AZ ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZEGED
alapítvány alapító okirata

(a módosításokkal egységes szerkezetben)
(a legutóbbi módosítás szövegét vastagon szedett betű jelöli)
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Az Újságíróképzésért Alapítvány Szeged
alapító okirata
Alulírott alapító a Szegeden 1995. október hó 4. napján kelt alapító okiratban alapítványt tett AZ
ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZEGED névvel, melyet a Csongrád Megyei Bíróság 1995.
október hó 10. napján kelt Pk. 60.173/1995/ 2. sz. végzésével - 617. sorszám alatt nyilvántartásba vett.
Alulírott alapító az alapító okiratot 1999. augusztus hó 26. napján, 2001. július hó 1. napján, valamint 2009.
január hó 12. napján módosította. Jelen alapító okirat a 2015. február 25-én hozott módosító határozat
alapján egységes szerkezetbe foglalt okirat.
I. Az alapítvány, mint jogi személy
Az alapító önkéntes elhatározásával a későbbiekben megfogalmazott célokkal alapítványt hozott létre az
alapításkor hatályos Polgári Törvénykönyv 74/ A-F. §-ai alapján, mely alapítvány rendelkezéseit a 2013.
évi V.tv. (a Polgári Törvénykönyvről) rendelkezései alapján módosít az alapító a jelen okiratban, a
módosításokat vastagon szedett betűkkel kiemelve.
Az alapítvány neve: AZ ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZEGED
Az alapítvány rövidített neve: Újságíróképzésért Alapítvány
Az alapítvány székhelye:
6722 Szeged
Egyelem u. 2-6.
Az alapítvány vagyona: Az alapító a működés beindítására, és a kezdeti időszakban történő fenntartására
50.000 Ft-ot, azaz ötvenezer forintot biztosított támogatásként, melyet az alapítvány bejegyzését követő öt
napon belül bankszámlán helyezett el.
Az alapítvány típusa: magánalapítvány
Az alapító:
Dr. Bernáth Árpád
tanszékvezető egyetemi docens
6721 Szeged, Szent Mihály utca 6.
Az alapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítására
létrehozott jogi személy. Az alapító az alapító okiratban meghatározza az alapítványnak juttatott
vagyont és az alapítvány szervezetét. Az alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. Az
alapítványt a Csongrád Megyei Bíróság (jelenlegi megnevezése: Szegedi Törvényszék) vette nyilvántartásba
617. sorszám alatt.
Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység
végzésére jogosult.
Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem
csatlakozhat alapítványhoz.
Alapítvány nem hozható létre az alapító, a csatlakozó, az alapítványi tisztségviselő, az alapítványi
szervek tagja, valamint ezek hozzátartozói érdekében. Nem sérti e rendelkezést az alapítvány
tisztségviselőinek szerződés szerint járó díjazása.
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Az alapító kijelenti, hogy az általa létrehozott alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem végez,
mentes marad minden politikai jellegű tevékenységtől, mint párt érdekében végzett politikai
tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi
önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés,
a megyei jogú város képviselő-testületébe történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem
minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet
által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás valamint a
polgármester jelölése. Az alapítvány szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem kaphat és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Az alapítvány az Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar kommunikáció és médiatudomány
BA/MA szakjain folyó újságíró- és egyéb kommunikáció/médiaképzés támogatása érdekében kizárólag csak
a céljában meghatározott tevékenységet folytathatja.
II. Az alapítvány célja
Az alapító az alapítványt az alábbiakban meghatározott célok elősegítése érdekében határozatlan időre hozta
létre.
Az alapító akarata szerint az alapítvány célja: Hozzájárulni széles látókörű, már pályájuk kezdetén értékes
tapasztalatokkal rendelkező kommunikációs és médiaszakemberek szegedi képzéséhez. Az alapítvány e cél
megvalósítása érdekében a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése céljából az alábbi
tevékenységeket folytatja:
1. Tudományos tevékenység, kutatás
- A kiemelkedő képességű hallgatóknak ösztöndíj folyósítása, konferenciákon és egyéb szakmai
rendezvényeken való részvételük támogatása;
- A hallgatók kötelező stúdiumokon túli ismeretszerzését szolgáló saját konferenciák, szakmai előadások,
műhelybeszélgetések szervezése, ezek finanszírozására szponzorok keresése;
- Kommunikáció-, kultúra- és médiatudományi kutatások segítése, esetleges támogatása a szak hallgatói
és oktatói részére;
2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- Jegyzetek, kiadványok megjelentetésének támogatása;
- A kommunikáció és médiatudomány BA/MA szakok működési feltételeit javító infrastrukturális
beruházások; (Az így beszerzett vagyontárgyak az SZTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi
Tanszékének tulajdonába és leltárába kerülnek.)
- A kommunikáció és médiatudomány BA/MA szakok meghívott oktatói, a saját szervezésű konferenciák,
szakmai előadások, műhelybeszélgetések meghívott előadói számára honorárium és útiköltség fizetése;
- Kiemelkedő képességű hallgatók külső szakmai gyakorlatának erkölcsi és anyagi támogatása;
- Belföldi és külföldi szakmai kapcsolatok kiépítése és fenntartása;
- Kiemelkedő hallgatók önköltségi díjának támogatása, ehhez szponzorok keresése;
- A szak oktatásához illeszkedő, abba integrálható, ott extrakurrikuláris szakmai gyakorlati lehetőséget
nyújtó társadalomtudományi- és marketing kutatások, a médiatudatosság terjesztésére irányuló
kommunikációs tevékenység, sajtó-, marketing és public relations tevékenység, elektronikus és online
média produkciók előállítása térítési díj ellenében, melynek bevétele kizárólag az alapítvány céljaira
fordítandó;
- Öregdiák közösség összefogására irányuló tevékenység erkölcsi, szervezési és anyagi támogatása
illetve ezzel kapcsolatos kommunikáció és rendezvények támogatása;
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3. Kulturális tevékenység
- A szak hallgatóinak közreműködésével vagy álltaluk készített kulturális produkciók (írott, online, és/vagy
elektronikus sajtó) támogatása: hozzájárulás a létrehozási és nyilvánosságra hozatali költségekhez, a
kapcsolódó tiszteletdíjak kifizetése;
- A szak hallgatói által szervezett kulturális megmozdulások támogatása;
4. Kulturális örökség megóvása
- A szakot gondozó Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék oktatói és hallgatói által végzett kultúr- és
médiatörténeti kutatások támogatása, ilyen irányú pályatételek közreadása.
A kuratórium tagjainak, a kuratórium ügyeinek intézése céljából felmerült igazolt költségeit az Alapítvány
fedezi.
III. Az alapítvány szervezete; a kuratórium
Az alapítványi vagyon kezelője és legfőbb döntést hozó szerve a kuratórium. A kuratórium öt tagból áll.
A kuratórium elnöke:
Dr. Pusztai Bertalan
6725 Szeged, Daru u. 6/B
A kuratórium tagjai:
Dr. Szajbély Mihály
6725 Szeged, Hajnal utca 9/A
Dr. Tóth Benedek
8229 Csopak, Hankóczi Jenő utca 7.
Balogh Csaba
5600 Békéscsaba, Tulipán utca 3.
Dr.Ilia Mihály
6723 Szeged, Csorba u. 5/a.
A kuratórium biztosítja az alapítványnak az alapító okiratban meghatározottak szerinti folyamatos működését,
gondoskodik az alapítvány vagyonának az alapító okiratban rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról.
Meghatározza a kitűzött célok megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodik azok
biztosításáról.
A Kuratórium elnöke gondoskodik a kuratóriumi ülések írásbeli összehívásáról, a napirendet is tartalmazó
írásbeli meghívót köteles a kuratórium tagjai részére az ülés határnapját 15 nappal megelőzően igazolható
módon kézbesíteni. A kuratórium elnöke a kuratórium ülésének időpontját nyilvánosan közzéteszi a
SZTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének honlapján is. Az elnök az alapító
okirattal összhangban irányítja és szervezi az alapítvány munkáját: adományozókat kutat fel,
kapcsolatot tart az alapítvány adományozóival, az alapítványi célokat megismertető
reklámtevékenységet szervezi, illetve ellátja a Kuratórium által a hatáskörébe utalt egyéb
tevékenységeket. Az elnök a Kuratórium tagjait felkérheti az alapítvány képviseletére.
4

