Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány
Alapító Okirata
(a módosított szövegrészek kiemelésre kerültek)
A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Alapító) a jelen Alapító Okirattal a Ptk.-nak
az alapításkor hatályos 74/G.§-a alapján – az 1947. évi XVIII. törvénnyel kihirdetett Párizsi
Békeszerződés 27. Cikkének 2. pontjában vállalt nemzetközi jogi kötelezettség teljesítésére, az
örökös nélkül elhalt zsidó származású, vallású, sérelmet szenvedett személyek után a zsidó
közösségek kárpótlására, a közösség életben maradt tagjai javára és érdekében – az alábbiakban
részletezett állami közfeladat folyamatos biztosítása céljából határozatlan időre Közalapítványt
hoz létre.
Az Alapító képviseletét a kultúráért felelős minis zter látja el és gyakorolja – az Alapító
Okirat módosításának kivételével – az Alapítót megillető jogokat és kötelezettségeket,
ideértve az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés értékelését is.

I.

A Közalapítvány neve

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (a továbbiakban: Közalap ítvány)

II.

A Közalapítvány s zékhelye

1054 Budapest, Tüköry u. 3.

III.

A Közalapítvány célja
1. A Közalapítvány a részére átruházandó javakból, azok hozadékaiból megtere mtse
annak lehetőségét, hogy azok a személyek, akik zsidó származás uk miatt faji, vallási
vagy más fasiszta szellemű zaklató rendszabályok elszenvedői voltak és utódaik, ha
Magyarors zágon élnek (életvitelszerűen Magyarországon tartózkodnak), továbbá e
személyek közösségei, ha Magyarországon be jegyzett s zékhelyük van vagy
Magyarors zágon is működnek, újjászervezhessék vallási, kulturális, oktatási
rendsze rüket, erősíthessék zsidó identitásukat, és a személyek szociális helyzetüket
javíthassák.
2. A Közalapítvány olyan kiemelkedően közhasznú tevékenységet lát el, amelyről az 1947.
évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjának felhatalmazása alapján az államnak kell
gondoskodnia (Ksztv. 5.§ a) pont).
3. A Közalapítvány a Ksztv. 26.§ c) pontjában felsorolt tevékenységek közül a következőket
végzi (Ksztv. 4. § (1) bekezdés a) pont):
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
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-

kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőségének elősegítése,
emberi és állampolgári jogok védelme,
rehabilitációs foglalkoztatás.

4. Fenti tevékenységek keretében (Ksztv. 4. § (1) bekezdés b-d) pont)
- vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végez,
- gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban
meghatározott tevékenységre fordítja,
- a Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, sem közvetlenül sem közvetett módon
továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet
nem állíthat és nem támogathat.
IV. A Közalapítvány jellege
A Közalapítvány nyílt, ahhoz pénzbeli vagy más vagyonrendeléssel, illetve egyéb, vagyoni
értékű felajánlással bárki csatlakozhat, akinek adományát a Közalapítvány elfogadja. A
csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt. Elutasíthatja azon célhoz kötött felajánlások
elfogadását, amelyek esetében a megjelölt cél nem, vagy csak részben illeszkedik a
Közalapítvány Alapító Okiratában rögzített célokhoz.

V. A Közalapítvány vagyona
1. Az Alapítvány által a Közalapítványnak juttatott induló vagyon a következő eszközökből
áll:
a) 4 milliárd forint címletértékű, kizárólag életjáradékra váltható kárpótlási jegy,
b) az Alapító Okirat mellékletében felsorolt ingatlanok 1.271,8 millió forint értékben,
c) az Alapító Okirat mellékletében felsorolt muzeális értéktárgyak 12.400 ezer forint
értékben.
2. A Közalapítványt, annak létrehozásáról szóló 1035/1997. (IV. 10.) Korm. határozat 3.
pontja alapján, az Alapító a folyamatos működés biztosítására az éves központi
költségvetési törvényben évenként meghatározott összegű költségvetési támogatásban
részesíti, melyet bevételként kell elszámolni.

