
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG                                 NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
           KORMÁNYA                                                                    MINISZTERE

MAGYAR TÖRTÉNELMI FILM KÖZALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÓ OKIRATA

A Magyar Köztársaság Kormánya 2005/1993. (HT. 5.) sz. határozatával jóváhagyott,
valamint a Fővárosi Bíróság 1993. augusztus 18. napján kelt végzésével 4148. sorszámon
nyilvántartásba vett Magyar Történelmi Film Alapítvány Kuratóriuma a nemzeti kulturális
örökség miniszterének (a továbbiakban: a miniszter) mint alapítónak a hozzájárulásával,
azonos célú közalapítvány létrehozásához felajánlotta az Alapítvány teljes vagyonát a Magyar
Köztársaság Kormányának (a továbbiakban: Kormány). A Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 74/G. §-ának (3) bekezdése alapján az
Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének f) pontjában foglaltak teljesítésére, illetve a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 26. §-a c) pontjának 5.
és 6. alpontja szerinti közhasznú tevékenységek ellátásának folyamatos biztosítása céljából a
Kormány a miniszterrel közösen (a továbbiakban: alapítók) – a magyar múlt, kitüntetetten az
1956 utáni magyar vagy a magyar történelemre jelentős hatást gyakorló más események,
életutak megörökítése érdekében – határozatlan időre létrehozza a Magyar Történelmi Film
Közalapítványt (a továbbiakban: Közalapítvány). A Közalapítvány létrehozásával a Magyar
Történelmi Film Alapítvány megszűnik, jogutódja a Közalapítvány.

Az alapítók kijelentik, hogy az alapítói jogokat a továbbiakban a Kormány gyakorolja. A
Kormány nevében azonban a miniszter gyakorolja – az Alapító Okirat módosítását, valamint a
Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjainak kijelölését, illetve a kijelölés esetleges
visszavonását kivéve – az alapítót megillető jogokat és kötelezettségeket.

1. A Közalapítvány neve: Magyar Történelmi Film Közalapítvány

A Közalapítvány rövidített elnevezése: MTFK

2. A Közalapítvány székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2–4.

3. Az alapítók a jelen Alapító Okirat útján nyilatkoznak arról, hogy a Közalapítvány
a) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat;
b) szervezete pártoktól független;
c) pártoktól támogatást nem kapott és nem fogad el a jövőben sem, továbbá pártoknak anyagi
támogatást nem nyújtott és nem nyújt a jövőben sem;
d) országgyűlési képviselői, továbbá önkormányzati képviselői választáson jelöltet nem állít,
illetve jelöltet nem támogat; és
e) tevékenységét – a Magyar Történelmi Film Alapítvány jogutódjaként – 1993 óta
megszakítás nélkül, ténylegesen folytatja.

4. A Közalapítvány jellege

A Közalapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező társaság vagy szervezet csatlakozhat, amennyiben a
Közalapítvány céljaival egyetért és azt anyagi eszközökkel (pénzzel, ingó vagy ingatlan
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vagyonnal, illetve vagyoni értékű joggal) támogatja, továbbá a Közalapítvány Kuratóriuma –
az időpont és a feltételek pontos meghatározásával – a csatlakozást elfogadja.

5. A Közalapítvány célja

a) a magyarság sorsának alakulásában meghatározó jelentőségű, még feltáratlan események
kutatásának és filmes feldolgozásának támogatása;
b) az 1956-os forradalomhoz vezető, majd leverése nyomán, illetve ellenére végbement
történelmi folyamatoknak és maguknak a forradalmi eseményeknek a feltárása;
c) a határainkon túl, illetve az emigrációban élő magyarság sorskérdéseinek, továbbá
életmódjukban az elmúlt fél évszázad során bekövetkezett változásoknak dokumentum- és
játékfilmen történő ábrázolása;
d) a jelen történelmi folyamatairól szóló filmdokumentumok, nem hivatásos filmalkotók által
készített és gyűjtött anyagok megőrzésének, gondozásának, valamint feldolgozásának
támogatása.

