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I. Utasítások

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 18/2021. (XI. 25.) MvM utasítása  
a Miniszterelnökség belföldi és ideiglenes külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos kiadások elszámolásáról 
szóló 15/2019. (XII. 9.) MvM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a következő utasítást 
adom ki:

1. §  A  Miniszterelnökség belföldi és ideiglenes külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos kiadások elszámolásáról szóló 
15/2019. (XII. 9.) MvM utasítás (a továbbiakban: utasítás) 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérni a miniszter vagy az általa írásban kijelölt személy engedélye alapján lehet, 
ha azt a protokolláris előírások és az ellátandó feladatok indokolják.”

2. §  Az utasítás a következő 19. §-sal egészül ki:
„19.  § Jelen  utasításnak a  Miniszterelnökség belföldi és ideiglenes külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos kiadások 
elszámolásáról szóló 15/2019. (XII. 9.) MvM utasítás módosításáról szóló 18/2021. (XI. 25.) MvM utasítással 
(a  továbbiakban: Mód. utasítás) megállapított 6.  § (5)  bekezdését, valamint módosított 14.  § (4)  bekezdését 
a Mód. utasítás hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §  Az utasítás 14. § (4) bekezdésében a „bekezdésben foglaltaktól eltérni kizárólag a miniszter, a” szövegrész helyébe 
az „és” szöveg lép.

4. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A Gazdasági Versenyhivatal elnökének 13/2021. (XI. 25.) GVH utasítása  
az informatikai rendszerhasználati és biztonsági szabályzatról szóló utasítás és a beszerzések 
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörömben eljárva,
a Gazdasági Versenyhivatal informatikai rendszerhasználati és biztonsági szabályzatáról szóló 11/2015. (V. 12.) GVH [11/2015. 
(V.  22.) GVH] utasítás módosítása tekintetében az  állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 
2013. évi L. törvény 11. § (1) bekezdés f ) pontja alapján, a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
2/2020. (VII. 14.) GVH utasítás 84. § 7. pontjában foglalt tárgykörben,
a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló 7/2020. (XII. 3.) GVH utasítás módosítása tekintetében 
a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27.  § (1)  bekezdése, valamint az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13.  § (2)  bekezdés b)  pontja alapján, a  Gazdasági Versenyhivatal 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2020. (VII. 14.) GVH utasítás 84. § 17. pontjában foglalt tárgykörben,
az informatikai rendszerhasználati és biztonsági szabályzatról szóló utasítás és a  beszerzések lebonyolításával kapcsolatos 
eljárásrendről szóló utasítás módosításáról az alábbiak szerint rendelkezem:

1. A Gazdasági Versenyhivatal informatikai rendszerhasználati és biztonsági szabályzatáról szóló 
11/2015. (V. 12.) GVH [11/2015. (V. 22.) GVH] utasítás módosítása

1. §  A Gazdasági Versenyhivatal informatikai rendszerhasználati és biztonsági szabályzatáról szóló 11/2015. (V. 12.) GVH 
[11/2015. (V. 22.) GVH] utasítás (a továbbiakban: Irbsz.) 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„50.  § (1) Az  III a  felhasználók számára kötelező információbiztonsági, biztonságtudatossági és egyéb, a  Hivatal 
információs rendszerének használatára és biztonságára vonatkozó oktatást szervez (a továbbiakban: felhasználói 
képzés) szükség szerint, de legalább évente egyszer. Felhasználói képzés a felhasználók valamely szempont szerint 
kiválasztott csoportjának is tartható. A felhasználók számára a felhasználói képzésen való részvétel kötelező.
(2) A felhasználóknak olyan képzést kell kapniuk az általuk használt, illetve üzemeltetett alkalmazásokról, amelynek 
eredményeként képessé válnak a  rendszerek megfelelően biztonságos használatára és az  információbiztonsági 
incidensek megfelelő kezelésére. A  felhasználói képzés során érinteni kell különösen az  információbiztonsági 
incidensek megelőzésével, észlelésével és kezelésével kapcsolatos kérdéseket és követelményeket.
(3) A  belépő munkatárs számára a  hivatali munkavégzés megkezdését követően felhasználói képzést kell tartani. 
E  felhasználói képzés során ki kell térni különösen a  felhasználói felelősséggel és kötelezettségekkel kapcsolatos 
szabályokra.
(4) Felhasználói képzés a  vendégfelhasználó vagy a  külső személy számára is tartható, ha az  a  munkavégzésük 
idejére és tárgyára tekintettel szükséges. Ha az a vendégfelhasználó vagy a külső személy munkavégzésének idejére 
és tárgyára tekintettel célszerűnek tűnik, a felhasználói képzés kiváltható jelen utasítás vagy kivonatának átadásával. 
A  vendégfelhasználónak vagy a  külső személynek az  átadott dokumentum megismeréséről és elfogadásáról 
nyilatkoznia kell.
(5) A  felhasználót a  kiemelt jogosultság megadása előtt tájékoztatni kell a  kiemelt jogosultsággal összefüggő 
feladatairól és felelősségéről. A tájékoztatás megtörténtét dokumentálni kell.
(6) Az  III felhívja a  felhasználók figyelmét a  hatályos biztonsági szabályzatokban és eljárásokban bekövetkező 
változásokra.
(7) A  vírusok és egyéb rosszindulatú kódok elleni védekezéssel kapcsolatos ismereteket be kell építeni az  oktatás 
tananyagába. A  felhasználókat ezenkívül rendszeresen, de legalább évente tájékoztatni kell a  vírusok és egyéb 
rosszindulatú kódok elleni védekezés eszközeiről és módjáról.”

2. §  Az Irbsz. 64. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  érintett rendszer szállítójával megkötendő szerződésben elő kell írni a  szolgáltatások igénybevételéhez 
szükséges funkciók, protokollok és egyéb szolgáltatások meghatározását.”

3. §  Az Irbsz. a 69. §-t követően a következő 28a. alcímmel egészül ki:
„28a. Az elektronikus információs rendszereket érintő beszerzések
69/A.  § (1) Az  elektronikus információs rendszereket vagy azok védelmét érintő szolgáltatás, tárgyi eszköz 
vagy  szoftver beszerzése esetén, ha nem az  III a  beszerzés szakmai tartalmáért felelős szervezeti egység, 
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az  III  információbiztonsági szempontból véleményezi a  beszerzést, meghatározza azokat az  Ibtv. szerinti 
követelményeket, amelyeknek a beszerzés során teljesülniük kell, és ellenőrzi e követelmények teljesülését.
(2) Új elektronikus információs rendszer beszerzése esetén a  beszerzés kezdeményezését megelőzően 
kockázatelemzést kell végezni.
(3) Ha a  meglévő elektronikus információs rendszerben vagy annak valamely részében, illetve az  elektronikus 
információs rendszer működésében változást idézhet elő, a beszerzést a  rendszer biztonsági állapotát befolyásoló 
körülménynek kell tekinteni, és a beszerzés kezdeményezését megelőzően kockázatelemzést kell végezni.
(4) Elektronikus információs rendszert érintő beszerzéseknél a  kötelezően érvényesíteni kívánt szerződéses 
feltételek között kell meghatározni különösen
a) a funkcionális biztonsági követelményeket,
b) a garanciális biztonsági követelményeket,
c) a biztonsági követelmények dokumentálásával kapcsolatos kikötéseket,
d) a c) pont szerinti dokumentumok védelmére vonatkozó követelményeket és
e) az  elektronikus információs rendszer fejlesztési környezetére és tervezett üzemeltetési környezetére vonatkozó 
követelményeket.
(5) Ha a  beszerzéssel érintett elektronikus információs rendszer biztonsági osztálya 3-asnál magasabb, 
a szerződésben a funkcionális biztonsági követelmények között kell meghatározni a beszerzés tárgyára vonatkozó 
védelmi intézkedéseket.”

4. §  Az Irbsz. 70.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő (3) és (4)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(2) A 4-es és 5-ös biztonsági osztályú elektronikus információs rendszerek esetén a külső szolgáltatókkal megkötött 
szerződésben rendelkezni kell arról, hogy a külső szolgáltató rendelkezésre bocsátja
a) az alkalmazandó védelmi intézkedések terv- és megvalósítási dokumentációit,
b) a biztonsággal kapcsolatos külső rendszerinterfészek leírását,
c) a magas és alacsony szintű biztonsági tervet és
d) – ha azzal a szállító rendelkezik – a forráskódot és futtatókörnyezetet.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti szolgáltatás nyújtása akkor fogadható el, ha a  külső szolgáltató meghatározta 
a használatra tervezett funkciókat, protokollokat és szolgáltatásokat.
(4) Az  III vezetője külső és belső ellenőrzési eszközökkel ellenőrizheti, hogy a rendszer szállítója vagy szolgáltatója 
biztosítja-e az elvárt védelmi intézkedéseket.”

5. §  Az Irbsz. 72. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az  adminisztrátori dokumentáció megismerésére jogosult felhasználók körét az  III vezetője határozza meg. 
Az adminisztrátori dokumentáció megismerésére az III vezetője azokat a felhasználókat jogosíthatja fel, akiknek arra 
feladatkörük ellátása érdekében feltétlenül szükségük van. Az  III vezetője gondoskodik az  adminisztrátori 
dokumentáció rendelkezésre állásának biztosításáról.”

