan vagyontárgyak). 

1.3.3. Külföldi támogató csatlakozása esetén az Alapítvány a befolyt összegeket devizaszámlán kezeli. 

A devizában befolyt összegek devizában is felhasználhatók, a hatályos jogszabályoknak 

megfelelóen. 

1.3.4. A csatlakozás elfogadásáról az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A csatlakozással a támogatók nem 

válnak alapítókká, alapítói jogosítványokkal nem rendelkeznek. 

1.4. Az ALAPÍTVÁNY CÉLJÁRA RENDELT VAGYON És ANNAK FELHASZNÁLÁSI MÓDJA 

 Az Alapítvány induló vagyona 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint készpénz, melyet az Alapító 

az Alapítvány javára nyitott letéti számlára az eredeti alapító okirat aláírását követő 15 napon 

belül befizetett. Az Alapító — és az esetleges csatlakozó — az Alapítvány részére juttatott 

vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza. 

1.4.2. Az Alapítvány vagyonrészévé válnak a természetes és jogi személyek által az alapítványi cél 

teljesítése érdekében felajánlott vagyoni hozzájárulások. Az Alapítvány vagyonát növeli az 

induló vagyon és a támogatások banki kamataiból származó vagyon. 

1.4.3. Az alapítói vagyon és támogatások egyaránt felhasználhatók az alapítványi célok 

megvalósítására. Az Alapítvány saját tevékenységére közvetlenül használja fel a vagyont. Az 

Alapítvány céljai megvalósítására az Alapítvány teljes vagyona felhasználható. A vagyon 

felhasználásáról a Kuratórium dönt. 

I .4.4. Az Alapítványi célok megvalósításának érdekében az Alapítvány munkaviszonyt létesíthet az 

Alapítványi vagyon és a célok veszélyeztetése nélkül. 

1.4.5. Az Alapítvány gazdasági tevékenységet elsődleges tevékenységként nem folytathat. Az 

Alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefiiggő gazdasági tevékenység 

végzésére jogosult. A gazdasági tevékenység nem veszélyeztetheti az Alapítvány célját. A 

gazdasági tevékenység bevételeiből származó nyereség csak az alapítványi célokkal 

összhangban használható fel. 

11. AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE És KÉPVISELETE 

2.1. ALAPÍTÓ 

2.1 Az Alapítvány Alapítója 

a) név: Dr. Szemelyácz János 
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b) lakóhely: 7625 Pécs, Böck János utca 14. 

2.1.2. Az Alapító jogosult az alapítói jogok gyakorlására, melyek különösen: 

a) az alapító okirat módosítása, figyelemmel a Ptk. 3:393. S-ában foglalt korlátozásokra; 

b) a Kuratórium és elnökének kijelölése, illetve vissmhívása; 

c) az alapítói jogok átruházása a 2. I .3. pontban foglaltak szerint. 

2.1 .3. Az Alapító az alapítói jogokat és kötelezettségeket természetes vagy jogi személyre átruházhatja, 

ha az alapító okiratban vállalt vagyoni hozzájárulását teljesítette. Az átruházást teljes bizonyító 

erejú magánokiratba kell foglalni, és azt az átruházási okirat aláírását követő 8 (nyolc) napon 

belül be kell jelenteni a Kuratórium elnökének. A bejelentéshez az átruházási okirat egy 

másolati példányát csatolni kell. 

2.2. KURATÓRIUM 

2.2.1. A Kuratórium az Alapítvány ügyvezető szerve, tagjai az Alapítvány vezető tisztségviselói. A 

Kuratórium 5 (öt) természetes személyből áll, tisztségüket díjazás nélkül látják el. 

2.2.2. A Kuratórium elnökét és tagjait az Alapító kéri fel (jelöli ki) határozatlan időre, a kuratóriumi 

tisztség a kijelölés elfogadásával jön létre. A Kuratórium tagjainak megbízatása megszünhet 

visszahívás, lemondás, halál, a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozása, illetve a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkezte folytán. A Kuratórium tagját az Alapító visszahívhatja, amennyiben a tag a 

Kuratórium üléseiről kettőnél több alkalommal távol marad, és távolmaradását írásban nem 

menti ki. A Kuratóriumot vagy tagját az Alapító visszahĺvhatja, ha a Kuratórium vagy tagia az 

Alapítvány célját veszélyezteti. 

2.2.3. Az Alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a Kuratóriumban. 

2.2.4. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai: 

a) Sárosi Péter (1027 Budapest, Kandó Kálmán utca 6. II. em. l.)  elnök; 

b) Takács István Gábor (1032 Budapest, San Marco utca 70. IV. em. 18.);  

c) Dr. Felvinczi Katalin (1 145 Budapest, Tétényi köz 9.);  

d) Dr. Demetrovics Zsolt (1 145 Budapest, Columbus utca 42. fsz. l.);  

e) Paksi Borbála Márta (1118 Budapest, Ménesi út 75.).  

