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Mazsök-támogatások – 2009
Reflexiók a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány
kuratóriuma által 2009-ben megítélt támogatásokra
A közalapítvány honlapján (www.mazsok.hu) megtekinthetôk a kuratórium ez évi döntései a beadott pályázatokkal kapcsolatban. Az alábbiakban ezeket a döntéseket próbálom rendszerezni és áttekinteni.
1. tábla: A 2009-ben odaítélt támogatások megoszlása

A táblázat fejléce a meghirdetett öt pályázati kategóriát mutatja. A baloldali
oszlopban a támogatott szervezetek csoportosítása látható. Ez – az összehasonlíthatóság végett – megegyezik a Korányi László cikkében (Elfogult döntések,
Szombat, 2007. február) alkalmazott
csoportosítással.
Az egyes cellákban az az összeg látható, amelyet az általam e csoportba sorolt pályázóknak összességében megítélt a Mazsök kuratóriuma – a meghirdetett kategóriában. Alatta a másik szám
azt mutatja, mekkora arányban részesült
ez a csoport az adott kategórián belül kiosztott támogatásból. A jobboldali oszlop ugyanezt mutatja az összes megítélt
pénzzel kapcsolatban. A „szervezeti pályázatok” kategória inkább formális pá-

lyázatokat jelöl: a Mazsök hagyományai
alapján a jelentôsebb zsidó szervezetek
mûködési költségre, gyakorlatilag alanyi jogon kapnak támogatást.
A Korányi László említett cikkében
megfogalmazott legfôbb kifogás az volt,
hogy a Mazsök, a honi zsidó társadalom
egyetlen számottevô pénzforrása, egyre
nagyobb mértékben a Mazsihisz igényeit elégíti ki – amely az állam részérôl
amúgy is milliárdos nagyságrendû támogatásban részesül. Korányi összefoglalója szerint a Mazsihisz által dominált
kuratórium 1999 és 2006 között az
összes felhasználható forrás 49 százalékát fordította a Mazsihisz pályázatainak
támogatására, míg ugyanez a szám 2006
decemberében már 58 százalék volt.
Nos, úgy tûnik, azóta megfordult ez a

tendencia: a 2009-ben odaítélt Mazsök
támogatásoknak alig egyharmada gyarapította a Mazsihisz intézményeit és tagszervezeteit, míg az összes megítélt pénz
legnagyobb szelete (41 százaléka) a különféle egyéb zsidó szervezetek pályázóinak jutott. A helyzet Korányi cikke óta
azonban annyiban változott, hogy a Mazsihisz kezdeményezésére létrejött a
Magyar Zsidó Kongresszus, amelyhez
csatlakozott a honi zsidó civil szervezetek túlnyomó része. Amennyiben azt
vizsgáljuk, hogy e szervezeteknek („alanyi jogon” és pályázatok útján) mekkora
támogatást juttatott a kuratórium, csaknem 45 millió forintot találunk, s így azt
mondhatjuk, hogy a Mazsihisz és a hozzá lojális szervezetek kapták az összes
támogatás csaknem háromnegyedét.

