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Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány  

Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 

 

(a változások vastagon, dőlt betűkkel szedve) 
 

A Magyar Köztársaság Kormánya a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény  
74/G. §-ának (3) bekezdése alapján, a Fővárosi Bíróságon 1990. november 28-án, 777. 
számon nyilvántartásba vett Magyar Auschwitz Alapítvány - Holocaust Dokumentációs 

Központ (1071 Budapest, Damjanich u. 9. IV/3.) vagyonának felajánlását elfogadva, 
közfeladat folyamatos biztosítása céljából - határozatlan időre - közalapítványt (a 

továbbiakban: Közalapítvány) hoz létre, amely a Magyar Auschwitz Alapítvány - Holocaust 
Dokumentációs Központ jogutódja, azzal, hogy a Magyar Auschwitz Alapítvány - Holocaust 
Dokumentációs Központ alapítói a Közalapítvány tekintetében az alapítói jogokat nem 

gyakorolják. A Magyar Köztársaság Kormánya - külön kérelemben - indítványozza a 
hatáskörrel rendelkező bíróságnál a kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítést.  

A Közalapítvány feladatának tekinti a náci koncentrációs táborokban faji, vallási, etnikai és 
más politikai okokból elpusztított magyar állampolgárok emlékének megőrzését, és a 
holocausttal kapcsolatos dokumentáció gyűjtését.  

 
I. A Közalapítvány alapítója 

 
A Magyar Köztársaság Kormánya. 

Az Alapító Okiratban a Kormány felhatalmazza az oktatási és kulturális minisztert, hogy 
eljárjon a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételi eljárásában. Az Alapító képviseletét a 

Közalapítvány tekintetében az oktatási és kulturális miniszter látja el és gyakorolja - az 
Alapító Okirat módosítása, valamint Kuratórium tagjainak kijelölése kivételével - az Alapítót 
megillető jogosultságokat, ideértve a Közalapítvány éves beszámolójának és közhasznúsági 

jelentésének értékelését is.  

 
II. A Közalapítvány neve 

 
Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány.  

Angol elnevezése: Holocaust Documentation Center and Memorial Collection Public 
Foundation. 

Rövidített név: HOLOCAUST Közalapítvány 

 

 
III. A Közalapítvány székhelye 

 
1094 Budapest IX., Páva u. 39.  

 

 

 
IV. A Közalapítvány célja és tevékenysége 

 
A közalapítványi célok: 

 
Az 1938-1945 között vallási, faji, nemzetiségi és más politikai okokból történt üldöztetés, a 

munkaszolgálat, a deportálások, a náci koncentrációs táborok működésének és áldozatainak 
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elsődlegesen magyar vonatkozású dokumentációját, tárgyi emlékeit, tudományos és 
ismeretterjesztő irodalmát, és az e témakörhöz tartozó művészeti alkotásokat tartalmazó 
gyűjtemény létrehozása. E körbe tartozik az üldöztetés ellen fellépő embermentő szervezetek 

és személyiségek emlékanyaga is.  
A gyűjtési munka csak másolatban terjed ki a köziratokra.  

További cél a hazai vészkorszak történetére irányuló tudományos kutatás, ismeretterjesztés, a 
pedagógiai tevékenység segítése, figyelemmel arra, hogy április 16-a a holocaust áldozatainak 
emléknapja. 

 
A Közalapítvány által - céljainak elérése érdekében - folytatott tevékenységek: 

 
- a gyűjtemény és a központi adatbank létrehozása és folyamatos fejlesztése;  

- a tudományos forrásfeltárás és kutatás megszervezése és folyamatos ellátása;  
- a kutatási eredmények folyamatos publikálása; 

- tudományos konferenciák, tanácskozások szervezése;  
- ismeretterjesztés, közoktatás és közművelődés támogatása;  
- tudományos szaktanácsadás; 

- az embermentő intézmények és személyek felkutatása és elismerésük kezdeményezése;  
- ünnepségek, megemlékezések, találkozók szervezése, emlékművek létesítésének  

      kezdeményezése 
- állandó és időszakos kiállítások rendezése; 
- kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása;  

- külföldi intézményekkel való együttműködés szervezése;  
- felnőtt- és egyéb oktatás. 

