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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett
6ves beszfmol6ja 6s ktizhasznfs6gi mell6klet

2018. 6v

PK-442

A szervezetet nyilvantart6 bir6sag megnevez6se:

01 F6virosi Ttirv6n

ld6szak tededelme: eg6sz 6v m t6redek 6v

Tiirgy6v

1 2

id6szak kezdete id6szak v6ge

Valassza ki, hogy a beszamol6 (6s k6zhasznrisigi mell6klet) az dabbiak kaizol melyikre vonatkozik!

a Szervezet

b. Jogi szem6ly szervezeti egys6g (szirmaztatott iogi szem6ly)

2 0 1

2 0 1 8 0 1 0 2 0 1 I I 3 L

ep- es Kelet-eurdpai TOninelem ds Tdrsadalom Kutates rt Kdzalap itv eny

Szervezet sz6khelye:

Budapest
Kirzterulet neve

Hazszam:

Hatar6r K0zterUlet jellege
utca

35.
L6pcsdhaz Emelel: Ajt6

Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Jogi szem6ly szervezeti egys6g sz6khelye:
lranyit6szam Telepril6s

KdzterUlet neve: KozterUlet jellege

Hezszem L6pcs6hiiz Emelet: Aj16

Bejegtz6 ha&irozat szama:
(Jqt szemely szenezeti egyseg eseleben:
Jogi szeme ye nyivdnito hadrozat szama)

Szervezet, Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6szama:

Szervezet , J
k6pvisel6i6n

og
ek

i szemely szervezeti egys6g
neve:

K6pvisel6 alirresa:

Kellez6s:

Budapest

1 1 2 2

I

I
0 1 0 1 0 0 0 7 5 2

0 6 0 4 8 1 1 o 9 9 1 3

1 8 2 3 7 0 L 0

Dr. Schmidt Maria

2 0 1 20 5

Nyomtatva: 2019.05.28 16.26.45

!

E
!

Szervezet neve:

lranyit6szam: Telep0l6s:

NyiMentanesi szem:
(Jqi szemeu szevezet egyseg eseteben: ,Anyaszervezef) 6

EE

-E-EE

0

9

Ny.v.:1.3 A nyomtatviiny papir alapon nem kUldhet6 be!



A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves beszfmoftija 6s kdzhasznrisigi mell6klet

2018. 6v

PK-442

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

6s Keler-eu Tt*l6n€{em 6s Tirsadalom lturar6s66rt Kozalapiviny

Az egyszer[sitett 6ves besz6mol6 m6rlege (Adatok eze r tointban.)

El6zd 6v
helyesbitese

Targy6v

ESZKOZOK (AKrivAK)

A. Belektetefteszkaizdk 3 316 707 3 763 075

L lmmalerialis ravak 76 767 94 474
ll. Targyi eszkozok 3 239 940 3 568 201
lll. Betektetetl penziigyi eszkdzok 0 0

B. Forg6eszk0z0k 6 661 754 5 638 259
l. K6szletek 75 /l:}6 99 182
ll. Kdvetel6sek 59 €2 170 953
lll. Enekpapirok 0 0

lV. P6nzeszkozOk 6 525 886 5 368 124
C. Aktiv id6beli elhatarolasok 4 135 2 685

ESzKOzOK OSSzESEN 9 982 596 I 404 019

FoRRASoK (PASSziVAK)

D. Sajat l6ke 619 820 780 36s
l. lndul6 t6ke/jegy2ett r6ke 117 000 117 000
ll. T6keve[ozas/eredmeny 3r7 447 502 420
lll. Lek0t6fl tanal6k 0 0

lV. Enekel6si tartal6k 0 0

V. T_argyevi eredmdny alaptevekenys6g b6t
(kdrhasznI tev6k6nys6gb6t) 185 451 157 915

U. Targy6vi erdem6ny vallalkozasi tevekenysegMl 478 2 630
E. Ceftanal6kok 0 7?52
F. Kaitelezetts6gek 444 215 600 244

0 0

ll. Hosszo lejarafi kdtelezettsdgek 96 250 96 250
lll. Rovid lejarato kotelezetts6gek 347 965 503 994

G. Passziv id6beli elhatarolesok 8 918 561 8 021 658
FORRASOK OSSZESEN I 982 596 9 404 019

Ny.v.:1.3 A nyomtatvany paptr alapon nem kuldhet6 be! Nyomtatva: 2019.05.28 16.26.46

1/1"[r
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El6z6 6v

l. Hatrasorolt kaitelezettsegek
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Az egyszerfi sftett 6ves besziimol6 eredm6nykimutatisa
(Adatok ezet fonntban.)

Alaptev6kenys6g Vellalkozasi levekenys69 Osszesen

el6zd ev el6z6 6v
heresbtt6se

tArgydv el6z6 dv el6z6 6v
helyesbiGse

6rgyiv el6zd 6v e6z6 ev
helyesbiEse

t6tgydv

1. Ertekesit6s nett6 arbev6tele 504 093 7L4 052 17 880 25 930 521 973 740 022
2. Akriv6lt s4et teliesirrnenyek
eneke 257 -930 10 834 27 t6A 11 091 26 238

3. Egyeb bevetelek 4 617 864 t704 264 4 656 464 4 618 128

0
- tagd ij 0 0 0 n 0

- alapil6t6l kapott befizetes 0 0 0 0 0 0

- tamogatasok 4 654 167 4 615 021 1 703 26L t 655 870 4 6L5 2A2

ebbdl: adomanyok 0 0 n 0 0 0

13 t4 0 0 13 74

A. Osszes bevetel (1+-2+3+4) 5 159 123 5 331 (M0 30 418 53 362 s 189 541 5 344 402

ebb6l: kdzhasznu tev6kenvs6o
bevdtelel 5 331 {}40 0 n 5 159 123 5 331 040

5. Anyagjelleg0 ralorditasok 1 717 138 3 297 275 22 tol 38 155 t 739 245 3 335 430

6. Szemevi iellego rafordi6sok 1213 353 1 334 ,156 I789 L2 577 L 222 L42 1 347 033

ebb6| vezet6 tiszlseqvrsel6k
luttalasal 68 451 103 397 0 0 68 451 103 397

7. Ert6kcsdkkendsi leiras 97 672 127 300 0 0 127 300
8. Egyeb relord itasok 1945 47L 413 888 0 0 L 945 47L 413 888
9. Penzuovi muveletek
raforditas:i 38 206 0 0 38 206

B. osszes rarorditas
(5+6+7+8+9) 4 973 672 5 173 125 30 896 50 732 5 004 568 5 223 A57

ebb6l: kdzhaszni tev6kenvs6o
raford itesai 4 973 672 5 173 125 0 0 1973 672 5 173 125

C. Ad6zas elofti eredmenv
(A-B) 185 451 157 915 -478 2 630 184 973 160 545

10. Ad6lizet6si kotelezetts6g 0 0 0 0 0 0

D. Targyevi eredm6ny (C-10) 185 451 157 91s -478 2 630 184 973 160 545

6p 6s Kelet€ur6pai Tonarelem 6s Tlrsadalom 116"ri"idrt K6zdap

Nyomtatva: 2019.05.28 16.26.46

A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszerffsitett
6ves besz6mol6ja 6s kiizhasznrisdgi mell6klet

2018. 6v

Szervezet , Jogi szemely szervezeti egys6g neve:

4 654 760

ebb6l:

4. P6nzuovi moveletek
bevetelei-'

5 159 123

97 672

Ny.v.:1.3 A nyomtatvany papir alapon nem k0ldhet6 be!
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A kett6s ktinywitelt vezet6 eg5r6b szeryezet egyszeriisitett
6ves beszSmok6ja 6s kiizhasznrisigi mell6klet

2018. 6v

PK-442

Szervezet I Joga szemely szervezeti egysdg neve:

6s Kel et-eu r6pai Tonarelern 6s Tetsadalom Kur.riciAl Kdzal apiNAry

K6nywizsgiAl6i ziirad6k
Az adatok konywizsgiilanal al6 vannak tamasztva. E lgen ! Nem

Nyomtatva: 2019.05.28 16,26.46

(Adatok ezet tonntban.)

Alaptevekenys6g Vellalkozasi tev6kenyseg Osszesen

el5z6 6v el6zd 6v
he/yesbitdse

tArgyev el6z6 dv ebzd 6v
helyesbitdse

6rWiv el6z6 6v 6rgydv

T46koztat6 adatok

A. Kozponti kottsewet6si
tamogatas 4 561 823 4 1a9 760 0 0 | 561 823 4 4a9 760

ebb6l:
- normativ tamogatas 0 0 0 0 0 0

B. Helyi 6nkorman\rzati
kOttse0vet6si tdmo'iratas 1 750 1 750 0 0 1 750 1 750

ebb6l:
- normativ tamogatas 0 0 0 0 0 0

C. Az EuroDai Uni6 strukture{is
alapjaib6l, illetve a Koh6zios
Alapbol nyojtott tamogates 0 0 0 0 0 0

D. Az EuI6oai Uni6 kiiltseo-
vetesdMl iagy mas elhmi6t
nemzetkaizi szervezett6l
szarmaz6 temogates

0 0 0 0 0

E. A szem6lvi iovedelemad6
meghataroz6tt resz6nek az
adOz6 rendelkezese szerinti tel-
hasznelasar6l sz6l6 1996. 6vi
CXXV|.torveny alapjan atutalt
osszeg

252 189 0 0

F. Kozszobaltatasi bev6tel 0 0 0 0 0 0

G. Adomanyok
0 0 0 0 0 0

Az egyszerfisitett 6ves besziimol6 eredm6nykimutatasa 2.

el6z1 6v
hetyesbiGse

0

252 189

Ny.v.:1.3 A nyomtatudny paptr alapon nem kiildhet6 be!



A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszerfisitett
6ves beszimol6ja 6s kiizhasznrisigi mell6klet

2018. 6v

PK-442

1. Szervezet , Jogi szemely szervezeti egys6g azonoslt6 adatai

2. Tirgy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s k6zhaszno tev6kenys6gek bemutatasa

3. KdzhasznU tev6kenys6gek bemutatdsa (tev6kenys6genk6nt)

eP es Keletsrr6pai Tai{rdnelem 6s Tisadalom Kurat4d6n KaizalapiNdny

Kdztenilet

HAzszem:

neve: Kozter0let jelleqe

Ldpcs6hii Ajt6

1.1 N6v: Jogi szem6ly szervezeti egys6g

1.2 Sz6khely: Jogi szemdly szervezeti egys6g

KdaerUlet jellege

He2szem L6pcs6haz Emelet: Ait6:

1.3 Beiegyz6 , Jogi szem6lly6 nyilvanit6 hatarozat szama:

1.4 Nyilventartasi szami ("AnyaszeNezet )

1.5 Szervezet , Jogi szem6ly s2ervezeti egys6g ad6szama:
-lolololzlslzls

-E-EE
1.6 Szerv_ezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g
xepusetolenek neve: Dr. Schmidt Maraa

Budapest

Hatar6r utca

35. I

0 0 P k 6 0 4 8 L

0 1 1

1 8 2 7 0 1 0

kozalapitviny itrd elsOd egesen veg zen kozleladat a kultu reli s drOksql v6del me, elelr et nek megOrz ese,
ntarthat6 hasz ndl Atu knak el6seg itdse es uimoganisa nlely leladatot az dr iala uzemel teten Terror H6z a

uzeu mon kereszrul val6sit mes. A kozal ap Irv6ny tovebbi c6liai nak nlegval os[asxl 6rdeke)en m 0kddreti a
Szazad Int6zetet, a xxt szAz ad lnt6zetet, a lhbsbu tg Ton6nei ntdzelet, a Ken6sz mre ntdzetel,

am nt a Komm una muskutat6 nl62 eiet
tu Iaidoniban, I lelve a b a nokiban 6vo kullu t6li s javakat kadr iria, tovebbd esv6b tormdkban kozze tesz

bi zrositia a risadal onl szamara a ku Itu rd s ,aval6oz val o hozzif6r6sr es rgy a
muvel od6st tovdbbi el6s€iri a term 6szeti rarsadal m nl iiv6szetr kul lu r6)t5 es tudominyos

9g6sek kuratesiL ,neg6n6set, nyonl on koveti az ok Ielenkori vdltozdsait es lolronos mEvelOd6sre

3.1 Kdzhaszno tev6kenys6g megnevez6se: kaizm(vel6d6s

3.2 Kaizhaszn0 tev6kenys6ghez kapcsol6d6 kaizteladat, jogszabiitryhely:
1997. 6vi CXL.

A muzealis int6zm6 l,an ellatiis161 6s a kaizm0vel6d6sr6l

3.3 Kozhasznd tev6kenys6g cElcsoportia: m 6s kUlf6ldi int6zm6 es
3.4 KaizhasznU tev6kenys6gb6l 16szestil6k l6tsziima;
3.5 Kaizhasznf tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:

5000000

Terror H&a M zeum illand6 kiell lar6gar6szimenak nOvekedese
. vi 169hiibonis @nreneriumi Unneps6gsorozar

elnitks€g tudomenyos, kultrirAlis rendezv6nyei

Nyomtatva: 2019.05.28 16.26.46

3-
g#i-r.+l
@mm

W
1.1 N6v: Szervezet

1.2 Sz6khely: Szervezet

lrenyit6szam: FI-1FE relep0t6s:

Emelet:

lranyir6szem: fffn rebput6s:

Kozterulet neve:

Elglal"-r,m

_l

0

Ny.v.:1.3 A nyomtawany papir alapon nem ki.ildhet6 be!



A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves beszimolija 6s kiizhasznrisfgi mell6klet

2018. 6v

PK-442

1. Szervezet , Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosit6 adatai

2. Tergy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s kozhasznU tev6kenys6gek bemutatasa
hagy6 6s Rendhagy6+ ton6nelem6rik

els6
loradalom-es szabadsagharc eml6k6v6hez kapcsol6,At pedag6,gus toyibbkepzdsi program
vil6ghCbonis emt6kdvhez t€pcsot6d6 pedag6ius rovdbdrcpz-eJ program

3. Kti2haszno tev6kenysdgek bemutatasa (tev6kenys6genk6nt)

6s l(elet-eu r6pai TOn6nelem 6s T&saddom ltureric6dn Kozatapitviny

1.3 Beiegyz6 , Jogi szem6lty6 nyilvanit6 hatarozat szama:

1.4 Nyilviintartiisi szem,: CAnyaszeNezet')

1.5 Szervezet / Jogi szemEly szervezeti egys6g ad6szema:

Dr. Schmidt MAria

Budapest

Hata16r utca

35 I

0 1 0 1

L

1.1 N6v: Szervezet

-lolololzlslzle

Emelet:

-E-m

Karzterulet jellege

1.1 N6v: Jogi szem6ly szervezeti egyseg

neve

LepcsOhaz

1.2 Sz6khely: Jogi szem6ly szervezeti egys6g

Kdzterulet neve K6zterUlet jellege

1.2 Sz6khely: Szervezet
lranyit6szem Telepiil6s

Hazszam Emelet

Kozteriilet

H6zszem:

l.t :tJl'dfi :i'.%s;esze 
melv szervezeti esvs6s

3.1 Kaizhaszn0 tev6kenys6q meqnevez6se:
oktatas

3,2 K6zhasznU tev6kenys6ghez kapcsol6d6 kOzfeladat, jogszabdlyhely:
2011. 6vi CXC. tiirven

A nemzeti ktiznevel6sr6l

3.3 Kiizhasznf tevekenys6g c€lcsoportja: iskolasok 6s sok
3.4 Kdzhaszn0 tev6kenys6gb6l r6szesul6k l6ts26ma;
3.5 Ktizhasznu tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:

6000

es Rendhagy6+ ton6nelem6rCk
loiradalom_es szabadsdgharc emtdGverez kapcsot6d6 pedag6gus tovlbbk6pz6si program
vilegh6bonis emt6k6vhez kapcsot6d6 pedagdus rordt66pz-6.i progr.-

Ny.v.:1.3 A nyomtawany paptr atapon nem kuldhet6 be! Nyomtatva: 2019.05.28 16.26.40
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves beszimol6j a 6s ktiThasznrisd gi mell6klet

2018. 6v

PK-442

1. Szervezet, Jogi szem6ly szervezeti egys5g azonosit6 adatai

2. Tergy6vben vEgzett alapcel szerinti 6s kaizhaszn[ tev6kenys6gek bemutatiisa

3. Kaizhaszn6 tev6kenys6gek bemutatasa (tev6kenys6genk6nt)

ep- es Kel et.eu16pai Ton6nelem es Tarsadal onl Kutadsei'rt Kozalapirviny

1.1 N6v: Szervezet

Kiizteriilet

HAzszam:

neve KozterUlet jellege

Lepcs6haz Emelet: Ajl6

1.1 N€v: Jogi szem6ly szervezeti egys6g

1.2 Sz6khely: Jogi szem6ly szervezeti egys6g
lrany itdszarn TelepUl6s

KdzterUlet neve KOzterUlet jellege

He2szam Lepcs6haz Emelet: Ajt6

1.3 Bejegfz6, Jogi szem6lly6 nyikenit6 hataro2at szama:

1.4 Nyilviintartiisi szem: (Anyaszervezet )

1.5 Szervezet , Jogi szem6ly szervezeti egyseg ad6szema:
-lolololzlslzlo

-E-m
.1.,6 

Szerv€zet , Jogi szemely szervezeti egys6g
xepvrsetorenex neve: Dr. Schmidt Maria

Budapest

Hatar6r utca

I I

r I
0 1 0 1

1 8 2 3 7 0 1 0

Kozalapitvin Y c6lja a kul tu rdl s 6roks6g v6del me, elemei nek n)eg6126se, terntardEt6 hasznilatuknak
6seg it6se es timogat6sa tovdbbd a koznl uvel 6d es Ieltdrel el nek bizrositisa, r9v ku ondsen: oktat6fr mek
dokumenu m ti mek k6sz it6se, Ian:rnyag ok es pedag69iai ses6danyag ok kdsz itese, kdnyv- es

kdterek kadesa, d i9 iral z6lr tarhlmak k6sz it6se es le, I esz t6se, fel n6nk6pz6si es okta6sa
kozhasznu kam penyok es rendezv6nyek szelvezese ES I ebonyol rtasa

kuhuralis v6delme
3.2 K62haszng tev6kenys6ghez kapcsol6d6 k6reladat, jogszab6lyhely

001. 6vi LXIV, tairv6

kulturelis vddelmd16l

3.3 Kiizhaszn0 tevekenys6g c6lcsoportia: 6s kUlfoldi 6rdekl6d6k
3.4 Kiizhasznu tev6kenys6gb6l rdszesiil6k l6tsz6ma:
3.5 KOzhaszn, tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:

500000

eror H{za Mizeum
vil*JhSbonis cenreneri um I U n n eps6!, soroz at

okauszt AI dozatai nak Enl 6knapra
4-es el noks6!I tudomdnyos es kulltirel is rend ezvenyea

1.2 Sz6khely: Szervezet

lrenyitoszam: mm Tebput6s:

m EFf'lq,m

uTf

FloFIsl-4-

3,1 K6zhaszn[ tev6kenys6g megnevez6se:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvany papfr alapon nem kUldhet6 be! Nyomtatva: 2019.05.28 16.26.46



A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egy
6ves beszfmol6ja 6s ktizhasznrisSgi mell6

szerfsitett
klet

2018. 6v

PK-M2

1. Szervezel , Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosit6 adatai

2. Targy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s k6zhaszn0 tevekenys6gek bemutatasa

3. Kaizhasznf tev6kenys€gek bemutatasa (tev6kenys6genk6nt)

1.1 N6v: Szervezet

6s Keler-eur6pai Tondnelem 6s Tersadalom KutatSs66d KdzalapiNany

1.2 Sz6khely: Szervezet

lranyitoszem Telepril6s

KozterUlet

Hezsze,Ir.:

KOaerUlet jellege

Emelet:

1.1 N6v: Jogi szem6ly szervezeti egys6g

1.2 Sz6khely: Jogi szem6ly szervezeti egys6g

Kdzterulet neve KdzterUlet jellege

Lepcs6haz Emelet: Att6

1,3 Beiegyz6 , Jogi szemr6lly6 nyilvinit6 hatarozat sz6ma:

1.4 Nyilvantanasi szem:' C'Anyas2eNezet)

1.5 Szervezet, Jogi szem6ly szervezeti egys6g adrisziima:
-[olololzlslzls

-E-m
Dr. Schmidt Maria

I L 2 2 Budapest

utcaHata16r

I

I
0 0 k

0 1 0 1

0 1 0

Kozal ap Iwdnyt Magyarorsz eg Korminya a xx. szazadi magyarorsz 69 i valam i nt kozep- es kelet€u ropar
pol iti kai es tdrsadal mi kutatisokkal ezen bel ul KU onosen a kom nl un tz nl US es a

el-k0z6p+u16pai d karurir xx. sz 6zadi lain6net6nek ,elrirdseval es bemurardsdval kapcsolalos
adalok tolyamalos el I etisira hozta l6tre

Tu kutatas

3.2 K62hasznU tev6kenys6ghez kapcsol6d6 k6zteladat, rogszabalyhely: Magyarorszag Alapt6rv6nye

3.3 KOzhasznli tev6kenys6g c6lcsoportja: m 6s kiilfaildi int6zm6 esm k
3.4 Kaizhasznu tev€kenys6gb6l r6szesul6k l6tsziima:
3.5 Kaizhaszn0 tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:

5000

Kaizalapitviny tudomenyos konferencidt(a! eldaddsokal szervezett! illewe kuaf6 ada:bizist hozott l6re
)(x. Sz6zarl, a )O(1. Sz62aal, a HAbsburg Tain6neti lnt6zeq a Kommunizmuslartat6 Int6zeten, valarnint a

lmre lntdzeten keresznil.

Ny.v.:1.3 A nyomtatvany papir alapon nem ktildhet6 be! Nyomtatva: 2019.05.28 16.26.46
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W

neve:

L6pcs6hez: At6:

H62szam:

El'lal''/EE

1.6 Szerv-ezet, Jogi szem6ly szervezeti egysdg
Kepvtsetolenex neve:

t6lof4lBlil-

ElclrhlTl

3.1 KOzhaszn0 tev6kenys6g megnevez6se:



A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszerfisftett
6ves beszSmolija 6s ktizhasznrisigi melldklet

2018.6v

PK-442

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

5.1 El6z6 ev Tarqy6v

q2 C6l szerinti juttatas megnevez6se El6z6 6v Tiigy 6v

5.3 C6l szerinti jutattas megnevezese El6z6 ev Tiirgy ev

C6l szerinti iuthtasok kimutatisa
(6sszesen) '

C6l szerinti iunatasok kimutatasa
(mindiissze6en)

5. C6l szerinti iutattasok kimutat6sa
(Ad ato k e ze r fo ti n tban. )

5. vezet6 tisztsegvisel6knek nyujtott junatas

6.1 Tiszts6g El6z6 6v (1) Tiirgy6v (2)

F6igazgat6 47 294 97 077

6.2 Tiszts6g El6z6 6v (1) Tergy ev (2)

Fel0gyel6 Bizoftsegi tagok 6 32L 6 321,

A. Vezet6 tiszts6qvisel6knek nv(itott
iuttatas (mind6sszesen): 103 398

es Kelet-eur6pai T6(6nelem 6s Tdrsaddom Kutaris66It Kdzalapitviny

Ny.v.:1.3 A nyomtaweny papar alapon nem kuldhet6 be! Nyomtatva; 2019.05.28 16.26.46

C6l szerinti juttatas megnevezese

57 047
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A kett6s ktinywitelt vezetd egy6b szervezet egyszeriisftett
6ves beszimot6ja 6s ktiihasznrisiigi melldklet

2018. 6v

PK-442

Szervezet , Jogi szem6ly szervezeti egyseg neve:

5.1 Cel szerinti juttatas megnevez6se Targyev

5.2 C6l szerinti jutatas megnevez6se E1626 6v Tiirgy 6v

Cel szerinti iutattas megnevez6se El6zd ev Titugy 6v

C6l szerinti iuttatasok kimutat6sa
(dsszesen)'

C6l szerinti iuttatAsok kimutatisa
(mind6sszeSen)

5. C€l szerinti iutattesok kimutatiisa
(Adatok ezet forintban. )

6, Vezet6 tiszts6gvisel6knek ny(rtott juttates

6.1 Tiszts6g El6zd 6v (1) Targy6v (2)

Kurat6riumi Tagok 0

6.2 Tiszts6g El6zd 6v (1) Targy ev (2)

A. Vezet6 tiszts6qvisel6knek nv[itott
luttat6s (mind6sszesen): s7 047 103 398

6p- 6s Keler€ur6pai fOnenelem es om Kurarisidd Kdzalap irviny

Ny.v.:1.3 A nyomtatvany papir alapon nem kiildhet6 be! Nyomtatva: 2019.05.28 16.26.46

El6zO ev

5.3

3 432
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A kett6s ktinywitelt vezet6 eg5r6b szervezet egyszeriisftett
6ves beszimokija 6s ktizhasznfsdgi mell6klet

2018. 6v

PK-442

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

7. KdzhasznU iogAlas megallapltiisehoz szuks6ges mutat6k (Adatok ezer totintban. )

Alapadatok a6zd ev g) ra$yev (21

B. Eves osszes bev6tel 5 189 541 5 384 402

ebb6l

C. A szem6lyi idvedelemad6 meohatarozott r6sz6nek az
ad6z6 renddlk-ez6se szerinti telhaszndl6s6r6l sz6l6
1996. 6vi CXXVI. tdrv6ny alapien atutalt 6sszeg ?52 189

D. Kaizszolgeltatasi bev6tel 0 0

E. Normativ temogates

F. Az Eur6pai Uni6 strukturelis alaoiaib6l. illetve
a Kohdzi6s Alapb6l nyfrtott temogetas 0 0

G. Korrigelt bev6tel [B-(C+D+E+F)] 5 189 289 s 384 213

H. Osszes r6fordites (kiadis) 5 223 857

l. Ebb6l s2em6lyi jellego refordtres L 222 142 1 347 033

J. Kozhasznri tev6kenys6g raford itie.sai 4 973 672

K. Ad6zott eredm6ny 184 973 160 545

L. A szervezet munkeiaban kttzremgk6d6 kaiz6rdekai iink6ntes
tevekenys6qet v6qz6 szem6lvek sz6ma
(a kitz6ritekl ainkdntes tev6k6nvs6or6i szritri
2005. 6vi LXxXVlll. tairv6nynek ;neg:felel6en)

lgen

tr
Ectv. 32. 5 (4) b) [K1+K2>=0]

EcN. 32. S (4) c) Kl1+t2-A7-A2)/(H7+H2)>=O,251 tr
Tatsadalmi temogatottseg mutatdi Mutald teljesi6se

EcN. 32. 9 (5) a) KC7+C2)/(c1+c2) >=0,021 E
tr tr

EcN. 32. S (5) c) KL1+L2)/2>= 10 t6l tr E

6p es l(elet-eur6pai TOnardem 6s Tirsadalom lturarisSSn Kdzalapitviny

Ny.v.:1.3 A nyomtatuany papir alapon nem ka dhet6 be! Nyomtatva: 2019.05.28 16.26.46

5 004 568

s 173 L25

Efiforres e etfnsiig mutat'i Mutat6 teljesitdse

Ectv. 32. 5 (4) a) [(87+82)/2 > 7.000.000, - Ft] tr
tr tr

tr
Ectv. 32. 9 (s) b) [(J1+J2)/(H7+H2)>=Q.g]



A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves besz6motr6ja 6s ktiThasznrisiigi mellEklet

2018. 6v
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Szervezet , Joga szem6ly szervezeti egys6g neve:

6p- 6s Keler-eur6pai TOn6nelem 6s Tfusadalom l(urarisa6t Katzal

A2 l. val6gh6bo.i kntnasanak 100. Mordulda alrdmAb6t render.tt cent.nanumi tinmpsagsorouat m.grcnder&e

Emberi Er6f o asok Miniszt6riuma

kOzponti kOlts6gvetes

iinkormanfzati k6lts6qvet6s

!nemzetkozi torras
Tamogatils forrasa

!miis gaz diilkod6

Tamogat6s iddtanama: 2017.04,01-2019.06.30.

Tamogausi aisszeg 1 991 200 000

- ebb6l a targy6vre jut6 osszeg: 1224 759 A62

- targyevben felhasznalt dsszeg L 224 759 A62

- targy6vben foly6sitott 6sszeg 0

Tamogatas tipusa: ! B
visszat6rilend6 vissza nem t6ritend6

Tifu gy6vben f elhasznaft 6sszeg 16szletez6se iogcamenk6nt:

Szemelyi 164 162 318

Dologi 1 053 306 982

Felhalmozesi 7 290 562

6sszesen L 224 759 A62

Tamoga6s tiirgy6vi felhasznelasAnak szaiveges bemutatasa:

Az Uzleti 6vben v6gzett t6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatasa

m!6kbizons69i 6s€k

I

aihelyt€sz6lger6se* a l.labsburg Ton6neti lnt6ze6en
dgos har6skdd pedag6,gus tovibb kepz es

legh6bor[ kitd16s6nek 100. 6vfordu t6,a al kalmi-b6l rendez en centen6ri U tllI unneps6!Isorozadroz kapcsol 6d6
kdlts6gei t (koordi nacr os I rod4 hon lap nl Ikddtet6si kdlts69e, rij 6rtel mezesr keret me9terem t6se, a

elkoz i kozoss6!len nl es hozon rildozatok fel kUraris.a mel6km gvek lel 0i iuisa, orszigos k6pzest es egy6b
ram ok szervezese, kozdsseJi eml 6kezet erost r6s€, nagyszabiso kozponti programok megval6sirisa, lolyam atos

a helyl kozossegek me9em l6kez6sei nek 6rdek6nen) fedezi belOl e a Kdzalapitvdny

Ny.v.:1.3 A nyomtawany papir alapon nem kiildhet6 be! Nyomtatva: 2019.05.28 16.26.45

Tamogata6i program elnevez6se:

Tamogat6 megnevez6se:

m

E

t.
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Szervezet , Jogi szem6ly szervezeti egys€g neve:

T6mogatasi program elnevezese Az l. vtllghiiooni lit6.Esan.k 1or. 6vlordult a rlk lmrD6l rcn.rez.t c€.n€n&iumi iinncps€gsorozar mlgrlndezlse

Tamogat6 megnevez6se Emberi Et6forriisok Miniszt6riuma

Tamogatas forriisa:

kozponti krilts6gvet6s E
onkormanfzati k0tts6gvet6s !

!nemzetk6zi Iorras

mas gazdalkod6 E
Temogatas iddanama: 2018.05.01..2020.06.30

1 000 000 000

790 288 116

790 288 116

- targyevben foly6silott dsszeg 1 000 000 000

visszat6ritend6 ! Mssza nem tdritendo E

Szemelyi 42 55L A74

Dologa 729 956 242

Felhalmozasi 17 780 000

Osszesen 790 288 116

Tamogatas targy6vi felhaszn6lasdnak sztiveges bemutatasa:

Az iizleti 6vben v6gzett t6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatasa

Vil6g Szuleten - Katzponri Kii ir6s u. airem
Vil4, Szuleten ttemzetlozi Konlerenda

. vi 16g kibonis tl6s{rk b6lyegsorozar

I ighiborti ki tdr6s6nek 1@. 6vlordu l6ja al kalmeb6r rendezen cenreneri unl megeml 6kezeset nek leglontosabb
ominyos qs eml 6kez eQol iti kn al+ver6seir a2 Em I6rbizottsdg es a Tudominyos Tandcsado Testul et kozosen
gozrik kl 201&ban nagyszabesi kozpond pr09ramokl(al es hozzqUK kapcsol od6 nyi lvdnossdg-munkeval

dr Itlsolq konferenci6k) kivdnjek ,elkelteni a ha2ar es kri Itold i k6zons6g 6rdekl 6d6s6t. E n nek jegy6ben a irken
lerul et6n 2018. novefitben6l 2020. decem ber 31-ig val 6su I t me9 a erken Bazerban az 6vIord ulos hirom szi

olel 0 tiirt6neti ki ir tiuG harmad ik szakasza, tovibbA ehhez kapcsol 6d6an e9y nenl zetkaiz konfelen

6p- Cs l(eler-eur6pai Tonardem 6s Tfusadalom Kurarilse6n Kozdap

Ny.v.:1.3 A nyomtatviny papir alapon nem kuldhet6 be! Nyomtatva: 2019.05.28 16.26.46

Tamogatasi osszeg:

- ebb6l a tiirgy6we jut6 osszeg:

- targy6vben lelhasznalt osszeg:

Tamogatas tipusa:

Tirgy6vben f elhaszniilt 6sszeg 16szletez6se iogcimenk6nt:
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6ves beszimol6ja 6s ktizhasznrisSgi mell6klet
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1955-os eml6k6v lebonyolitesa

Emberi Er6rorriisok Miniszt6riuma

Tamogalas torriisa

kdzponti kdbegvet6s E
0nkormanfzata k0hs6gvet6s !

!nemzetkozi torr6s

mas gazdalkod6

Tamogatiis id6tanama:

Tamogatesi dsszeg 13 212 700 000

- ebb6l a targy6vre jut6 dsszeg 457 4t3 782

- t5rgy6vben felhasznalt osszeg 457 4L3 7A2

0

Tamogatas tipusa: visszateritendd vissza nem t6rftend6

Targy6vben felhaszneft 6sszeg reszletez6se iogcamenk6nt:

Szemelyi 38 171 176

Dologi 350 134 779

Felhalmozasi 59 107 827

457 413 782

Temogates targy€vi felhasznalasanak sziiveges bemutatasa

A2 Uzleti 6vben v6gzett f6bb tev€kenys6gek 6s programok bemutatasa

el(tiroda m0kodter6se
llatiskdnl pedag6gus tovdbbk6pzes

foradalom 6s szaDerlsegharc konlcfi helyszineihez kattodo mobilapplildci6 ferteeaase

Koza.l + itvdny tdqa el az 1956-0s enl l6kwel a programszeryezAsi pil yizatftezel est es I ebonyol i16i
I elve ad nl i n rsztratt A nyi lv{noss6g nl u Ititun kci onal a s honlaPor terveztetec k6sz itetett

6s Kelet-eur6par Tdn6nelem 6s Tersadatom Kutar6s66n Kdzatapitviny

Ny.v.:1.3 A nyomtatvany papir alapon nem ktildhet6 be! Nyomtatva: 2019.05.28 16.26.46

Szervezet I Jogi szemely s2ervezeti egysdg neve:

Tamogatii6i program elnevez6se:

Temogat6 megnevez6se:

E
2016.01.01.2019.02.28

- Xirgyevben foly6sitoll tisszeg:

Osszesen:

kapcsolatban
tunkcl6kar. kerel6ben



A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszerfisitett
6ves beszdmokija 6s ktizhasznrisSgi mell6klet

2018. 6v
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Szeruezet , Jogi szem6ly szervezeti egyseg neve:

Ken6sz lmre lnt6zet megalapilisa 6s lEtrehozeslval tisszefiigg6 leladatok megval6sitasa

Emberi Er6f orresok Miniszt6riuma

k0zponti k0llsegvet6s E
onkormanfzali k0fts6gvet6s !
nemzetkozi forras

mas gazdii{kod6

Tamoga6s iddtartama: 20L6.t2.O7.-201a.L2.3L.

Tamoga6si osszeg 1 000 000 000

- ebbol a largy6vre jut6 osszeg 108 303 935

- largy6vben felhasznaft osszeg 108 303 935

0

Tamogatas tipusa visszat6ritendo ! vissza nem teritend6

Targy6vben felhasznelt iisszeg 16szletez6se iogcimenk6nt:

Szem6lyi

Dologi 14 507 299

4il 413 941

Osszesen: 108 303 935

Temogatas targy6vi felhasznelesAnak sziiveges bemutatesa:

2017 januerjer6r mukodo nt6zet IO c6l lqnizese I ro eml 6k6nek es el lem hagya6kenak m6l to gond02isa,a2 sz
nl uvet nek es a 16la SZ 6ro rodal m I anyagok dsszegyoi r6se, feldolgozisa, saj16 a.li rendezese, valanr int a

es ku t6td kOzqytii lemdnyekben es magintul 4don ban fel el hero dokumentum ok gyui t6se.

- es g6pitalo& szemdyes dokumentumok leltirozisa,
lm re i rodalnl tev6kenysSg6re vona 026 doku menrum ok gyuIt6se, rendsz efe2 6€,

es de6anyagok arch ivilas:l

6p- 6s Keler-eur6pai Tdnelelem 6s Tdrsadalom Kularis66n KdzalapiNdny

Nyomtatva: 2019.05.28 16.26./r5

T6mogatiisi program elnevez6se:

Tiimogat6 megnevez6se:

Tamogatiis forrasa:

E

E

- targyevben fofy6sitott osszeg:

50 382 695

Felhalmoziisi

Az iizleti 6vben vegzett l6bb tev€kenys6gek 6s programok bemutatasa

Ny.v.:1.3 A nyomtatveny papir alapon nem kiildhet6 be!
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6ves beszimot6ja 6s ktiihasznrisiigi mell6klet
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Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

6p 6s tcler€ur6pai Ton&relem es Tirsadalom ltutarisi6rr Kdzalapitviiny

ouLAc emtek6v

Emberi Er6torrasok Miniszt6riuma

!6nkormiinfzati k0tts6gvet6s

!nemzetkdzi forras
Tamogatas torriisa

Emas gazdalkod6

Tamogatas id6tanama: 2015,04,01.-2018.09.30.

Tamogatasi dsszeg 67 000 000

52 552 3I7

- tergy6vben ,elhasznalt Osszeg 52 552 3L7

- targyevben foly6sitott Osszeg 0

!visszateritend6 vissza nem t6rilend6

Szemelyi 0

25 LO1 6L7

Felhalmozasi 27 444 700

Osszesen: 52 s52 317

Timogatas tdrgy6vi felhasznel6sanak szaiveges bemutat6sa:

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenysdgek 6s programok bemutatasa

nil akanuk 6lni" cimai dokumnelumlilm elk6szir6se
olgasorsra it6lve' cimE uhz6 lddllitis bemu n6sa kUtmtdi hetyszinel(en

Keler- es Koz6p-E u r6pai Ton6nelem es Tirsadal om Kuratatise6n Kaizal + itveny olyan p roi ekrekkel csadakozi k
ovjetuni6ba

a
hu rcolt pol iti kai tog lyok es k6nysz erm u nkisok em 6kdv6be, melyek k6r alapverd (1) A

lag ra vonatkoz6 eml 6,1€nyagok syii jtdse es teluirdsa valam nl (2) az atsszegytij t6tt i smerel es
sszenl nact '6ta

Ny.v.:1.3 A nyomtatvany papir alapon nem kiildhet6 be! Nyomtatva: 2019.05.28 16.26.45

It

Temogatfu i program elnevez6se:

Tamogat6 megnevezese:

kozponti kd&egvet6s

- ebbd a targyevre jut6 osszeg:

T6mogatis tipusa:

Targy6vben felhasznelt 6sszeg 16szletez6se iogcimenk€nt:

Dologi

c6lt szol96lnak:
ernlg(anyag



A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves beszimolija 6s ktiihasznrisigi mell6klet

2018. 6v

PK-442

Tamogatasi program elnevezese Benczur utcai ingatlan fe liii iliisa

Tamogatd megnevez6se: Emberi Er6forrasok Miniszt6riuma

Tamoga6s forrasa:

kozponti k0hs6gvetes E
tinkormenrati kdlts6gve6s I
nemzetkozi forras

mas gazdalkodo !
Tamogat6s id6tartama: 2018.04.01-2019.12.31.

