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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat  46.  § (5) bekezdése alapján –  a Közép-  és Kelet-európai  Történelem és Társadalom
Kutatásáért Alapítványról szóló T/15985. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító
javaslatot terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat  4.,  5.  és 6.  pontjának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési
képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §

(1) Az Országgyűlés a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi
[…]IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében
tegye  meg  a  szükséges  intézkedéseket  a  Közép-  és  Kelet-európai  Történelem  és  Társadalom
Kutatásáért  Közalapítvány  Közép-  és  Kelet-európai  Történelem  és  Társadalom  Kutatásáért
Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) elnevezéssel közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő
alapítványként történő bírósági nyilvántartásba vétele érdekében.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. §
Módosítás jellege: módosítás

2. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.



(2) Az 1. melléklet 22. pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. §
Módosítás jellege: módosítás

3. §

Az 1. § (3) bekezdése, a 4. §, az 5. §  és az 1. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A KEKVA tv.
[a) 13. § (9) bekezdésében a „meghatározott” szövegrész helyébe a „foglalt” szöveg,]
b) 20. § (1) bekezdésében a „három-öt” szövegrész helyébe a „három-hat” szöveg, a „megkötése
során” szövegrész helyébe a „megkötésekor” szöveg,
c)  21.  §  (4)  bekezdésében  az  „Az  alapítvány”  szövegrész  helyébe  az  „Az  alapítvány és  az
alapítvány 1. melléklet szerinti felsőoktatási intézménye” szöveg,
c) 22. § (1) bekezdésében a „láthatja el” szövegrész helyébe a „látja el” szöveg,
d)  23.  §  (5)  bekezdés  c)  pontjában  a  „klinikai  központban  dolgozók”  szövegrész  helyébe  a
„klinikai központban egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak” szöveg,
d)  1.  melléklet  A)  pontjában  foglalt  táblázat  B:28  mezőjében  a  „fejlesztése,  érdekében”
szövegrész  helyébe  a  „fejlesztése  érdekében”,  a  „rászorultsági  alapú”  szövegrész  helyébe  a
„rászorultsági alapú és egyéb” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 5. §
Módosítás jellege: kiegészítés

5. §

Hatályát veszti a KEKVA tv. 20. § (1) bekezdésében a „Ha a költségvetési törvény az e bekezdésben
foglalt  megállapodásban  meghatározott  forrás  mértékétől  időarányosan  eltér,  a  megállapodást  a
felek ennek megfelelően módosítják.” szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 6.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet új 1-23. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

1.  A KEKVA tv.  1.  melléklet  A) pontjában foglalt  táblázat  B:2 mező 2.  pontja  a  következő c)
alponttal egészül ki:
(a Budapesti Gazdasági Egyetem útján)
„  c)  a  felsőoktatási  intézmény  alaptevékenységéből  származó  szellemi  értékek  közösségi  célú
megismertetésével  és  gazdasági  hasznosításával  hozzájárulás  a  térsége  társadalmi  és  gazdasági
fejlődéséhez,”

2.  A KEKVA tv.  1.  melléklet  A) pontjában foglalt  táblázat  B:3 mező 2.  pontja  a  következő c)
alponttal egészül ki:
(a Dunaújvárosi Egyetem útján)
„  c)  a  felsőoktatási  intézmény  alaptevékenységéből  származó  szellemi  értékek  közösségi  célú
megismertetésével  és  gazdasági  hasznosításával  hozzájárulás  a  térsége  társadalmi  és  gazdasági
fejlődéséhez,”

3. A KEKVA tv. 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:4 mező 2. pont c) alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép, és a 2. pont a következő d) és e) alponttal egészül ki:
(a Debreceni Egyetem útján)
„  c) agrár- és élelmiszertudományi kutatás-fejlesztés folytatása,
d)  további,  az  a)  alpontba  nem  sorolt,  a  felsőoktatási  intézmény  képzési  tevékenységéhez
kapcsolódó oktatás,
e)  a  felsőoktatási  intézmény  alaptevékenységéből  származó  szellemi  értékek  közösségi  célú
megismertetésével  és  gazdasági  hasznosításával  hozzájárulás  a  térsége  társadalmi  és  gazdasági
fejlődéséhez,”

4. A KEKVA tv. 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat a következő 6a. sorral egészül ki:

    (A B

1
A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítvány megnevezése

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítvány közfeladata)

