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A hattuozat szdma: I 3.Pk.60.48 I I 1999 I 48

A F6v6rosi Tcirv6nysz6k a Pfeifer 6s Endl Ugyvddi Iroda (elj6r6 iigyv6d: dr. Pfeifer Tam6s)

6ltal k6pviselt Magyar Allam alapit6 k6relm6re, a Kdz6p- 6s Kelet-Eur6pai Tdrt6nelem 6s

T5rsadalom Kutat6s66rt Krizalapitvdny vdltoz6s bejegyz6se ir6nti elj6r6sban meghozta az

al6bbi

vEGZfSr

A bir6sig elrendeli a 01-01-0007526 tdrvdnysz6ki nyilvAntart6si sz6m alatt bejegyzett fenti
szelezet nyilv6ntartott adatai al6bbi v6ltoz6sainak 6wezet6s6t:

Az alapitviny tipusa: kbzfeladatot elldtd kdzdrdekti vag,tonkezeki alapindny

Aszewezetneve: Kozdp- ds Kelet-eur6pai Tortdnelem 6s Tdrsadalom Kutatdsddrt Alap{ndny

A szervezet r6viditett neve: KKeTTKAlapindny

A szervezet c6lja: Az Alapindny alapvetri cdlja ds a KEKVA tv. 1. melldklet 6a. sordban

m e gh at d ro z o t t lcd zfe I a dat ai :

l. a XX. szdzadi mag/arorszdg[ valamint kdzdp- ,is kelet-euripai tt)rtdneti, politikoi ds

tdrsadalmi kutatdsok, ezen beltil lctilondsen a kommunizmus, a kdz,ip- ds kelet-ettrhpai

diktaturdk XX. szdzadi tortdnetdnek feltdrdsa ds bemutatdso, o mag/qr valamint a kozdp- es

leelet-eurdpai t\rtdnelem, politika ds tdrsadalom tdnyeinek kutatdsa ds elemz,ise, beledrtve a

rdgiilban dl6 tishonos nemzetisdgek tOrtdnetdt is;2. eg/, a mag/ar nemzeti szuverenitds

szimpontjdt figtelembe vev1, lwrszerti tdrtdnelemszemldlet alapjainak kidolgozdsa ds

disszemindldsa;3. a kulturdlis javak vddelme drdekiben oktatffilmek 6s dokumentumfilmek

kisz{tdse, tananyagok ds pedag1giai segddanyagok kdszitdse, kanyv- ds tudomdnyos kbtetek

kiaddso, digitatizdtt tartalmak hlszitdse ds fejlesztdse, felncittkdpzdsi ds ohatdsi tevdkenysdg

elldtdsa, kizhasznu kampdnyok tis rendendnyek szervezdse ds lebonyolftdsa;4. a kulturdlis

or\lcsdg videlme, elemeinek megcirzdse, fenntarthat6 haszndlatulcnak ekisegttdse ds

tdmogatdsa;5. muzedlis intdzmdnyek fenntartdsa ds m{ikddtetdse, a tortdndszi

kutatdtevdkenysdg tdmogatdsa;6. tdrsadalomtudomdnyi kutat6intdzetek fenntartdsa ds

miikodtetdse, tdrsadalomtudomdnyi kutat6- ds tuddsmegosztd tevdkenysdg vdgzdse;7'

irodalomtdrtdneti kutatdintdzetek fenntartdsa 6s m{ikodtetdse, irodalomtortdneti

h a gt a t,! kke z e ki, kut a t 6 - 6 s tu dd s m e go s z t 6 t ev d keny s d g b o nyo I it d s a.

A szervezet vagyonfelhasznil6s m6dja: Az alap{t6 dltal jutatott vaglont, illetve dz

alap{ndnyra ruhdzott pdnzeszldzdket ds mds vagtontdrgtalwt a lntrat6rium oz Alapitd
O ki r at b an fo gl al t c d I o k m e gv al 6 s i t d s a d rde ki b e n h a s zn dli a fe l.

A szervezet k6pviselete megv6ltozott:

(/j l*4pviselci;

Neve, tisztsdge: Dr Kapronczay Kdroly Ferenc kurat1rium elnoke
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Anyja neve: Magtar Erzsdbet
Lak1helye: 1104 Budapest, Sorgtdr u. 64/C. I/2.
Kipviseleti joga gtakorldsdnak m6dja ds teriedelme: 0ndll6 ds dltaldnos
Megb{zdsa iddtartama : hatdrozatlan

A szervezet k6pviselete egyebekben v6ltozatlan.

A kurat6rium Osszetdtele megv6ltozott:
A bir6s6g elrendeli Dr. Sz5jer J6zsef kurat6riumi tag nyilv6ntart6sb6l val6 t6rl6s6t.

A kurat6rium tjsszetdtele egyebekben v6ltozatlan.

Kapronczay K6roly kurat6riumi tag al6bbi adata m6dosult:
Neve: Dr KapronczayKdroly Ferenc

Adatai egyebekben v6ltozatlanok.

Dr. Farkas Anik6 kurat6riumi tag al6bbi adatai m6dosultak:
Neve: Dn Schanda Anik6
Lak6helye: 1015 Budapest, Szab6 Ilonka u.63lC.

Adatai egyebekben v6ltozatlanok.

Azalapit6 okirat m6dosit6s6nak kelte: 2021. december 3

Egy6b kiilrin tdrv6nyben meghatirozott adat:

A kuratdriumba az dltami alapitf rdszdrdl jelolt tagok: Dr Kapronczay Kdroly Ferenc, dr
Schmidt Mdria, Dr Schando Aniko, Dr. Martonyi Jdnos, Prof, Dn Ldnczi Andrds.