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A Kuratórium ülései nyilvánosak. Az ülések időpontját és napirendjét az ülés előtt 15 nappal a székhelyen
található hirdetőtáblán, illetve az internetes honlapon nyilvánosságra hozzák. Személyiségi jogok védelme
érdekében a kuratórium tagjai egyszerű szótöbbséggel megtartott szavazással zárt ülés elrendeléséről
dönthetnek.
A kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén legalább három tag jelen van. A kuratórium határozatait
többségi elv alapján hozza. A kuratórium az üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja.
Az alapító a kuratóriumi tagokat határozatlan időre választotta. A kuratóriumi tagság megszűnik az alapítvány
megszűnésével, lemondással vagy a kuratóriumi tag halálával. Az elnöki tisztség megszűnik a kuratóriumi
tagság megszűnésével és az elnöki tisztségről való lemondással.
A kuratóriumi tagok díjazásban nem részesülnek.
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.
Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
A kuratórium határozathozatalakor nem nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben
részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Az alapító úgy rendelkezik, hogy az alapítvány éves beszámolóját a kuratórium elnöke köteles a kuratórium
elé terjeszteni oly módon, hogy annak elfogadása a számviteli jogszabályokban előírt határidőn belül
megtörténhessen. Az éves beszámoló elfogadásához is szótöbbséges határozat szükséges.
Az alapítvány működése során keletkezett okiratokba az alapítvány székhelyén, a Kommunikáció- és
Médiatudományi Tanszék titkárságán bárki betekinthet, két munkanappal azt követően, hogy a
betekintés iránti igényt az alapítvány kuratóriumi elnökének előzetesen bejelentették, a személyiségi
jogok és a személyes adatok védelmét kivéve, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az
alapítvány tevékenységét annak honlapján bárki nyomon követheti.
Az alapítvány szolgáltatásából bárki részesülhet oly módon, hogy részt vehet az alapítvány által
szervezett eseményeken, programokon, konferenciákon, ezekről a lehetőségekről az interneten, a
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék honlapján, illetve az alapítvány székhelyén lévő
hirdetőtáblákon értesülhet.
Az alapítvány működésével kapcsolatban a kuratórium a megszövegezett éves beszámolót a tárgyévet követő
évben legkésőbb június hó 30. napjáig köteles az alapítvány székhelyén levő nyilvános hirdetőtáblán
kifüggeszteni, illetve honlapján közzétenni.
Az alapítvány működésével kapcsolatban a kuratórium a megszövegezett éves beszámolót annak elfogadását
követő 15 napon belül az SZTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének honlapján
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megjelenteti a következő évi beszámoló elfogadásáig.
A kuratórium elnöke a kuratórium ülésén hozott határozatokról köteles határozatok könyvét vezetni, melybe
be kell jegyezni a határozathozatal időpontját, a határozat hatályát, a hozott döntés tartalmát, a döntést
támogatók és ellenzők névszerinti felsorolását. A határozatok könyvébe bevezetett határozatot a kuratórium
elnökének és egy, a határozat hozatalában részt vett kuratóriumi tagnak kell ellenjegyeznie. A kuratórium
döntéseiről az ülését követő 8 napon belül SZTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének
honlapján legalább 30 napra megjelenteti az ülésen hozott döntések tartalmát, az érdemi határozatot magába
foglaló kivonatos formában. Személyi tárgyú döntéseiről az ülést követő 3 napon belül postai úton vagy más
igazolható módon kell értesítenie a kedvezményezetteket, s egyben mellékeli a döntést meghozó kuratóriumi
ülés jegyzőkönyvének a döntéssel összefüggő kivonatos másolatát. Az írásos közlésben fel kell hívni az
érintettek figyelmét arra, hogy a határozatok könyvében az ülésen hozott valamennyi döntés megtekinthető.
A kuratóriumot az elnök képviseli, aki egyszemélyben, önállóan jogosult a képviseleti jogot gyakorolni. Az
elnök képviseli a kuratóriumot hatóságok, harmadik személyek előtt, jogosult kuratórium nevében jogokat
szerezni és gyakorolja a kötelezettségeket.
IV. Az alapítvány vagyona, gazdálkodása
Az alapítvány induló vagyonát a kuratórium a működés megkezdésére használhatja fel. Az első csatlakozók
befizetéséből 50.000, azaz ötvenezer forintot törzstőkeként kell kezelni, amelynek a mindenkori hozadéka
használható fel, magát a törzstőkét csak az alapítvány megszüntetésekor lehet felhasználni. A fenti összeg
elérése utáni befizetés 5 százaléka a törzstőkét gyarapítja egészen addig, amíg a törzstőke el nem éri az
1.000.000, azaz egymillió forintot.
Az alapítvány vagyona pénzből, ingó és ingatlan vagyontárgyakból, illetve ezek hozadékából vagy vagyoni
értékű jogokból állhat. Az alapítvány vagyona gyarapodhat az alapítvány vállalkozási tevékenységéből, az
alapítványhoz csatlakozó jogi és magánszemélyek felajánlásaiból és egyéb forrásokból befolyó jövedelméből.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve
végezhet. A gazdálkodás során elért eredményét nem oszthatja fel, csak a jelen alapító okiratban
meghatározott célra fordíthatja.
Az alapítványnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit
és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
Az alapítvány a kuratórium tagjait, az ő hozzátartozóikat valamint az alapítvány támogatóját cél szerinti
juttatásban nem részesítheti.
Az alapítvány az általa nyújtott támogatást pályázat útján, kérelemre vagy saját kezdeményezésére is
nyújthatja a kuratórium döntése alapján. Pályázat kiírásához kell kötni a cél szerinti juttatást abban az esetben,
ha a pályázat összeg meghaladja az l.000.000, azaz egymillió forintot. A kuratórium egyéb esetekben is
pályázat kötelező kiírását rendelheti el.
A szolgáltatásai igénybevételi módjáról, ezek feltételeiről legalább a döntést megelőző 30 nappal a székhelyén
lévő hirdetőtábláján és honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot. A döntések tartalmát pedig a döntést
követően legalább 30 napig ugyanezeken a helyeken közzéteszi.
A pályázat nem tartalmazhat olyan teltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van. Az alapítvány által kiírt pályázatokat
kötelező megjelentetni a helyi sajtóban.
6