 
V. A Közalapítvány jellege  

 
1. 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.  

 
2. A Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a 

továbbiakban: Khtv.) 26. § c) pontjának 3. tudományos tevékenység, kutatás, 
ismeretterjesztés, 4. nevelés és oktatás, 5. kulturális tevékenység alpontjaiban foglalt 
közhasznú tevékenységet folytat, amely az alábbi törvények szerint állami feladatok ellátására 

irányul: 

 
- A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény 73. § (1) bekezdése szerint a közművelődéshez való jog gyakorlása 
közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél, és a (2) bekezdés szerint a 
közművelődés feltételeinek biztosítása az állam feladata.  

- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2. § (3) bekezdése kimondja, hogy a 
közoktatás rendszerének működtetése az állam feladata, amelyhez a Közalapítvány működése 

során segítséget nyújt.  
 

- A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény 48. §-a értelmében a Közalapítvány közérdekű muzeális 

gyűjteményként és kiállítóhelyként működik. 



 

Készítette: dr. Hajbuk Ildikó  Látta: Závecz Ferenc  Jóváhagyta: Dr. Hiller István 

3 

 
3. A Közalapítvány a fenti közhasznú tevékenységek keretében, figyelemmel az Alapító 

Okirat VII. fejezetében foglaltakra is  

 
a) vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat 

nem veszélyeztetve végez; 
b) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 

meghatározott tevékenységére fordítja.  

 
4. 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.  

 
VI. A Közalapítvány alapítói vagyona 

 
1. A Közalapítvány vagyonának részévé válik a Magyar Auschwitz Alapítvány - Holocaust 

Dokumentációs Központ zárómérleg szerinti vagyona, melynek összege  167.164.000 Ft (azaz 

Százhatvanhétmillió-százhatvannégyezer forint). A zárómérleg elkészítéséről a jogelőd 
alapítvány a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles gondoskodni, és azt a 

Közalapítvány - Alapító által előterjesztett - nyilvántartásba vételi kérelmével egyidejűleg a 
bíróság részére megküldi. A zárómérleg az Alapító Okirat elválaszthatatlan részét képezi. A 
zárómérleg mellett külön kimutatást kell készíteni a jogelőd alapítvány esetleges 

kötelezettségeiről, amellyel egyidejűleg igazolnia kell azt is, hogy a zárómérleg fordulónapján 
köztartozása nem áll fenn. A zárómérleg elkészültét követően a jogelőd alapítvány 
kötelezettséget nem vállalhat. A Közalapítvány nyilvántartásba vételéről szóló bírósági 

végzés jogerőre emelkedését követően a fent megjelölt vagyon a Közalapítvány céljaira 
felhasználható. 

 
2. Az Alapító az Alapító Okiratban meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében 

10.000.000 Ft (azaz Tízmillió forint) készpénzt bocsát a Közalapítvány rendelkezésére, 

melyet a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételére irányuló kérelem benyújtása előtt a 
Közalapítvány javára nyitott kincstári számlán helyez el.  

 
VII. A Közalapítvány vagyona és annak felhasználása  

 

1. A közalapítványi vagyon felhasználásáról az Alapító Okirat, valamint a Befektetési és 
Vagyonkezelési Szabályzat rendelkezései szerint a Kuratórium dönt.  

 
A Közalapítvány vagyona két részből áll: 

 

a) törzsvagyon; 
b) célvagyon. 

