2022 augusztusa

A Holocaust Dokumentaci6s Kozpont es Emlekgyujtemeny Kozalapitvany
Alapit6 okirata a m6dositasokkal egyseges szerkezetben
(a modosftasok vastago11, dolte11 szedve)

Magyarorszag Konm\nya a Polgari T6rvenyk6nyvr61 sz616 1959. evi IV. torveny 74/G. §-anak
(3) bekezdese alapjan, a F6varosi Bfr6sagon 1990. novernber 28-an, 777. szamon nyilvantartasba
vett Magyar Auschwitz Alapitvany - Holocaust Dokumentaci6s K6zpont (1071 Budapest,
Damjanich u. 9. IV/3.) vagyonanak felajanlasat elfogadva, k6zfeladat folyamatos biztositasa
celjab61 - hatarozatlan id6re - k6zalapitvanyt (a tovabbiakban: K6zalapitvany) hozott letre,
amely a Magyar Auschwitz Alapitvany - Holocaust Dokumentaci6s K6zpont jogut6dja, azzal,
hogy a Magyar Auschwitz Alapitvany - Holocaust Dokumentaci6s K6zpont alapit6i a
K6zalapitvany tekinteteben az alapit6i jogokat nem gyakoroljak. Az Alapit6 az Alapit6 Okiratot a
hatalyos jogszabalyoknak, igy kUl6n6sen a Polgari T6rvenyk6nyvr61 sz616 2013. evi V.
t6rvenyben (a tovabbiakban: Ptlc.), az allamhaztmtasr61 sz616 1992. evi XXXVIII. t6rveny es
egyes kapcsol6d6 t6rvenyek m6dositasar61 sz616 2006. evi LXV. torvenyben (a tovabbiakban:
A.ht. m6d.), valamint az egyesUlesi jogr61, a k6zhasznu jogallasr61, valamint a civil szervezetek
rnfik6deser61 es tarnogatasar61 sz616 2011. evi CLXXV. t6rvenynek (a tovabbiakban: Civil tv.)
rnegfelel6en rn6dositja, es egyseges szerkezetbe foglalja.
A K6zalapitvany feladatanak tekinti a naci koncentraci6s taborokban faj i, vallasi, etnikai es
mas politikai okokb61 elpusztitott magyar allarnpolgarok ernlekenek rneg6rzeset, es a
holokauszttal kapcsolatos dokurnentaci6 gyfijteset.
I. A K6zalapitvany alapit6ja Magyarorszag Konnanya (a tovabbiakban: Alapit6).
Az alapit6 okiratban a Korrnany rnegbizza a Minisztereln6kseget vezet6 1111111sztert a
K6zalapitvannyal kapcsolatos alapit6i jogok gyakorlasaval, tekintettel a Kormany altal alapitott
kozalapitvanyokkal es alapitvanyokkal kapcsolatos id6szerfi intezkedesekr61 sz616 1159/2010.
(Vil. 30.) Konn. hatarozat altal el6irt fellilvizsgalati eljaras rnegallapitasai alapjan szi.ikseges
intezkedesekr61 sz616 1316/2010. (XII. 27.) Konn. hatarozat 9.9.2. pontjaban foglaltakra.
1. A K6zalapitvany jogallasa: kozhasznu, jogi szemely.
2. A K6zalapitvany rnfik6desenek id6tartarna: hatarozatlan id6tmiarn.
3. A K6zalapitvany hat6k6re: orszagos.
IL A K6zalapitvany neve
Holocaust Dokurnentaci6s Kozpont es Ernlekgyfijterneny Kozalapitvany.
Angol elnevezese: Holocaust Documentation Center and Memorial Collection Public
Foundation.
R6viditett nev: HOLOCAUST K6zalapitvany.
III. A K6zalapitvimy szekhelye
1094 Budapest, Pava u. 39.

