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                                                       F E L H Í V ÁS 
 
 
       az „1956 ÖRÖKSÉGE” Alapítvány TÁMOGATÁSÁRA  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
A Fővárosi Bíróság az „1956 Öröksége” Alapítvány elnevezésű alapítványt az 1956. évi IV. 
törvény (Ptk.) § (4) bekezdése alapján 11.095 sorszám  alatt nyilvántartásba veszi. 
 
Egyben a bíróság az alapítványt közhasznú szervezetté minősíti. 
Az alapítvány székhelye:                              1149.Budapest, Nagy Lajos király útja 155. 
 
Az alapítvány célja: 
AZ 1956-os Forradalom feldolgozásának története, a forradalommal összefüggő történelmi 
előzmények és események, következmények felkutatása, összegyűjtése és hiteles feldolgozása, 
rendszerezése és mindezek nyilvánosságra hozatala és megőrzése. Az alapítvány eszmeiségével összefüggő 
tudományos támogatás. A forradalom emlékének, eszmeiségének tovább ápolása. Cél továbbá a 
kommunista ideológia és a diktatúra lényegének és következményeinek, hatásának bemutatása a 
társadalomra 1945-től napjainkig. 
 
Az 1956-os forradalom emlékhelyeinek felkutatása, rendszerezése, gondozása, az emlékhelyek és az 
emlékművek rögzítése, archiválása (képi és egyéb maradandó módon) dokumentálása Az emlékhelyek 
rendszeres felkeresése az érdeklődőkkel egyénileg, vagy eseményhez, rendezvényhez kötődően 
csoportosan.  
A forradalommal kapcsolatos (előzmények, következmények, társadalmi-történelmi hatások, 
emlékezések stb.) kiadványok (könyv, CD, DVD, brosúra, foto, film album stb.) készítése, 
terjesztése. A forradalommal kapcsolatos kiemelkedő események méltó megünneplése, illetve 
részvétel a mások által szervezett rendezvényeken. 
 
A forradalom történelmi helyzetével és eseményeivel kapcsolatban rendezvények, 
megemlékezések, konferenciák szervezése és rendezése hazai és külföldi részvevőkkel. 
Előadások, ismeretterjesztő foglalkozások szervezése, megtartása minden érdeklődő számára. 
(iskolai élő történelem órák szervezése, tematikus előadások, a forradalom eseményeihez 
kapcsolódó emlékrendezvények lebonyolítása stb.)A rendezvények költségeinek biztosítása ( 



dekorációs anyagok, előadók tisztelet díja, utazási költségek fedezése, részvételi díjak és egyéb 
költségek fedezésének biztosítása)  
 
Az 1956-os forradalom illetve a később elhunyt bajtársak hozzátartozóinak felkutatása, velük 
kapcsolattartás. 
 
Kapcsolattartás hasonló célú és elkötelezettségű hazai és határon túli nemzetközi szervezetekkel. 
Részvétel egymás rendezvényein, közös munka támogatása, segítése, rendezvények szervezése, 
kiadványok készítése. 
  
Az alapítvány típusa:         általános 
Az alapítvány: nyílt 
 
Alapító okirat kelte:      2010. április 20.   
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