6. §  Az Irbsz. 73. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  Hivatal az  információbiztonsági követelmények érvényesülésének ellenőrzésére és értékelésére a  Hivataltól 
független, képesített ellenőrt is megbízhat. A Hivatal az ellenőr rendelkezésére bocsátja az ellenőrzés és értékelés 
elvégzéséhez szükséges információkat. Az ellenőr által feltárt hiányosságok kezelésére az III intézkedési tervet készít.
(5) Az III gondoskodik az ellenőrzések egységes módszertan szerinti lebonyolításáról.”

2. A beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló 7/2020. (XII. 3.) GVH utasítás 
módosítása

7. §  A beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló 7/2020. (XII. 3.) GVH utasítás (a továbbiakban: 
beszerzési utasítás) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelmények teljesülése érdekében a közbeszerzési eljárásba – beleértve 
az  eljárás előkészítését és az  ajánlatok bírálatát – az  a  szervezeti egység, amely a  beszerzés szakmai tartalmáért 
felelős (a továbbiakban: a  beszerzés szakmai tartalmáért felelős szervezeti egység), az  Elnöki Kabinet, 
a Költségvetési Iroda, valamint a Jogi Támogató Iroda delegálhat szakértőt.”
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8. §  A beszerzési utasítás 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Hivatal mint ajánlatkérő nevében az  EKR-ben, valamint központosított közbeszerzés esetén a  központi 
beszerző szerv által működtetett portálon történő regisztrációra a szervezeti szuper felhasználó jogosult.”

9. § (1) A beszerzési utasítás 14. § (1) bekezdés d)–f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő 
g) ponttal egészül ki:
(A bírálóbizottság tagja lehet:)
„d) az Elnöki Kabinet munkatársa,
e) a közbeszerzési eljárás során a közbeszerzési szaktanácsadói feladatokat ellátó ügyvéd,
f ) – ha a közbeszerzés tárgya indokolja – külső szakértő, valamint
g) az elnök által kijelölt szervezeti egység munkatársa.”

 (2) A beszerzési utasítás 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A bírálóbizottság elnöke a beszerzés szakmai tartalmáért felelős szervezeti egység vezetője. A 14. § (1) bekezdés 
a)–c)  pontja szerinti tagjára az  érintett szervezeti egység vezetője, a  14.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti tagjára 
a  főtitkár, a  14.  § (1)  bekezdés f ) és g)  pontja esetében az  elnök tesz javaslatot a  beszerzés szakmai tartalmáért 
felelős szervezeti egység vezetője részére.”

10. §  A beszerzési utasítás 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A beszerzési referens feladta
a) a 2. § (1) bekezdése szerinti iratminták elkészítése és naprakészen tartása, valamint a tájékoztató előkészítése,
b) a szervezeti szuper felhasználó feladatainak ellátása,
c) az  éves beszerzési és közbeszerzési tervben szereplő, valamint a  tervben nem szereplő beszerzések előzetes 
közbeszerzési kontrollja,
d) a jogi szakértelem biztosítása érdekében bírálóbizottsági tagként történő eljárás, összeférhetetlensége és egyéb 
akadályoztatása esetén ennek haladéktalan jelzése,
e) a közbeszerzési eljárásban részt vevő más szervezeti egységek munkatársaival, a közbeszerzési tanácsadóval és 
szükség esetén a külső szakértővel való aktív együttműködés.”

11. §  A beszerzési utasítás 24. § (4) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ajánlatkérésnek tartalmaznia kell különösen)
„i) az átláthatóságra és a Hivatal Antikorrupciós részstratégiájában foglaltak elfogadására vonatkozó nyilatkozattételi 
kötelezettség előírását,”

12. §  A beszerzési utasítás 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25.  § (1) A  szerződéskötés, a  szerződés teljesítése és a  szerződésmódosítás során a  15.  § és 16.  § rendelkezéseit 
a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Ha a  beszerzés tárgya szerinti árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelése egyszerű megítélésű, egyszeri 
teljesítéssel megvalósítható olyan beszerzés, mely tekintetében szerződéskötés – kötelezően érvényesíteni kívánt 
egyedi szerződéses feltételek meghatározhatósága hiányában – nem indokolt, a  kötelezettségvállalás 
dokumentuma a kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, teljesítésigazolási, érvényesítési és utalványozási rendről szóló 
utasításban meghatározottaknak megfelelő megrendelés.
(3) A  beszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződést, valamint a  (2)  bekezdés szerinti esetben 
a megrendelést a beszerzés szakmai tartalmáért felelős szervezeti egység készíti elő.
(4) A  szerződés jogi ellenjegyzésére a  kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, teljesítésigazolási, érvényesítési és 
utalványozási rendről szóló utasítás szerint kijelölt személyek jogosultak.
(5) Az elnök vagy az elnök döntése esetén a kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, teljesítésigazolási, érvényesítési és 
utalványozási rendről szóló utasításban meghatározott személy
a) írhatja alá a szerződést vagy a megrendelést, és
b) dönthet a szerződés módosításáról.
(6) A teljesítésigazolás kiállítására a 24. § (9) bekezdésében meghatározott személy jogosult a kötelezettségvállalási, 
ellenjegyzési, teljesítésigazolási, érvényesítési és utalványozási rendről szóló utasítás szerint.”
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13. §  A beszerzési utasítás 31. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Versenyeztetési eljárás lefolytatása nélküli közvetlen beszerzésre kerülhet sor, ha)
„j) a beszerzés tárgya a Hivatal információbiztonságához szorosan kapcsolódó vagy arra kihatással lévő árubeszerzés 
vagy szolgáltatás megrendelése.”

14. §  A beszerzési utasítás
a) 2. § (2) bekezdésében és 12. § (4) bekezdésében a „Jogi Támogató Iroda” szövegrészek helyébe a „beszerzési 

referens” szöveg,
b) 2. § (3) bekezdésében és 3. § (4) és (5) bekezdésében a „Jogi Támogató Iroda” szövegrész helyébe a „beszerzési 

referens” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdésében a „rögzíteni kell” szövegrész helyébe a „rögzíteni kell különösen” szöveg,
d) 4. § (2) bekezdés d) pontjában az „az eljárás tervezett” szövegrész helyébe az „a tervezett eljárás” szöveg,
e) 5. § (1) bekezdésében a „Jogi Támogató Irodának” szövegrész helyébe a „beszerzési referensnek” szöveg,
f ) 10. § (2) bekezdésében a „szervezeti egység” szövegrész helyébe a „szervezeti egység és a beszerzési referens” 

szöveg,
g) 22. § (1) bekezdés a) pontjában az „adatlap” szövegrész helyébe az „iratminta” szöveg,
h) 26. § (1) bekezdésében a „szerződés” szövegrész helyébe a „szerződés vagy megrendelés” szöveg,
i) 26. § (2) bekezdésében a „szerződés” szövegrészek helyébe a „szerződés vagy megrendelés” szöveg
lép.

15. §  Hatályát veszti a beszerzési utasítás
a) 4. § (2) bekezdés g) pontja,
b) 4.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „valamint a  Közös Közbeszerzési Szójegyzékre történő hivatkozással 

(CPV-kód),” szövegrész.

3. Záró rendelkezések

16. §  Ez az utasítás 2021. december 1-jén lép hatályba.

  Rigó Csaba Balázs s. k.,
  elnök

Az országos rendőrfőkapitány 22/2021. (XI. 25.) ORFK utasítása  
az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
20/2015. (IX. 10.) ORFK utasítás módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.  § (5)  bekezdésére figyelemmel – az  Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 20/2015. (IX. 10.) ORFK utasítás módosítására kiadom a következő utasítást:

 1. Az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2015. (IX. 10.) ORFK utasítás 
(a továbbiakban: ORFK SzMSz) 40. pont i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Személyügyi Főigazgatóság)
„i) az utánpótlás-tervezés keretében koordinálja a Rendőrség személyi állományába történő kinevezést megelőzően 
a  rendvédelmi technikumok tanulóinak és a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem nappali tagozatos végzős 
tisztjelöltjeinek létszámelosztását, működteti a  személyügyi nyilvántartás részeként az  utánpótlási és vezetői 
adatbankot, továbbá végzi a tisztjelöltekkel kapcsolatban jogszabályban a központi szakszolgálat hatáskörébe utalt 
feladatokat;”
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 2. Az ORFK SzMSz 42. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Ellenőrzési Szolgálat)
„b) függetlenített ellenőrzés keretében átfogó, téma-, cél-, utó-, mobil, valamint állományvédelmi ellenőrzést végez, 
továbbá végrehajtja a Rendőrség vezetői állományának ellenőrzését;”

 3. Az ORFK SzMSz 46. pont h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kommunikációs Szolgálat)
„h) a Zsaru Magazin útján ellátja az ORFK képes napilapja szerkesztésével és nyomdai előkészítésével kapcsolatos 
feladatokat.”