IV. A K6zalapitvany eelja es tevekenysege
A k6zalapitvanyi eelok:
Az 1938-1945. k6z6tt vallasi, faji, nemzetisegi es mas politikai okokb61 t6!tent iild6ztetes, a
munkaszolgalat, a depo1talasok, a naei koneentriici6s tiiborok miik6desenek es iildozatainak
els6dlegesen magyar vonatkoziis(1 dokurnentiiei6jiit, tiirgyi emlekeit, tudorniinyos es
isrnerette1jeszt6 irodalmiit, es az e temak6rh6z tartoz6 miiveszeti alkotiisokat tartalmaz6
gyi\jtemeny letrehoziisa. E k6rbe tartozik az iildoztetes ellen fellep6 emberment6 szervezetek es
szemelyisegek emlekanyaga is.
A gyiijtesi munka csak rniisolatban te1jed ki a k6ziratokra.
Toviibbi eel a hazai veszkorszak t6!tenetere iranyul6 tudomiinyos kutatas, ismerette1jesztes, a
pedag6giai tevekenyseg segitese, figyelemmel aim, hogy iiprilis 16-a a holokauszt iildozatainak
emleknapja, illetve januiir 27-e, a holokauszt aldozatainak nemzetk6zi emleknapja.
A K6zalapitviiny iiltal - k6zhasznu eeljainak elerese erdekeben - folytatott tevekenysegek:
- a gyiijtemeny es a k6zponti adatbank letrehoziisa es folyamatos fejlesztese;
- a tudomiinyos foITiisfeltiiriis es kutatas 111egsze1vezese es folyamatos elliitiisa;
- a kutatiisi eredmenyek folyamatos publikiiliisa;
- tudomiinyos konfereneiiik, tanaeskozasok sze1vezese;
- ismerette1jesztes, k6zoktatiis es k6zmiivel6des tiimogatiisa;
- tudomiinyos szaktanaesadiis;
- az emberment6 intezmenyek es szemelyek felkutatiisa es elismereslik kezdemenyezese;
linnepsegek, megemlekezesek, talalkoz6k szervezese, emlekmiivek letesftesenek
kezdemenyezese;
- iilland6 es id6szakos kiiillftiisok rendezese;
- kulturiilis rendezvenyek sze1vezese, lebonyolitasa;
- klilfoldi intezrnenyekkel va16 egylittmiikodes szervezese;
- feln6tt- es egyeb oktatiis.
V. A K6zalapitvany jellege
I. A K6zalapitvany nyilt, ahhoz penzbeli vagy miis vagyonrendelessel, illetve egyeb, vagyoni
erteki\ felajiinliissal biirki esatlakozhat, akinek adomiinyiit a Kozalapftviiny elfogadja. A
esatlakozas elfogadiisiir61 a kurat6rium d6nt. Elutasithatja azon eelhoz k6t6tt felajiinliisok
elfogadasiit, amelyek eseteben a megjel6lt eel nem vagy esak reszben illeszkedik a K6zalapitviiny
alapit6 okirataban r6gzitett eelokhoz.
2. A Kozalapitviiny a Civil tv. 2. § 20. pontjiiban foglaltaknak megfele16 k6zhasz11(1
tevekenyseget folytat, amely az alabbi t6!venyek szerint iillami feladatok elliitiisiira iriinyul:
- A muzeiilis intezmenyekr6I, a nyilviinos konyvtari elliitiisr61 es a k5zmuvel6desr6I sz616
1997. evi CXL. t6!veny (a tovabbiakban: Kult. tv.) 73. § (I) bekezdese szerint a
k5zrniivel6deshez val6 jog gyakorliisa k6zerdek, a k6zmiivel6desi tevekenysegek tiimogatiisa
kozeel, es a (2) bekezdes szerint a k5zmuvel6des felteteleinek biztosftiisa az iillarn feladata. Ezen
iillami feladat ellatiisa erdekeben a t6!veny 48. §-a ertelmeben a Kozalapftviiny kozerdeku
muzeiilis gyujtemenykent es kiiillft6helykent mukodik.
- A nemzeti k5znevelesr6I sz616 2011. evi CXC. torvenyben foglalt iillami feladatok
ellatiisiihoz a Kozalapftviiny miikodese soriin segftseget ny(1jt. E torveny 2. § (]) bekezdese
ertelmeben az Alaptorvenyben foglalt ingyenes es k5telez6 alapfoku, ingyenes es mindenki
sziimiira hozziiferhet6 kozepfoku neveles-oktatashoz val6 jog biztositiisa az erettsegi
111egszerzese1g, illetve az els6 szakkepzettseg megszerzeset biztosft6 els6 szakmai vizsga
befejezeseig a magyar iillam k6zszolgiilati feladata. A t6!veny 2. § (3) bekezdese szerint