A Közalapítvány célja a Ksztv. 26. §-a c) pontjának 5. (kulturális tevékenység) és 6. alpontja
(kulturális örökség megóvása) szerinti közhasznú tevékenységeknek felel meg.

6. A Közalapítvány nyilvánosan meghirdetett pályázat útján a céljait megvalósító bármely
tevékenységet, személyt vagy szervezetet finanszírozhat, illetve támogathat. A Közalapítvány
céljainak megvalósítása érdekében együttműködik a hasonló céllal létrejött más
alapítványokkal.

A Közalapítvány intézmények, vállalkozások működési költségeihez nem járulhat hozzá.

7. A Közalapítvány vagyona

A Közalapítvány vagyona a megszűnt Magyar Történelmi Film Alapítványnak a 2004.
október 31-én hitelesített vagyonmérleg és vagyonleltár szerinti vagyona, valamint az éves
költségvetési törvényben meghatározott címzett támogatás.

Az induló vagyon összege: 424.360 eFt
A saját tőke összege: 189.566 eFt

8. A Közalapítvány vagyonának felhasználása

8.1. A Közalapítvány a mindenkori teljes vagyonát a jelen Alapító Okiratban foglalt célok
megvalósítása érdekében, az Alapító Okirat keretei között, valamint a közalapítványokra
vonatkozó jogszabályi előírások szerint szabadon használhatja fel, és azzal szabadon
rendelkezhet.

A Közalapítvány vagyonából támogatás kizárólag a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
(a továbbiakban: Mktv.) 12–17. §-aiban, a Ksztv. 14. §-ának (4) bekezdésében foglalt
korlátozásokkal, a támogatóval kötött szerződés alapján nyújtható. A szerződésnek
tartalmaznia kell a támogatás célját, az elszámolás tartalmát, határidejét, a bizonylatokra
vonatkozó előírásokat, az ellenőrzés módját, valamint a szerződésszegés következményeit.

A közalapítványi vagyon felhasználásának nyilvánosságát – elősegítve ezzel, hogy a
Közalapítványtól igénybe vehető szolgáltatások széles körben hozzáférhetővé váljanak –
pályázati rendszer működtetésével is biztosítani kell. A közalapítvány köteles pályázatot
kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha
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törvény vagy kormányrendelet a közalapítvány közfeladatára tekintettel más eljárási rendet
állapít meg. Nem tartoznak e kötelezettség körébe a nyugellátás jellegű ellátások és a
természetes személyek részére nem ösztöndíj jelleggel nyújtott olyan természetbeli ellátások,
amelyek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
tízszeresét. A Közalapítvány a pályázati kötelezettséget megalapozó, előzőekben említett
összeghatár alatt – az Alapító Okirat 5. pontjában foglalt célok megvalósítása érdekében –
kérelem alapján egyedi támogatást is nyújthat.

A Kuratórium döntése alapján a Közalapítvány vagyonából és céljainak megvalósítására
nyújtott egyéb juttatás is pályázathoz köthető.

A pályázatot nyilvánosan közzétett felhívás útján kell kiírni. A pályázatot kizárólag olyan
szempontok alapján lehet elbírálni, amelyeket a pályázók összevetésére, illetve a pályázatok
értékelésének feltételeire vonatkozóan a felhívás előzetesen közzétett. Amennyiben bármelyik
nyertes pályázat megvalósítása előre nem látható okok miatt lehetetlenné válik, a megmaradó
összegre újabb pályázatot kell kiírni.

8.2. A Közalapítvány vagyona felhasználható a Közalapítvány működési költségeinek és cél
szerinti egyéb költségeinek fedezésére, továbbá a Közalapítványi célok megvalósulását
szolgáló eszközök beszerzésére és szolgáltatások igénybevételére. A Közalapítvány működési
költségeire felhasználható összeg nem haladhatja meg az összes kiadás 8 %-át. A
Közalapítvány működési költségének minősülnek a Kuratórium, a Felügyelő Bizottság,
valamint az Iroda működésével összefüggésben felmerült üzemeltetési, fenntartási, valamint
az egyéb közvetett személyi, dologi és felhalmozási költségek.

