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Összegző jelentés

a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítványról
szóló törvényjavaslathoz (T/15985.) benyújtott,

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2021.  május  13-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A módosító javaslatról történő állásfoglalás mellett a Bizottság kormánypárti tagjainak javaslatára
további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság  –  a  HHSZ  46.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  az  általa  megfogalmazott  módosítást
tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2021. május 13-án lezárta.

Budapest, 2021. május 13.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítványról
szóló T/15985. számú törvényjavaslathoz benyújtott, T/15985/3. számú részletes vitát

lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítés:
Kekva tv.: a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. 
törvény
Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Módosítópont: T/15985/3/1.
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:

(A B

1
A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítvány megnevezése

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítvány közfeladata)

„
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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. 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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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