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A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító okirata  
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
(a módosítások vastagon, dőlten szedve) 

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

– 1068 Budapest, Benczúr u. 13.
Levelezési címe:
– 1062 Budapest, Bajza u. 26.

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),
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– 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.
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VII. A KÖZALAPÍTVÁNY SZERVEZETE

A) A kuratórium

 1. A Közalapítvány ügyvezető szerve a 18 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 
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 
három 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),
– Kovács Tamás
 (a tudomány és a közélet kiemelkedő személyiségei köréből felkért),
– 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 Bernard
 (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).
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 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].
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;
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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;
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 – 
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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.

 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.



4804	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2022.	évi	61.	szám	

 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;
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;
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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.

 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.
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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;
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.
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 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.

Igazolom, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
2011.  évi CLXXXI. törvény 38.  § (2)  bekezdése értelmében az  alapító okirat fenti, egységes szerkezetbe foglalt 
szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Az egységes szerkezetű alapító okirat elkészítésére az  alapítói jogok gyakorlójának az  alapítói okiratot 
módosító döntése adott okot, amellyel módosította az alapító okirat VII. A) 1., VII. A) 2. és VII. A) 3. pontjában 
foglaltakat, amelyek dőlt és vastagon szedett betűvel kerültek jelölésre.

Budapest, 2022. július hó 11. nap

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

4. házingatlan Bp. XII., Budakeszi út 32. 4534 m2 10864

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

6. 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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