VI. A Közalapítvány gazdálkodása
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1. A Közalapítvány vagyonának felhasználásáról a Kuratórium - az Alapító Okiratban és a
Vagyonkezelési Szabályzatban foglalt előírásoknak megfelelően - dönt.
2. A Közalapítvány célvagyona a Közalapítvány törzsvagyonon felüli vagyonrésze, valamint
ezen és a törzsvagyon hozadékai. A Közalapítvány célvagyona részévé válnak a
későbbiekben a Közalapítványhoz csatlakozó bel- és külföldi természetes és jogi
személyek feltétel nélküli, valamint a feltételekhez kötött pénzbeli és dologi adományai,
amennyiben ezeket a Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja, illetve a Közalapítvány
vállalkozási tevékenységből származó bevétele.
3. A célvagyon a közalapítványi célok megvalósítását és működési költségeinek biztosítását
szolgálja, azt a Kuratórium - az Alapító Okirat, valamint a Befektetési és Vagyonkezelési
Szabályzat keretei között - szabadon felhasználhatja.
4. A Közalapítvány saját tőkéje az alapításkori ingatlanvagyon és muzeális értéktárgy 50%ának megfelelő érték, illetve annak a Központi Statis ztikai Hivatal által közzétett előző
évi fogyasztói árindexével folyamatosan átértékelt összegének mértéke alá nem
csökkenhet a Közalapítvány fennállásának ideje alatt. E szabály alkalmazásakor a saját
tőke számításánál a Közalapítvány tulajdonába került életjáradékra váltható kárpótlási
jegy, illetve annak forintértéke nem vehető figyelembe (törzsvagyon).
5. A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében folytathat, amelynek mértéke nem haladhatja meg az V/1. b) és c) pontokban
megjelölt vagyontárgyak összesített, mindenkori értékének 50%-át. Vállalkozási
tevékenységet kizárólag belföldön, az Alapító Okiratban meghatározott célkitűzések
megvalósítása érdekében folytathat úgy, hogy a Közalapítvány céljának megvalósítását
nem veszélyeztetheti, és felelősségvállalása az adott ügylet során nem haladhatja meg
vagyoni hozzájárulása összegét, figyelembe véve a VI/4. pontban foglaltakat. Az induló
vagyont képező ingatlanok bérbeadás útján is hasznosíthatóak.
6. A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében évente dönt a
Közalapítvány céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható
pénzeszközök mértékéről, felosztásuk módjáról.
7. Az életjáradék kifizetésének rendjét a Kuratórium szabályozza. Az életjáradékra váltható
kárpótlási jegy juttatása a személyenkénti 600 ezer forint címletértéket nem haladhatja
meg.
8. A Közalapítvány befektetési tevékenységet a Kuratórium által elfogadott befektetési
szabályzat szerint végzi (Ksztv. 17.§).
9. A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mé rtékéig, de
legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat
az alapító okiratban foglalt célokra.
10. A támogatás odaítélésekor – a természetes személyek részére szociális ellátást biztosító
támogatások kivételével – a Közalapítvány köteles szerződést kötni. Ebben meg kell
határozni a támogatás célját, a kedvezményezett elszámolási kötelezettségét, a
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közalapítványi támogatás felhasználásának rendjét, a szerződésszegés következményeit,
ki kell kötni a Közalapítvány ellenőrzési jogát, valamint azt, hogy a támogatás
felhasználását az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
ellenőrizheti. A támogatások odaítélésénél, elszámolásánál és a felhasználásuk
ellenőrzésével kapcsolatos további rendelkezéseket az SZMSZ tartalmazza.
11. A Közalapítvány csak olyan gazdálkodó s zervezetben vehet részt, amelyben legalább
többségi befolyással rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulása mértékét. A Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó s zervezet
további gazdálkodó szerve zetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben
részesedést nem szere zhet.
VII. A Közalapítvány s zervezete
A. A Kuratórium
1. A Közalapítvány vagyonának kezelője és legfőbb döntést hozó szerve a 20 tagú
Kuratórium.
2. A Kuratórium tagjait az Alapító – a zsidó szervezetek javaslata alapján jelölt személyek
közül – a magyarországi zsidó szervezetek, a nemzetközi zsidó szervezetek jelöltjei,
valamint a tudomány és a közélet kiemelkedő személyiségei köréből kéri fel határozatlan
időre. Az Alapító a Kuratóriumban két taggal képviselteti magát. A Kuratórium
tisztségviselőit – legfeljebb két társelnökét, illetve két alelnökét – az Alapító a Kuratórium
tagjai közül jelöli ki.
3. A Kuratórium tagjai a következők:
Zoltai Gusztáv, a Kuratórium társelnöke
/a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége által javasolt tag/
Eliezer Gilad, a Kuratórium társelnöke /a tudomány és a közélet kiemelkedő
személyiségei köréből felkért/
Herczog László, a Kuratórium alelnöke
