
A jelen alapító okiratban meghatározott alapító L994. március 24. napján a Ptk.74/A. §-a alapján létrehozta az
ebben az okiratban meghatározott Alapítványt. Az Alapítvány alapító okirata a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglaltan a következő:

1. Az AlapíWány neve és rövid neve:

1.L. Az Alapítvány neve: Magyar EmberiJogvédő Központ Alapítvány.

t.2. Az Alapítvány rövid neve: MEJOK Alapítvány.

2. Az Alapítvány státusza:

2.1,, Az Alapítvány jogi személy.

2,2. Az Alapítvány közhasznú szervezet.

3. Az Alapítvány székhelye és telephelyei:

3.L. Az Alapítvány székhelye:

Budapest Vlll. kerület, Baross utca 28.

4. Az Alapítvány célja:

4.1. A budapesti székhelyen működő Magyar EmberiJogvédő Központ (MEJOK) alapítványi iroda, valamint a
szervezet más magyarországi és külföldi képviseleteinek létesítése, fenntartása és fejlesztése.
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4.2,ArAlapítira'n! közvetlenpölitíl(aitevékenységet nem fólytat, párttiktól fü§gétleh,'azöknák any_agi ', '' i'

támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít.

4.3. AzAlapítvány nyitott, ahhoz bármely bel-, illetve külföldijogi- és természetes személy csatlakozhat, ha a
jelen alapítványi rendelés céljaival egyetért, és azt anyagi, vagy más módon támogatni kívánja.

5. Az Alapítvány alapítója:

Név: Hermann Zsolt György
Lakcím: 1067 Budapest, Eötvös utca 51.

6. Az Alapítvány vagyona:

6.1,, Az Alapítvány induló vagyona: 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint, amit az alapító, Hermann Zsolt György, 50
000 Ft, azaz ötvenezer forint készpénznek az Alapítvány pénzforgalmi számlájára történő befizetésével bocsát
rendelkezésre. Az induló Vagyonon felÜl az Alapítvány vagyonát képezik a továbbiakban: belföldi és külföldijogi-
és magánszemélyek önkéntes befizetései és adományai.

6.2. Az Alapítvány vagyonát az alapítványi célok megvalósítására fordítja, a következő formákban:
- anyagi, illetve természetbeni szociális (lakhatási, beiskolázási, élelmezési) segély, támogatás biztosítása
hátrányos helyzetűek részére;
- he|yiségek, közüzemi szám|ák, távközlési lehetőségek (telefon, fax, lnternet stb.) költségeinek fedezése az
Alapítvány működése céljából, valamint együttműködő partnerek és civil szervezetek részére;
- az Alapítvány működéséhez szükséges bérköltségek és eszközök beszerzésének fedezése;
- az Alapítvány tevékenységét bemutató kiadványok kiadása és terjesztése;
- pályázatokon való részvételhez szükséges önrész biztosítása;
- az Alapítvány céljával megegyező céllal végzett vállalkozásitevékenységben való részvéte|.
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6.3. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében és azokat nem
veszélyeztetve végez, ezért csak vagyonának  O%-áigvehet részt vállalkozásban. Gazdálkodása során elért
eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységekre fordítja,

6.4. AzAlapítvány vagyona a Kuratórium döntése alapján használható fel.

7. Az Alapítvány kezelő szerve:

7 .t. Az Alapítvány kezelő szerve a Kuratórium, amely a hatályos magyar jogszabályok keretei között irányítja az
Ala pítvá ny tevé kenységét.

7.2. 
^ 

Kuratórium négytagú, tagjai: egy fő elnök, három fő tag.

7.2,1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 201-3. évi V. törvény 3:22. § alapján:

,,(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki
a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a
kijelölt személyre is alkalmazni kell.
(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
(a) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre Ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
(6) Az eltiltást kimondó. határ:ozatban megszabott ídőtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
e ltiltgttak a vezető tisztségvise lői tevéke nységtől." *' &i,_.:.:
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7.2.2. 
^ 

PolgáriTörvénykönyvrőlszóló 2013. éviV. törvény 3:397. § (3)alapján:
,,az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító
okirat eltérő rendelkezése semmis."

7.2.3. A PolgáriTörvénykönyvről szóló 2013. éviV. törvény 3:397. § (4)alapján:
,,az alapítő és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. Az alapító okirat eltérő
rendelkezése semmis."

7.3. A Kuratór.ium,tágjait Alapító nevezi ki. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2oL3, évi V. törvény 3:398. § (2)

,,á kuratórium, :tagját"Flegbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen
veszélyeztetése esetén az,alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza." ,l1:;,

7.4. Az Alapítvány Kuratóriumának személyi összetétele a jelen alapító okirat aláírásakor:

7.4.1. 
^ 

Kuratórium elnöke:
Név: Oberth József
Lakcím: 1043 Budapest, Erzsébet utca 20.

7.4.2. A Kuratórium tagja:
Név: Dr. Daybis Raad
Lakcím: 1101 Budapest, Monori utca 9. fszt. 1.

7.4.3. A Kuratórium tagja:
Név: Mándi Bettina
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Lakcím: 1_1_88 Budapest, Kölcsey utca62/b,

7.4.4, 
^ 

Kuratórium tagja:
Név: PozsgaiZita
Lakcím:6500 Baja, Mazsola utca 5,

7.5, 
^ 

Kuratórium megbízatása határozatlan időre szól.

7.6. 
^ 

Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy (1) alkalommal ülésezik. Az összehívás Oberth József
elnök, akadályoztatása esetén Mándi Bettina kuratóriumi tag feladata. A Kuratórium ülését írásban, a napirend
egyidej ű írásbe li közlésével kel l összeh ívni.

7.7. Az Alapító, vagy a Kuratórium bármely tagja kérelmére a Kuratórium ülését soron kívül, írásban, a napirend
egyidejű írásbeli közlésévelössze kell hívni. Az összehívás Oberth József elnök, akadályoztatása esetén Mándi
Bettina kuratóriumitag feladata. Amennyiben az ülés összehívására az összehívásra vonatkozó kérelmet követő
nyolc nap elteltével nem került sor, a kérelmező saját hatáskörben összehívhatja az ülést.

7.8. A Kuratórium tagjának egy szavazata van. A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen legalább három
tag jelen van. A Kuratórium ülései nyilvánosak.

7.9. 
^ 

Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a
javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

7.1.O. Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.

7.11. Ösztöndíjat a Kuratórium esetijelleggel ítélhet oda.
i ] ]:., ,l.-:, |! .: ,.]jil. !.r.!,]_] a-,j ,-,;, 
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9. Az Alapítvány képviselete, rendelkezés a pénzforgalmi számláról

9.1. Az Alapítványt oberth Józsel a Kuratórium elnöke, önállóan képviseli.

9.2. 
^ 

Kuratórium elnöke meghatalmazása alapján, az abban meghatározott időszakban és tárgyban, az
Ala pítvány képviselője Ku ratóriu m tagja lehet.

9.3. A képviseletijog szabályai csak az alapítványnak a Bíróság által való nyilvántartásba vétel után, tehát a
nyilvántartásbavételre,irányuló eljárás jogerős határozattal történt lezárása után,lépnek hatályba. Az alapítvány
képviselője eát követő.en,járhat el harmadik személyek, bíróságivagy más hatóság előtt.

9.4. Az Alapítvány pénzforgalmiszámlájáróla Kuratórium elnöke és egy, a Kuratórium,általmeghatalmazott
sze mély ketten együttesen jogosu lta k re ndel kezni.

10. Vagyonkimutatás

10.1. Az Alapítvány vagyonáról, bevételeiről és kiadásairól minden év december 31-i állapotnak megfelelően
mérleget kell készíteni.

LL. Az Alapítvány gazdálkodása:

LL.t. Az Alapítvány a jelen alapító okiratban meghatározott célja szerinti tevékenységet (4. pont) és.$
tevékenységet végez, amennyiben az alapítványi cél megvalósítását nem veszélyezteti. Gaz
tevékenységét a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes
350/20LL. (Xll. 30.) kormányrendelet alapján végzi.

:2Dz1.1o.2.p.



1t.2, Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai elérése érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végezhet. Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem
visszaforgatja az alapító okiratban foglalt tevékenységre. Az Alapítvány befektetési tevékenységet a Kuratórium
által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat.

LL.3, Az Alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának a jelen alapító okiratban meghatározott adatait a
www,mejok.com című honlapon hozza nyilvánosságra.

