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1. Az alapítvány neve: Média Unió a Társadalmi Tudatformálásért Közhasznú
Alapítvány
2. Az alapítvány székhelye: 1137 Budapest, Pozsonyi út 43, I. em. 1.
3. Az alapítók:
-

ARC Művészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
AXEL SPRINGER-BUDAPEST Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság
CAMPUS MÉDIA Kiadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
ESMA Spanyol-Magyar Reklám Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EST Media Group Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
EUROPLAKÁT Reklám- és Hirdetésszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
HAMU és GYÉMÁNT Kiadói és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
INDEX.HU Informatikai Zártkörűen Működő
Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Magyar Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MTG Metro Gratis Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság
„NÉPSZABADSÁG” Kiadói és Nyomdaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
[origo] Média és Kommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
PANNON LAPOK TÁRSASÁGA Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság
PORT Data Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Z+ Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Helyi Rádiók Országos Egyesülete

1. Az alapítvány célja
Az Média Unió a Társadalmi Tudatformálásért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban:
Alapítvány) azért jött létre, hogy felkarolja a közérdekű, társadalmi célú reklámokat,
biztosítva ezzel országos kampányok létrejöttét, és a társadalmilag hasznos üzenetek átadását.
Kiemelt tevékenységi körébe tartoznak az egészségvédelemmel, környezetünk védelmével,
bűnmegelőzéssel, kisebbségekkel, esélyegyenlőséggel, állatvédelemmel, közlekedésbiztonsággal, oktatással kapcsolatos reklámkampányok szervezése.
Magyarországon a társadalmi célú üzenetek az Alapítvány létrehozatalát megelőzően
általában ad hoc jelleggel jelentek meg. Gyakori, volt, hogy egy-egy szervezet magában
indított rövid idejű, a társadalmi ügyre a figyelmet ráirányító kampányt. Az általában
alulfinanszírozott, minimális büdzséből készülő társadalmi célú kampányok hatása rövid távú,
s rendszerint kimerül reklámok készítésében és megjelenítésében
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Az Alapítvány célja, hogy összefogással, stratégiai kommunikációval, megerősítő
kampányokkal, kiegészítő kommunikációval a problémát jobban lehet tudatosítani az
emberekben, nagyobb változást lehet elérni.
Az Alapítvány olyan politikamentes szervezet, amely az egész országban zajló közérdekű
kampányok lebonyolítását vállalja.
Az Alapítvány legfőbb célja közérdekű társadalmi célú reklámkampányok szervezése és
elhelyezése a médiában, valamint reklámhordozó-eszközökön abból a célból, hogy
szignifikáns, mérhető változást érjen el a magyar társadalomban minden magyar állampolgárt
érintő társadalmi ügyekben.
Az Alapítvány az egész országot érintő társadalmi problémák, ügyek közvetítését vállalja.
Támogatja a hasonló célú civil szervezetek céljait, illetve szorgalmazza azok céljainak és
erőforrásainak egyesítését, a párbeszéd kialakítása és a hatékony kommunikáció elérésének
érdekében.
Az Alapítvány fő feladatai a következők:
1. összegyűjti az általa végzett közhasznú tevékenységek körébe tartozó országos
jelentőségű közérdekű társadalmi üzeneteket és kommunikációs projekteken keresztül
eljuttatja a különböző célcsoportokhoz;
2. az Alapítvány összesíti a támogatói által felajánlott médiafelületeket, valamint
erőforrásokat, hogy egységes, átütő kampány létrejöttét segítse;
3. az Alapítvány partner-intézményei segítségével méri a kampány hatását és
sajtóvisszhangját, s az eredményeket publikálja;
4. az Alapítvány reklámügynökségeket kér fel a társadalmi munkában készülő kreatív
anyagok elkészítésére,
5. ingyenes és összefogott média-megjelenést biztosít az adott kampányhoz,
6. saját vagyonából és a támogatók által felajánlott adományokból biztosítja a
kampányokhoz szükséges anyagi fedezetet, elsősorban a gyártási költségekre
vonatkozóan.
Az Alapítvány a közhasznú szervezet követelményei szerint végzi tevékenységét arra
tekintettel, hogy céljai és feladatai az 1997. évi CLVI. Törvény 26 § -ának c.) pontja szerinti
alábbi közhasznú tevékenységek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
emberi és állampolgári jogok védelme,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
8. fogyasztóvédelem,
9. euroatlanti integráció elősegítése,
10. bűnmegelőzés és az áldozatvédelem.
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Az alapítvány sem közvetlen sem közvetett politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és ezektől támogatást nem fogad
el.
2. Csatlakozás
Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt
csatlakozhatnak, ha az alapító okiratban megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel
hozzájárulnak és a jelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadják. A csatlakozási szándékot
írásban kell bejelenteni, melynek elfogadásáról a kuratórium dönt.
3. Az alapítvány vagyona és gazdálkodása
Az alapítók a megfogalmazott célok elérése érdekében a jelen alapító okirat aláírásától
számított nyolc napon belül az Alapítvány bankszámláján egyenként, egyszeri befizetéssel
elhelyezendő 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer Forint, tehát összesen 2.000.000,-Ft, azaz
Kettőmillió Forint vagyont rendelnek, amely összeg kizárólag az alapítványi célok
érdekében használható fel. Az alapítók által rendelkezésre bocsátott összeg teljes egészében
felhasználható. Az Alapítvány előbbiekben megfogalmazott induló vagyona növekedhet a
kezelő szerv gazdálkodásának eredményével. Az Alapítvány céljai elérése érdekében
támogatásokat, adományokat gyűjt. Az alapító vagyont meghaladó, mindenkori teljes vagyon
is felhasználható az Alapítvány céljainak megvalósítása során.
Az Alapítvány céljának eléréséhez az alábbi – köztük gazdasági – tevékenységet is végez, így
különösen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