/a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség által javasolt tag/
Dr. Kardi Judit, a Kuratórium alelnöke
/a Magyarországi Cionista Szövetség által javasolt tag/
Dr. Bajor Gábor, a Kuratórium tagja /a B’nai Brith Egyesület által javasolt tag/
Dr. David Moskovits, a Kuratórium tagja /a World Jewish Restitution Organization
által javasolt tag/
Diener Jorge, a Kuratórium tagja
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/a World Jewish Restitution Organization által javasolt tag/
Dov Levy, a Kuratórium tagja
/a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség által javasolt tag/
Dr. Feldmájer Péter, a Kuratórium tagja
/a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége által javasolt tag/
Dr. Gulyás Kálmán, a Kuratórium tagja
/az Alapító által javasolt tag/
Gárdos Bernadett, a Kuratórium tagja
/a Szim Shalom Hitközség által javasolt tag/
Kirschner Péter, a Kuratórium tagja
/a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület által javasolt tag/
Kraus z István a Kuratórium tagja
/a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége által javasolt tag/
Micha Harish, a Kuratórium tagja)
/a World Jewish Restitution Organization által javasolt tag/
Or-Csillag Shai, a Kuratórium tagja
/a World Jewish Restitution Organization által javasolt tag/
Sessler György, a Kuratórium tagja
/a Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete által javasolt tag/
Dr. Szabó Zoltán, a Kuratórium tagja
/az Alapító által javasolt tag/
Dr. Szenes Iván, a Kuratórium tagja
/a Magyar Ellenállók és Antifasiszták – Nácizmus Üldözötteinek Bizottsága által
javasolt tag/
Tordai Péter, a Kuratórium tagja
/a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége által javasolt tag/
Weisz Péter, a Kuratórium tagja
/a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége által javasolt tag/
5. A kuratóriumi tagság megszűnik
a) lemondásával;
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b) halálával;
c) a Közalapítvány megszűnésével;
d) az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII.
törvény s zerinti esetben (vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség elmulasztása).
6. A megüresedett kuratóriumi hely betöltéséről az Alapító dönt úgy, hogy a
kuratóriumi tagra az a s zervezet tesz javaslatot, amely a Kuratórium
megalakításakor az adott személyt javasolta. Ha a szervezet az Alapító erre
vonatkozó felhívásától s zámított 30 napon belül ne m tesz javaslatot, az Alapító a
kuratóriumi hely betöltéséről javaslata nélkül is dönthet.
B. A Kuratórium működése
1. A Közalapítvány gazdálkodására, működésére, szervezetére, képviseletére vonatkozó
további előírásokat és a Kuratórium döntéshozatalának részletes szabályait a Szervezeti és
Működési Szabályzat (a továbbiakban: „SZMSZ”) határozza meg.
2. A Kuratórium hatáskörében:
a) elfogadja a Közalapítvány Szervezeti és Működési, valamint Befektetési és
Vagyonkezelési Szabályzatát, illetve a működéshez szükséges egyéb szabályzatokat
(pénzkezelési, stb.);
b) elfogadja saját ügyrendjét;
c) elfogadja a Közalapítvány éves pénzügyi-gazdálkodási tervét és költségvetését;
d) elfogadja a Közalapítvány éves beszámolóját;
e) elfogadja a közhasznúsági jelentést;
f)
évente köteles beszámolni az Alapítónak a Közalapítvány működéséről;
g) elfogadja (vagy visszautasítja) a Közalapítványhoz való csatlakozást, a pénzbeli
vagy természetbeni, illetve bármely más eszközökkel vagy módon történő
támogatást, megállapodik mindezek feltételeiről;
h) javasolja az Alapítónak a Közalapítvány más alapítvánnyal (közalapítvánnyal) való
egyesítését;
i)
gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a Kuratórium döntésének
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya
(ha lehetséges személye) megállapítható (határozatok könyve);
j)
rendelkezik a Közalapítvány vagyonáról, dönt a befolyt pénzeszközök
felhasználásáról, pályázatot bocsát ki és bírál el;
k) dönt 10 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalásról;
l)
dönt a költségvetési előirányzatot meghaladó vagyontárgy megszerzéséről;
m) más személy tulajdonában álló ingó- és ingatlanvagyonon a Közalapítvány javára
fennálló jogról, illetve a jog gyakorlására vonatkozó feltételek módosításáról;
n) dönt a szervezet korszerűsítéséről;
o) meghatározza a Közalapítvány befektetéseinek összetételét, lejáratát;
p) gondoskodik a Közalapítvány működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának,
beszámolói közlésének nyilvánosságáról;
q) a Közalapítványi Iroda közreműködésével szervezi és bonyolítja a Közalapítvány
befektetési ügyleteit;
r)
vezeti a vagyonkezelésbe átadott-átvett szabad közalapítványi eszközök
nyilvántartását;
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s)
t)
u)
v)

