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Jegyz!könyv

1. Sarlós Gábor, mint a Kuratórium Elnöke az ülést 15 órakor megnyitja, majd 
megállapítja, hogy a jelenlev! három taggal a Kuratórium határozatképtelen, az ülést 
ezen okból bezárja.

2. A 15 óra 30 perckor megismételt kuratóriumi ülésen részt vesznek: Andrékó Csilla, 
Ábrahám László, Bienerth Gusztáv, Sarlós Gábor (jelenléti ív lásd Mellékletek).

3. A jelenlev!k egyhangúlag Sarlós Gábort, mint a Kuratórium Elnökét választják meg 
levezet! elnöknek.

4. Sarlós Gábor a jelenlev!k egyhangú egyetértésével felkéri dr. Bábel Tamást a 
jegyz!könyv vezetésére.

5. Sarlós Gábor javaslatára a jelenlev!k egyhangúlag megszavazzák dr. Andrékó Csillát 
a jegyz!könyv hitelesít!jének.

6. Az UNICEF Magyar Bizottság Egyesület és az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány 
közötti átadás-átvétel napirendi pontra vonatkozóan Sarlós Gábor a következ! 
tájékoztatást adta:

a. az ingatlanok használatát az u.n. haszonkölcsön szerz!désben rögzítettek, 
amelyet mindkét fél aláírt (lásd Mellékletek). Dr Bienerth Gusztáv kérdésére dr. 
Andrékó Csilla azt a tájékoztatást adta, hogy a szerz!désben az Alapítvány nem 
vállalt kötelezettséget az ingatlanok átvételére az Egyesület végelszámolásának 
lezárultával
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b. a munkatársak átvétele július 1-vel megtörtént, a továbbfoglalkoztatásra 
vonatkozó nyilatkozatot a munkatársak egyenként aláirásukkal hitelesítettek (lásd 
Mellékletek)

c. a White & Case által el!készített, a vagyonátadást és a felszámolás menetét 
rögzít! protokollt (lásd Melléklet) az Egyesület nevében Takács István Úr nem irta 
alá

A jelenlev!k a tájékoztatást tudomásulvették és egyben felkérték dr. Andrékó Csillát és 
dr. Bienerth Gusztáv tagokat, hogy a kijelölt felszámoló biztossal - dr. Leitold László 
úrral - egy személyes találkozó keretében egyeztessenek az átadás - átvétel mindkét fél 
által elfogadható, átlátható és elszámoltatható módjáról.

7. Az értékesítési tevékenységgel kapcsolatos fejlemények napirendi pont tekintetében 
dr. Bábel Tamás arról tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy

a. az értékesítés jelenleg szünetel, az újraindításhoz szüséges az ÁFA mentesség 
meger!sítése az Alapítvány könyvizsgálója részér!l, továbbá a leltár átvétele 
szükséges az Egyesülett!l, melynek menetére vonatkozóan az UNICEF PFP 
részér!l utasítást kapott mindkét fél (lásd Mellékletek)

b. az értékesítés kiszervezése elindult, Helga Broghton és Laura Colassano 
(UNICEF PFP) által szervezett bemutatkoz! találkozók megtörténtek. A 
folyamatot Helga Broghton javaslatára Laura Colassano tartja kézben. A részletes 
tárgyalások várhatóan szeptemberben kezd!dnek.

c. az értékesítéshez kapcsolt készlet az UNICEF tulajdona. Az UNICEF PFP és az 
Egyesület árukészlet között jelent!s eltérés van, amely abból fakad, hogy a 2008 
elötti árukészlet nem került megsemmisítésre az Egyesület részér!l, hanem 
promociós és értékesíthet! kategóriákban továbbra is az Egyesület mérlegében 
szerepel mintegy 250 millió Ft értékben. A 2011-es karácsonyi kampányhoz 
további készleteket foglalt be az Egyesület, ezek egy részének lehívása a 
következ! hetekben aktuális.
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A Kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy az árukészletet két lépcs!ben kívánja 
átvenni. Els! lépésként a 2011-es árukészletet szállításkor, majd második lépésben a 6. 
pont szerinti tárgyalások eredményeképpen veszi át az Egyesület árukészletét. 

Dr. Bienert Gusztáv felajánlotta segítségét a könyvizsgáló miel!bbi kiválasztásához.

8. Az ingatlanvagyon helyzete napirendi ponthoz dr. Bábel Tamás következ! 
tájékoztatást adta:

a. Az ingatlanok összterülete 578 m2 (ebb!l 305 m2 raktár és 273 m2 iroda), 
amelyek a II., IV., és VI. kerületekben találhatóak

b. 2011-ben 352 m2 ingatlan került aktiválásra 120 millió Ft értékben

c. 1989 - 1998 évek között aktivált 206 m2 elhanyagolt állapotban, jelent!s 
állagmegóvási igénnyel és kockázatokkal (biztosítás és t"zjelz! berendezések 
nélkül)

d. 2010-ben az éves rezsiköltség 2.6 m Ft (havonta 220 eFT) állagmegóvási, 
karbantartási költségek nélkül

e. 2012-t!l a kereskedelmi tevékenység kiszervezésre kerül a raktárkapacitás 
feleslegessé válik

f. 2012-t!l folyamatosan növekv! szervezet nagyobb irodakapacitást igényel (az 
Eötvös utcai iroda a jelenlegi 8 f!s csapatra van méretezve)