 
A törzsvagyon részét képezi az alapítói vagyon részeként megjelölt, az Alapító által 

rendelkezésre bocsátott összegből elkülönített 5 000 000 Ft, valamint - annak megszerzését 

követően - a Közalapítvány székhelyeként megjelölt ingatlan haszonélvezeti joga. A 
törzsvagyont a Kuratórium nem használhatja fel szabadon, csak a törzsvagyon hozadékával 

rendelkezhet. A Közalapítvány székhelyeként megjelölt ingatlan haszonélvezeti joga 
tekintetében irányadóak a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, valamint a 
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Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (1075 Budapest, Síp u. 12.) és a Budapesti 
Zsidó Hitközség (1075 Budapest, Síp u. 12.) között 2000. október 30-án megkötött 
megállapodás rendelkezései is.  

 
A célvagyon 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.  

 
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.  
 

2. A Közalapítvány éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik, mely a várható bevételeket és  
kiadásokat oly módon tartalmazza, hogy azok egymással egyensúlyban legyenek.  
 

3. A Közalapítvány a működésére biztosított költségvetési támogatáson kívül, vállalkozási 
tevékenységéből származó bevételeinek legfeljebb 10%-át fordíthatja további működési 

kiadásokra. 
 

4. A Közalapítvány, annak gazdálkodásáért, a vagyonkezelésért felelős személyt, valamint a 

támogatót, illetve e személyek Ptk. 685. § b) pont szerinti hozzátartozóját  cél szerinti 
juttatásban nem részesítheti, kivéve azon szolgáltatásokat, amelyek a célokkal összhangban 
bárki által igénybe vehetők.  

 
5. A Kuratórium a Közalapítvány vagyonának a közalapítványi célok megvalósítására 

irányuló javaslatokat nyilvános pályázati rendszer keretében is gyűjtheti. Ebben az esetben az 
Alapító Okiratban rögzített célok szellemében összegszerűen is dönt a támogatások 
odaítéléséről, azok mértékéről és formájáról.  

 
A Kuratórium a támogatások rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése céljából a 

támogatásban részesített pályázat jellegétől függően megállapítandó, konkrét határidő 
megjelölésével, tételes elszámolás megküldését írja elő a támogatásban részesített 
pályázóknak. 

 
A Kuratórium gondoskodik a pályázati feltételek meghirdetése teljes körű 

nyilvánosságának biztosításáról.  
 

6. A Közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat 

ki, vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem 
vehet fel és az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel 

törlesztésére nem használhatja fel.  

 
7. A konvertibilis devizában, valutában történő befizetések valutapénztárban helyezendők 

el, illetve forint bankszámlára befizetendők.  
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8. A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet - figyelemmel az V/3. pont a) alpontjában 
foglaltakra is - kizárólag korlátolt felelősséggel végezhet, és legfeljebb éves bevételének 20%-
át fektetheti be. 

 
9. A Közalapítvány vállalkozási tevékenységét az alábbi körben fejti ki: 

TEÁOR ’08   47.61 Könyv-kiskereskedelem 

47.62 Újság-, papíráru kiskereskedelem 

68.20 Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

90.02 Előadó művészeti kiegészítő tevékenység 

90.04 Művészeti létesítmények működtetése 

 
 

10. Az Alapító vállalja, hogy a központi költségvetés tervezésekor figyelemmel lesz a 
Közalapítvány céljaira, és mindent megtesz annak érdekében, hogy azok megvalósításának 

forrása rendelkezésre álljon.  

 
11. Bármely közalapítványi vagyonelem értékesítésére kizárólag úgy kerülhet sor, ha azt 

megelőzte az adott vagyonelem szakértővel történt értékbecslése, ide nem értve a 

Közalapítvány székhelyeként működő ingatlan haszonélvezeti jogát, amely forgalomképtelen.  

 
12. A Közalapítvány bevételi forrásai: 

a) az Alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú 
céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;  

b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;  

c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 
bevétel; 

d) a Közalapítvány eszközeinek befektetéséből származó bevétel;  

e) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; 
f) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.  

