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Kapcsolódó módosító iavaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ. 94. '-óban foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslato t

(a T/12415/421. sz módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztünk elő.

A törvényjavaslat 2014. évi költségvetési előirányzatainak - a túloldali részletezés szerinti — növelését,
illetve csökkentését javasoljuk:



Javaslat a 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy

tizedessel)
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TÁS

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk
fenntartott intézmények támogatás a

2 Kulturális alapítványok, közalapítványok

13 Politikatörténeti Alapítvány +300.0 +300.0 3000 3000

XX . EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM A

20 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelés e

14 Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása [12 035,0] (12 035,01 -300,0 -300,0 11 725.0 J 1 725 .0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-mádositás titntethetBfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más meüékleteiveL A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkeL



Indokolá s

A Politikatörténeti Alapítvány a közelmúlt, a jelenkor sokoldalú tudományos vizsgálatának
támogatására és szervezésére létrehozott közhasznú szervezet . Az alapítvány tartja fenn a
Politikatörténeti Intézetet és segíti az intézet levéltárában és könyvtárában őrzött, nemzeti értéket
képviselő dokumentumok közcélú hasznosítását . A Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit
Kft. az állami intézményrendszeren kívül működő, kiemelten közhasznú kutatóhely, levéltára é s
könyvtára minden érdeklődő számára szabadon hozzáférhető. Az intézet történeti és
társadalomelméleti kutatásaival összhangban nyilvános vitákat, konferenciákat szervez . Olyan
szellemi műhely, amely elsősorban a széles értelemben vett társadalomkritikai gondolkodás
megújítására, népszerűsítésére összpontosít .
Az Intézetben működtetett levéltár működtetésének eredményessége számszer űen is bizonyítható .
Amíg 1992-ben 79 kutató 504 esetben, 1996-ban 105 kutató 675 esetben, 2000-ben 136 kutat ó
1103 esetben, 2009-ben 144 kutató 920 esetben, összesen 1995 kutatási témával kereste fel a
levéltárat. Kutatóforgalmuk 20 év alatt a duplájára emelkedett . Ezek az adatok nem tartalmazzák
azokat az eseteket, amelyek a jogszolgáltató tevékenységgel függnek össze . Több, mint 600
esetben adtak állampolgároknak kárpótláshoz, nyugdíj megállapításához szükséges szolgálat i
időigazolásokat, bírósági ügyekhez igazolásokat és dokumentációt .

A Fidesz-kormány értékromboló tevékenységének nagyon elszomorító példája a Politikatörténet i
Alapítvány és Intézet, illetve az általa működtetett levéltár ellehetetlenítésére irányuló fokozot t
törekvés. Tavaly a levéltári törvénybe foglalták a PTI-ben őrzött iratok nagy részének
államosítását, az intézetet pedig kí akarják költöztetni az Alkotmány utcából . Végül a Fidesz a
negyedik alaptörvény-módosításban rögzítette, hogy a kommunista diktatúra idején működött
társadalmi szervezetek iratainak – tehát a PTI levéltárában őrzött dokumentumoknak –
közlevéltárban a helyük .

Ez a politikai-ideológiai alapú szellemi hadviselés a jobboldali kormányzás egyik fundamentuma.

Ebben a módosító javaslatban azt indítványozzuk, hogy a Politikatörténeti Alapítvány a m űködési
költségek biztosítása mellett konferenciák megrendezésére, időszaki kiadványok
megjelentetésére, tudományos kutatói ösztöndíjak biztosítására, levéltári, könyvtári anyagána k
feldolgozására, kutatására, valamint digitalizálására kapjon – a színvonalas m űködést biztosító
mértékű – költségvetési támogatást.

Budapest, 2013 . november 6 .
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Lendvai Ildikó

MSZP


	page 1
	page 2
	page 3