w)
x)

folyamatosan ellenőrzi a tulajdonában lévő vagyon összetételét, a működéssel
kapcsolatos feladatok végrehajtását;
megvitatja és dönt a Felügyelő Bizottság által előterjesztett kérdésekben;
kinevezi/megbízza a Közalapítvány titkárát, illetve gyakorolja vele szemben a
felmondás jogát;
a Közalapítvány működéséhez szükséges ügyintéző, titkársági, pénzügyigazdálkodási, adminisztrációs, könyvvezetési, szervezési feladatok ellátására
létrehozza a Közalapítványi Irodát;
elfogadja a Közalapítvány emblémáját (logóját);
minden olyan ügy, amelyet jogszabály, jelen Alapító Okirat, avagy a Közalapítvány
Szervezeti és Működési Szabályzata a Kuratórium hatáskörébe utal.

3. A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a) a Közalapítvány számviteli beszámolóját;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
f) a Közalapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatás értékét, illetve
összegét;
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
4.A Kuratórium a Közalapítványi Irodán keresztül gondoskodik
a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a Kuratórium döntésének a tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha
lehetséges, személye) megállapítható,
b) a Kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közléséről, illetve nyilvánosságra
hozataláról a d) pontban leírt módon,
c) a Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba történő betekintés
lehetőségéről, amelyre a személyiségi jogok és az üzleti titok védelmének
figyelembe vételével, előzetes megbeszélés után, a Közalapítványi Iroda hivatalos
nyitva tartása alatt kerülhet sor. Az iratokról a Közalapítványi Iroda kérésre
másolatot készít,
d) a nyilvánosság tájékoztatásáról. A Közalapítvány működéséről, szolgáltatási
igénybevétele módjáról, Alapító Okirat szerinti tevékenységének és
gazdálkodásának legfontosabb adatairól (Ksztv. 5.§ b) pontja), beszámolóiról a
nyilvánosságot legalább egy országos napilapban, a Népszabadságban és az Új
Élet című hetilapban tájékoztatja.
5. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente négyszer tart ülést. Az ülést a
Közalapítványi Iroda útján bármelyik társelnök vagy alelnök hívhatja össze. A napirendet
írásban legalább 8 nappal az ülés előtt el kell juttatni a kurátorokhoz.
6. A Kuratórium határozatképes, ha a Kuratóriumi tagok többsége jelen van, közöttük egy
társelnök vagy alelnök. Határozatképtelenség esetén a Kuratórium üléseit 14 napon belül
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változatlan napirenddel az ülés elmaradását követő 30 napon belüli időpontra ismét
össze kell hívni. A Kuratórium legalább 6 tagjának a napirendet is megjelölő indítványára
a társelnök köteles a Kuratóriumot 14 napon belül összehívni 30 napon belüli időpontra.
7. A Kuratórium határozatainak meghozatalához a jelenlévő kuratóriumi tagok egyszerű
többségének támogató szavazatára van szükség. Az összes kurátor 2/3-ának támogató
szavazata szükséges, a következő döntések meghozatalához:
- az SZMSZ megállapításához, módosításához;
- a Vagyonke zelési Szabályzat elfogadásához, módosításához;
- könyvvizsgáló megbízatásához, felmentéséhez.
8. A Kuratórium az Alapítóval együtt közreműködik a Közalapítvány vagyonának