témák sajtófigyelése,
rendezvény, bemutató, szervezése,
feladatmenedzselés,
kulturális és egyéb társadalmi, szakmai tervezés, szakértői tevékenység,
hirdetés, reklám, propaganda,
közvélemény-kutatás,
adatfeldolgozás,
adatbanki tevékenység,
időszaki kiadvány megjelentetése.

4. Gazdálkodás
Az alapítványi vagyon felhasználása:
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez; gazdálkodása alatt elért eredményét nem osztja
fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. Az alapítványi vagyont az
alapítványi célok megvalósítása érdekében kell felhasználni, így különösen az alapítvány cél
szerinti juttatásainak pályázatok útján történő szétosztására, valamint az alapítvány
működtetésével kapcsolatos dologi és személyi kiadások fedezésére, fenntartásával
kapcsolatos kiadások fedezésére.
5. A kezelő szerv
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Az alapítványi vagyont az Alapítók által létrehozott öttagú kuratórium kezeli. A kuratórium
elnökét és tagjait határozott időre, három éves időszakokra az Alapítók kérik fel, illetve jelölik
ki.
A Kuratórium tagjai:
1. Hankiss Elemér
2. Kepes András János
3. Novák Péter
4. Rudolf Péter
5. Dr. Schmidt Mária
A kuratórium elnöke és az alapítvány képviselője: Dr. Schmidt Mária Erika. A kuratórium
– működésének megkezdése után – az alapítvány alkalmazottjának is képviseleti jogot
biztosíthat. A képviseleti joggal felruházott alkalmazott önállóan is elláthatja az ügyvezetéssel
és képviselettel járó feladatokat, amelynek teljesítéséért a kuratóriumnak tartozik
felelősséggel.
Az alkalmazott képviseleti joga nem érinti az elnök képviseleti jogát. A kuratórium elnöke
egy további kuratóriumi tag együttes aláírásával jogosult a bankszámla felett rendelkezni.
A kuratórium évente legalább egy alkalommal ülésezik, melyet az elnök hív össze. Össze kell
hívni a kuratóriumot a tagok 2/3-os többségének, valamint a felügyelőbizottság indítványára
is, az ok és cél megjelölésével. A kuratóriumi ülésekre szóló meghívót a tagoknak az ülést
megelőző legalább 15 nappal korábban kézhez kell venniük. A meghívóban szerepelnie kell
az ülés időpontjának, helyének és a napirendi pontok pontos megjelölésének. A kuratóriumi
ülés előtt nyolc nappal bármelyik kuratóriumi tag kérheti az általa megjelölt kérdés napirendi
pontként való felvételét.
A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon legalább
négy (4) tagja jelen van. A kuratórium a döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel
hozza meg. Azokat a javaslatokat, amelyekre a kuratórium tagjai azonos számú „igen” és
„nem” szavazatot adtak le, elvetettnek kell tekinteni. Határozatképtelenség esetén az ülést 8
napon belül újból össze kell hívni az eredeti napirendi pontok tekintetében, az így
megismételt ülés akkor is határozatképes, ha azon legalább három (3) tag jelen van. A
megismételt ülésen hozott határozatok tekintetében a fenti határozathozatali szabályok
irányadóak.
A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a kuratórium ülésén választott
levezető elnök ír alá és a két kuratóriumi tag hitelesíti. A kuratórium elnöke a kuratórium
határozatairól nyilvántartást vezet (határozatok tára). A nyilvántartásnak rendelkeznie kell: a
határozat tartalmáról, a határozat időpontjáról és hatályáról, a határozatot ellenzők és
támogatók számarányáról és személyéről.
A kuratórium határozatait a kuratórium elnöke közli az érintettekkel a határozat
meghozatalától számított nyolc napon belül írásban, ajánlott postai küldeményként feladva. A
kuratórium elnöke gondoskodik az alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratok
őrzéséről. Ezen iratokba bárki betekinthet a kuratórium elnökével előzetesen egyeztetett
időpontban az alapítvány székhelyén, és arról saját költségén másolatot készíthet. Az
alapítvány a testületi szervek döntéseit a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán hozza
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nyilvánosságra. Az alapítvány szervei működésének módjáról, a szolgáltatásai
igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseiről az Alapítvány honlapján
(www.mediaunio.hu) tájékoztatja a nyilvánosságot. A kuratórium legfontosabb feladata, hogy
döntsön az alapítványi vagyon alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, valamint a
vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási kérdésekben. Csak olyan támogatást fogadhat el, amely
olyan személytől származik, aki az Alapítvány céljaival, szellemiségével, elveivel
összeegyeztethető tevékenységet folytat.
Az alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
jelentést készíteni az 1997. évi CLVI. tv. 19. § (3) bekezdése szerinti tartalommal. A
közhasznú jelentés elfogadása is a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az éves
közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet az alapítvány székhelyén, a kuratóriumi elnökkel
előzetesen egyeztetett időpontban, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.
A közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló elfogadásához a kuratóriumi tagok egyhangú
szavazata szükséges.
Összeférhetetlenségi okok:
A kuratórium döntéseinek meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa a döntés alapján kötelezettség vagy
felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő
jogügyletben egyébként érdekelt.
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt (1997. évi CLVI. törvény 8–9. §).
A kuratóriumi tagoknak a fenti összeférhetetlenségi okokról nyilatkozniuk kell. Amennyiben
a tagságuk ideje alatt összeférhetetlenségi ok áll be, úgy azt az ok beálltától számított nyolc
napon belül a kuratórium elnökének jelenteni kell. A kuratórium elnökének felhívásától
számított nyolc napon belül a tagnak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenség
megszüntetéséről. Ennek, ill. lemondás hiányában az alapítók visszahívják a kuratóriumi
tagot.
Munkájának segítése érdekében a kuratórium munkaszervezetet hozhat létre, a munkavállalói
felett a kuratórium elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat.
6. A felügyelőbizottság
Az Alapítók az Alapítvány gazdálkodásának és működésének ellenőrzésére háromtagú
felügyelőbizottságot hoznak létre. A felügyelőbizottság tagjait az alapítók jelölik ki, a
felügyelőbizottság az ügyrendjét maga határozza meg, elnökét tagjai maguk közül választják,
egyebekben rá a kuratóriumra vonatkozó szabályok az irányadók.
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A felügyelőbizottság tagjai:
1. Dr. Csató Mária Sarolta
2. Dr. Kálmán János
3. Dr. Török Imre János
Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke, tagja, aki az Alapítvány kuratóriumának elnöke vagy
tagja, az Alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, és jogszabály
másképpen nem rendelkezik, – aki az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül, – aki az
előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt (1997. évi CLVI. törvény 8–9. §).
A felügyelőbizottsági tagoknak a fenti összeférhetetlenségi okokról nyilatkozniuk kell.
Amennyiben a tagságuk ideje alatt összeférhetetlenségi ok áll be, úgy azt az ok beálltától
számított nyolc napon belül a kuratórium elnökének jelenteni kell. A kuratórium elnökének
felhívásától számított nyolc napon belül a tagnak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenség
megszüntetéséről.
A felügyelőbizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek keretében a
kuratórium elnökétől jelentést, az Alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja. A felügyelőbizottság tagja az Alapítvány kuratóriumának ülésén
tanácskozási joggal részt vehet.
A felügyelőbizottság köteles a kuratórium elnökét tájékoztatni, és a kuratórium összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: az Alapítvány működése során olyan
jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás
történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a
kuratórium döntését teszi szükségessé; a kuratórium felelősségét megalapozó tény merült fel.
A kuratóriumot a felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc
napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium
összehívására a felügyelőbizottság is jogosult. Ha a kuratórium a törvényes működés
helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles
haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
A felügyelőbizottság részletes ügyrendjét maga állapítja meg és a kuratórium hagyja jóvá.
A felügyelőbizottság üléseit az elnök vezeti. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha az
ülésein az elnökön kívül legalább egy bizottsági tag is jelen van. A felügyelőbizottság
határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza. A felügyelőbizottság elnöke, tagja a
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kuratórium ülésén tanácskozásai joggal vesz részt. A kuratórium ülésére a felügyelőbizottság
elnökét és tagjait meg kell hívni.
A felügyelőbizottság évente legalább két alkalommal ülésezik, melyet az elnök hív össze. A
felügyelőbizottság összehívására a kuratórium összehívásának szabályait kell megfelelően
alkalmazni.
7. Vegyes rendelkezések
Az Alapítvány határozatlan időre jött létre. Megszűnése esetén vagyonát hasonló célú
szervezet támogatására kell fordítani. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a
Polgári törvénykönyv és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI tv. rendelkezései
az irányadóak.
Az alapítvány megszűnésére vonatkozóan a Ptk. 74. §/E (2–4) bekezdései az irányadóak.
Budapest, 2008. ……………………………………
ARC Kft.

