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2. Költségvetési támogatás

Az alapítvány a 2004. évben költségvetési forrásból nem részesült támogatásban.

3. Vagyon felhasználás

Az alapítvány vagyona a 2004. évben nem változott.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Nem volt ilyen.

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
Az alapítvány vezető tisztségviselői a 2004. évben nem részesültek juttatásban, 
feladatukat társadalmi munkában végezték.

6. Beszámoló a közhasznú tevékenységekről és az alapítvány által nyújtott 

támogatásokról

Az alapítvány közhasznú minősítése 2002. 12. 17.-én vált hatályossá. Az alapítvány az 

1997. évi CLVI. Törvény 26 § - ának c.) pontjában felsorolt alábbi közhasznú 

tevékenységeket végzi:

- tudományos tevékenység, kutatás (tv. 26§ c/3)

- nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (t. 26 § c/4)

- kulturális tevékenység (tv. 26. § c/5)

- kulturális örökség megóvása (tv. 26 § c/6)

- magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység (tv. 26. § 

c/13)
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Részletes bemutatás az alapítvány tevékenységén keresztül:

Szervezet célja: A  Mensch  Nemzetközi  Alapítvány egy  kiemelten  közhasznú 
szervezet,  melynek  célja olyan  toleráns  társadalmi  értékrend, 
demokratikus  történelmi  tudat  formálása  mely  értékeli,  tiszteletben 
tartja a kisebbségek jogait, a felekezetek jogait, elítéli a sovinizmust, a 
rasszizmust,  az  idegengyűlöletet  és  a  gyűlöletkeltés  valamennyi 
megnyilvánulását. 

Az  alapítvány  alapvető  célja,  hogy  a  XX.  Századi  zsidó  Holocaust  tragédia  ne 
merüljön  feledésbe,  és  egyúttal  azon  munkálkodni,  hogy  hasonló 
embert  pusztító  társadalmak  újra  és  újra  ne  jöjjenek  létre.  A  cél 
megvalósításához  különféle  kulturális  eszközöket,  műfajokat  hívunk 
segítségül a sokoldalú téma sokoldalú megközelítéséhez.
Továbbá  nagyon  fontosnak  tartja  az  alapítvány,  hogy  a  fiatalok 
társadalmi értékrendjén túl fejlessze a gyerekek fizikumát, ügyességét. 

Szervezet által 
támogatott 
tevékenységek: Támogatni kívánja az erre irányuló kulturális, tudományos és oktatási 

tevékenység  különböző  formáit,  különösen  a  középiskolás 
korosztályokat  érintő  felvilágosító  tevékenységeket.  Munkája  arra 
irányul,  hogy  a  tanárok  továbbképzésével,  ösztöndíjakat, 
könyvkiadással,  konferenciák,  előadások  szerezésével,  az 
ismeretterjesztés  és  a  kutatás  támogatásával  aktívan  részt  vegyen  a 
magyarországi múlt  feltárásában és közismertté tételében,  valamint a 
jelenben segítse a kisebbségek esélyegyenlőségének ügyét. A gyerekek 
látókörének kiszélesítése az egyik alapfeladat,  melynek keretén belül 
megtanulják az emberi jogok tiszteletben tartását, a másság elfogadását, 
az  egészséges  életmód  alapjait,  az  aktív  szabadidő  eltöltésének 
lehetőségeit.

A 2004. évi tevékenység bemutatása:

A legjelentősebb esemény a Budapest Páva u.- ban (a holocaust emlékhelyen) rendezett talk 
show Eichmann a markomban című könyvéről, ahol a meghívott díszvendég Peter Malkin.
Ezt az eseményt a sajtó is publikálta, letöltése a 
http://www.erec.hu/belso/content/2002_10/mensch.html oldalon  lehetséges.  A  publikáció 
címe: Bemutatkozik a Mensch Alapítvány 
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Idézet a cikkből:

”Nagyfontosságú esemény  tanúi  voltak  a  Gundel  étterem különtermének  azok  a  hazai  és 
külföldi vendégei, akik a híres MOSZÁD ügynök, Peter Z. Malkin („az ember, aki elfogta 
Eichmannt”) előadására gyűltek össze augusztus 27-én. Az előadást a MENSCH Nemzetközi 
Alapítvány rendezte, amelynek egyben ez volt az első magyarországi bemutatkozása. 

Az  alapítvány  védnöke  Görgey  Gábor,  a  Nemzeti  Kulturális  Örökség  Minisztériumának 
minisztere,  levélben  üdvözölte  az  egybegyűlteket.  Beszédet  tartott  többek  között  Geiger 
András  alapító,  Judith  Várnai  Shorer  Izrael  Állam  budapesti  nagykövete,  Kyle  Scott,  az 
Egyesült Államok nagykövetségnek munkatársa, Hegyesiné Orsós Éva helyettes államtitkár, 
Székely Gábor, Dr Strasser Tibor az alapítvány elnöke, üdvözletét küldte: Demszky Gábor 
főpolgármester, Tordai Péter a MAZSIHISZ elnöke-. „

Az  alapítvány  szervezett  még  számos  kisebb  rendezvényt,  tartott  vacsorákat,  hogy  az 
adományozói  körből  forrásokat  gyűjtsön  működéséhez  és  további  programok 
lebonyolításához.

Megrendezére került  a VII:  zsidó nyári fesztivál keretében egy szimfónikus  hangverseny, 
melynek szervezésében a Mensch Nemzetközi Alapítvány is részt vett..

A 2004. évben kezdődött el a 2005. évi multikulturális fesztivál szervezése, tervezése, ami 
megvalósulni látszik 2005. július 30. – 2005. augusztus 13. között.

Az alapítvány a 2004. évben nem nyújtott támogatásokat.
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