kiiznevelesi intezmenyt ban11ely jogi szemely alapithat es tarthat fe1111, ha a tevekenyseg
folytatasanakjogat - jogszabalyban foglaltak szerint- megszerezte.
3. A Kiizalapitvany a fenti kiizhasznu tevekenysegek kereteben, figyelemmel az alapit6 okirat
VIL fejezeteben foglaltakra is
a) gazdasagi-vallalkozasi tevekenyseget csak kiizhasznu celjainak, illetve alapceljainak
megval6sitasa erdekeben, azokat nem veszelyeztetve vegez;
b) csak olyan m6don vallalhat kiitelezettseget, amely nem veszelyezteti az alapcel szerinti
(kozhasznu) tevekenysegenek ellatasat es rnukodesenek fenntartasat [Civil tv. 17. § (4)
bekezdese];
c) gazdiilkodiisa soriin elert eredmenyet nem osztja fel, azt a letesit6 okirataban meghatarozott
kiizhasznu tevekenysegere forditja.
A Kiizalapitvany kiizhasznu tevekenysegevel hozzajiiml a tarsadalom es az egyen kiiziis
sziiksegleteinek kielegitesehez, szolgiiltatasai a szervezet testiileti tagjain, munkaviillal6in,
onkentesein kivlil mas szemelyek szamara is hozzaferhet6ek.
4. A Kiizalapitvany kiizvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partokt61
fiiggetlen, azoknak anyagi tamogatast nem nyujt, sem kiizvetleniil, sem kiizvetett m6don, tovabba
orszaggy(ilesi kepvisel6i, rnegyei, f6viirosi onkormanyzati valasztason jeloltet nem iillithat es
nem tamogathat.
5. A Kozalapitvany alapitvanyt nem hozhat letre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem
egyesithet6, a kozalapitvany alapitvany alapit6 jogainak gyakorliisiira nem jelolhet6 ki [Aht. 1116d.
1. § (2) bekezdes b) pontja].
VI. A Kozalapitvany alapit6i vagyona
1. A Kozalapitvany vagyonanak reszeve valik a Magyar Auschwitz Alapitvany - Holocaust
Dokumentaci6s Kozpont zar6merleg szerinti vagyona, melynek osszege 167 164 000 Ft (azaz
szazhatvanhetmilli6-szazhatvannegyezer forint). A zar6merleg elkesziteser61 a joge16d alapitvany
a hatalyos jogszabalyi el6irasoknak megfele16en koteles gondoskodni, es azt a Kozalapitvany Alapit6 altal el6te1jesztett - nyilvantartiisba veteli kerelmevel egyidejfileg a bir6sag reszere
megkiildi. A zar6merleg az alapit6 okirat elvalaszthatatlan reszet kepezi. A zar6merleg mellett
kiilon kimutatiist kell kesziteni a jogel6d alapftvany esetleges kotelezettsegeir61, amellyel
egyidejuleg igazolnia kell azt is, hogy a ziir6rnerleg fordul6napjiin koztartoziisa nem all fenn. A
zar6merleg elkeszliltet k6vet6en a jogel6d alapitvany kotelezettseget nern viillalhat. A
Kozalapitvany nyilviintartiisba veteler61 sz616 bir6sagi vegzes joger6re emelkedeset kovet6en a
fent megjelolt vagyon a Kozalapitviiny celjaira felhasznalhat6.
2. Az Alapit6 az alapit6 okiratban meghatarozott celkit(\zesek rnegva16sftasa erdekeben IO 000
000 Ft (azaz tizmilli6 forint) keszpenzt bocsiit a Kozalapitvany rendelkezesere, melyet a
Kozalapitvany bfr6sagi nyilvantartasba vetelere iranyul6 kerelern benyujtasa el6tt a
Kozalapitvany javara nyitott kincstiiri szamlan helyez el.
VIL A Kozalapitvany vagyona es annak felhaszniiliisa
I. A kozalapitviinyi vagyon felhasznalasar61 az alapit6 okirat, valamint a Befektetesi es
Vagyonkezelesi Szabalyzat rendelkezesei sze1int a kurat6rium diint.
A Kozalapitviiny vagyona ket reszb61 all:
a) torzsvagyon;
b) celvagyon.
A torzsvagyon reszet kepezi az alapit6i vagyon reszekent megjelolt, az Alapit6 a.Ital
rendelkezesre bocsatott 6sszegb61 elklilonitett 5 000 000 Ft, valamint - an11ak megszerzeset