 
13. A Közalapítvány az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - 

csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A Közalapítvány a közalapítványi 
vagyonnal való gazdálkodás körében az államháztartás alrendszereitől kapott vagy megítélt 

támogatások (címzett és céltámogatások, valamint egyéb közalapítványi cél szerinti 
juttatások) felhasználásáról oly módon köteles gondoskodni, hogy biztosítani kell ezen - 

harmadik személyek által elnyerhető - támogatások megvalósítására irányuló, pályázati úton, 
illetve nyilvános felhívás útján történő felhasználását. Az ilyen támogatások - szakmai célokra 
irányuló - pályázaton kívüli elnyerésére csak a Kuratórium által elfogadott szabályzatokban 

előzetesen meghatározott esetekben és rögzített elvek figyelembevételével kerülhet sor. A 
Közalapítvány a közalapítványi vagyonnal való gazdálkodás körében az államháztartás 

alrendszereitől kapott vagy megítélt támogatások felhasználását a döntést követően köteles a 
támogatást elnyerő személlyel és más szervezettel szerződésben rögzíteni, és a szerződésben 
foglaltak végrehajtását szervei útján folyamatosan ellenőrizni.  

 
14. A Közalapítvány gazdálkodását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 

és egyes kapcsolódó törvények módosításról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés 

e) pontja szerint az Állami Számvevőszék ellenőrzi.  
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15. A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5 %-ának mértékéig, de 

legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító 

okiratban foglalt célokra. 

 
16. A Közalapítvány a támogatásban részesítettekkel a támogatás célját, az elszámolás 

tartalmát, határidejét és bizonylatait, az e llenőrzés módját és a szerződésszegés 
következményeit tartalmazó szerződést köteles kötni.  

 
17. A Közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább 

többségi befolyással (Ptk. 685/B §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg 

vagyoni hozzájárulása mértékét. A Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet 
további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem 
szerezhet. 

 
VIII. A Közalapítvány szervezete 
 

A) A Kuratórium 

 
1. A Közalapítvány legfőbb döntéshozó, képviselő és kezelő szerve a 7 tagú Kuratórium. A 

Kuratórium elnökét és tagjait az Alapító bízza meg a feladat ellátásával.  

 
2. A Kuratóriumot oly módon kell létrehozni, hogy a Kuratóriumban az Alapító, az Alapító 

képviselője sem közvetlenül, sem közvetve nem gyakorolhat meghatározó befolyást a 
Közalapítvány vagyonának felhasználására.  

 
3. A Kuratórium új tagjait - a hivatalban lévő Kuratórium tagjainak előzetes 

véleménynyilvánításával - az Alapító nevezi ki. A Kuratórium tagjai tevékenységükért 
tiszteletdíjban nem részesülhetnek, azonban tisztségük ellátásával kapcsolatban felmerülő 

szükséges és igazolt költségeik megtérítésére igényt tarthatnak, amelyeknek feltételeiről külön 
szabályzatban kell rendelkezni.  

 
4. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa a határozat alapján 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
Nem minősül előnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.  

 
5. A kuratóriumi tagok megbízatása határozatlan időre szól. A Kuratórium tagjainak és 

tisztségviselőinek névsora a következő: 

 
Elnök: 
Székely Gábor,  
 

 
Tagok: 

Dr. Szenes Iván,  

 
Kőbányai János,  
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Forgács István,  

 

Pohárnok Mihály 

 
Dr. Bódi György 

 
Kócziánné Dr. Szentpéteri Erzsébet  

 
6. A kuratóriumi tagság megszűnik a tag 

a) lemondásával; 
b) halálával; 

c) a Közalapítvány megszűnésével; továbbá  
d) a kijelölésnek a Ptk. 74/C. § (6) bekezdése alapján történő visszavonásával.  
A kuratóriumi tag lemondását köteles az Alapítóval írásban közölni. A lemondás csak az új 

tag kijelölésének bírósági nyilvántartásba vételével egyidejűleg válik hatályossá.  