„
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6a

Közép- és Kelet-
európai Történelem 
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, beleértve a régióban élő őshonos nemzetiségek történetét is;
2. egy, a magyar nemzeti szuverenitás szempontját figyelembe vevő, 
korszerű történelemszemlélet alapjainak kidolgozása és disszeminálása;
3. 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. a kulturális örökség védelme, elemeinek megőrzése, fenntartható 
használatuknak elősegítése és támogatása;
5. muzeális intézmények fenntartása és működtetése, a történészi 
kutatótevékenység támogatása;
6. társadalomtudományi kutatóintézetek fenntartása és működtetése, 
társadalomtudományi kutató- és tudásmegosztó tevékenység végzése;
7. irodalomtörténeti kutatóintézetek fenntartása és működtetése, 
irodalomtörténeti hagyatékkezelő, kutató- és tudásmegosztó tevékenység
bonyolítása.”

5.  A KEKVA tv.  1.  melléklet  A) pontjában foglalt  táblázat  B:9 mező 2.  pontja  a  következő c)
alponttal egészül ki:
(a Budapesti Corvinus Egyetem útján)
„  c)  a  felsőoktatási  intézmény  alaptevékenységéből  származó  szellemi  értékek  közösségi  célú
megismertetésével  és  gazdasági  hasznosításával  hozzájárulás  a  térsége  társadalmi  és  gazdasági
fejlődéséhez,”

6. A KEKVA tv. 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:10 mező 2. pontja a következő d)
alponttal egészül ki:
(a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem útján)
„  d)  a  felsőoktatási  intézmény  alaptevékenységéből  származó  szellemi  értékek  közösségi  célú
megismertetésével  és  gazdasági  hasznosításával  hozzájárulás  a  térsége  társadalmi  és  gazdasági
fejlődéséhez,”

7. A KEKVA tv.  1. melléklet A) pontjában foglalt  táblázat B:12 mező 2. pontja a következő c)
alponttal egészül ki:
(a Magyar Táncművészeti Egyetem útján)
„  c)  a  felsőoktatási  intézmény  alaptevékenységéből  származó  szellemi  értékek  közösségi  célú
megismertetésével  és  gazdasági  hasznosításával  hozzájárulás  a  térsége  társadalmi  és  gazdasági
fejlődéséhez,”

8. A KEKVA tv.  1. melléklet A) pontjában foglalt  táblázat B:14 mező 2. pontja a következő c)
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alponttal egészül ki:
(az Állatorvostudományi Egyetem útján)
„  c)  a  felsőoktatási  intézmény  alaptevékenységéből  származó  szellemi  értékek  közösségi  célú
megismertetésével  és  gazdasági  hasznosításával  hozzájárulás  a  térsége  társadalmi  és  gazdasági
fejlődéséhez,”

9. A KEKVA tv.  1. melléklet A) pontjában foglalt  táblázat B:16 mező 2. pontja a következő c)
alponttal egészül ki:
(a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem útján)
„  c)  a  felsőoktatási  intézmény  alaptevékenységéből  származó  szellemi  értékek  közösségi  célú
megismertetésével  és  gazdasági  hasznosításával  hozzájárulás  a  térsége  társadalmi  és  gazdasági
fejlődéséhez,”

10. A KEKVA tv. 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:18 mező 2. pontja a következő d)
alponttal egészül ki:
(a Semmelweis Egyetem útján)
„  d)  a  felsőoktatási  intézmény  alaptevékenységéből  származó  szellemi  értékek  közösségi  célú
megismertetésével  és  gazdasági  hasznosításával  hozzájárulás  a  térsége  társadalmi  és  gazdasági
fejlődéséhez,”

11. A KEKVA tv. 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:19 mező 2. pontja a következő c)
alponttal egészül ki:
(a Neumann János Egyetem útján)
„  c)  a  felsőoktatási  intézmény  alaptevékenységéből  származó  szellemi  értékek  közösségi  célú
megismertetésével  és  gazdasági  hasznosításával  hozzájárulás  a  térsége  társadalmi  és  gazdasági
fejlődéséhez,”

12. A KEKVA tv. 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:20 mező 2. pontja a következő c)
alponttal egészül ki:
(a Nyíregyházi Egyetem útján)
„  c)  a  felsőoktatási  intézmény  alaptevékenységéből  származó  szellemi  értékek  közösségi  célú
megismertetésével  és  gazdasági  hasznosításával  hozzájárulás  a  térsége  társadalmi  és  gazdasági
fejlődéséhez,”

13. A KEKVA tv. 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:21 mező 2. pontja a következő c)
alponttal egészül ki:
(a Pannon Egyetem útján)
„  c)  a  felsőoktatási  intézmény  alaptevékenységéből  származó  szellemi  értékek  közösségi  célú
megismertetésével  és  gazdasági  hasznosításával  hozzájárulás  a  térsége  társadalmi  és  gazdasági
fejlődéséhez,”