2.2.5. A Kuratórium jogkörébe tartozik: 

a) az alapítványi vagyon kezelése, felhasználása és gyarapítása; 

b) az Alapítvány munkáját segítő támogatók felkérése, 

c) döntés az Alapítvány céljainak megvalósítására adott vagyoni hozzájárulás elfogadásáról vagy 

visszautasításáról; 

d) az alapítványi cél eléréséhez szükséges költségek meghatározása; 

e) szerződéskötés a költségvetési előirányzatokon belül; 

f) az Alapítvány éves tervének és költségvetésének elfogadása; 

g) az éves beszámoló elfogadása; 

h) Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása; 

i) munkáltatói jogok gyakorlása az Igazgató felett. 
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2.2.6. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik, üléseinek 

összehívásáról a Kuratórium elnöke gondoskodik, az összehívás a napirendi pontok közlésével 

egyidejűleg — írásban történik. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az 

ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelózöen írásban éltesülnek és a napirendi 

pontokról tájékoztatást kapnak (írásbelinek minősül a határidőben elküldött email is, feltéve, ha 

annak tudomásulvételét a tag emailben visszaigazolja). Nincs szükség összehívásra az ülés 

jogszerúségéhez, ha a Kuratórium minden tagja jelen van, és az ülés tartásához az adott 

napirendi pontokkal hozzájárul. 

2.2.7. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen 

összehívott — vagy annak minősülő — ülésen legalább három kuratóriumi tag jelen van. 

Határozatképtelenség esetén az ülést legkésőbb 15 napon belül újra össze kell hívni, a 

megismételt ülés az eredeti napirendi pontokban a megjelentek számára tekintet nélkül 

határozatképes. 

2.2.8. A Kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség 

esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

2.2.9. A kuratóriumi ülésekről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza annak helyét, időpontját, a 

jelenlévőket, a napirendi pontokat, a Kuratórium döntéseit, azok hatályát, a döntést támogatók 

és ellenzők számarányát, lehetőség szerint személyét is. 

2.2.10. A Kuratórium tagia az ügyvezetési tevékenysége során az Alapítványnak okozott károkért a 

szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az Alapítvánnyal 

szemben. Ha a Kuratórium tagia e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt 

okoz, a károsulttal szemben a Kuratórium tagia az Alapítvánnyal egyetemlegesen felel. 

2.3. IGAZGATÓ 

2.3.1. Az Alapítvány Igazgatóját a Kuratórium nevezi ki határozatlan időre. Az Alapítvány Igazgatója 

feladatát munkaviszonyban látja el. 

2.3.2. Az Igazgató feladat- és hatásköre: 

a) az Alapítvány működésével kapcsolatos operatív teendők irányítása, ellátása; 

b) munkáltatói jogok gyakorlása az Alapítvány többi munkavállalója felett; 

c) a Kuratórium üléseinek előkészítése; 

d) az éves beszámoló elkészítése, Kuratórium elé terjesztése; 

e) a Kuratórium döntéseinek végrehajtása; 

f) az Alapítvány szakmai képviseletének biztosítása szakmai fórumokon és a nyilvánosság előtt. 

2.4. Az ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE 

2.4. I . Az Alapítványt a Kuratórium elnöke Sárosi Péter — képviseli általános jelleggel, 

egyszemélyben, önálló képviseleti joggal, amely a bankszámla feletti rendelkezési jogra is 

kiterjed. 

2.4.2. Az Alapítvány általános jellegü, egyszemélyi, önálló képviseletére — amely a bankszámla feletti 

rendelkezési jogra is kiterjed — továbbá Takács István Gábor kuratóriumi tag is jogosult. 

111. VEGYES És ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
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3.1. KAPCSOLATTARTÁS 

3.1.1. Az Alapítvány tevékenysége nyilvános. Tevékenysége során épít a támogatók 

kezdeményezéseire, javaslataira, figyelembe veszi a felajánlók szándékait. 

3.1.2. A Kuratórium évente egy alkalommal tájékoztatja a végzett munkáról azokat a csatlakozókat, 

akik ezt a Kuratórium elnökének címezve írásban igénylik. 

3.2. AZ ALAPÍTVÁNY IDÓTARTAMA És MEGSZŰNÉSE 

3.2.1. Az Alapítványt az Alapító határozatlan időre hozta létre. 

3.2.2. Az Alapító nem szüntetheti meg az Alapítványt. Az Alapítvány megszúnik, ha 

a) a célját megvalósította, és az Alapító új célt nem határozott meg; 

b) a céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való 

egyesülésre nincs mód; 

c) három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet. 

3.2.3. Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a Kuratórium értesíti az Alapítót a szükséges 

intézkedések megtétele érdekében. Ha az Alapító a megszűnési ok alapján 30 (harminc) napon 

belül érdemi intézkedést nem hoz, a Kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz 

bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentés késedelmes megtételéből vagy elmulasztásából 

eredő károkéit az Alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a Kuratórium tagjai 

egyetemlegesen felelnek. 

3.2.4. Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon 

kizárólag az Alapítvány céljaival összhangban álló közcélra fordítható, így különösen az 

Alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület részére juttatható. 

3.3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

3.3.1. Az Alapítvány javára tölténó befizetések a hatályos adójogszabályok szerint részesülnek 

kedvezményben. 

3.3.2. Az Alapítvány a Fővárosi Törvényszék által tölténó nyilvántartásba vétellel jön létre. 

3.3.3. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jog, így különösen a 

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvény rendelkezései, továbbá a mindenkori adójogszabályok az irányadóak. 

Az Alapító jelen okiratot elolvasta és értelmezés után — mint akaratával mindenben egyezőt 

jóváhagyólag írta alá. 

Budapest, 2017. szeptember 13. 

 
Dr. Szemelyácz János alapító 
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Ellenjegyezem Budapesten,  szeptember 13-án: 

 

Látrányi Ügy-gédi Iroda 
Dr Látrány; Erik Ügyvéd 

1'25 Bp.  u. 23.  Pf 1239) (06-1) 215-1926 

 9374953 
erik.iatranyi@latranyi.com waw.latranyicom 