8.3. A Közalapítvány vagyonát képező ingó és ingatlan dolgokat a Közalapítvány céljai
szempontjából leghatékonyabb módon kell felhasználni.

A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A Közalapítvány vagyona a hatályos
jogszabályok figyelembevételével, a Közalapítvány Kuratóriumának döntése alapján, bármely
olyan biztonságos vállalkozásba befektethető, amelyen keresztül e vagyon növekedése
várható.

A Közalapítvány vállalkozási tevékenysége során köteles a következő korlátozásokat
érvényesíteni:

a) a Közalapítvány csak olyan vállalkozási tevékenységet folytathat, amely a Közalapítvány
célkitűzéseinek megvalósítását elősegíti és e célkitűzéseket, illetve a Közalapítvány
rendeltetésszerű működését nem veszélyezteti;
b) a Közalapítvány nem vehet részt olyan vállalkozásban, amelynek tartozásaiért korlátlan
felelősség terheli;
c) a Közalapítvány induló vagyona vállalkozásra nem fordítható, de az induló vagyon kamatai
a Kuratórium által meghatározott mértékben vállalkozói tevékenység folytatására
felhasználhatók;
d) a Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító
Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja;
e) a Közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább
többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik [Ptk. 74/G.§ (4) bekezdés], és amelyben
felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét;
f) a Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem
alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.
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9. A Közalapítvány Kuratóriuma

A Közalapítvány kezelő szerve a Kuratórium, amely a Közalapítvány legfőbb döntéshozó és
képviseleti szerve. A Kuratórium elnökét, titkárát és tagjait – a Széchenyi Irodalmi és
Művészeti Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia, az MTA Történettudományi
Bizottsága és az érintett filmművészeti szövetségek véleményének figyelembevétele mellett –
a miniszter javaslatára a Kormány jelöli ki a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételétől
számított öt éves időtartamra. A kijelölés további öt évre meghosszabbítható.

9.1. A Kuratórium tagjai:

Elnök:
Kósa Ferenc, filmrendező képviselő

Titkár:
Dr. Szakály Sándor, történész képviselő

Tagok:
Dr. Csorba Csaba, történész, főiskolai tanár
Domokos Mátyás, irodalomtörténész
Gulyás Gyula, filmrendező
Hanák Gábor, történész
Dr. Izsák Lajos, történész, egyetemi tanár
Dr. Kövér György, történész, egyetemi docens
Maár Gyula, filmrendező
Pacskovszky József, filmrendező
Peternák Miklós, tanszékvezető egyetemi tanár
Péterffy András, filmrendező
Pörös Géza, szerkesztő, filmkritikus
Dr. Rainer M. János, történész, főigazgató
Regéczy Nagy László, történész
Sára Sándor, filmrendező
Vészíts Andrea, dramaturg

A kuratóriumi tagság megszűnik:

a) a megbízás lejártával;
b) a tag halálával;
c) lemondással;
d) visszahívással, amennyiben a tag tevékenységével a Közalapítvány célját veszélyezteti.

9.2. Nem lehet a Kuratórium tagja az a személy, aki, vagy akinek a Ptk. 685. §-ának b) pontja
szerinti közeli hozzátartozója, valamint élettársa a Közalapítvánnyal rendszeres gazdasági
vagy művészeti szakmai kapcsolatban álló, és azonos vagy hasonló tevékenységet folytató
szakmai szervezetnél, gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő (ideértve a választott
tisztségviselőt is), vagy egyébként a gazdasági döntések meghozatalában részt vesz, annak
meghozatalára befolyással bír, illetve a Felügyelő Bizottság tagja.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a Közalapítvány
Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának tagja az a személy, aki olyan közhasznú
szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.



5

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.

