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2021. évi ..... törvény 

a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítványról

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  XX.
századi  történetének  feltárásával  és  bemutatásával  kapcsolatos  közfeladatok  folyamatos  ellátása
érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. §

(1) Az Országgyűlés a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi
… 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.

(2) Az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele során az állam képviseletében a társadalmi és civil
kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter jár el.

(3) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének
gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §

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

4. §

(1) A KEKVA tv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A KEKVA tv.
a) 13. § (9) bekezdésében a „meghatározott” szövegrész helyébe a „foglalt” szöveg,
b) 20. § (1) bekezdésében a „megkötése során” szövegrész helyébe a „megkötésekor” szöveg,
c) 22. § (1) bekezdésében a „láthatja el” szövegrész helyébe a „látja el” 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.
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1. melléklet a 2021. évi ..... törvényhez 

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)

„

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.”
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Általános indokolás

Jelen  törvényjavaslat  indokolása  a  jogalkotásról szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  18.  §  (3)
bekezdése,  valamint  a Magyar  Közlöny  kiadásáról,  valamint  a  jogszabály  kihirdetése  során
történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló
5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar
Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.

Jelen  törvényjavaslat  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  XX.  századi  történetének feltárásával  és  bemutatásával  kapcsolatos
közfeladatok folyamatos ellátása.  Ennek érdekében a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom  Kutatásáért  Közalapítványt  a  közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő
alapítványokról szóló 2021. évi … törvény 1. mellékletével Közép- és Kelet-európai Történelem
és  Társadalom Kutatásáért  Alapítvány  (a  továbbiakban:  Alapítvány)  elnevezéssel  előzetesen
közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő  alapítvánnyá  minősíti.  Az  Alapítvány
megfogalmazott céljait jelen törvényjavaslat közérdekűnek minősíti.

Az  Alapítvány  céljainak  támogatása  olyan  –  a  mindenkori  pártpolitikai  viszonyokon
felülemelkedő,  jelentős  történelmi,  kulturális  értékek és  hagyományok megóvása,  megőrzése
szempontjából  –  alapvető  fontosságú  ügy,  amelynek  támogatása  a  mindenkori  Kormány
széleskörű társadalmi elváráson nyugvó, meghatározó feladata.

Ezen célok elérése érdekekében az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében
tegye  meg  a  szükséges  intézkedéseket  az  Alapítvány  közérdekű  vagyonkezelő  alapítvány
formájában történő létrehozására.

Részletes indokolás

1. § 

Az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  és  egyes  kapcsolódó  törvények
módosításáról szóló  2006.  évi  LXV.  törvény 1.  §  (1a)  bekezdése  szerint  a  Kormány külön
törvény  rendelkezése  szerint  jogosult  alapítvány  létrehozására.  Jelen  rendelkezés  alapján  az
Országgyűlés felhatalmazást ad a Kormány számára – a jelen törvényjavaslat preambulumában
meghatározott célokra tekintettel – közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként
az Alapítvány létrehozására. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a Kormány mint a Közép- és
Kelet-európai  Történelem  és  Társadalom  Kutatásáért  Közalapítvány  alapítója  bír  azzal  a
jogosultsággal, hogy jelen felhatalmazás alapján a Közalapítványt közfeladatot ellátó közérdekű
vagyonkezelő alapítvánnyá alakítsa át.
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A § további garanciális rendelkezéseket tartalmaz, amely szerint az Alapítványban az alapítói
jogok teljes körét – beleértve az alapító okirat e törvény rendelkezéseire is figyelemmel történő
módosításának jogát – a kuratórium gyakorolja.

2. § 

Hatályba léptető rendelkezés.

3. § 

Sarkalatossági záradék.

4. § 

A közfeladatot  ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról  szóló 2021.  évi  … törvény (a
továbbiakban:  KEKVA  tv.)  3.  §  (3)  bekezdése  értelmében  közfeladatot  ellátó  közérdekű
vagyonkezelő  alapítvány úgy is  létrejöhet  úgy,  hogy alapítványt  a  KEKVA tv.  1.  melléklete
előzetesen közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyá minősíti.  Erre  tekintettel
szükséges a KEKVA tv. 1. mellékletének az Alapítvánnyal történő kiegészítése.
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