k6vet6en - a K6zalapitvany szekhelyekent megjel6lt ingatlan haszonelvezeti joga. A
t6rzsvagyont a kurat6rium nem hasznalhatja fel szabadon, csak a t6rzsvagyon hozadekaval
rendelkezhet. A K6zalapitvany szekhelyekent megjel6lt ingatlan haszonelvezeti joga tekinteteben
iranyad6ak a Nemzeti Kulturalis Or6kseg Miniszteriuma, valamint a Magyarorszagi Zsid6
Hitk6zsegek Sz6vetsege (1075 Budapest, Sip n. 12.) es a Budapesti Zsid6 Hitk6zseg (1075
Budapest, Sip u. 12.) k6z6tt 2000. okt6ber 30-an megk6t6tt megallapodas rendelkezesei is.
A celvagyon a K6zalapitvany t6rzsvagyonon feliili vagyonresze, valamint a t6rzsvagyon
hozadekai. A K6zalapitvany celvagyona reszeve valnak a kes6bbiekben a Kozalapitvanyhoz
csatlakoz6 be!- es kiilf6ldi tenneszetes es jogi szemelyek feltetel nelkiili, valamint a feltetelekhez
k6t6tt penzbeli es dologi adomanyai, amennyiben ezeket a K6zalapitvany kurat6riuma elfogadja,
illetve a K6zalapitvany gazdasagi-vallalkozasi tevekenysegb61 szannaz6 bevetele.
A celvagyon a k6zalapitvanyi celok megval6sitasat es muk6desi k6ltsegeinek biztosftasat
szolgalja, azt a kurat6rium - az alapit6 okirat, valamint a Befektetesi es Vagyonkezelesi
Szabalyzat keretei k6z6tt - szabadon felhasznalhatja.
2. A K6zalapitvany eves koltsegvetesi terv alapjan gazdalkodik, mely a varhat6 beveteleket es
kiadasokat oly m6don tat1almazza, hogy azok egymassal egyensulyban legyenek.
3. A K6zalapitvany a mukodesere biztosftott koltsegvetesi tamogatason kivlil, gazdasagi
vallalkozasi tevekenysegeb6I szarmaz6 beveteleinek legfeljebb 10%-at fordithatja tovabbi
muk6desi kiadasokra.
4. A K6zalapitvany, annak gazdalkodasaert, a vagyonkezelesert felel6s szemelyt, valamint a
tamogat6t, illetve e szemelyek Ptlc. 8:1. § (I) bek. 1. es 2. pontjai szerinti hozzatai1oz6jat eel
szerinti juttatasban nem reszesitheti, kiveve azon szolgaltatasokat, amelyek a celokkal
6sszhangban barki altal igenybe vehet6k.
5. A kurat6rium a K6zalapitvany vagyonanak a k6zalapitvanyi celok megval6sitasara iranyul6
javaslatokat nyilvanos palyazati rendszer kereteben is gy(\jtheti. Ebben az esetben az alapit6
okiratban rogzitett celok szellemeben 6sszegszeruen is d6nt a tamogatasok odafteleser6I, azok
merteker6I es fonnajar6I.
A kurat6rium a tamogatasok rendeltetesszeru felhaszm\lasanak ellen6rzese celjab61 a
tamogatasban reszesitett palyazat jelleget61 ftigg6en megallapitand6, konkret hatarid6
megjel6lesevel, teteles elszamolas megklildeset ftja e16 a tamogatasban reszesftett palyaz6knak.
A kurat6rium gondoskodik a palyazati feltetelek meghirdetese teljes kor(\ nyilvanossaganak
biztositasar61.
6. A Kozalapitvany valt6t, illetve mas hitelviszonyt megtestesit6 ertekpapirt nem bocsathat ki,
gazdasagi-vallalkozasi tevekenysegenek fejlesztesehez k6zhasznu tevekenyseget veszelyeztet6
mertekii hitelt nem vehet fel es az allamhaztm1as alrendszereit61 kapott tamogatast hitel
fedezeteiil, illetve hitel t6rlesztesere nem hasznalhatja fel.
7. A konve11ibilis devizaban, valutaban t611en6 befizetesek valutapenztarban helyezend6k el,
illetve forint bankszamlara befizetend6k.
8. A K6zalapitvany gazdasagi-vallalkozasi tevekenyseget - figyelemmel az V/3. pant a) es b)
alpontjaban foglaltakra is - kizar6lag korlatolt felel6sseggel vegezhet, es legfeljebb eves
bevetelenek 20%-at fektetheti be.
9. A K6zalapitvany gazdasagi-vallalkozasi tevekenyseget az alabbi k6rben fejti ki:
TEAOR '08 47.61 K6nyv-kiskereskedelem
47.62 Ujsag-, papiram kiskereskedelem
68.20 Sajat tulajdonu ingatlan berbeadasa, iizemeltetese
90.02 El6ad6 muveszeti kiegeszit6 tevekenyseg
90.04 Miiveszeti letesitmenyek muk6dtetese

