
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Országgyűlés 

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 

  



 



I. A célok meghatározása, felsorolása 

A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény (a továbbiakban: 

NEBtv.) 2014. január 1-jei hatállyal rendelkezik a Nemzeti Emlékezet Bizottságának 

(a továbbiakban: Bizottság) létrehozásáról, a Bizottság jogállásáról, feladat- és hatásköréről, 

elnökének és tagjainak jogállásáról, valamint a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 

(a továbbiakban: Hivatal) mint a Bizottság munkaszervezete jogállásáról, személyi 

állományáról. A Hivatal Alapító Okiratát a Bizottság elnöke 2014. március 1-jei 

hatálybalépéssel, 2014. február 25-én adta ki. 

A Bizottság a kommunista diktatúrával kapcsolatos állami emlékezet megőrzésével, valamint 

a diktatúra hatalmi működésének feltárásával foglalkozó testület. 

A Bizottság az 1944. december 21. és 1990. május 2. közötti időszak átfogó elemzésével és 

a kommunista diktatúra működésének feltárásával összefüggésben az alábbi tevékenységeket 

végzi: 

- tudományos kutatás, 

-  irat-, képi és hanganyagok nyilvánosság számára való közzététele, 

- irat-, képi és hanganyagok digitalizálása, 

- ismeretterjesztés, oktatási segédanyagok kiadása, 

- feltárt tényadatokból és eredményekből nyilvánosság számára elérhető online 

adatbázis készítése, 

 tudásközpont és digitális archívum létrehozása, 

- élő tanúk emlékeinek rögzítése, 

- a kommunista diktatúra felépítésével, működésével kapcsolatos vizsgálati 

eredményeket ágazatonként összefoglaló jelentések készítése, 

- a kommunista hatalom birtokosainak a diktatúra működésével összefüggő szerepükre 

és cselekményeikre vonatkozó személyes adataik közzététele, 

- együttműködés az ügyészség kijelölt szervezeti egységeivel a kommunista diktatúra 

alatt elkövetett, el nem évülő, meghatározott bűncselekmények elkövetői körének 

felderítésében. 

A Hivatal a NEBtv. értelmében fejezetet irányító szervi jogállással bíró, központi 

költségvetési szerv, amelynek költségvetése az Országgyűlés fejezeten belül önálló címet 

képez. A jogszabály kimondja, hogy a Hivatal költségvetését úgy kell megállapítani, hogy az 

ne legyen kevesebb az előző évi központi költségvetésben megállapított összegnél. 

A Bizottság, illetve a Hivatal részére a törvényben foglaltakon túlmenően további feladatot 

törvény csak úgy állapíthat meg, ha a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetet 

egyidejűleg biztosítja. 

A Hivatal javasolt előirányzata Magyarország 2015. évi központi költségvetésének 

tervezetében 500 millió Ft összeggel szerepelt, amely összeg a költségvetésnek az 

Országgyűlés által történt megtárgyalása során, módosító indítvány elfogadásának 

eredményeként, 608 millió Ft-ra megemelésre került. 

A 2016. évi előirányzott költségvetési keretszámok a 2015. évi szinten kerültek 

meghatározásra. 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2016-ban  

        millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Nemzeti Emlékezet Bizottságának 

Hivatala 

608,0  608,0 53 

Fejezeti kezelésű előirányzatok  -  - - 

Fejezet összesen 608,0  608,0 53 