 
7. A Kuratórium döntési jogosítványait ülések keretében gyakorolja, amelyeket szükség 

szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell hívni.  
A Kuratórium ülését az elnök írásban hívja össze, az ülést megelőzően legalább 5 

munkanappal, a napirend megjelölésével és a napirend írásos előterjesztései egyidejű 
megküldésével. Két kuratóriumi tag írásos kérésére, annak az elnök által történő 

kézhezvételétől számított 30 napon belül az ülést össze kell hívni. 
A Kuratórium üléseit az elnök vezeti. Az elnök tartós akadályoztatása esetén vagy kérésére, 

távollétében a Kuratórium saját tagjai közül levezető elnököt választ, aki csak olyan 

érdektelen kuratóriumi tag lehet, akinek jogait vagy jogos érdekeit az adott ügyek nem érintik 
(levezető elnök).  

 
8. A kuratóriumi ülés akkor határozatképes, ha azon a Kuratórium tagjainak többsége jelen 

van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott vagy félbeszakadt kuratóriumi ülést - az eredeti 

napirenddel, illetve a határozatképtelenség miatt meg nem tárgyalt napirenddel - legfeljebb 15 
napon belül kell megtartani, amelyről a kuratóriumi tagokat a meghívóban előzetesen 

tájékoztatni kell. A határozatképtelenség miatt, fentiek szerint megismételt ülés az eredeti 
napirendi pontok tekintetében is csak akkor határozatképes, ha a Kuratórium tagjainak 
többsége jelen van.  

 
9. A Kuratórium ülései nyilvánosak. Zárt ülés csak a jelen lévő kuratóriumi tagok 2/3-ának 

(teljes létszám esetén: 5 fő) szavazata mellett rendelhető el akkor, ha a Kuratórium a 
Közalapítvány üzleti titokkörébe tartozó kérdésben határoz. Az üzleti titkot kizárólag a 
Közalapítvány által folytatott vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, 

információ, megoldás vagy adat képezheti, amelynek titokban maradásához a 
Közalapítványnak méltányolható érdeke fűződik, és amelynek titokban tartása érdekében a 

Kuratórium a szükséges intézkedéseket megtette. Nem sorolhatóak az üzleti titok körébe az 
olyan tények, információk, megoldások vagy adatok, melyek  

a) jogszabályi előírás vagy jelen Alapító Okirat rendelkezései folytán nyilvánosak;  

b) a Közalapítvány cél szerinti juttatásaival összefüggésben keletkeztek.  
A Kuratórium jelen lévő tagjainak 2/3-a indítványára (teljes létszám esetén: 5 fő) bármely 

döntést titkos szavazással kell meghozni. A Kuratórium a zárt ülésen hozott döntéseket is 
köteles nyilvánosságra hozni.  
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10. Eseti meghívottakként tanácskozási joggal vehetnek részt a Kuratórium ülései 

vonatkozó napirendi pontjainak megvitatásán azok a személyek, akiket az adott napirendi 
pont érint. 

 
11. A Kuratórium határozatait - a 12. pontban meghatározott kivételekkel - egyszerű 

szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök (levezető elnök) szavazata dönt.  

 
12. A jelen levő kuratóriumi tagok 2/3-ának (teljes létszám esetén: 5 fő) támogató szavazata 

szükséges: 
a) a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Befektetési és Vagyonkezelési 

Szabályzat megállapításához, elfogadásához és módosításához;  
b) az éves pénzügyi-gazdálkodási terv megállapításához, elfogadásához és módosításához; 
c) az éves beszámoló elfogadásához; 

d) a közhasznúsági jelentés elfogadásához; 
e) csatlakozás esetén a vagyon elfogadásához; 

f) az ügyvezető igazgató megbízásához és felmentéséhez.  

 
13. 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 jegyzőkönyv elkészítéséről és a hozott határozatok írásba foglalásáról az elnök (levezető 

elnök) gondoskodik.  
A Közalapítvány működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói 

közlésének nyilvánossága tekintetében hozott döntéseket a jegyzőkönyvnek szó szerint kell 

tartalmaznia, és azokról a nyilvánosságot az írott sajtó útján, valamint a székhelyén fa liújságra 
történő kifüggesztéssel (hirdetményi úton) tájékoztatni kell.  

A jegyzőkönyvet az elnök (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.  

 
14. A Kuratórium döntéseiről az érintetteket közvetlenül és - tértivevényes postai 

küldeménnyel - írásban, a nyilvánossággal pedig az írott sajtó útján és a székhelyén 

faliújságra történő kifüggesztéssel (hirdetményi úton) tájékoztatja.  

 
A Közalapítvány Alapító Okirat szerinti tevékenységének és az éves gazdálkodásának 

legfontosabb adatait, valamint éves beszámolóját egy országos napilap útján teszi közzé.  

 
A Közalapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevételének módját és beszámolóit a 

Kulturális Közlönyben, valamint egy országos napilapban hozza nyilvánosságra. E 

sajtótermékekben kell a pályázati kiírásokat is közzétenni.  
 

15. A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba előre jelzett és 
egyeztetett időpontban a Közalapítvány tisztségviselőjének és alkalmazottjának jelenlétében - 
a Közalapítvány székhelyén - bárki betekinthet.  

 
16. A Kuratórium hatáskörében: 
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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 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) meghatározza a Közalapítvány befektetéseinek összetételét, lejáratát;  

l) a Közalapítványi Titkárságon keresztül gondoskodik a Közalapítvány működésének, 
szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról;  

m) a Közalapítványi Titkárság közreműködésével szervezi és bonyolítja a Közalapítvány 
befektetési ügyleteit; 

n) a Közalapítvány céljainak érdekében - jelen Alapító Okiratnak megfelelően - intézeteket 

és múzeumot, ezeken belül oktatási központot, dokumentációs központot, kutatási központot, 
szakmai szervezeteket, munkacsoportot hozhat létre, illetve működtethet;  

o) folyamatosan ellenőrzi a tulajdonában lévő vagyon összetételét, a működéssel 

kapcsolatos feladatok végrehajtását; 
p) megvitatja és dönt a Felügyelő Bizottság által előterjesztett kérdésekben; 

q) kinevezi/megbízza az ügyvezető igazgatót, illetve gyakorolja vele szemben a felmondás 
jogát; 

r) a Közalapítvány működéséhez szükséges ügyintéző, titkársági, pénzügyi-gazdálkodási, 

adminisztrációs, könyvvezetési, szervezési feladatok ellátására létrehozza a Közalapítványi 
Titkárságot; 

s) elfogadja a Közalapítvány emblémáját (logoját); 
t) minden olyan ügy, amelyet jogszabály, jelen Alapító Okirat avagy a Közalapítvány 

Szervezeti és Működési Szabályzata a Kuratórium hatáskörébe utal.  

 
 

17. 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 települési 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.  
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18. A Kuratórium minden évben a tárgyévi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés 
elfogadását követően haladéktalanul, de legkésőbb június 30-áig köteles az Alapítónak 
írásban beszámolni a Közalapítvány előző évi működéséről, továbbá vagyoni helyzetének és 

gazdálkodásának legfontosabb adatairól. Ha a Közalapítvány gazdálkodása a rendeltetésszerű 
működést veszélyeztetné, az Alapító részletes gazdálkodási terv bemutatását kérheti, abba 

betekinthet. 

 
19. A Közalapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, valamint abból saját 

költségére másolatot készíthet. A közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozatalára az éves 

beszámoló nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szabályok az irányadók.  

 
20. Társadalmi és nemzetközi elismertségének érdekében a Kuratórium támaszkodik a 

hazai és külföldi, világi és egyházi személyekből álló - az Alapító által a Kuratóriummal 

történt előzetes egyeztetés alapján felkért - Védnöki Testület véleményére, állásfoglalására.  