9.3. A Kuratórium jogköre:

a) rendelkezik a Közalapítvány vagyonáról, a vagyoni helyzet és a bevételek ismeretében a
Közalapítvány céljainak megfelelően és érdekében dönt a pénzeszközök felhasználásáról;
b) az a) pontban foglaltak teljesülése érdekében dönt a pályázatok kiírásáról, azok
nyilvánosságra hozataláról, továbbá elbírálja a pályázatokat, illetve a beérkező pályaműveket;
c) megállapítja a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát, továbbá kialakítja a
Közalapítvány szervezetét és munkacsoportjait;
d) megállapítja a Kuratórium ügyrendjét, az elnök és a titkár feladat- és hatáskörét;
e) megállapítja, továbbá évenként felülvizsgálja a támogatások elveit, arányait és céljait;
f) a játékfilm forgatókönyvek elbírálása esetén hasonló céllal működő alapítványok, illetve
közhasznú szervezetek – így a Magyar Mozgókép Közalapítvány – bevonásával bizottságot
hoz létre, amelynek javaslatait figyelembe véve dönt a pályázatokról;
g) elfogadja a Közalapítvány éves működési költségvetését, éves gazdálkodási tervét,
valamint éves beszámolóját, és a könyvvizsgáló jelentését. A Kuratórium az éves beszámoló
jóváhagyásával egyidejűleg elfogadja a Ksztv. 19. §-ának (3) bekezdése szerinti tartalommal
összeállított közhasznúsági jelentést.;
h) dönt a Közalapítvány vállalkozási, vagyonkezelési és vagyonhasznosítási tevékenységéről;
i) kinevezi és felmenti az Iroda igazgatóját, valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat;
j) dönt a Közalapítványhoz való csatlakozásról, illetve annak időpontjáról és feltételeiről.

A Kuratórium működéséről köteles az alapítónak évente beszámolni, és gazdálkodásának
legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni.

9.4. A Kuratórium működése:

A Kuratórium szükség szerint, de legalább negyedévenként ülésezik. Rendkívüli ülést kell
összehívni a kuratóriumi tagok legalább egyharmadának írásbeli javaslatára.

A Kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén a titkár hívja össze. A Kuratórium
tagjait az ülés időpontjáról legalább az ülést megelőző nyolc nappal, a napirend egyidejű
megküldésével értesíteni kell.

A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen a
Kuratórium tagjainak több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a kuratóriumi
ülést az eredeti napirenddel ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott kuratóriumi
ülés időpontja a határozatképtelen ülés napját követő legkésőbb nyolcadik nap. Az ismételten
összehívott kuratóriumi ülés határozatképességéhez szintén a kuratóriumi tagok több mint
felének jelenléte szükséges.

A Kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök
szavazata dönt. A jelenlévők kétharmados szótöbbsége szükséges:
a) a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásához;
b) a Kuratórium ügyrendjének elfogadásához;
c) az éves gazdálkodási terv elfogadásához;
d) a Közalapítvány közhasznúsági jelentésének, valamint éves beszámolójának, illetve
mérlegének elfogadásához;
e) az Iroda igazgatójának kinevezéséhez, illetve felmentéséhez.
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A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a Ptk.
685. §-ának b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt:
hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül;
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.

A pályázatok, pályaművek elbírálása során a határozathozatalban nem vehet részt az a
személy, aki vagy akinek hozzátartozója az adott pályázatban alkotóként, gyártóként vagy
bármely egyéb módon érdekelt, illetve tőle egyéb okból tárgyilagos döntés nem várható.

A Kuratórium üléseit az elnök vezeti. A Kuratórium üléseiről az Iroda jegyzőkönyvet készít,
amelyben a Kuratórium ülésein elhangzottaknak a lényegét, a Kuratórium határozatait pedig
szó szerint kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet a Kuratórium iratai között meg kell őrizni. A
Kuratórium határozatairól az Iroda külön nyilvántartást vezet, amelyben fel kell tüntetni a
Kuratórium döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számarányát, valamint – nyílt szavazás esetén – személyét.

A Kuratórium a határozatairól az érintetteket írásban értesíti a határozat meghozatalától
számított tizenöt napon belül. A Kuratórium a határozatairól a Közalapítvány honlapján a
nyilvánosságot is tájékoztatja.

A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba – a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok közzétételéről szóló törvény rendelkezéseinek
figyelembevételével – a Közalapítvány Irodáján, előre egyeztetett időpontban, az Iroda
dolgozója jelenlétében bárki betekinthet, és saját költségére másolatot készíthet.

A Közalapítvány köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június
30-ig saját honlapján közzétenni. A Közalapítvány közhasznúsági jelentésébe bárki
betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.

A Kuratórium összehívására és működésére vonatkozó részletes szabályokat a Kuratórium
ügyrendje tartalmazza.

A Közalapítvány Alapító Okiratát, Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Kuratórium
ügyrendjét, valamint pályázati felhívásait honlapján közzéteszi.

Az elnök és a titkár a Kuratórium két ülése közötti tevékenységéről köteles a Kuratóriumnak
beszámolni.

9.5. A Műhely Tanácsok

A Kuratórium munkacsoportjai a Műhely Tanácsok. A Közalapítvány állandó Műhely
Tanácsai a Játékfilm Tanács és a Dokumentumfilm Tanács.

A Játékfilm és a Dokumentumfilm Tanács öt-öt tagból áll; a tagokat saját tagjai közül a
Kuratórium jelöli ki a kuratóriumi tagsággal azonos időtartamra. A kuratóriumi tagság
meghosszabbítása esetén a Tanácsok tagjainak kijelölése is meghosszabbítható. A Játékfilm
és a Dokumentumfilm Tanács a tagjai közül vezetőt választ.



7

A Játékfilm és a Dokumentumfilm Tanács feladatai különösen:

a) gondoskodnak a Kuratórium döntéseinek szakmai előkészítéséről, a meghirdetett
pályázatokra beérkezett pályaművek véleményezéséről, és – az elbírálásra alkalmas
pályázatok megjelölésével – a Kuratórium elé történő terjesztéséről;
b) a pályaműveknek a Kuratórium által történt elfogadását követően előkészítik, illetve
előkészíttetik a támogatási, gyártási és koprodukciós szerződéseket;
c) figyelemmel kísérik, illetve ellenőrzik a Közalapítvány által támogatott művek
megvalósulását, illetve a támogatási összeg felhasználását.

Ha a jelen Alapító Okirat 5. pontjának d) alpontjában foglaltak teljesítése érdekében
szükséges, a Kuratórium Értékmegőrző Tanácsot hozhat létre. Az Értékmegőrző Tanács öt
tagból áll; a tagokat saját tagjai közül a Kuratórium jelöli ki a kuratóriumi tagsággal azonos
időtartamra. A kuratóriumi tagság meghosszabbítása esetén a Tanács tagjainak kijelölése is
meghosszabbítható. Az Értékmegőrző Tanács tagjai közül vezetőt választ.

Az Értékmegőrző Tanács feladatai különösen:

a) véleményezi az értékmegőrzés keretébe tartozó pályázatokat;
b) gondoskodik a Közalapítvány által támogatott filmdokumentumok megőrzéséről;
c) feltérképezi a magyar történelmi eseményekkel foglalkozó dokumentum- és játékfilmeket,
valamint egyéb filmdokumentumokat;
d) együttműködik más, kulturális értékmegőrzéssel foglalkozó szervezetekkel.

9.6. A Közalapítvány gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét az Állami
Számvevőszék ellenőrzi.

Az alapító a Kuratórium jegyzőkönyveibe, a Közalapítvány tevékenységével kapcsolatos
iratokba bármikor betekinthet, szükség esetén független könyvvizsgálót is igénybe vehet.