gyarapításában, figyelemmel a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII.
törvény 27. cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X.
törvényben foglalt vagyonelemek felkutatására is.
9. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A személyiségi jogok, valamint a Közalapítvány vagy
üzletfele jogos üzleti érdekei védelmében lehetőség van zárt ülés megtartására, amelyhez
a jelenlévő tagok 2/3-ának egyetértése szükséges. A Kuratórium tagjai közül bárki tehet
javaslatot zárt ülés megtartására.
10. A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell
 a Kuratórium ülésének időpontját, helyét, az ülésen megjelent kuratóriumi tagok
nevét, az ülés napirendjét;
 a hozott határozat évente elölről kezdődő sorszámát, törve az ülés időpontjával;
 a határozat hatályát és tartalmát;
 a határozat támogatóinak és ellenzőinek számarányát (nyílt szavazás esetén
személyét is).
A jegyzőkönyvet a levezető elnök és két, hitelesítőként megválasztott kuratóriumi tag
írja alá. A jegyzőkönyveket, amelyek nem selejtezhető iratok, a Közalapítvány egyéb
irataitól elkülönítetten, évente külön összefűzve kell megőrizni.
11. A Közalapítvány köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben,
legkésőbb június 30-áig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság
számára elérhető módon közzétenni.
12. A Kuratórium határozatában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója /Ptk. 685.§ b) pont/, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más
előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt (Ksztv. 8.§ (1)
bekezdés a)-b) pont). Nem minősül előnynek az egyéb jogszabály szerint folyósított
életjáradék.
C. A Közalapítványi Iroda
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1. A Közalapítvány döntéseinek végrehajtásáról, folyamatos működésének biztosításáról a
Kuratórium munkáját segítő, ügyintéző, titkársági, pénzügyi, gazdálkodási feladatokat
ellátó Közalapítványi Iroda gondoskodik.
2. A Kuratórium a Közalapítvány céljai megvalósítása érdekében pályázat útján 3 évre Titkárt
nevez ki, aki a Közalapítványi Irodán belül annak alárendelt szakmai szervezeti
egységeket, munkacsoportokat hozhat létre és működtethet, amelyeknek feladatairól,
működésük elveiről az SZMSZ rendelkezik.
3. A Titkár hatáskörébe tartozik különösen:
a) közreműködés a Közalapítvány Befektetési és Vagyonkezelési Szabályzatának
módosítása, illetve az SZMSZ, valamint a működéshez szükséges egyéb szabályzatok
(pénzkezelési stb.) kidolgozásában;
b) a Közalapítvány éves munkatervének előkészítése, az ennek megvalósításával
kapcsolatos feladatok meghatározása, és azok teljesítésének irányítása;
c) a Közalapítványi Iroda vezetése;
d) az éves pénzügyi- gazdálkodási terv és költségvetés előkészítése, illetve ennek a
Kuratórium elé terjesztése;
e) az éves beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés összeállítása, illetve ennek a
Kuratórium elé terjesztése;
f) a kuratóriumi döntések előkészítése, végrehajtása;
g) a Közalapítványhoz csatlakozni kívánók személyének a Kuratórium elé terjesztése;
h) minden olyan ügy, amelyet a Kuratórium a Titkár hatáskörébe utal.

4. A Titkár a kuratóriumi ülések tanácskozási jogú, állandó résztvevője.
5. Nem lehet a Közalapítvány Titkára vagy munkatársa az a személy, aki
a) alkalmazotti vagy érdekeltségi viszonyban áll az Alapítóval;
b) a Kuratórium elnöke vagy tagja;
c) a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja;
d) a Közalapítvány könyvvizsgálója;
e) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;
f) az a)-e) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.
D. A Felügyelő Bizottság
1. A Közalapítvány kezelő szervezetének ellenőrzésére az Alapító 7 tagú felügyelő
Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre. A Bizottság évente legalább 4
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alkalommal ülésezik. Munkáját éves munkaterv alapján végzi, a munkatervet és éves
beszámolóját - tájékoztatásul - a Kuratórium elé terjeszti.
2. A Bizottság tagjai a következők:
Dr. Suchman Tamás, a Felügyelő Bizottság elnöke
Donáth László, a Felügyelő Bizottság tagja
Herbert Bloch, a Felügyelő Bizottság tagja
Albert Reichman, a Felügyelő Bizottság tagja
Dr. Galik Gábor, Felügyelő Bizottság tagja
.
Dr. Steiner Pál, a Felügyelő Bizottság tagja
Streit Sándor, a Felügyelő Bizottság tagja
3. A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:
a) a tag lemondásával;
b) a tag halálával;
c) ha az Alapító a kijelölést visszavonja;
d) a Közalapítvány megszűnése esetén.
4. A Felügyelő Bizottság
a) jogosult célvizsgálatot folytatni, ha a közalapítványi célok megvalósítását, illetve a
pénzügyi- gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja, vagy ha
erre az Alapító vagy a Kuratórium felkéri;
b) jogosult a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérni;
c) jogosult a Közalapítvány üzleti könyveit, iratait a pénzkezelés, utalványozás
rendjét megvizsgálni;
d) köteles a Közalapítvány működését és gazdálkodását az ügyek teljes körére nézve
átfogóan ellenőrizni;
e) az éves könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével vizsgálja a pénzügyigazdálkodási tevékenység összhangját;
f) véleményezi az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést;
g) a Közalapítvány működésével összefüggő tapasztalatairól szükség szerint, de
évente legalább egy alkalommal írásban beszámol az Alapítónak.
5. A Felügyelő Bizottság feladatának végrehajtása során kialakított véleményét írásban közli
a Kuratóriummal.
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6. A Felügyelő Bizottság tagjai a Közalapítvány Kuratóriumának ülésén tanácskozási joggal
részt vesznek.
7. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze írásban, a napirend megjelölésével
legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt. Kivételes esetben az ülés haladéktalanul is
összehívható. A Felügyelő Bizottság rendkívüli ülésének összehívását bármely tag
kezdeményezheti, amelynek az elnök a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül
köteles eleget tenni.
8. A Felügyelő Bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
Működésének egyéb szabályait a Felügyelő Bizottság ügyrendje tartalmazza, amelyet a
Felügyelő Bizottság maga állapít meg, és amely nem lehet ellentétes jogszabállyal, jelen
Alapító Okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseivel (Ksztv. 10. § (2)
bekezdés).
9. A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
10. Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon
belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium
összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha a Kuratórium a törvényes működés
helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság
köteles haladéktalanul értesíteni a gazdálkodás törvényességét és célszerűségét ellenőrző
Állami Számvevőszéket, illetőleg a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészséget,
valamint az Alapítót.
11.