A Kuratórium felkérte dr. Bábel Tamást, hogy ügyvéd és m"szaki szakért! bevonásával 
készítessen egy részletes elemzést az egyes ingatlanokhoz kapcsolódó 
kötelezettségekr!l. A Kuratórium a kockázatok teljeskör" elemzése után kíván dönteni 
arról, hogy milyen formában és milyen ütemezésben veszi át az ingatlanokat. A 6. 
pontban jelzett találkozó keretében ezen kérdés felvetése is szükséges. Adott esetben 
egy formális “due diligence” folyamat is indokolt lehet.
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9. A kormányzati kapcsolatfelvétel dr Orbán Anita vezetésével a Külügyminisztérium 
tekintetében elkezd!dött, egyéb tárcák esetében folyamatban van. Dr. Bienerth 
Gusztáv jelezte, hogy a kormányzat kiemelten kezeli a gyermekjogokat és érdekelt 
félként az UNICEF Magyar Bizottság Alapítványt is kész bevonni. A Kuratórium 
javasolta dr. Navracsics Tibor Miniszter Úrral találkozó kezdeményezését, amelyhez 
dr. Bienert Gusztávot kérte fel. 

10. Az alapító okirat módosítására dr. Andrékó Csilla és Sarlós Gábor 10 pontos 
javaslatot terjesztett el! (lásd Mellékletek). A javaslatot a Kuratórium ellenvetés nélkül 
elfogadta azzal, hogy az Igazgató esetében ötéves értékelési ciklust irjon el!.

11. A tervezési folyamat elindulása napirendi pont vonatkozásában dr. Bienerth Gusztáv  
úgy tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a folyamat elindításához szükséges 
információk most már elérhet!ek, a folyamat elindítható és azt haladéktalanul meg is 
kezdi dr. Tausz Katalin és dr. Bábel Tamás bevonásával. 

12. Egyebek napirendi pontban dr. Bábel Tamás következ!kr!l számolt be:

a. UNICEF PFP genfi központban történt orientációs látogatás sikeres volt. Leila 
Pakkala Igazgató Asszony reményét fejezte ki, hogy az UNICEF Magyar 
Bizottság teljesítménye miel!bb növekedési pályára áll és az átalakulás 
példaérték" lesz minden más Bizottság számára

b. Amina elnevezéssel adománygy"jt! kampányt indított a Magyar Bizottság a 
Kelet-afrikai szükséghelyzet enyhítéséhez

c. Dr. Reznák Roxánnal való egyeztetések az adományszervezési igazgató pozíció 
vonatkozásában lezárultak, ez év szeptember 1-t!l tölti be a pozíciót

d. A m"ködéshez az adományszámla miel!bbi megnyitása szükséges, kérte a 
Kuratóriumot, hogy járjon el 

A Kuratórium tudomásul vette a tájékoztatást. Sarlós Gábor kérte, hogy augusztus els! 
hetében kerüljön sorra egy találkozó közte és dr Reznák Roxán között. 
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Dr. Bienerth Gusztáv a következ!ket javasolta:

d. Készüljön minden Kuratóriumi tag részére névjegykártya

e. White & Case által készített anyagok kerüljenek megosztásra Sarlós Gábor 
részér!l

f. Következ! id!szakban havonta legyen Kuratóriumi ülés a részdöntések id!beni 
meghozatalára a hatékonyabb m"ködés érdekében

g. Az adományszámla haladéktalanul kerüljön megnyitásra az OTP Banknál. A 
kés!bbiekben alapos el!készítést követ!en kerüljön kiválasztásra egy pénzügyi 
stratégiai partner, aki elkötelezett az UNICEF küldetésének sikerében.

h. Az átmeneti id!szakban az Egyesület az adományszámlája kerüljön átirányításra 
az Alapítvány adományszámlájára jelezve azt, hogy egy UNICEF m"ködik 
Magyarországon, az Egyesület a tevékenységét befejezte, az adományok az 
Alapítványt illetik meg, mint a Cooperation Agreement aláiróját. A 6. pontban 
jelzett találkozó során ezen javaslat felvetése szükséges.

i. A Kuratórium vegye napirendre a következ! ülésen, hogy mikor, milyen formában 
történjen meg annak a kommunikációja, hogy az UNICEF formailag, szervezetileg 
átalakult.

A Kuratórium a javaslatokat elfogadta.

13. Sarlós Gábor arról tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a tagok kérésének megfelel!en 
a 2011. évi ülések id!pontjai módosultak:

a. 2011. szeptember 1. 15h - Budapest, Eötvös utca 9.

b. 2011. november 10. 15h - Budapest, Eötvös utca 9.
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MELLÉKLETEK

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívlak az UNICEF Magyar Bizottság kuratórium legközelebbi ülésére

Id!pont: július 19. 15.00

(Határozatképtelenség esetén a megismételt kuratóriumi ülés id!pontja: július 19. 
15.30)

Helyszín: UNICEF iroda, Budapest VI, Eötvös utca 9.

Tervezett napirend: 

Tájékoztató az átadás / átvétel menetér!l - igazgató, Andrékó Csilla, Sarlós Gábor 

Tervezési folyamat elindulása - Bienerth Gusztáv

Tájékoztató az értékesítési tevékenységgel kapcsolatos fejleményekr!l - Sarlós Gábor

Egyebek

        Sarlós Gábor sk.
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