9.7. A Kuratórium tagjai feladatuk ellátásával kapcsolatban havonta tiszteletdíjra és
költségtérítésre jogosultak. A Kuratórium elnökének tiszteletdíja a mindenkori minimálbér
négyszeres összege, a Kuratórium titkárának és a Műhely Tanácsok elnökeinek a mindenkori
minimálbér háromszoros összege, a Kuratórium tagjainak a mindenkori minimálbér kétszeres
összege.

10. A Közalapítvány képviselete

A Közalapítvány képviseletét a Kuratórium elnöke és a titkár látja el, akik a Közalapítvány
ügyeiben önállóan írnak alá.

A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben a Kuratórium elnökének és a titkárnak
az együttes aláírása szükséges.

Az Iroda igazgatójának utalványozási joga van a kuratóriumi döntések végrehajtása
tekintetében, valamint az Iroda működésével kapcsolatos kifizetéseket illetően.

11. A Közalapítvány ellenőrző szerve

A Közalapítványnál három tagból álló Felügyelő Bizottság működik, amelynek tagjait a
Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételétől számított négy éves időtartamra a miniszter
javaslatára a Kormány jelöli ki. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
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A Felügyelő Bizottság tagjai:

Elnök:
Dr. Printz János

Tagok:
Dr. Holló József
Dr. Romsics Ignác

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a
vezető tisztségviselőktől jelentést, a Közalapítvány munkavállalóitól tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá a Közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság tagjai feladatuk ellátásával kapcsolatban havonta tiszteletdíjra és
költségtérítésre jogosultak. A tiszteletdíj mértéke a mindenkori minimálbér összege.

A Felügyelő Bizottság tagjai a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.

A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány érdekeit
egyébként súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult kezelő szerv döntését
teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó körülmény merül fel.

A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc
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
ellátó szervet.

A Felügyelő Bizottság évente írásbeli jelentést készít az alapítónak, amelyben a
Közalapítvány működését jogszerűségi, gazdálkodási és célszerűségi szempontból értékeli,
továbbá javaslatokat tehet a Közalapítvány működése tekintetében.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve a Közalapítvány könyvvizsgálója
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 a 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) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

12. A Kuratórium – munkájának elősegítésére, a szervezés és ellenőrzés elvégzésére – Irodát
állít fel, amelynek élére igazgatót nevez ki. Az Iroda alkalmazottjai feletti munkáltatói jogokat
az igazgató gyakorolja.
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13. A Közalapítvány pénzügyi éve a naptári év. Az első pénzügyi év annak az évnek a
december hó 31. napjával zárul, amelyben az Alapító Okiratot a bíróság nyilvántartásba vette.

A Közalapítvány gazdálkodását nyílt pályázat útján felkért könyvvizsgáló ellenőrzi. A
könyvvizsgálóra a Felügyelő Bizottság tagjaira megállapított összeférhetetlenségi szabályok
vonatkoznak.

14. A Közalapítvány megszűnése

A Közalapítvány megszűnése esetén a Közalapítvány vagyonát – a hitelezők kielégítése után
– a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma köteles a jelen Alapító Okiratban
meghatározott célokra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelő módon tájékoztatni.

15. Záró rendelkezések

16.1. A Közalapítvány működésének módját, szolgáltatásai igénybevételének módját,
valamint a beszámolói közléseket honlapján hozza nyilvánosságra.

16.2. A Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának tagjai a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezéseinek (Ktv.) megfelelően kétévente
vagyonnyilatkozatot tesznek, amelynek elmulasztása esetén megbízatásuk az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján visszavonásra
kerül. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség a Ktv. 22/A. §-ának (1) bekezdésében
meghatározott hozzátartozó vonatkozásában is fennáll.

16.3. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Ksztv., az Mktv., valamint
az alapítványok gazdálkodási rendjével kapcsolatos jogszabályok az irányadóak.

Budapest, 2005. december „    „

            Gyurcsány Ferenc s. k.                                                     Dr. Bozóki András s. k.
                  miniszterelnök                                                         a nemzeti kulturális örökség

       minisztere