11.4. Az Alapítvány Kuratóriumának üzemeltetési, fenntartási költségeit (kiadásait) és az egyéb közvetett
költségeket (kiadásokat) az alapítványi célú tevékenység (4. pont) és a vállalkozási tevékenység között az
árbevételek arányában évente meg kell osztani.

11.5.
Az Alapítvány bevételei a következők:

11.5.1-.

Alapítványi célú tevékenység bevételei (minden olyan bevétel, amely nem a vállalkozásitevékenységhez
kapcsolódik, íde értve az esetleges céltámogatásokat is), melyek a következők:

11-.5.]-.1.

Kizárólagalapítványi célú tevékenységet szolgáló vagyontárgy értékesítése, amennyiben az ebből származő
bevétel kizárólag az alapítványi célt szolgálja;

17.5.L.2.
A cívil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (Xll.
30.) kormányrendeletben meghatározott egyéb bevételek.

tL,5.2,
A válla lkozási tevékenység bevételei.

t2.Határozatok és nyilvá nosság

L2.t. A testÜleti szervek döntéseit az Alapítvány ügyintéző szerve a határozatok tárában tartja nyilván. A
nyilvántartásban fel kell tÜntetni az egyes döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők
számarányát, személyét.

L2,2.;Az,A[apítványdö.ntéseinek az érintettekkelvaló közléséről,,írásban,utólag,igazolható módon, oberth
JÓzsef elnök;iakadát}oztatása esetén Mándi Bettina kuratóriumi tag:gond:oskodikl:":

12.3. A testületi szerveltldöntéseit az Alapítvány ügyintéző szerve az Alapítvány székhelyén elhelyezett
hírdetőtáblán és honlapján hozza nyilvánosságra.

12.4. AzAlaPÍtvány műkÖdésével kapcsolatos iratokba az Alapítvány székhelyén, előre egyeztetett időpontban,
bárki betekinthet.

L2.5. AzAlapítvány működésének módjáról, az alapítványiszolgáltatások igénybe vételének módjáról,
beszámolóinak közléséről székhelyén kifüggesztve, és a www.mejok.com című oldalon tájékoztatja a
nyilvánosságot.

,í"'n-§,j,1?\
13. Összeférhetetlenség

Az Alapítvány az összeférhetetlenség szabály ozásZra a Civil szervezetek működéséről és tá
201-1. évi CLXXV. törvény előírásait alkalmazza:
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,,38. § (1)A leefőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet
részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, i|letve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
(2) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagságijogviszony
a lapjá n nyújtott, létesítő okiratna k megfelelő cél szerinti juttatás.
(3) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könywizsgálója az a személy, aki
a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület
leg-főbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerintijuttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagságijogviszony alapján a létesítő
okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerintijuttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója,
39. § (1)A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt -
annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást
helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatósá g az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felf ü ggesz-tette vagy tö rö lte.

'.{2) Avezető,tisztségviselő, illetve,az ennek jelölt:személy köteles valamennyi érintett közhászn11 |

szervezetet'előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is
betölt."

L4.Zárő rendelkezések

L4.L. Az Alapítvány határozatlan időre alakul.
14.2. Megszűnése esetén a fennmaradó vagyont a Magyar EmberiJogvédő Központ részére kellteljes
egészében átadni.
L4.3. Az alapító tudomásulveszi, hogy az Alapítvány Fővárosi Bíróság általtörténő nyilvántartásba vétele után

'|,' ,.. ,. azAlapítvánW nem vonhatja vissza. _,o"::,,.:_:,i., :',,.,l:j].:1i,],

illilr5'í,4.4. Az Alapítvány megszűnésére a Polgári,Törvéhykönyv rendelkezései az irányadók.
.ii.i:'.Éú]i]É],. ].,,,*,1 j l'|;?
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il ;,: ,: , t,4.5. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 3:378-3:404. §-ai az ,

ei,;{rányadók ,,r',;]

14.6.Ezaz okirat hat eredeti példányban készült, melyet az alapító, mint akaratával mindenben mege gyezőt,
jóváhagyólag aláírt.

7áradék

Az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos
tartalmának.

#qvo,,
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Budapest, 2OL6. március 30.
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