14. A KEKVA tv. 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:23 mező 2. pontja a következő c)
alponttal egészül ki:
(az Óbudai Egyetem útján)
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„  c)  a  felsőoktatási  intézmény  alaptevékenységéből  származó  szellemi  értékek  közösségi  célú
megismertetésével  és  gazdasági  hasznosításával  hozzájárulás  a  térsége  társadalmi  és  gazdasági
fejlődéséhez,”

15. A KEKVA tv. 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:24 mező 2. pontja a következő c)
alponttal egészül ki:
(Soproni Egyetem útján)
„  c)  a  felsőoktatási  intézmény  alaptevékenységéből  származó  szellemi  értékek  közösségi  célú
megismertetésével  és  gazdasági  hasznosításával  hozzájárulás  a  térsége  társadalmi  és  gazdasági
fejlődéséhez,”

16. A KEKVA tv. 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:25 mező 2. pontja a következő c)
alponttal egészül ki:
(a Széchenyi István Egyetem útján)
„  c)  a  felsőoktatási  intézmény  alaptevékenységéből  származó  szellemi  értékek  közösségi  célú
megismertetésével  és  gazdasági  hasznosításával  hozzájárulás  a  térsége  társadalmi  és  gazdasági
fejlődéséhez,”

17. A KEKVA tv. 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:26 mező 2. pontja a következő d)
alponttal egészül ki:
(a Szegedi Tudományegyetem útján)
„  d)  a  felsőoktatási  intézmény  alaptevékenységéből  származó  szellemi  értékek  közösségi  célú
megismertetésével  és  gazdasági  hasznosításával  hozzájárulás  a  térsége  társadalmi  és  gazdasági
fejlődéséhez,”

18. A KEKVA tv. 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:27 mező 2. pontja a következő c)
alponttal egészül ki:
(Színház- és Filmművészeti Egyetem útján)
„  c)  a  felsőoktatási  intézmény  alaptevékenységéből  származó  szellemi  értékek  közösségi  célú
megismertetésével  és  gazdasági  hasznosításával  hozzájárulás  a  térsége  társadalmi  és  gazdasági
fejlődéséhez,”

19. A KEKVA tv. 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:28 mező 2. pontja a következő c)
alponttal egészül ki:
(a Testnevelési Egyetem útján)
„  c)  a  felsőoktatási  intézmény  alaptevékenységéből  származó  szellemi  értékek  közösségi  célú
megismertetésével  és  gazdasági  hasznosításával  hozzájárulás  a  térsége  társadalmi  és  gazdasági
fejlődéséhez,”

20. A KEKVA tv. 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:29 mező 2. pontja a következő c)
alponttal egészül ki:
(a Tokaj-Hegyalja Egyetem útján)
„  c)  a  felsőoktatási  intézmény  alaptevékenységéből  származó  szellemi  értékek  közösségi  célú
megismertetésével  és  gazdasági  hasznosításával  hozzájárulás  a  térsége  társadalmi  és  gazdasági
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fejlődéséhez,”

21. A KEKVA tv. 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:30 mező 2. pontja a következő c)
alponttal egészül ki:
(A Miskolci Egyetem útján)
„  c)  a  felsőoktatási  intézmény  alaptevékenységéből  származó  szellemi  értékek  közösségi  célú
megismertetésével  és  gazdasági  hasznosításával  hozzájárulás  a  térsége  társadalmi  és  gazdasági
fejlődéséhez,”

22. A KEKVA tv. 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:30 mező 2. pontja a következő d) és e)
alponttal egészül ki:
(A Miskolci Egyetem útján)
„  d)  nemzetközi  összehasonlító  jogtudományi  kutatások  végzése,  jogtudományi  kapcsolatok  és
együttműködés fejlesztése,
e)  a  közép-európai  országokra  kiterjedő  jogtudományi  és  államtudományi  kutatási  és  oktatási
hálózat  létrehozása,  működtetése,  ideértve  a  kutatási,  képzési,  publikálási  és  népszerűsítési
tevékenységek támogatását,”

23. A KEKVA tv. 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:31 mező 2. pontja a következő d)
alponttal egészül ki:
(a Pécsi Tudományegyetem útján)
„  d)  a  felsőoktatási  intézmény  alaptevékenységéből  származó  szellemi  értékek  közösségi  célú
megismertetésével  és  gazdasági  hasznosításával  hozzájárulás  a  térsége  társadalmi  és  gazdasági
fejlődéséhez,”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet - KEKVA tv. 1. melléklet A) pontjában foglalt
táblázat 34. sor
Módosítás jellege: elhagyás

[A Kekva tv. 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat a következő 34. sorral egészül ki:

  (A B

1
A közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítvány megnevezése

A közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítvány közfeladata)

„

7



34

Közép- és Kelet-
európai Történelem 
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. egy, a magyar nemzeti szuverenitás szempontját figyelembe 
vevő, korszerű történelemszemlélet alapjainak kidolgozása és 
disszeminálása;
3. 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. a kulturális örökség védelme, elemeinek megőrzése, 
fenntartható használatuknak elősegítése és támogatása;
5. muzeális intézmények fenntartása és működtetése, a történészi 
kutatótevékenység támogatása;
6. társadalomtudományi kutatóintézetek fenntartása és 
működtetése, társadalomtudományi kutató- és tudásmegosztó 
tevékenység végzése;
7. irodalomtörténeti kutatóintézetek fenntartása és működtetése, 
irodalomtörténeti hagyatékkezelő-, kutató- és tudásmegosztó 
tevékenység bonyolítása.”]

Indokolás

1. Jogtechnikai pontosítást tartalmaz a módosítás. 
2. Jogtechnikai pontosítást tartalmaz a módosítás. 
3. Jogtechnikai pontosítást tartalmaz a módosítás. 
4. A módosítás a részletes feladatfinanszírozási megállapodásra vonatkozó időtartam felső határát öt
évről hat évre növeli, amely fokozza a feladatfinanszírozás kiszámíthatóságát a több évre áthúzódó
tevékenységek  esetében.  A módosítás  lehetővé  teszi,  hogy ha  az  alapítvány az  1.  mellékletben
nevesített  felsőoktatási  intézmény  útján  látja  el  közfeladatát,  akkor  az  alapítvány  mellett  e
felsőoktatási  intézménynek  is  legyen  lehetősége  önkéntes  alapon,  egyoldalú  nyilatkozattal
csatlakozni bármely egységes állami beszerzési rendszerhez, és onnan ugyanilyen módon távozni is.
A jogalkotói szándékkal összhangban egyértelműsíti, hogy a klinikai központban a klinikai központ
elnöke gyakorolja az egészségügyi  szolgálati  jogviszonyban foglalkoztatott  dolgozók esetében a
munkáltatói jogkört. Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat
44. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel a jogrendszer egysége érdekében szükséges a
módosítások elvégzése. 
5. A kiszámítható működés és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló
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2021.  évi  IX.  törvény (a  továbbiakban:  KEKVA tv.)  belső koherenciája  érdekében szükséges  a
KEKVA tv. 20. § (1) bekezdés utolsó mondatának hatályon kívül helyezése. 
6. A módosítás  célja  a  XX.  századi  magyarországi,  valamint  közép-  és  kelet-európai  történeti,
politikai és társadalmi kutatásokkal, ezen belül különösen a kommunizmus és a kelet-közép-európai
diktatúrák  történetének,  illetve  annak  a  magyar  társadalom  egészére  –  beleértve  az  őshonos
nemzetiségeket  is  –  való  kihatásának  feltárásával  és  bemutatásával  kapcsolatos  közfeladatok
folyamatos ellátása.  Emellett  pedig részben kodifikációs pontosítást  is tartalmaz. A felsőoktatási
intézményekben,  a  felsőoktatási  feladatok  ellátása  során  egyszerre  kell  oktatási  és  kutatási
tevékenységünkben összekapcsolni, összehangolni a nyitott globális verseny és a lokális/regionális
ügyek  menetéért  érzett  felelősség  okán  jelentkező  tényezőket.  Ez  az  ún.  „harmadik  misszió”
foglalja össze a felsőoktatási intézmények környezetükre gyakorolt tevékenységeit és hatásait, és
jelent  minden,  a  nem  akadémiai  világban  található  partnerrel  fenntartott  intézményesített
kapcsolatot,  többek között  a tevékenységek során keletkezett  szellemi tulajdon megismertetését,
hasznosítását, illetve a szakpolitikák formálásához való hozzájárulást. A feladat a – 2016. január 1-
jétől  hatályos  –  nemzeti  felsőoktatásról  szóló  2011.  évi  CCIV.  törvény 2.  §  (5a)  bekezdésében
meghatározott feladattal mutat egyezést, amelyet a felsőoktatási közfeladatot ellátó, felsőoktatási
intézményt  fenntartó  közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő  alapítványok  feladataként  is
szükséges rögzíteni. 
7. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
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