[1]

A határozat száma: 13.Pk.60.429/2002/58.

[2]

A Fővárosi Törvényszék a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény
Közalapítvány változásbejegyzés iránti ügyében a Miniszterelnökség, mint az alapítói jogok
gyakorlójának kérelme folytán meghozta az alábbi
V É G Z É S T:

[1]

A bíróság elrendeli a 01-01-0008597. törvényszéki nyilvántartási szám alatt bejegyzett
közalapítvány nyilvántartott adatai alábbi változásainak átvezetését:

[2]

A kuratórium összetétele megváltozott.

[3]

Dr. Zima András Károly kuratóriumi tagsága megszűnt.
A megbízás megszűnésének tényleges időpontja: 2022.06.30.

[4]

A kuratórium új tagjának adatai:
Neve: Szabó György
Anyja neve: Markovics Zsuzsanna
Lakcíme: 1072 Budapest, Nagy diófa utca 19.
Kurátori megbízás időtartama: 3 év
A kurátori megbízás megszűnésének időpontja: 2025.07.01.

[5]

A kuratórium összetétele egyebekben nem változott.

[6]

Az alapító okirat módosításának időpontja:

[7]

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául
szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész,
valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz – a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan
–, pert indíthat az alapítvány ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet székhelye
szerint illetékes törvényszék előtt. A perindításnak a jelen végzés országos névjegyzékben
történt közzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása
jogvesztéssel jár.

2022. 07. 01.

INDOKOLÁS
[1]

Az alapítói jogok gyakorlója 2022. augusztus 16-án kérelmet terjesztett elő a közalapítvány
nyilvántartási adatainak módosítása iránt.

13.Pk.60.429/2002/58.

2

[2]

A bíróság megállapította, hogy a kérelmező által becsatolt okiratok megfelelnek a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:1-3:48. és 3:378-3:404. §-ainak, valamint
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), illetve a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról
és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.)
rendelkezéseinek, ezért a Cnytv. 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak
szerint határozott.

[3]

A fellebbezési jog kizártsága és a perindítás lehetősége a Cnytv. 46/A. § (1)-(2) bekezdésén
alapul.
Budapest, 2022. augusztus 22.

dr. Polgár Csilla bíró helyett
dr. Áldott Veronika s. k.
bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:

