
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Országgyűlés 

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 

  



 



Fejezeti indokolás 
 
 
I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése 

Az Alaptörvényben foglalt felhatalmazás alapján, az Országgyűlés által megválasztott 
Nemzeti Emlékezet Bizottsága egyik legfontosabb, törvényben rögzített alapfeladata a 
kommunista diktatúra hatalmi működésének, szervezeteinek és káderpolitikájának 
rendszerszintű feltárása és bemutatása. Ezen alapfeladat ellátása érdekében a Bizottság 
irányításával 2018-ban is folytatódnak azok az alapkutatások, amelyek a pártállam 
működésének, legfontosabb szervezeteinek és vezető tisztségviselői körének feltérképezését 
célozzák. A Bizottság által folytatott alapkutatások hiánypótlónak számítanak. 2018-ban a 
központi intézményeket követően a kutatások a vidéki párt- és államapparátusra 
koncentrálnak, folytatva egyúttal a diktatúra központi és helyi állami és pártszerveire 
kiterjedő, rendszerszerű, hiánypótló archontológiai kutatást is. 

A Bizottság által indított alapkutatások közül 2018-ban ugyancsak folytatódni fog az 1956-os 
forradalmat és szabadságharcot követő megtorlás egész országra kiterjedő, a teljes országos 
levéltári szervezet bevonásával zajló, szisztematikus feltárása. Különösen fontos, hogy a 
forradalom meghatározó személyiségei ellen lefolytatott, halálos ítélettel zárult koncepciós 
perek tudományos feldolgozásával a szélesebb közvélemény számára is közérthetően 
bemutassuk a halálra ítélt és kivégzett forradalmárok sorsát. Általánosabb, az államszocialista 
rendszer teljes időszakát felölelő programunk a kommunista diktatúra vidéki 
társadalomtörténeti jelenségeinek átfogó vizsgálata, különös figyelemmel a diktatúrával 
szemben megnyilvánuló ellenállás egyéni és kollektív formáinak feltárására és 
dokumentálására.  

Tekintettel arra, hogy a Kormány egyetértett az 1990 előtt fennállott pártállami rendszer 
állambiztonsági szolgálatainak működése során keletkezett – minősített adatokat is tartalmazó 
– ún. mágnesszalagokon rögzített adattartalom tudományos feldolgozásának 
szükségességével, a Bizottság javaslatát támogatva döntött arról, hogy ezek jelenlegi őrzési 
helyükről tudományos feldolgozás céljából átadásra kerüljenek az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára részére. A Kormány felkérte a Bizottságot az átadásra kerülő 
adattartalmak minősítése felülvizsgálatának koordinációjára. Ennek a munkának a Kormány 
döntése értelmében 2018. június 30-ig be kell fejeződnie, tehát 2017-ben és 2018-ban ez a 
koordináció a Bizottság egyik kiemelten fontos feladata lesz. 

A kádári kollektivizálás, kényszertéeszesítés folyamata mindmáig kevéssé ismert, alig 
tárgyalt fejezete történetírásunknak. Ezt a hiányosságot pótolandó a Bizottság vidéktörténeti 
kutatásaira alapozva szabadtéri vándorkiállítást tervez összeállítani, hogy azt 2018-tól számos 
vidéki helyszínen bemutathassa az érdeklődők számára. 

A Bizottság a széleskörű ismeretterjesztés érdekében 2018-ban is folytatni kívánja internetes 
tudástárának bővítését. A legújabb kutatási eredmények alapján a kommunista 
hatalombirtokosok újabb és újabb csoportjainak részletes karrierpályáját állítja össze és hozza 
nyilvánosságra. 



II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2018-ban  

        millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Nemzeti Emlékezet 
Bizottságának Hivatala 

808,0  808,0 61 

 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  

A Bizottság 2018-ban folytatja az alaptevékenységéhez kötődő, munkacsoportok keretében 
zajló tudományos kutatást, annak szisztematikus vizsgálatát, hogyan működtek a pártállami 
diktatúra formalizált és rejtett hatalmi mechanizmusai a mindennapi gyakorlatban. A 
Bizottság célja – a diktatúra emlékezetének megőrzése és a közgondolkodás formálása 
érdekében – a kutatási eredmények minél szélesebb körben történő megismertetése és 
elérhetővé tétele. Ennek érdekében a Bizottság 2018-ban több hazai és nemzetközi 
konferenciát tervez, emellett folytatja a kutatók által készített tanulmányok és monográfiák 
kiadványok formájában való megjelentetését, illetve tematikus honlapokon való közzétételét. 
2016 végén megoldódott a Bizottság és a Hivatal végleges elhelyezése. A saját székház – 
amelynek a teljes épület használatát lehetővé tévő felújítása 2018-ban is folytatódni fog – 
lehetőséget nyújt arra, hogy a Bizottság a tudományos ismeretterjesztés más formáit 
(népszerűsítő előadás-sorozatok, filmklub, könyvtár, kiállítások stb.) is megvalósíthassa. 

A Bizottság kiemelt feladatának tekinti a közép-kelet-európai társintézményekkel való 
intenzív együttműködés megvalósítását, a pártállami diktatúrák működésének hasonlóságaira 
és egyediségére vonatkozó közös kutatási projektek indítását. Ennek keretében rendszerezett 
forrásfeltárást végez egymás országainak történetére vonatkozóan a hazai, illetve az adott 
ország iratőrző intézményeiben. A tudományos párbeszéd jegyében a Bizottság 2018-ban is 
folytatja szakmai projektjei eredményeként készült kiadványainak idegen nyelven való 
publikálását.  

2018-ban kiemelt programként folytatódik a magyar vonatkozású orosz levéltári források 
feltárása és kiadása, együttműködve a Moszkvai Magyar Levéltári Intézettel, továbbá orosz 
állami levéltárakkal. Ugyancsak folytatódik az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközponttal 
közös, hosszú távra tervezett vidéktörténeti kutatás. 2018-ban is folytatni szándékozik a 
Bizottság a Magyar Nemzeti Levéltárral együtt indított átfogó, az ország egészére kiterjesztett 
archontológiai adatfeltárást, amelynek eredményeként az országos irányító szervek után 
elkészülhet a legfőbb helyi párt- és állami vezetők adatbázisa is. Kiemelt feladat továbbá az 
1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójához kapcsolódóan a Kúriával és 
a Legfőbb Ügyészséggel közösen indított, a forradalmat követő megtorlás igazságügyi 
iratainak teljes körű feltárását és feldolgozását célzó projekt folytatása és lezárása az 1960-as 
évek elejéig tartó eljárásokig. 
 
A 2017. évi költségvetéshez képest 5 fő státuszbővítést tervez a Hivatal (kutatási és 
üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódóan), amelyekhez a szükséges fedezet a személyi 
juttatások előirányzatán belül rendelkezésre áll. 





 


