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BItVtlZETÉS

A Mag_var Szocialista Pár1 rnegállapítja, lrogy az 194B óta megszakítás nólkril

rniikötió Politikatörtfueli irltézet a.Polgátj Törvónykörryv 28, § (1) bekezdésében

szabályozott iogi szenlóly, arnelynek alapító okirata nem lellrető fel.

Az iltézel .alapitója: a Magyar Szocialista Párt, mint a MagYar Szocialista
Mtrrrkáspárt jogtrtóclja a Magyar Szocialista Mrrnkáspárt 1989. október 7-ei

kongtessztrsi állásfoglalás alapján (Fővárosi Bír"óság 5.P.22.798l1qgal5. szánrÍt és

a Magyar Köztársaság Legí'elsőbb l3írósága Pf.l.20.BaűL990l3. szárnir ítélete és

végzése szerirrt)(Btrdapest VII I., Köztársasá g tér 26.)
A Magyar Szocialista Párt jelen lFpjlO_.g,_!ire§3! áliapltja..1nsg, a Politjkatórténeti
Intézet jogi stáhrszát, tcvékenysógót, szél<lrelyét, képvisel őjót.

II.
A POLITIKATÖRTI{,NETI INTú,Z§T locÁlrÁsa
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{1. A Politikatörté lakult ós a Polgári Torvénykönyv óletbelépóse
napján is miiko \ _. -.:;

' \"{u ,r,
a Polgári Törvónykönyv 61. §-ábarr szabályozott {2. A Politikat

eg}estilet intézete, arnely a számütelről szóló 1991, óvi XVilL ]'w 3 § (3)

,,,bé&ezdós b. pontja szerint lniiködő tár,sadalrrri szewezet által alapított intézrrrény.
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AZ INTIrZBT trLNEVEZBSB

, Po]itikatöfiéneti Intózet
lfutittrte of :Polítical History
' ]Iiistitírt:fiir. Gesiclrte,der Politik

IV.
Áz INTtrzBT TBVBKENY§I1GI I(ÖR.E

á szolgáltatások jegyzóke szerint (9011ll991) SK
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921 S,zorakoztató tcvókerlység
921 8 Közössógi* rrrtivelőclósi tevékenysóg
9219 Mirslrová l]elll sorott egl,ób szórakoztató tevékerrység
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r\Z l l\Tli ZET SZÉ KHELY}I

l. Buciapest V., All<otrnáriv tttca 2.

vI.
AZ i,NT,}i?,í|T JoGI KIiPVISELÓJE

I. Az intézet igazgatója.

2. Az intózet igazgatőjtl írja alá az intézet ncvóbcll ós l<ópviseietóberi tnindazon
okiratot, amely az intózet és más szemólyel< között jogszerzést,
kötelezettségvállalást tarl"alrnaz.

3. Az intézet igazgatójának akadályaztatása esetén jogot kelelkeztető vagy
kötelezettségvállalást taftalmaző okirat aláírásálroz az intézet
igazgatőlrelyettesónek Ós gazdasági vezetőjérrek egy|ittes aláírása sztikséges,
annak {bltűntetésével, hogy az igaz.gató akadályoztatása rniatt történik ekkérrt az
aláírás,
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a feletti rendelkezéslrez m intézet igazgutó"ja és gazdasági

a

:,:

;;':

.?:.

§
§:í
r
§

a|áirás rnintája az intózet

egytittes aláir ása szükséges.
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VIll.

ECY IiB RENI}ELI(EZnSEK

Az irrtézet szervezetót és nltiköclósét az intézet szcrn,ezeti és mtiköc]ési
szabályzata állapítj a lneg.

Brrclapest , 1997 . decelnber 2.
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igazgatója
a Magyar S a Párt
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::::11i-í]]]:1r:'rt az e]óttem feirnrrtatott er:ecleti okirattal mindenben

évi rnájus hó 1 4.Tizenneovr.á;L- -^^,;-------:nnegyedik nap.ián,-----
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