MTM-SBS Zrt.

CAMPUS MÉDIA Kft.

……………………………
Bakos Gábor
ügyvezető

……………………………
Várdy Zoltán
vezérigazgató

……………………………
Baranyai Zsolt
ügyvezető

ESMA Zrt.

EST Media Group Kft.

EUROPLAKÁT Kft.

……………………………
Dr. Bleuer István
igazgatósági tag

……………………………
Kádár Tamás
ügyvezető

……………………………
Zoltai László Boda János
ügyvezetők

HAMU és GYÉMÁNT Kft.

Heti Válasz Kiadó Kft.

INDEX.HU Zrt.

……………………………
Krskó Tibor
ügyvezető

……………………………
Borókai Gábor
ügyvezető

……………………………
Vaszily Miklós
vezérigazgató

AXEL SPRINGER-BUDAPEST Kiadói Kft.

PORT Data Kft.

………………………………………………………….…
Dr. Bayer József
Dr. Király Mária
ügyvezető
munkavállaló

……………………………
Parragh Gábor
ügyvezető

Magyar RTL Televízió Zrt.

Sláger Rádió Zrt.

………………………………………………………….…
Dirk Gerkens
Róbert Ákos
igazgatósági tag
igazgatósági tag

……………………………
Heal Edina
igazgatósági tag
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Magyar Televízió Zrt.

Z+ Zrt.

………………………………………………………….…
Medveczky Balázs
Nagy Attila
munkavállaló
munkavállaló

……………………………
Málnay Levente
vezérigazgató

MTG Metro Gratis Kft.
………………………………………………………….…
Hivatal Péter
Miklósi Gizella Éva
ügyvezető
munkavállaló
„NÉPSZABADSÁG” Zrt.
………………………………………………………….…
Kovács Tibor
Szatmári Maryla
igazgatósági tag
munkavállaló
[origo] Zrt.
………………………………………………………….…
Fischer András
Cseke Zoltán
vezérigazgató
munkavállaló
PANNON LAPOK TÁRSASÁGA Kft.
………………………………………………………….…
Kázmér Judit
Bodócz Róbert
ügyvezető
Helyi Rádiók Országos Egyesülete
………………………………………………………….…
Radetzky András
elnök
Készítette és ellenjegyezte:
Dr. Kocsi Balázs ügyvéd (Grób és Kocsi Ügyvédi Iroda)
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