 
21. A Kuratórium elnöke a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételétől számított 30 

napon belül köteles indítványozni a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 48. §-ában meghatározott közérdekű 
muzeális gyűjtemény és kiállítóhely működtetésére irányuló engedély kiadását.  

 
B) A Közalapítványi Titkárság 

 
1. A Kuratórium munkáját ügyintéző, titkársági, pénzügyi-gazdálkodási, adminisztrációs, 

könyvvezetési, szervezési teendőket ellátó Közalapítványi Titkárság (a továbbiakban: 

Titkárság) segíti, amelyet a Kuratórium hoz létre. A Titkárság nem önálló jogi személy.  

 
2. A Titkárság tevékenységét a Kuratórium által elfogadott éves munkaterv a lapján, az 

ügyvezető igazgató irányításával végzi.  

 
3. A Titkárság 
a) biztosítja a Közalapítvány alapvető működéséhez szükséges feladatok ellátását;  

b) tervezi, gazdálkodik és elszámol a Kuratórium által jóváhagyott működési költséggel;  
c) intézi a Közalapítvány keretében koordinált programok pénzügyeit; 
d) gondoskodik a Kuratórium döntéseinek végrehajtásáról, folyamatos működésének 

biztosításáról; 
e) előkészíti a Közalapítvány harmadik személlyel történő szerződéskötéseit, valamint 

biztosítja a megkötött szerződésekben foglaltak végrehajtását; 
f) vezeti a vagyonkezelésbe átadott-átvett szabad közalapítványi eszközök nyilvántartását;  
g) ellátja a Közalapítvány működése során felmerülő - hatáskörébe tartozó - egyéb 

teendőket; 
h) működésére vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat 

határozza meg.  

 
C) Az ügyvezető igazgató 

 
1. A Kuratórium a Közalapítvány céljai megvalósítása érdekében pályázat alapján felkért 

ügyvezető igazgatót nevez ki, aki irányítja a Titkárság működését, és a Titká rságon belül 
annak alárendelt szakmai szervezeti egységeket és munkacsoportokat hozhat létre és 
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működtethet, amelyeknek feladatairól, működésük elveiről a Szervezeti és Működési 
Szabályzat rendelkezik.  

 
Az ügyvezető igazgató feladatait a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalóra 

vonatkozó rendelkezései alapján létesített munkaviszony keretében látja el.  
Az ügyvezető igazgató felett a munkáltatói jogkört - a kinevezés/megbízás és a felmondás 

kivételével - a Kuratórium elnöke gyakorolja. Az ügyvezető igazgató megbízatása 3 évre szól.  

 
2. Az ügyvezető igazgató hatáskörébe tartozik különösen: 
a) közreműködés a Közalapítvány Befektetési és Vagyonkezelési Szabályzatának 

módosítása, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a működéshez szükséges  
egyéb szabályzatok (pénzkezelési stb.) kidolgozásában; 

b) a Közalapítvány éves munkatervének kidolgozása, az ennek megvalósításával 

kapcsolatos feladatok meghatározása és azok teljesítésének irányítása;  
c) a Titkárság vezetése, munkáltatói jogkör gyakorlása a Titkárság munkavállalói 

tekintetében; 
d) az éves pénzügyi-gazdálkodási terv és költségvetés összeállítása, illetve ennek a 

Kuratórium elé terjesztése; 

e) az éves beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés összeállítása, illetve ennek a 
Kuratórium elé terjesztése; 

f) a Közalapítványhoz csatlakozni kívánók személyének a Kuratórium elé terjesztése;  
g) minden olyan ügy, amelyet a Kuratórium az ügyvezető igazgató hatáskörébe utal.  