A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia
kell
 az ülés időpontját, helyét, a tagok nevét, az ülés napirendjét;
 a hozott határozat évente elölről kezdődő sorszámát, törve az ülés időpontjával;
 a határozat hatályát és tartalmát.
A jegyzőkönyvet minden, az ülésen jelenlévő tagnak alá kell írnia. A jegyzőkönyveket,
amelyek nem selejtezhető iratok, az Alapítvány egyéb irataitól elkülönítetten, évente
külön összefűzve kell megőrizni.

12.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a Kuratórium elnöke, társelnöke vagy tagja;
b) a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik;
c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;
d) az a)-c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója;
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e) a Közalapítvány könyvvizsgálója.
E. A könyvvizsgáló
1. A Közalapítvány könyvelési, gazdálkodási feladatainak ellenőrzését - a Közalapítvány
nyilvántartásba vételét követően - pályáztatás útján felkért, megbízási vagy vállalkozási
jogviszonyban álló könyvvizsgáló végezheti.
2. A könyvvizsgáló
a) köteles félévenként a Közalapítvány könyveit megvizsgálni és ennek, továbbá az
éves működés vizsgálatának eredményéről a Kuratóriumnak a vizsgálatot
követően jelentést készíteni;
b) feladatai ellátása során a könyvvizsgáló (különösen)
 jogosult felülvizsgálni a Közalapítvány pénztárát, szerződéseit, bankszámláját,
 jogosult felvilágosítást kérni a Közalapítvány alkalmazottaitól,
 ellátja a Kuratórium által meghatározott feladatokat.
3. A könyvvizsgáló ellenjegyzése és a Felügyelő Bizottság véleménye nélkül a Kuratórium a
Közalapítvány éves beszámolójának elfogadásáról érvényesen nem hozhat határozatot.
4. Nem lehet a Közalapítvány könyvvizsgálója olyan személy, aki
a)
a Kuratórium elnöke vagy tagja;
b)
a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja;
c)
a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll;
d)
a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül;
e)
az a)-d) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója;
f)
alkalmazotti vagy érdekeltségi viszonyban áll az Alapítóval.
VIII. A Közalapítvány képviselete, aláírási jogosultság
A Közalapítványt harmadik személyek és a hatóságok előtt Eliezer Gilad vagy Zoltai Gusztáv
társelnök együttesen képviseli Herczog László vagy Dr. Kardi Judit alelnökkel. A
Közalapítvány bank (kincstári) számlája feletti rendelkezés szabályai ugyanezek (Ptk. 29.§
(3) bekezdés). A képviseletre jogosultak akadályoztatása esetén legalább két képviseletre
jogosult (társelnök, illetve alelnök) járhat el személyesen. A Közalapítvány Szervezeti és
Működési Szabályzata a működés körében a képviseletre delegálás részletes szabályait
rendezi, és más személy részleges képviseleti jogosultságáról is rendelkezhet. Az SZMSZ
nem lehet ellentétes az Alapító Okirattal.

IX. A ve zető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok
1. 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.
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2. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen írásban tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
X. A Közalapítvány megszűnése
1.

A Közalapítvány megszűnik
a)
b)

c)

d)

e)
f)

ha az Alapító Okiratban meghatározott cél maradéktalanul megvalósult, és a bíróság
a Közalapítványt a nyilvántartásból törli;
amennyiben céljának megvalósítása lehetetlenné vált, illetőleg ha jogszabályváltozás folytán a bíróságnak a bejegyzést meg kellene tagadnia, és az ügyész
keresete alapján a bíróság azt megszünteti;
amennyiben a Kuratórium tevékenységével annak célját veszélyezteti és az Alapító a bíróság felhívása ellenére - a kijelölést nem vonja vissza és kezelőként más szervet
(szervezetet) nem jelöl ki, feltéve, hogy a bíróság azt megszünteti;
ha működésének törvényessége másképp nem biztosítható, és az ügyész kérelmére a
bíróság kötelezi a Kuratóriumot, hogy a Közalapítvány jogszabálynak megfelelő
működését a bíróság által kitűzött határidőre állítsa helyre, amelynek eredménytelen
eltelte után a bíróság a Közalapítványt megszünteti;
ha az érdekelt alapítók közös kérelmére a bíróság annak más alapítvánnyal
(közalapítvánnyal) történő egyesítését rendeli el;
ha a közfeladat iránti szükséglet megszűnt vagy a közfeladat ellátásának biztosítása
más módon, illetőleg más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható,
valamint, ha a céljainak megvalósítása lehetetlenné vált, és az Alapító kéri annak
megszüntetését a bíróságtól.

2. A Közalapítvány megszűnése esetén az alapító köteles a megszűnt közalapítvány
vagyonát – a hitelezők kielégítése után – a megszűnt közalapítvány céljához hasonló
célra fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

XI. Záró rendelkezések
1. A Közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. Az Alapító Okiratot a
bírósági nyilvántartásba vételt követően a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.
2. A Közalapítvány támogatási pénzeszköz juttatásáról dönteni jogosult tisztségviselői
az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
rendelkezéseinek megfelelően ötévente vagyonnyilatkozatot tesznek, amelynek
elmulas ztása esetén megbízatásuk megszűnik.
3. A Közalapítvány részére nyújtott céltámogatás beszámolási rendjére az alapítványok
gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992. (VII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a
számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési
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kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglalt
szabályok az irányadók.
4. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetőleg a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, valamint a Közalapítvány tevékenységére
vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2008.

Gyurcsány Fe renc
miniszterelnök
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Az Alapító Okirat melléklete
A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány tulajdonában lévő ingatlanok
Sorszám
1.
2.1
3.
4.
5.
6.2
7.

Megnevezés

Cím

Területe

házingatlan Bp. I., Szentháromság tér 7-8.
657 m2
házingatlan
Bp. II., Orgona u. 8.
1081 m2
házingatlan
Bp. II., Pasaréti út 48.
1106 m2
házingatlan
Bp. V., Tüköry u. 3.
821 m2
házingatlan Bp. VI., Bajza u. 26. (Benczúr u. 1216/ 2726 tulajdoni
13.)
hányad
gazdasági
Bp. VIII., Mária u. 54.
2872/10000 tulajdoni
épület
hányad
Club-Tomaj
Badacsonytomaj
29 884 m2
üdülő

Hrsz.
6667
12979
11514/11
24656
29604
36795
40/1, 0283/10

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány tulajdonában lévő muzeális értéktárgyak
(festmények)3
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Művész

A mű neve

Aba-Novák Vilmos
Diener-Dénes Rudolf
Iványi Grünwald Béla
Iványi- Grünwald Béla
Kmetty János

Majális
Asztali csendélet gyümölcsökkel
Gémeskútnál
Tóparti táj kanászfiúval
Tabáni részlet

6.

Koszta József

Virágcsendélet

7.

Mednyánszky László

Hegyek között vonuló trén

8.
9.
10.

Mednyánszky László
Mednyánszky László
Ismeretlen (magyar) festő

Táj
Tájkép
Férfiportré

1

A MAZSÖK tulajdonjoga adásvétel jogcímén 2002. június 24-én törölve.
MAZSÖK tulajdonjoga adásvétel jogcímén 2007. február 5-én törölve.
Az 1035/1997. (IV.10.) Korm. határozat és az 1135/2003. (XII.24.) Korm. határozat alapján a MAZSÖK
tulajdonába átadott festmények.
2A
3
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