 4. Az ORFK SzMSz 2. melléklete helyébe a Melléklet lép.
 5. Az ORFK SzMSz

a) 6.  pont i)  alpontjában és 35.  pont b)  alpontjában a  „X. fejezet 2. alcímében” szövegrész helyébe 
a „13. alcímben” szöveg,

b) 6.  pont w)  alpontjában az  „iratkezelés” szövegrész helyébe az  „elektronikus ügyintézés és az  iratkezelés” 
szöveg,

c) 7. pont nyitó szövegrészében és 8. pont a) alpontjában a „rendészeti” szövegrész helyébe a „bűnügyi” szöveg,
d) 8. pont a) alpontjában a „bűnügyi” szövegrész helyébe a „rendészeti” szöveg,
e) 9. pontjában, 35. pont c) alpontjában, 43. pont b) alpont bc) pontjában, 54. pont b) alpontjában az „országos 

rendőr-főkapitányi” szövegrész helyébe az „országos rendőrfőkapitányi” szöveg,
f ) 11/A.  pontjában a  „rendvédelmi igazgatási alkalmazotti (a továbbiakban: rendvédelmi alkalmazotti) 

állománya” szövegrész helyébe a  „személyi állományába tartozó rendvédelmi igazgatási alkalmazottak 
(a továbbiakban: rendvédelmi alkalmazottak)” szöveg,

g) 14/A. pontjában az „Országos Rendőr-főkapitányságnak” szövegrész helyébe az „ORFK-nak” szöveg,
h) 25.  pont b)  alpontjában és 42.  pont d)  alpontjában az  „a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény” 

szövegrész helyébe az „az Rtv.” szöveg,
i) 27. pont c) alpontjában a „29.” szövegrész helyébe a „30.” szöveg,
j) 31. pont a) alpontjában a „31/C. pontban” szövegrész helyébe a „31/C. pont a) alpontjában” szöveg,
k) 33.  pont nyitó szövegrészében, valamint 3.  melléklete címében az  „Országos Rendőr-főkapitányság” 

szövegrész helyébe az „ORFK” szöveg,
l) 39. pont z) alpontjában a „Robotzsaru” szövegrész helyébe a „Robotzsaru Neo” szöveg,
m) 40.  pont f )  alpontjában a „harmincnaponkénti, illetve hathavonkénti” szövegrész helyébe a „jogszabályban 

meghatározott” szöveg,
n) 1. mellékletében a „Vezetői Ellenőrzések Osztály” szövegrész helyébe a „Vezetői Ellenőrzések Osztálya” szöveg,
o) 1.  mellékletében a  „Koordinációs és Üzemeltetéstámogatási Osztály” szövegrész helyébe a  „Koordinációs 

és Üzemeltetés-támogatási Osztály” szöveg
lép.

 6. Hatályát veszti az ORFK SzMSz
a) 6. pont t) alpontjában az „(a továbbiakban: Infotv.)” és az „(a továbbiakban: Mavtv.)” szövegrész,
b) 18. pont c) alpontjában az „ideiglenesen,” szövegrész,
c) 40. pont c) alpontjában a „ , valamint ellátja az Európai Bűnüldözés Területén Működő Orvosi és Pszichológiai 

Szakértők Hálózata (European Medical and Psychological Experts Network) magyarországi titkársági 
feladatait” szövegrész,

d) 40. pont v) alpontja,
e) 41. pont l) alpontjában az „igazgatási” szövegrész.

 7. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 8. Az ügyrend készítésére kötelezett vezetők az  ezen utasítás hatálybalépésének napjától számított 30 napon belül 

felülvizsgálják az  irányításuk alá tartozó szervezeti egység vagy szervezeti elem ügyrendjét, és intézkednek annak 
a szükség szerinti módosítására vagy az előírásnak megfelelő új ügyrend készítésére, amit az előterjesztéssel együtt 
jóváhagyásra felterjesztenek az országos rendőrfőkapitánynak.

 9. Az ezen utasítás hatálybalépésének napjától számított 60 napon belül az  ügyrend készítésére kötelezett vezetők 
felülvizsgálják, szükség esetén módosítják a munkaköri leírásokat.

 10. Ez az utasítás a hatálybalépését követő 61. napon a hatályát veszti.

  Dr. Balogh János r. altábornagy s. k.,
  országos rendőrfőkapitány
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II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

A külgazdasági és külügyminiszter 58/2021. (XI. 25.) KKM közleménye  
a Francia Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya között levélváltás formájában létrehozott, 
Bamakóban 2013. március 7-én és Kouloubában 2013. március 8-án aláírt, a SERVAL erők jogállásáról szóló 
Megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya közötti, 
a TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó 
Nyilatkozattal történő csatlakozás kihirdetéséről szóló 2021. évi CVII. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete 
és 2. melléklete hatálybalépéséről

A 2021. évi CVII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2021. október 27-i, 196. számában kihirdetett, a Francia Köztársaság 
Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya között levélváltás formájában létrehozott, Bamakóban 2013. március 7-én 
és Kouloubában 2013. március 8-án aláírt, a SERVAL erők jogállásáról szóló Megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia 
Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának 
szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás (a  továbbiakban: 
Csatlakozás) Kiegészítő Jegyzőkönyvének 2. cikk 2. pontja az alábbiak szerint rendelkezik a  Csatlakozás 
hatálybalépéséről:
„Az 1. pontban említett jogok és kötelezettségek elfogadásáról a Művelet Partnere értesíti a francia és a mali felet. 
Az Elfogadó Nyilatkozat az utolsó értesítés kézhezvételének napján lép hatályba.”

A Csatlakozás hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2021. november 12.
A Csatlakozás hatálybalépésének naptári napja: 2021. november 12.

A fentiekre tekintettel, összhangban a Francia Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya között 
levélváltás formájában létrehozott, Bamakóban 2013. március 7-én és Kouloubában 2013. március 8-án aláírt, 
a  SERVAL erők jogállásáról szóló Megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Mali 
Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának szabályozásáról szóló Kiegészítő 
Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás kihirdetéséről szóló 2021. évi CVII. törvény 4. § 
(3)  bekezdésével megállapítom, hogy a Francia Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya között 
levélváltás formájában létrehozott, Bamakóban 2013. március 7-én és Kouloubában 2013. március 8-án aláírt, 
a  SERVAL erők jogállásáról szóló Megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Mali 
Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának szabályozásáról szóló Kiegészítő 
Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás, valamint az annak kihirdetéséről szóló 2021. évi 
CVII. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete 2021. november 12-én, azaz kettőezerhuszonegy november 
tizenkettedikén lépett hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 59/2021. (XI. 25.) KKM közleménye  
a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a francia haderő Száhel-övezet 
biztonsága érdekében Nigerben történő beavatkozásának jogi szabályozásáról szóló, 2013. március 25-én 
Niameyben aláírt megállapodáshoz és a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya 
között a Száhel-övezet biztonságát szolgáló francia beavatkozás keretében Nigerben tartózkodó francia 
katonai állomány jogállásának szabályozásáról szóló, 2013. július 19-én Niameyben aláírt megállapodáshoz 
kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők 
nem francia erőinek jogállásának szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal 
történő csatlakozás kihirdetéséről szóló 2021. évi CVI. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete 
hatálybalépéséről

A 2021. évi CVI. törvénnyel a Magyar Közlöny 2021. október 27-i, 196. számában kihirdetett, a Francia Köztársaság 
Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a francia haderő Száhel-övezet biztonsága érdekében Nigerben 
történő beavatkozásának jogi szabályozásáról szóló, 2013. március 25-én Niameyben aláírt megállapodáshoz és 
a  Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a Száhel-övezet biztonságát szolgáló 
francia beavatkozás keretében Nigerben tartózkodó francia katonai állomány jogállásának szabályozásáról szóló, 
2013. július 19-én Niameyben aláírt megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri 
Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának szabályozásáról szóló Kiegészítő 
Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás (a továbbiakban: Csatlakozás) Elfogadó 
Nyilatkozatának 14. cikke az alábbiak szerint rendelkezik a Csatlakozás hatálybalépéséről:
„Jelen Elfogadó Nyilatkozat a magyar Műveleti Partner utolsó értesítésének francia vagy nigeri fél általi kézhezvétele 
napján lép hatályba.”

A Csatlakozás hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2021. november 12.
A Csatlakozás hatálybalépésének naptári napja: 2021. november 12.

A fentiekre tekintettel, összhangban a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között 
a francia haderő Száhel-övezet biztonsága érdekében Nigerben történő beavatkozásának jogi szabályozásáról szóló, 
2013. március 25-én Niameyben aláírt megállapodáshoz és a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság 
Kormánya között a Száhel-övezet biztonságát szolgáló francia beavatkozás keretében Nigerben tartózkodó francia 
katonai állomány jogállásának szabályozásáról szóló, 2013. július 19-én Niameyben aláírt megállapodáshoz 
kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia 
erőinek jogállásának szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás 
kihirdetéséről szóló 2021. évi CVI. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Francia Köztársaság Kormánya 
és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a francia haderő Száhel-övezet biztonsága érdekében Nigerben történő 
beavatkozásának jogi szabályozásáról szóló, 2013. március 25-én Niameyben aláírt megállapodáshoz és a Francia 
Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a Száhel-övezet biztonságát szolgáló francia 
beavatkozás keretében Nigerben tartózkodó francia katonai állomány jogállásának szabályozásáról szóló, 
2013.  július 19-én Niameyben aláírt megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri 
Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának szabályozásáról szóló Kiegészítő 
Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás, valamint az annak kihirdetéséről szóló 2021. évi 
CVI. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete 2021. november 12-én, azaz kettőezerhuszonegy november 
tizenkettedikén lépett hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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III. Közlemények

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter közleménye  
miniszteri elismerések adományozásáról

Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter az 1956-os forradalom és szabadságharc 
évfordulója alkalmából, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható 
elismerésekről szóló 13/2019. (IX. 25.) NVTNM rendelet alapján 

– Lánczy Leó-díjat adományozott

a magyar gazdaság fejlődése érdekében folytatott tevékenységéért, valamint a koronavírus-járvány negatív hatásait 
mérséklő kormányzati gazdaságvédelmi és gazdaság-újraindítási akciótervek sikeres végrehajtásában nyújtott 
kiemelkedő munkájáért dr. Sipos-Tompa Leventének, a Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatójának,

a közútkezelői tevékenységek széles körű digitalizációjában, az utastájékoztatás és az ügyféligényekhez kapcsolódó 
digitális technológiák, intelligens közlekedési rendszerek kialakításában, valamint az állami beruházások sikeres 
megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai munkájáért Szilvai József Attilának, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
vezérigazgatójának;

– Állami Vagyongazdálkodásért Érdemérmet adományozott

az energiaipar megújításában és fejlesztésében elért meghatározó eredményeiért és kimagasló szakmai munkájáért 
Alkér Zoltán Ákosnak, a Magyar Villamos Művek Zrt. infrastruktúra vezérigazgató-helyettesének,

az ingatlangazdálkodási, vagyonrendezési és vagyonkezelési területen végzett kimagasló szakmai tevékenységéért 
Berecz Juliánnának, a MÁV Zrt. ingatlangazdálkodási igazgatójának,

az MVM Csoport vállalati kultúrájának fejlesztésében, a csoportszintű toborzási stratégia megalkotásában és 
bevezetésében, valamint a javadalmazási rendszerek harmonizálásában és a szakszervezetekkel kialakított 
konstruktív együttműködésben végzett kimagasló szakmai munkájáért Fluck Benedeknek, a Magyar Villamos 
Művek Zrt. humánerőforrás vezérigazgató-helyettesének,

a kormányzati döntéshozatal-előkészítés területén végzett kimagasló szakmai tevékenysége és elkötelezettsége 
elismeréseként Katona Tímeának, az NVTNM Koordinációs Osztálya osztályvezetőjének,

az állami vagyongazdálkodás területén végzett kimagasló szakmai vezetői tevékenysége elismeréseként dr. Maczák 
Márton Jánosnak, az NVTNM Vagyonfelügyeletért Felelős Helyettes Államtitkársága titkárságvezetőjének,

a Volán társaságok összeolvadása és a Volánbusz Zrt., valamint a Volán Buszpark Kft. MÁV Zrt.-be való apportálása 
során kifejtett gazdasági feladatok magas színvonalú végrehajtása elismeréseként Máté Gábor Zoltánnak, az NVTNM 
Társasági Üzletviteli Főosztálya osztályvezetőjének, 

a nemzeti vagyonportfólióra vonatkozó kommunikációs stratégia kialakításában, a tulajdonos és az állami vállalatok 
kommunikációs aktivitásainak előkészítésében, összehangolásában, valamint a kormányzati és külső szereplőkkel és  
a tulajdonosi joggyakorlás alá tartozó gazdasági társaságokkal való kapcsolattartásban nyújtott kimagasló 
szerepvállalásáért Selmeczi Dórának, az NVTNM sajtószóvivőjének, megbízott miniszteri kabinetfőnökének,

az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás elősegítése érdekében végzett szakmai munkájáért Stanczik Edinának, 
az NVTNM Vagyonfelügyeleti Főosztálya kormány-főtanácsosának,

a Beruházási Ügynökség hatékony működéséért és a szervezet fejlesztése érdekében végzett kitartó munkájáért, 
példaértékű hozzáállásáért, valamint a beruházások előrehaladása érdekében nyújtott kiemelkedő teljesítményéért 
Ujlakán Gábornak, a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. létesítmény-
gazdálkodási igazgatójának,
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a parlamenti kapcsolattartási területen kifejtett kiemelkedő tevékenységéért dr. Vig András Gergőnek, az NVTNM 
Parlamenti Kapcsolatok Osztálya osztályvezetőjének,

a hatékony állami vagyongazdálkodás érdekében tett kimagasló érdemei elismeréseként dr. Vörös Viktória Ágotának, 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezető szakmai titkárának;

– Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott

kiemelkedően eredményes szakmai tevékenysége elismeréseként

Bakó Tibornak, a Magyar Posta Zrt. egyesített kézbesítő és címközvetítőjének,

Bánhegyi Zsófia Annamáriának, a Szerencsejáték Zrt. marketing és kommunikációs igazgatójának,

dr. Bátki Bátor Dávidnak, az NVTNM Miniszteri Kabinete vezető-kormányfőtanácsosának,

Biró Tamás Istvánnénak, a Magyar Posta Zrt. mobilposta-kezelőjének,

dr. Farkas Henrik Lászlónak, az NVTNM Koordinációs Főosztálya kormány-főtanácsosának,

Gál Gabriellának, a MÁV Zrt. beruházási projektkoordinátorának,

Gályász Ildikónak, az NVTNM Állami Vagyonelemek Főosztálya vezető-kormánytanácsosának,

Heizer Rolandnak, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. üzleti intelligencia osztályvezetőjének,

dr. Hidelmayer-Csicsman Juditnak, az NVTNM Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért és Postaügyért Felelős Helyettes 
Államtitkársága titkárságvezetőjének,

Imre Jenőnek, a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. logisztikai igazgatójának,

Jákó Eszter Júliának, a Magyar Villamos Művek Zrt. csoportszintű kommunikációs igazgatójának,

Kárpáti Csillának, az NVTNM Postaügyi és Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásstratégiai Főosztálya főosztályvezetőjének,

Kárpáti Gábornak, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. portfóliómenedzserének,

Katona Zsuzsanna Margitnak, a Szerencsejáték Zrt. értékesítéstámogató osztályvezetőjének,

Kissné Számadó Valériának, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. könyvszakértő vezető menedzserének,

Kósáné dr. Deák Ágnesnek, az NVTNM Társasági Jogi Főosztálya kormány-főtanácsosának,

Malmos Zoltánnak, a Szerencsejáték Zrt. lottózói eladójának,

Mészáros Istvánnak, a Magyar Posta Zrt. egyesített kézbesítő-értékesítőjének,

Miklós Zsófia Évának, a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatójának,

Milassin Levente Péternek, a Magyar Fejlesztési Bank kommunikációs és marketingigazgatójának,

dr. Molnár Editnek, az NVTNM Állami Vagyonelemek Főosztálya vezető-kormányfőtanácsosának,

Náray Annának, az NVTNM Jogi és Koordinációs Ügyekért és Közműszolgáltatásokért Felelős Helyettes 
Államtitkársága vezető-kormánytanácsosának,

Németh Kornélnak, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. projektvezetőjének,

Pintér Jánosnak, az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. Kazincbarcikai Szolgáltatási Üzem 
üzemvezetőjének,

dr. Radics Balázsnak, az NVTNM Vagyonfelügyeleti Főosztálya kormány-főtanácsosának,

Rostáné dr. Kiss Annamáriának, az NVTNM Vagyonfelügyeletért Felelős Helyettes Államtitkári Titkársága 
vezető-kormányfőtanácsosának,
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Szabó János Istvánnak, az NVTNM Vagyonfelügyeleti Főosztálya vezető-kormányfőtanácsosának,

Szegőné Kemerle Juditnak, felszámolóbiztosnak, végelszámolónak, vagyonfelügyelőnek,

Szirányi Balázsnak, az NVTNM Sajtó- és Kommunikációs Főosztálya osztályvezetőjének,

Tímár Andrásnak, az NVTNM Társasági Üzletviteli Főosztálya osztályvezetőjének,

dr. Tóth Adrienn-nek, az NVTNM Postaügyi és Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásstratégiai Főosztálya osztályvezetőjének,

dr. Tóth Edina Krisztinának, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. portfóliómenedzserének,

Tóth Gábornak, a VOLÁNBUSZ Zrt. helyközi közszolgáltatás vezetőjének,

Varga Zoltánnak, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. kiemelt elektronikai szerelőjének,

Zsiga Gergely Lászlónak, az NVTNM Vagyonfelügyeleti Főosztálya vezető-kormányfőtanácsosának.

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye  
elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, 
a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján 
az alábbi elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámát teszi közzé:

000492N 000891BT 003519BT 016688R 017661AT 018160S
019639S 020620BT 023699N 032938J 033391BT 034593K
036556R 039258T 042158M 065360M 086319M 103423S
106165S 108773I 110205J 115843BT 120093BT 123894E
124022J 130435N 135799K 143026T 147362J 149666S
152288H 172284T 174850I 185552S 192848AT 193373T
197437S 198799M 198940H 199132T 202936G 207140N
207223G 209421BT 213592AT 227923M 228006H 230614M
234260T 234879R 237186T 246735E 250795T 256705M
264343J 277289BT 278825M 282205L 296983C 298016M

298124G 304679BT 312184S 329778C 333343M 340959F
341588H 341892I 354930R 363348N 363729M 385408BT
389760E 397940N 424408S 425043M 428460M 435364R
455613P 463484H 475042BT 491530P 493144S 493147C
495440L 498977M 499960S 509117K 515305K 520149BT
523367F 523897L 540597K 543015BT 550164L 552971J
562495P 579151AT 584713G 584842BT 587937L 599539AT
608505J 615726M 625468S 631082AT 635690J 637103AT
645621N 648408K 649623T 651459R 659460S 666092P
673865J 673876R 684584G 688752J 690829J 692756AT

695777P 705909S 711887M 723281R 730640AT 733356AT
735384P 738365AT 739468J 740856AT 742330L 760562AT
776955D 777539H 780758B 788902H 794160J 805537L
808855P 814686AT 814867N 823734L 826586P 827361AT
833761P 835664G 842219T 843719G 844740D 846808L
848412S 852859K 853642R 854903T 858927L 862546N
881560N 884148R 894883T 898007P 903703N 914215K
915334AT 922416P 924153M 930414F 931012L 933848E
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937164S 937425M 942475AT 956907N 961675R 965693C
968521D 977799AT 984732S 986493P 016262N 016659J

018254D 020527N 020979R 021152AT 021882AT 026153AT
028468I 037944T 042652P 046013BT 054792N 055439S
056912G 061138K 065686BT 066427T 090694I 094816AT
099019G 100523BT 100801AT 114737E 115773AT 117577T
120015P 120630K 123389R 128456S 132803K 134921N
136460N 146732L 156126P 157929T 162102BT 165632T
169989D 179236M 185299T 186091T 194745M 199333BT
201827N 203392P 204002R 204105BT 207882N 211933T
212330S 217031AT 219263G 225340M 231174AT 231447S
248031K 251867S 255055I 263248L 268727AT 269439N

279695M 280820L 298190C 315823T 316529AT 318204P
327047J 328523T 329013R 330043G 342983BT 354639G
367571F 369556T 370842D 375071G 378952L 381874AT
382703P 391087T 395274R 398930T 401143AT 401919G
403324P 405702M 417176BT 433570R 444086T 454446J
454591J 471387R 477567BT 485197P 496492AT 497470AT
502835T 517044BT 521712AT 524506AT 539569P 539914H
540272E 541406S 564855AT 576059I 587891H 588419F
591104H 592914B 596420M 607286R 610752J 611654J
613881F 614493R 615540R 615557K 619473N 619564L

628388M 630097R 631623R 631882AT 635040P 638967N
639350I 643231R 646836I 655106M 668769S 669266F
670332H 673251P 684898AT 684929T 688070E 694191S
704047I 706789J 711928G 715213J 718019H 720445T
728255AT 737545AT 750227B 756938K 762001H 763275G
772281P 787276N 791976T 795523F 799469S 799606P
818083P 818892L 819770L 827301T 830050B 831089J
834598B 852649M 854893M 882302I 888502T 890138L
890856R 893880M 910921R 922869L 930602AT 938262P
943280R 943496N 945439P 958261G 959170R 967522R

974325H 985595P 991041K 991400L 497470AT 002784H
003374L 028792S 031255I 040000BT 045573R 047568J
062338P 070353L 074601BT 075852T 090252S 092176S
100337N 101083BT 111136AT 133251AT 147549C 148486N
156400BT 157443I 160409R 160427R 169780BT 197287AT
207292BT 216333K 220145S 232242I 233309S 236498E
239742L 241622S 248850AT 260133I 263514G 264966AT
271268R 273792M 287444BT 295762AT 298845N 299784C
300876J 306109N 307266BT 320425AT 330872BT 348664BT
354611T 356155S 358965S 362331N 366065S 368339AT

376311BT 383868H 402813P 405715C 406526AT 410562M
413699P 414096M 424239T 425842R 432952T 438207T
443885L 448956BT 455384BT 456261K 460498R 462089N
466071L 466272J 471708BT 487130J 490128R 495303M
499074S 500420N 503742H 528265T 528416R 528939AT
532555T 534132T 544770T 557119L 567397S 577181K
601383K 604035T 608148C 609119M 636613M 644861S
650408J 656731K 662480T 669698AT 673023M 679482R
688013P 701977L 702903J 714635S 724732J 761372N
776578T 777090H 784420F 798226P 804044R 811916G
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820010T 825728P 836764M 844504H 845581R 849473T
851325N 852174N 853176N 861889D 876196T 879486M
904330D 905089D 914235N 921578B 941567S 947053P
948038T 952010L 967506T 981657S 987197M 990868AT
991568R 994022R 608432L 822261N 135684S 165052N
002658R 003902K 009534AT 010496J 012371AT 012442N
013369BT 014468AT 015423A 017388D 026293J 027253S
030075N 031750BT 042368T 047675C 048183S 051093N
058164J 058589S 060160N 061513M 062072BT 062194H
064313N 070543P 079483T 079767N 085675P 086959AT

088927AT 091371H 095583I 097601H 100724BT 103973AT
106729L 111189M 113881AT 114534P 115211BT 115332AT
121579S 123549N 125538BT 133663H 139041AT 139977T
143796P 144813J 148703M 149896F 156042T 161041AT
161896A 166719BT 167525T 174014M 174888AT 176141P
180481K 182896C 183874N 186885R 188004S 188331T
189935M 192263BT 206389AT 208029AT 228144T 237096T
246218R 249009AT 249031C 249432R 249907R 251046T
251898M 256771T 257128H 263358J 265372M 267618AT
273696T 279155AT 279945T 284570N 285762BT 286476I

292200P 292555J 294433E 296098K 299644E 312879AT
312926J 313639AT 317688T 318684T 319943S 322712T
328692S 329477M 332739I 335587P 344684BT 349322S
350688M 353130AT 354510S 356145T 359333T 361996R
364369S 379952M 381769F 384461K 386592T 386739L
386847P 390168S 391021N 397417N 399230T 399268D
405724K 406683P 408466P 411716S 411965P 416660C
419463N 424529T 436979D 438903L 446884M 447819E
450757K 451058H 451642T 456932D 468437N 469509T
472243C 476576J 479970F 487215S 487294T 488646J

491300F 493071S 495698S 502345AT 503714AT 506958K
515435P 516076H 521951L 529524BT 533067H 533418D
541417J 541877J 543125H 548219AT 553026I 553211T
558652AT 561728S 562887B 567114P 567371R 568396E
573980H 579329AT 587814BT 587943BT 592277L 595665R
598640L 604183J 604770K 618502H 619845F 629040AT
635144F 637377AT 641891M 643699M 644676R 645526F
654443D 654599S 655607G 660826R 661776S 666835L
668471S 676632R 676802F 679116S 689128I 690457M
691594J 692854K 695563H 699067AT 707062N 709722R

728446N 732238T 745349N 746128T 757420L 758165AT
766896N 768528P 769503S 770034M 770834C 771107S
773013T 776381AT 777855M 781064M 783385N 785805AT
786475S 789832M 798828L 800104I 803533AT 806291P
807097L 812673R 814029G 814038I 814973AT 821320C
828244R 832380I 837796L 847002B 847454S 858758M
860060AT 860530L 861358D 861813J 864827J 877025T
884189K 890574P 892735L 893432L 898834K 900278R
900341L 904762I 914090C 914942N 916643T 918015K
918524N 920052F 921757G 927626S 929826K 936556F



4912	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2021.	évi	58.	szám	

938389AT 953602S 957173T 962481AT 963148N 963216K
980108S 983924B 986966I 987305P 991300P 156042T
003560BT 006660J 013281H 020382R 034286AT 043656S
049598P 059492I 060061AT 064973R 065779L 076514T
083361AT 086256G 089193C 092841N 093777P 098779BT
098921S 104347J 110596BT 117940R 121626H 139298T
141168S 143329N 154304M 155231N 157125AT 172628G
181166I 182277P 183119L 197443J 197822H 198254M
229028C 229254E 236826AT 239336J 251153S 257023AT
264907N 267399BT 274296BT 275152G 285080D 286414R

309172M 311480D 313093R 317915AT 323863T 331958BT
331964P 342364BT 370141D 371083AT 372794S 377491N
379850S 381416BT 381766S 390265S 392607N 392609N
399444AT 401118I 404222M 404432T 415089T 415857M
417088BT 425505R 426124J 428348R 436859T 451457AT
452461S 459033R 470588T 473160BT 480558N 481771K
482160S 486297L 498797P 500075BT 500482S 526474AT
535272AT 536595E 545956J 547973P 556111BT 556737L
565577J 573247BT 575635T 578764R 579595R 582661T
594680S 596601R 597591C 624504T 632111N 654932H

655778N 655948AT 656681R 667662T 668218G 680987R
705799T 712735N 714761P 718046AT 726686I 729239L
730149T 730239N 746743J 748973K 760378J 761002J
766467L 774420T 775500P 794262J 794369C 795590M
801912N 805594M 807041P 816182G 819550M 820367AT
858099D 880037P 886887AT 887013F 890828T 895753M
897491P 909161AT 916776A 918686P 935113AT 937571M
939364K 941486I 942964G 947059T 948755T 951142AT
954000T 955524T 968961I 985912N 986999AT 988073D
989067N 995409D 002544I 028067J 030573I 040463K

050036T 069196R 071718R 073731M 074274E 074947G
076051BT 076673N 082198AT 082296E 100182I 103512A
112205T 112391R 112714F 123312T 124710F 124750BT
143916G 147664T 166634L 167688S 175070BT 205866C
209044N 226419D 228012A 241423S 247563BT 249985H
276697E 294246L 299649I 303263G 310188J 326128L
327423L 364151AT 380836P 389890L 400264J 400797S
408634R 417742T 423607BT 429097AT 438209P 441463R
450531BT 469321L 510399P 551383T 583794F 587147BT
588679H 620886G 628846H 632562T 636027P 636720AT

639159S 644780R 648814S 653624I 657002T 657344S
658423J 673314T 696274E 697857S 700403B 714082M
736821L 740333S 746079K 751674M 784213P 796280M
803631K 808565G 812731T 820157T 838352AT 851872G
854308T 865715S 898533T 904413N 926868N 926951S
941306B 972913R 980865R 997791L

Budapest, 2021. november 17.
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IV. Alapító okiratok

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító okirata  
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Alapító) 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 a lentiekben részletezett állami közfeladat folyamatos biztosítása céljából hozta 
létre a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványt (a továbbiakban: Közalapítvány).

Az Alapító az alapító okiratot a  hatályos jogszabályoknak, így különösen az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII.  törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvénynek (a továbbiakban: 
Áht. mód.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) foglaltaknak, valamint 
az egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvénynek (a továbbiakban: Civil tv.) megfelelően módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja.

Az alapító okiratban a  Kormány felhatalmazza a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy eljárjon 
a  Közalapítvány bírósági nyilvántartásba-vételi eljárásában. Az Alapító képviseletét a  Miniszterelnökséget vezető 
miniszter látja el a  Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű 
intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján 
szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 9.9.1. pontja alapján.

I. A KÖZALAPÍTVÁNY NEVE

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány 

 1. A Közalapítvány jogállása: közhasznú, jogi személy.
 2. A Közalapítvány működésének időtartama: határozatlan.
 3. A Közalapítvány hatóköre: országos.

II. A KÖZALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE

1054 Budapest, Tüköry u. 3.

III. A KÖZALAPÍTVÁNY CÉLJA

 1. A Közalapítvány a  részére átruházandó javakból, azok hozadékaiból megteremtse annak lehetőségét, hogy azok 
a személyek, akik zsidó származásuk miatt faji, vallási vagy más fasiszta szellemű zaklató rendszabályok elszenvedői 
voltak, és utódaik, ha Magyarországon élnek (életvitelszerűen Magyarországon tartózkodnak), továbbá e személyek 
közösségei, ha Magyarországon bejegyzett székhelyük van vagy Magyarországon is működnek, újjászervezhessék 
vallási, kulturális, oktatási rendszerüket, erősíthessék zsidó identitásukat, és a  személyek szociális helyzetüket 
javíthassák.
A Közalapítvány közhasznú tevékenységével hozzájárul a  társadalom és az egyén közös szükségleteinek 
kielégítéséhez (Civil tv. 2. § 20. pont).

 2. A Közalapítvány a Civil tv. 2. § 20. pontjában foglaltaknak megfelelő közhasznú tevékenységet lát el.
 3. A Közalapítvány a következő jogszabályokban meghatározott közfeladatokat látja el:

– szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (a szociális igazgatásról és a  szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 2. § alapján a  szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és 
családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl – az állam feladata),



4914	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2021.	évi	58.	szám	

– tudományos tevékenység, kutatás,
– nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés [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, a  73. § (2) bekezdése szerint 
a  közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam feladata, a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 1. § (2) bekezdése szerint a  köznevelés közszolgálat, amely a  felnövekvő nemzedék érdekében 
a  magyar társadalom hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és 
garanciáit az állam biztosítja],

– kulturális tevékenység, vallási kultúra, identitáserősítés, kóser étkezési kultúra megőrzése és terjesztése 
[Magyarország Alaptörvénye, Nemzeti Hitvallás fejezet szerint becsüljük országunk különböző vallási 
hagyományait, a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Köv. tv.) 4. § 
(1) bekezdése alapján a kulturális örökség a nemzet egészének közös szellemi értékeit hordozza, ezért megóvása 
mindenkinek kötelezettsége, az 5. § (1) bekezdése alapján a kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása 
közreműködési jogosultságot és együttműködési kötelezettséget jelent az állami és önkormányzati szervek, 
a  nemzetiségi szervezetek, az egyházi jogi személyek, a  civil és gazdálkodó szervezetek, valamint 
az állampolgárok számára],

– kulturális örökség megóvása [a Köv. tv. 5. § (1) bekezdése alapján a kulturális örökség védelme közérdek],
– műemlékvédelem (a Köv. tv. 28. §),
– hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőségének elősegítése (az egyenlő bánásmódról és 

az  esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján az esélyegyenlőség és a  társadalmi 
felzárkózás elősegítése elsősorban állami kötelezettség, Magyarország Alaptörvénye XV. cikk),

– emberi és állampolgári jogok védelme (Magyarország Alaptörvénye, Szabadság és Felelősség fejezet, I. cikke 
szerint az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam 
elsőrendű kötelezettsége),

– rehabilitációs foglalkoztatás (Magyarország Alaptörvénye XII. cikk).
 4. Fenti tevékenységek keretében 

– cél szerinti tevékenységet – ideértve a  közhasznú tevékenységet is – folytathat, és – célja megvalósítása 
gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben 
ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti [Civil tv. 17. § (3) bekezdés],

– gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú 
tevékenységre fordítja (Civil tv. 42. §),

– 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,

– csak olyan módon vehet fel hitelt, vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti 
(közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének fenntartását [Civil tv. 17. § (4) bekezdés].

 5. A Közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem egyesíthető, a  közalapítvány 
alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki [Áht. mód. 1. § (2) bekezdés b) pont].

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 1271,8 millió forint értékben,
c) az alapító okirat mellékletében felsorolt muzeális értéktárgyak 12,4 millió forint értékben.
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 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

 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 értéke 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 gazdasági-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 befektetési tevékenységet végző közhasznú szervezetnek befektetési szabályzatot kell készítenie, amelyet 
a kuratórium – ha ilyet létrehoztak – a felügyelő szerv véleményének kikérését követően fogad el (Civil tv. 45. §). 

 9. 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. Meghívásos pályázat kiírására 
kizárólag akkor kerülhet sor, ha azt törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi és a  pályázati kiírás tartalmazza 
a támogatási célt, a támogatás feltételeit és az elszámolás részletes rendjét.

 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  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 a  Szervezeti és Működési 
Szabályzat (a továbbiakban: „SZMSZ”) tartalmazza.

 11. A Közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással 
rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. A  Közalapítvány által 
létrehozott gazdálkodószervezet további gazdálkodószervezetet nem alapíthat, és gazdálkodószervezetben 
részesedést nem szerezhet.

VII. A KÖZALAPÍTVÁNY SZERVEZETE

A) A kuratórium

 1. A Közalapítvány ügyvezető szerve a 17 tagú kuratórium.
 2. A kuratórium tagjait az Alapító – a zsidó szervezetekkel történő egyeztetéseket követően – a magyarországi zsidó 

szervezetek, a  nemzetközi zsidó szervezetek jelöltjei, illetve a  tudomány és a  közélet kiemelkedő személyiségei 
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köréből kéri fel 3 év határozott időtartamra. A kuratóriumban nyolc taggal képviseltetik magukat a magyarországi 
zsidó vallási szervezetek, egy taggal a  magyarországi zsidó civil szervezetek, egy taggal a  holokauszt túlélőinek 
magyarországi szervezete, és két taggal a nemzetközi zsidó szervezetek. Az Alapító a kuratóriumban három taggal 
képviselteti magát. Az Alapító a  tudomány és a  közélet kiemelkedő személyiségei köréből az alapítótól független 
két személyt kér fel a kuratórium tagjának. A kuratórium elnökét az Alapító a kuratórium tagjai közül jelöli ki.
Nem lehet kuratórium tagja, az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre 
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

 3. A kuratórium tagjai a következők:
– Szabó György, a kuratórium elnöke
 (az Alapító által javasolt tag),
– Darvas István
 (magyarországi zsidó vallási szervezet által javasolt tag),
– David Moskovits 
 (a tudomány és a közélet kiemelkedő személyiségei köréből felkért),
– Deutsch Róbert 
 (magyarországi zsidó vallási szervezet által javasolt tag),
– Dr. Feldmájer Péter 
 (magyarországi zsidó vallási szervezet által javasolt tag),
– Gordon Gábor
 (civil szervezet által javasolt tag),
– Heisler András 
 (magyarországi zsidó vallási szervezet által javasolt tag),
– Horovitz Tamás
 (magyarországi zsidó vallási szervezet által javasolt tag),
– Köves Slomó
 (magyarországi zsidó vallási szervezet által javasolt tag),
– Martin Hoffman 
 (az Alapító által javasolt tag),
– Jacob Friedman
 (nemzetközi zsidó szervezet által javasolt tag),
– Mircea Cernov
 (nemzetközi zsidó szervezet által javasolt tag),
– Oberlander Báruch
 (magyarországi zsidó vallási szervezet által javasolt tag), 
– Róna Tamás
 (magyarországi zsidó vallási szervezet által javasolt tag),
– Ron Lustig
 (a tudomány és a közélet kiemelkedő személyiségei köréből felkért),
– Sessler György
 (a Holokauszt túlélőinek szervezete által javasolt tag),
– Szalay-Bobrovniczky Vince 
 (az Alapító által javasolt tag).

 4. A kuratóriumi tagság megszűnik
a) a tag lemondásával,
b) a tag halálával,
c) a Közalapítvány megszűnésével,
d) az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 

szerinti esetben (vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség elmulasztása),
e) határozott idejű megbízás esetén a határozott idő lejártával,
f ) kizáró vagy összeférhetetlenségi ok megállapításával,
g) állami alapító részéről jelölt személy megbízatását az állami alapító indoklás nélkül visszavonja, és helyére 

más személyt jelöl ki [Áht. mód. 5. § (1) bekezdés].
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A kuratóriumi tag megbízatásának megszűnése – a  megbízatásnak az a) és e) pont szerinti okból bekövetkező 
megszűnését követően – az új tag megbízatásának bírósági nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedésével 
egyidejűleg, de legkésőbb a megbízatás megszűnését követő 60. napon lép hatályba.

 5. A kuratórium tagjai tevékenységükért – amennyiben az a  Közalapítvány cél szerinti tevékenységét nem 
veszélyezteti – tiszteletdíjban részesülhetnek. A kuratórium tagjai tiszteletdíjának az összegéről a kuratórium évente 
az éves költségvetés elfogadásával egyidejűleg határoz az alábbiak szerint:
– a kuratórium elnökének tiszteletdíja: havonta legalább a  magyar érvényes havi bruttó kötelező legkisebb 

munkabérnek (minimálbérnek) megfelelő összeg kétszerese, de nem haladhatja meg a havi bruttó 1.000.000,- Ft 
mértéket,

– a kuratórium tagjának egységesen meghatározott tiszteletdíja: havonta nem haladhatja meg a magyar érvényes 
havi bruttó kötelező legkisebb munkabérnek (minimálbérnek) megfelelő összeget.

A Kuratórium a  jelen pontban meghatározottnál alacsonyabb tiszteletdíjat is megállapíthat. A  kuratórium tagja 
tiszteletdíjáról, vagy annak egy részéről lemondhat.
A kuratórium elnökének a  tisztség ellátásával kapcsolatban felmerült költségeit a Közalapítvány számla ellenében 
megtéríti. A kuratóriumi tagoknak a tisztség ellátásával kapcsolatban felmerülő belföldi indokolt utazási költségeit, 
és a  Magyarországon felmerülő egyéb szükséges és igazolt költségeit, továbbá az éves pénzügyi-gazdálkodási 
tervet, valamint a  költségvetést és a  számviteli beszámoló elfogadását tárgyaló kuratóriumi üléseken való 
részvételével kapcsolatban felmerült költségeit a Közalapítvány számla ellenében megtéríti.

 6. A Közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a  kuratórium tagja. Az alapító és 
közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban [Ptk. 3:397. § (3)–(4) bek.]. 

B) A kuratórium működése

 1. A Közalapítvány gazdálkodására, működésére, szervezetére, képviseletére vonatkozó további előírásokat és 
a kuratórium döntéshozatalának részletes szabályait az 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) egyszerű többségi szavazással elfogadja a Közalapítvány Civil tv. szerinti éves beszámolóját;
e) elfogadja a közhasznúsági mellékletét;
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) 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);

i) rendelkezik a  Közalapítvány vagyonáról, dönt a  befolyt pénzeszközök felhasználásáról, pályázatot bocsát ki 
és bírál el;

j) dönt 10 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalásról;
k) dönt a költségvetési előirányzatot meghaladó vagyontárgy megszerzéséről;
l) más személy tulajdonában álló ingó és ingatlanvagyonon a Közalapítvány javára fennálló jogról, illetve a jog 

gyakorlására vonatkozó feltételek módosításáról;
m) dönt a szervezet korszerűsítéséről;
n) meghatározza a Közalapítvány befektetéseinek összetételét, lejáratát;
o) gondoskodik a  Közalapítvány működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének 

nyilvánosságáról;
p) a közalapítványi iroda közreműködésével szervezi és bonyolítja a Közalapítvány befektetési ügyleteit;
q) vezeti a vagyonkezelésbe átadott-átvett szabad közalapítványi eszközök nyilvántartását;
r) folyamatosan ellenőrzi a  tulajdonában lévő vagyon összetételét, a  működéssel kapcsolatos feladatok 

végrehajtását;
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s) megvitatja és dönt a felügyelőbizottság által előterjesztett kérdésekben;
t) kinevezi/megbízza a Közalapítvány titkárát, illetve gyakorolja vele szemben a felmondás jogát;
u) a Közalapítvány működéséhez szükséges ügyintéző, titkársági, pénzügyi-gazdálkodási, adminisztrációs, 

könyvvezetési, szervezési feladatok ellátására létrehozza a közalapítványi irodát;
v) elfogadja a Közalapítvány emblémáját (logóját);
w) minden olyan ügy, amelyet jogszabály, jelen alapító okirat, avagy az SZMSZ a kuratórium hatáskörébe utal.

 3. A közhasznúsági melléklet 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 nemzetiségi 

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 figyelembevételével, 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, beszámolóiról a nyilvánosságot 
tájékoztatja. 

 5. A  kuratórium szükség szerint, de legalább évente négyszer tart ülést, amelyet az elnök hív össze. A  napirendet 
írásban legalább 8 nappal az ülés előtt el kell juttatni a kurátorokhoz.

 6. A  kuratóriumi tag az ülésen az azonosításra alkalmas, és a  tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes 
kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszköz (pl. mobiltelefon, képi- és hangmegjelenítésre is képes, 
internet alapú eszközök, skype, videokonferencia) igénybevételével is részt vehet, amely során jognyilatkozatot 
az  elektronikus hírközlő eszköz útján is tehet, azonban a  jognyilatkozatnak a  tag azonosíthatóságához szükséges 
adatokat tartalmaznia kell. Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével résztvevő kuratóriumi tag érvényes 
részvételét az ülésen egyebekben az alapító okiratban és az SZMSZ-ben foglaltak szerint kell biztosítani 
(pl. napirend és előterjesztések közlése; jegyzőkönyvvezetés).

 7. A kuratórium ülés tartása nélkül is hozhat határozatot. Az ilyen határozathozatalt a kuratórium elnöke a határozat 
tervezetének a  kuratóriumi tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A  kuratóriumi tagok számára 
a tervezet kézhezvételétől számított legalább 8 napos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék 
a  kuratórium elnöke részére. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a  határozathozatali eljárás akkor 
eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek a  kuratórium elnöke részére, amennyi szavazati jogot 
képviselő kuratóriumi tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
Ha bármely kuratóriumi tag az ülés megtartását kívánja, akkor a kuratórium elnöke köteles összehívni a kuratórium 
ülését. A  szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 8 napon belül – ha valamennyi kuratóriumi tag 
szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 8 napon belül – 
a  kuratórium elnöke megállapítja a  szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a  kuratóriumi 
tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, 
akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. Az ülés tartása nélküli döntéshozatalra vonatkozó részletes 
szabályokat az SZMSZ tartalmazza.

 8. A kuratórium határozatképes, ha a kuratóriumi tagok többsége jelen van. Határozatképtelenség esetén a kuratórium 
üléseit 14 napon belül változatlan napirenddel az ülés elmaradását követő 30 napon belüli időpontra ismét össze 
kell hívni. A  kuratórium legalább 6 tagjának a  napirendet is megjelölő, indokolt indítványára az elnök köteles 
a kuratóriumot 14 napon belül összehívni 30 napon belüli időpontra.
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 9. 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 Vagyonkezelési Szabályzat elfogadásához, módosításához;
– könyvvizsgáló megbízatásához, felmentéséhez.

 10. 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.