 
3. Az ügyvezető igazgató a kuratóriumi ülések tanácskozási jogú, állandó résztvevője. 

 
4. A Közalapítvány ügyvezető igazgatója tölti be a Kuratórium titkári tisztét.  

 
5. Nem lehet a Közalapítvány ügyvezető igazgatója 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 gazdálkodásának, működésének ellenőrzéséről 5 tagú Felügyelő 

Bizottság gondoskodik. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait 5 évi időtartamra az Alapító 
jelöli ki. 

 
2. A Felügyelő Bizottság 

 
Elnöke: 
Alács Tibor,  
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Tagjai: 
 

Kahulits Andrea,  
 

Sebes József,  
 
Karlovich Ágnes 

 
Dr. Székely Péter 

 
3. A felügyelő bizottsági tagság megszűnik: 
a) a határozott idő lejártával; 

b) a tag lemondásával; 
c) a tag halálával; 

d) ha az Alapító a kijelölést visszavonja; 
e) 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 pénzügyi-gazdálkodási 

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.  

 
6. A Felügyelő Bizottság tagjai a Közalapítvány Kuratóriumának ülésén tanácskozási joggal 

részt vesznek. 

 
7. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente két ülést tart. Az üléseket 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 15 napon belül köteles eleget tenni.  

 
8. A Felügyelő Bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A 

Felügyelő Bizottság határozatképes, ha legalább három tagja jelen van. Működésének egyéb 
szabályait a Felügyelő Bizottság ügyrendje tartalmazza, amelyet a Felügyelő Bizottság maga 

állapít meg. 
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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. A 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 törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészséget, valamint 

az Alapítót. 

 
11. A Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységükért - amennyiben az a Közalapítvány cél 

szerinti tevékenységét nem veszélyezteti - tiszteletdíjban részesülhetnek, valamint szükséges 
és igazolt költségeik megtérítésére is igényt tarthatnak, amelyeknek feltételeiről külön 
szabályzatban kell rendelkezni.  

 
12. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 
a) a Kuratórium elnöke 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; 

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. A könyvvizsgáló megbízatása 5 éves 
időtartamra szól.  

 
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.  
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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.  

 
IX. A Közalapítvány képviselete, aláírási jogosultság 

 
1. A Közalapítványt harmadik személyek és a hatóságok előtt a Kuratórium elnöke 

képviseli. Képviseleti joga önálló és teljes körű. A Kuratórium a Közalapítvány 

alkalmazottjának képviseleti jogot biztosíthat, megjelölve a képviseleti jog gyakorlásának 
módját, illetőleg terjedelmét.  

 
2. A Közalapítvány bank (kincstári) számlája feletti rendelkezésre a Kuratórium elnöke és a 

Közalapítvány - Kuratórium által biztosított képviseleti joga körében erre feljogosított - 
alkalmazottja vagy - az elnök akadályoztatása esetén - a Kuratórium bármely két tagja vagy 
bármely tagja és a Közalapítvány - Kuratórium által biztosított képviseleti joga körében erre 

feljogosított - alkalmazottja együttesen jogosult.  
 

X. A vezető 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.  

 
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.  

 
3. A Közalapítvány tisztségviselői az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 

szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően ötévente vagyonnyilatkozatot 

tesznek, melynek elmulasztása esetén megbízatásuk a törvény erejénél fogva megszűnik. 

 

 
XI. A Közalapítvány megszűnése 

 
1. A Közalapítvány megszűnik,  

a) ha az Alapító Okiratban meghatározott cél maradéktalanul megvalósult, és a bíróság a 
Közalapítványt a nyilvántartásból törli; 

b) 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; 
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c) 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;  

d) 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; 

e) ha az érdekelt alapítók közös kérelmére a bíróság annak más közalapítvánnyal történő 

egyesítését rendeli el; 
f) 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.  
 

XII. 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 - céljai megvalósítása érdekében - együttműködik a hazai és 

nemzetközi, hasonló közfeladatot ellátó állami, társadalmi szervezetekkel és kutató 
műhelyekkel. 

 
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 beszámolókészítési és könyvvezetési 

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. „                              „ 
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