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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat
Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről
szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítványról szóló T/15985. számú
törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.
Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet - Kekva tv. 1. melléklet A) pontjában foglalt
táblázat 34. sor
Módosítás jellege: módosítás
A Kekva tv. 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat a következő 34. sorral egészül ki:
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A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő
alapítvány megnevezése

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő
alapítvány közfeladata)

Közép- és Keleteurópai Történelem
34 és Társadalom
Kutatásáért
Alapítvány

1. a XX. századi magyarországi, valamint közép- és kelet-európai
történeti, politikai és társadalmi kutatások, ezen belül különösen a
kommunizmus, a közép- és kelet-európai diktatúrák XX. századi
történetének feltárása és bemutatása, a magyar, valamint a közép- és
kelet-európai történelem, politika és társadalom tényeinek kutatása és
elemzése;
2. a magyarországi nemzetiségi közösségek XX. századi történetének
kutatása, társadalmi helyzetének, a közösségek jellemzőinek feltárása,
az egyes nemzetiségi közösségek egymással és a többségi
társadalommal való együttélésének és kapcsolatának vizsgálata, a
magyarországi nemzetiségi közösségek demográfiai, gazdasági,
politikai, és kulturális helyzete, valamint politikai aktivitásának
vizsgálata;
3. egy, a magyar nemzeti szuverenitás szempontját figyelembe vevő,
korszerű történelemszemlélet alapjainak kidolgozása és disszeminálása;
[3]4. a kulturális javak védelme érdekében oktatófilmek és
dokumentumfilmek készítése, tananyagok és pedagógiai segédanyagok
készítése, könyv- és tudományos kötetek kiadása, digitalizált tartalmak
készítése és fejlesztése, felnőttképzési és oktatási tevékenység ellátása,
közhasznú kampányok és rendezvények szervezése és lebonyolítása;
[4]5. a kulturális örökség védelme, elemeinek megőrzése, fenntartható
használatuknak elősegítése és támogatása;
[5]6. muzeális intézmények fenntartása és működtetése, a történészi
kutatótevékenység támogatása;
[6]7. társadalomtudományi kutatóintézetek fenntartása és működtetése,
társadalomtudományi kutató- és tudásmegosztó tevékenység végzése;
[7]8. irodalomtörténeti kutatóintézetek fenntartása és működtetése,
irodalomtörténeti hagyatékkezelő-, kutató- és tudásmegosztó
tevékenység bonyolítása.”

Indokolás
1. Jelen törvényjavaslat célja a XX. századi magyarországi, valamint közép- és kelet-európai
történeti, politikai és társadalmi kutatásokkal, ezen belül különösen a kommunizmus és a keletközép-európai diktatúrák történetének, illetve annak a magyar társadalom egészére - beleértve az
őshonos nemzetiségeket is - való kihatásának feltárásával és bemutatásával kapcsolatos
közfeladatok folyamatos ellátása.
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