 11. A kuratórium ülései nyilvánosak.
 12. 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.

 13. A közhasznú jogállású szervezet kettős könyvvitelt köteles vezetni. A Közalapítvány köteles a jóváhagyásra jogosult 
testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérleg fordulónapját 
követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni (Civil tv. 30. §) 
A Közalapítvány köteles számviteli beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a tárgyévet követő évben, legkésőbb 
június 30-áig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

 14. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § 
(1) bek. 1. 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. 
Nem  minősül előnynek az egyéb jogszabály szerint folyósított életjáradék. Továbbá nem minősül előnynek 
a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatás.

 15. A  kuratórium a  Közalapítvány működéséről az Alapítónak évente beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb 
adatait nyilvánosságra hozni köteles. A  Közalapítvány az Alapító felé minden év június 30. napjáig teljesített 
beszámolási kötelezettsége keretében részletes szakmai beszámolót készít a  megelőző év pénzügyi tervének és 
a munkatervének teljesüléséről. Az Alapító a beszámoló kapcsán hiánypótlási felhívás keretében további adatokat 
kérhet a  Közalapítvány működésével, szakmai tevékenyégével, a  megelőző év gazdálkodásával, valamint 
a közhasznú tevékenységgel összefüggésben.

C) A közalapítványi iroda 

 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 nevezhet ki, 
aki a közalapítványi irodán belül annak alárendelt szakmai szervezeti egységeket, munkacsoportokat hozhat létre 
és működtethet, amelyeknek feladatairól, működésük elveiről az SZMSZ rendelkezik.

 3. Amennyiben kinevezésre kerül, 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 melléklet összeállítása, illetve ennek a  kuratórium elé 

terjesztése;
f ) a kuratóriumi döntések előkészítése, végrehajtása;
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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 felügyelőbizottság 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 felügyelőbizottság

 1. A  Közalapítvány kezelő szervezetének ellenőrzésére az Alapító 5 tagú felügyelőbizottságot (a továbbiakban: 
Bizottság) hoz létre. A  Bizottság évente legalább 4 alkalommal ülésezik. Munkáját éves munkaterv alapján végzi, 
a  munkatervet és éves beszámolóját – tájékoztatásul – a  kuratórium elé terjeszti. A  felügyelőbizottság tagjait 
az Alapító bízza meg.

 2. A Bizottság tagjai a következők:
– Breuer Péter, a felügyelőbizottság elnöke,
– dr. Birher Nándor Máté
– Keszler Gábor
– Szegediné Dr. Lengyel Piroska
– Weisz Péter

 3. A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:
a) a tag lemondásával,
b) a tag halálával,
c) ha az Alapító a kijelölést visszavonja,
d) a Közalapítvány megszűnése esetén,
e) kizáró vagy összeférhetetlenségi ok megállapításával,
f ) határozott idejű megbízás esetén a határozott idő lejártával,
g) a Vtv. szerinti esetben (vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség elmulasztása).

 4. A felügyelőbizottság
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 a  Civil tv. szerinti éves beszámolót és a  közhasznúsági mellékletet, valamint véleményezi 

az Alapítónak benyújtandó éves beszámolót a kuratóriumhoz elfogadásra történő felterjesztés előtt; 
g) a  Közalapítvány működésével összefüggő tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egy 

alkalommal írásban beszámol az Alapítónak.
 5. A felügyelőbizottság feladatának végrehajtása során kialakított véleményét írásban közli a kuratóriummal.
 6. A felügyelőbizottság tagjai a Közalapítvány kuratóriumának ülésén tanácskozási joggal részt vesznek.
 7. A  felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze írásban, a  napirend megjelölésével legalább 8 nappal az ülés 

időpontja előtt. Kivételes esetben az ülés haladéktalanul is összehívható. A felügyelőbizottság rendkívüli ülésének 
összehívását bármely tag kezdeményezheti, amelynek az elnök a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül 
köteles eleget tenni.

 8. A  felügyelőbizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Működésének egyéb 
szabályait a  felügyelőbizottság ügyrendje tartalmazza, amelyet a  felügyelőbizottság maga állapít meg, és amely 
nem lehet ellentétes jogszabállyal, jelen alapító okirat és az SZMSZ. rendelkezéseivel. 
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 9. A  felügyelőbizottság 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  felügyelőbizottság indítványára -– annak megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. 

E  határidő eredménytelen eltelte esetén a  kuratórium összehívására a  felügyelőbizottság is jogosult. 
Ha  a  kuratórium a  törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, 
a  felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a  gazdálkodás törvényességét és célszerűségét ellenőrző 
Állami Számvevőszéket, illetőleg a törvényességi ellenőrzést gyakorló ügyészséget, valamint az Alapítót.

 11. A felügyelőbizottság 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 felügyelőbizottság 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.
f ) az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésére ítéltek, amíg a büntetett 

előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 
 13. A  Felügyelő Bizottság tagjainak kinevezése három év határozott időtartamra szól. A  Felügyelő Bizottság tagjai 

tiszteletdíjban részesülnek, az alábbiak szerint:
– Felügyelő Bizottság elnöke: havonta a  magyar érvényes havi bruttó kötelező legkisebb munkabérnek 

(minimálbérnek) megfelelő összeg.
– Felügyelő Bizottság tagja: havonta a  magyar érvényes havi bruttó kötelező legkisebb munkabérnek 

(minimálbérnek) megfelelő összeg 50%-a.
A Felügyelő Bizottság a  jelen pontban meghatározottnál alacsonyabb tiszteletdíjat is megállapíthat. A  Felügyelő 
Bizottság tagja tiszteletdíjáról, vagy annak egy részéről lemondhat.
A Felügyelő Bizottság tagjának a  tisztség ellátásával kapcsolatban felmerült költségeit a  Közalapítvány számla 
ellenében megtéríti.

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  felügyelőbizottság 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 felügyelőbizottság elnöke vagy tagja;
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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 a kuratóriumi elnök képviseli önállóan és teljes körűen. 
A kuratórium az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Közalapítvány munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi 
személy képviseletének jogával ruházhatja fel (megjelölve a képviseleti jog gyakorlásának módját és terjedelmét); 
a  képviseleti jogot a  munkavállaló a  kuratórium írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal 
rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja [Ptk. 3:30. § (3) bekezdés].

IX. 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 korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője – annak megszűnését megelőző 
két évben legalább egy évig –, 
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 

vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletzárást 

helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette 

vagy törölte.
 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. 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. Az alapító okirat módosítását (módosítással egybeszerkesztett 
szövegét) a Magyar Közlönyben közzé kell tenni [Áht. mód. 1. § (2) bek. f ) pont]. A Közalapítvány szervei által hozott 
döntéseket az érintettekkel postai úton, azaz tértivevényes levél útján, vagy e-mailes úton kell közölni, valamint 
a  döntések és a  Közalapítvány működésére vonatkozó adatok és a  szolgáltatások igénybe vételének módjának 
nyilvánosságra hozatala a Közalapítvány honlapján (http://mazsok.hu) történik meg.

 2. A  Közalapítvány tisztségviselői a  Vtv. rendelkezéseinek megfelelően ötévente vagyonnyilatkozatot tesznek, 
amelynek elmulasztása esetén megbízatásuk a törvény erejénél fogva megszűnik.

 3. A  Közalapítvány részére nyújtott céltámogatás beszámolási rendjére a  civil szervezetek gazdálkodása, 
az  adománygyűjtés és a  közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) 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  Közalapítvány tevékenységére vonatkozó mindenkori 
hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2021. április 29.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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Az alapító okirat melléklete

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány tulajdonában lévő ingatlanok

Sor-  

szám
Megnevezés Cím Területe Hrsz.

1. házingatlan Bp. VI., Bajcsy-Zsilinszky út 7. 191 m2; 55 m2; 310 m2; 
33 m2; 28 m2

29265/0/A/25
29265/0/A/26
29265/0/A/24
29265/0/A/13
29265/0/A/27

2. házingatlan Bp. II., Pasaréti út 48. 1106 m2 11514/11

3. házingatlan Bp. V., Tüköry u. 3. 821 m2 24656

4. házingatlan Bp. VI., Bajza u. 26. (Benczúr u. 13.) 1216/2726 tulajdoni hányad 29604

5. házingatlan Bp. XII. Budakeszi út 32. 4534 m2 10864

6. házingatlan Szeged, Üstökös u. 9. 561 m2 4/8 tulajdoni hányad 12059

7. Club-Tomaj üdülő Badacsonytomaj 29 884 m2 40/1,0283/10

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány tulajdonában lévő  
muzeális értéktárgyak (festmények)

Sor-  

szám
Művész A mű neve

1. Aba-Novák Vilmos Majális

2. Diener-Dénes Rudolf Asztali csendélet gyümölcsökkel

3. Iványi Grünwald Béla Gémeskútnál

4. Iványi-Grünwald Béla Tóparti táj kanászfiúval

5. Kmetty János Tabáni részlet

6. Koszta József Virágcsendélet

7. Mednyánszky László Hegyek között vonuló trén

8. Mednyánszky László Táj

9. Mednyánszky László Tájkép

10. Ismeretlen (magyar) festő Férfiportré
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A Hivatalos Értesítőt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. 
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. 
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el. 
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