Az alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
V. Csatlakozás az alapítványhoz
Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely magán- vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet egyaránt csatlakozhat. A csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká.
VI. Záró rendelkezések
Amennyiben az alapítvány éves bevétele meghaladja az 50.000.000,- Ft-ot, azaz Ötvenmillió forintot,
úgy a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozatala kötelező.
Az alapítvány működése felett az Ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi ellenőrzést
gyakorol. Az alapítvány felett az adóellenőrzést a NAV Dél-alföldi Regionális Főigazgatósága, míg a
költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék gyakorolja.
Ha az alapítvány működésének törvényessége másképp nem biztosítható az ügyész bírósághoz fordulhat. A
bíróság határidő kitűzésével kötelezi az alapítvány kezelőjét, hogy az alapítvány jogszabálynak megfelelő
működését állítsa helyre.
A határidő eredménytelen eltelte után a bíróság az alapítványt megszünteti.
A bíróság az alapítványt megszüntetheti, ha a kezelő szerve tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti
és az alapító - a bíróság felhívása ellenére - a kijelölést nem vonja vissza és kezelőként más szervet nem
jelölnek ki.
Az alapítvány megszűnik, ha
a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal
való egyesülésre nincs mód; vagy
c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.
Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.
Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat gyakorló személyt
vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a megszűnési ok bekövetkeztét közli a
felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is.
Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc napon belül
érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a
megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért
az alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek.
A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után megmaradó vagyonáról
a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni.
Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon az
alapító okiratban megjelölt személyt illeti, azzal, hogy az alapítót, a csatlakozót és az egyéb
adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit megillető vagyon nem haladhatja meg az alapító, a
csatlakozó és az egyéb adományozó által az alapítványnak juttatott vagyont.
Az alapító az általa juttatott vagyonról az alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az alapítvány
céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára rendelkezhet, ha az alapító okirat
ilyen esetre a vagyonról nem rendelkezik vagy a rendelkezés teljesítése lehetetlen.
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A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapító
okirat, vagy az alapító nem rendelkezik a megszűnő alapítvány vagyonáról, vagy ha az alapító okirat
által megjelölt személy, vagy az alapító által megjelölt alapítvány, egyesület a vagyont nem fogadja el
vagy azt nem szerezheti meg.
Az ezen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Alapítványra vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.
Alulírott, mint alapító igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a
létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.
Szeged, 2015. február 25.

/Dr. Bernáth Árpád/
alapító
Tanúk:
Neve:………………….…………………

Neve:………………….…………………

Címe:……………………………….

Címe:……………………………….
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