A vdgzds ellen fellebbezdsnek helye nincs.

A vdgz6s vagy annak meghozatala alapj6ul szolg6l6 elj6ris, illetve a k6relemhez mell6kelt
iratok jogszab6lyba 0tkdzdse miatt az iigy6sz, valamint az, akire a vdgzds rendelkez6st

tartalmaz - a rendelkezds 6t drinto rdszdre vonatkoz6an- pert indithat a szervezet ellen a

v6gzds hat6lyon kiviil helyez6se ir6nt aszeryezet szdkhelye szerint illetdkes t0rv6nyszdk el6tt.

A per megindit6s6nak jelen v6gzds orsz6gos ndvjegyz6kben tort6no kdzzdteteletol sz6mitott
hatvan napon beltil van helye. A hat6rid6 elmulaszt6sa jogveszt6sselj6r.

INDOKOLAS

A Magyar Allam jogkdr6ben elj6rva Magyarorsz6g Korm6nya, mint alapit6
jogi k6pvisel6 ritj6n az alapifrilny adataiban bekdvetkezett v6ltozSs bejegyz6se irSnt k6relmet
terjesztett el5.

A2021. 6vi IX. torvdny (Kekva tv.) jelen civil szervezetet kdzfeladatot ell6t6 kdz6rdek[i
vagyonkezelo alapitv6nny6 minositette.

Az alapit6 m6dositotta az alapito okiratot, tov6bb6 az alapitviny c6lja m6dosit6s6hoz
600.000.000 forint vagyont tigyv6di letdtbe helyezett. Az alapito kijelOlte az alapitviny
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kepviselet6t 6s tigyvezet6s6t, tov6bb6 kijel<ilte az alapitv6ny feliigyelo bizotts6g5t,

vagyonellen6rdt 6s kdnywizsgitl6ji,i.. A kijel0ltek a megbizat6sukat ir6sbeli nyilatkozatukkal

elfogadt{k. A k6relmez6 nyilatkozott az 6llami alapit6 r6sz6r6l kijeltilt kurat6riumi tag

szemdlydr6l.

A bir6s6g meg6llapitotta, hogy a k6relem, az alapit6 okirat 6s a k6relemhez csatolt egy6b

melldkletek megfelelnek a Polg6ri Tdrvdnyk0nyvrol sz6l6 2013. 6vi V. tdrvdny (Ptk.), a

kdzhasznri jog6ll6sr6l, valamint a civil szervezetek miikdd6s6r6l 6s t6mogat6s6r6l sz6l6 2011.

6vi CLXXV. tdrv6ny (Ectv.), illetve a civil szervezetek bir6s6gi nyilv6ntart6s6r6l 6s az ezzel

osszefiigg6 elj6r6si szab6lyokr6l sz6l6 2011. 6vi CLXXK. tOrvdny (Cnyw.), a kdzfeladatot

ell6t6 kdz6rdekii vagyonkezell alapitvdnyokr6l sz6l6 202L 6vi IX. tdrv6ny, valamint a

Ktiz6p- 6s Kelet-eur6pai Tdrt6nelem 6s T5rsadalom Kutat6s66rt Alapitv6nyr6l sz6l6 202I.6vi
XLVII. tdrvdny rendelkezdseinek.

Mindezek alapj6n a bir6s6g a Cnytv, 37. $ (l) bekezd6se 6ltal felhivott 30. $ (l) bekezddse

alapj6n a rendelkezo rdszben foglaltak szerint hatfirozott.

Az alapit6 kdrelmez6 az illet6kekr6l szol6 1990. 6vi XCIII. tdrvdny 5.$ (l) bekezd6s a) pontja

szerint teljes szemdlyes illet6kmentessdgben r6szesiil.

A fellebbez6si jog kizdrtsbga 6s a perind(t6s lehetos6ge a Cnytv. 461A. $ (l)-(2) bekezddsdn

alapul.

Budapest, 2021. december 16

dr. Polg6r Csilla s.k.

bir6

A kiadm6ny hitel6til:
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Tijlkoztaguk Onoket a:rr:6l, hogy a F6vfuosi Torv6nysz6k 2021. decembet 76. napjin kelq
13.Pk.60.481 / 1999 / 48. somz6mri v6gz6s6vel a kozalapi*ilnyt a Polgfui Torv6nykonyw6l sz6l6 2073. 6vi
V. torv6ny, a kozhasznri jog6ll6sr6l, valamint a civil szervezetek mfikod6s6r6l 6s timogatisir6l sz6l6 2071.

6vi CL)O(V. tci,w6ny, a civil szervezetek bir6sigl nyilv6ntart6s6r6l 6s az ezzel osszefiigg6 elilrisi
szab6lyokr6l sz6l6 2077. 6vi CDOOil. torv6ny, a kozfeladatot elLit6 koz&dekfi vagyonkezel6
alapitvinyokr6l sz6l6 2027. 6vi IX. torw6ny, valamint a Koz6p- 6s Kelet-eur6pai Tort6nelem 6s

Tirsadalom Kutatis66rt A1apitv6nyr6l sz6l6 2027. 6vi )CVm. torv6ny rendelkez6sei alapi6n,

kd z feladatot ellit6 kdz6rdekii vagyonkezel6 alapf winyk6nt

nyilvintart6sba vette.

Fentiekre tekintettel akozalapiw6ny neve 6s roviditett ne-ve az al6bbiak szerint m6dosult:
Az alapiwilny neve: Kdz6p- 6s Kelet-eut6pai Tdrt6nelem 6s Tdtsadalom Kutatis66rt Alapfwiny
Az alapiw 6ny roviditett neve: KKeTTK Alapiwiny