2 000 000 000

- ebb6l a targyewe jut6 t sszeg 119 128 507

- targydvben felhasznall osszeg: 119 128 507

- targyevben foly6sitott dsszeg 2 000 000 000

Tamoqatas tipusa visszat6ritend6 ! vissza nem t6ritend6

Tdrgy6vben f elhasznaft 6sszeg r€szletez6se iogcimenk6nt:

Szem6lyi 0

Dologi 389 684

Felhalmozisi 118 738 823

Osszesen 119 128 s07

Tamogatds targy6vi telhasznelasanak sz6veges bemutatesa:

Az 0zleli 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatesa

B€nczrir urcai ingaflan lel0iitisa Iolyamatosan z4lik

Kormdny az 1128t2014. (l I I 1e). Korm hatirozatban a Koz 6p- es Kelet€u 16par Tonenel enl es Tersadal om
Kozal apitvenyr b tz ta nl e!, a Bud+est belterulet 2€673 helf4 z i szam u term6sze$en a2 10a5 Eudapesq

u szanJ utca 45. alan tal il har6 Ken6sz Im re nt6zetel kialakitsiival tel nt itsival

6p- 6s Keter+ur6pai Tarrrarclem 6s ltur.rice6n Kdzalapiweny

Ny.v.:1.3 A nyomtatveny paprr alapon nem kiildhet6 be! Nyomtatua: 2019.05.28 16.26.46

tllt

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

E

Tamoga6si osszeg:



A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves beszimokija 6s kiizhasznfs6gi mell6klet

2018. 6v

Szervezet , Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Temogatesi prog;am elnevez6se 2017. 6vi rendelkez6 a maganszem6lyek ad6ianak 1%-er6l

Tamogat6 megnevezese

!
kozponti k6lts6gvet6s

dnkormanfzati ktilts6gvet6s

nemzetkdzi forras

mas gazdalkod6

Temogat6s id6tanama: 20L7,OL.OL-20L7,L2.37

Tamogatesi dsszeg 252 !45

- ebb6l a targyevre jut6 osszeg 252 L45

252 L45

- drgyevben foly6siton osszeg 0

Temogatas tipusa:
E

visszat6rftendd vissza nem t6ritendd

Szem6lyi 0

Dologi 252 ],45

Felhalmozesi 0

6sszesen 252 t45

Tamoga6s tfu gy6vi felhaszn6l6sdnak szOveges bemutatasa:

fel4inlou 1% hozz 6seg irefte a Kdzal apiwinyt a m il kaid6sgrez

Az Uzleti 6vben vegzen t6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatasa

tddinlotr 196 segits6gdrrd a KdzatapitvSny
aitir$raiL

gyarapitotta egyeszt konwdftiban liv6 kOnyveinek szemiq misreszr

6s Kelet-eur6pai Ton6nelem 6s Tfusadalom Kuradsida KozalapiNdny

Nyomtatvai 2019.05.28 16.25.46

tu
t,,,,,

PK-442

Tii,rnogatas brrasa:

m

E

E

- targyevben felhaszna[ dsszeg:

Targy6vben felhasznAlt Osszeg 16szletez6se jogcimenk6nt:

Ny.v.:1.3 A nyomtatveny papir alapon nem kiildhet6 be!



A kett6s ktinywitelt vezet6 eg5l6b szervezet eg5rszeriisitett
6ves besz6mol6ja 6s ktiihasznrisiigi mell6klet

2018. 6v

PK-442

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egyseg neve:

Tamogat6si program elnevez6se Terror Haza MIzeum felrjitisa

Tiimogat6 megnevezese Emberi Er6torrasok Miniszt6riuma

Ekozponti kdtsegvet6s

onkormanyzati kt tsegvetes

nemzetkdzi forras
Tamogatas forrasa

!miis gazdii,lkod6

Tamogates id6lartama: 2018.05.01.-2019.12.31.

Tamogatasi osszeg 60 000 000

- ebb6l a targyevre jut6 osszeg 0

- targy6vben telhasznelt Osszeg 0

- t6rgy6vben foly6sfton osszeg 60 000 000

Tamogates tipusa Ivisszat6ritend6 vissza nem t6ritend6

Szem6lyi 0

Dologi 0

0

Osszesen 0

Tamogatas 6rgy6vi felhaszn6lesanak szoveges bemutatasa:

Terror Heza Mozeum tellii irisi m u nkelarai nak m€tervez6se.

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatesa

es Kelet-eur6pai T6n6nelem 6s Tersadatom Kuradsi6rt KttzalapiNdny

Ny.v.:1.3 A nyomtatuiiny paplr alapon nem kuldhet6 be! Nyomtatva: 2019.05.28 16.26./16

tTm

E

E

Titugy6vben telhasznelt aisszeg 16szletez6se jogcamenk6nt:

FelhalmoziiLsi



A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egiszeriisitett
6ves beszimol6j a 6s ktiZhasznf sSgi me-ll6klet

2018. 6v

PK-442

Temogatesi program elnevez6se ld6 van! Digitalis tartalomfeileszt6si proiekt

TamogatO megnevez6se Emberi Er6forrasok Miniszt6riuma

kozponti kdlts6gvetes E
onkormanfzati k0hs6gvetes

Enemzetk6zi Iorras
Temogatas forrasa:

!mas gazdelkod6

2018.12.01-2020.11.30.

Tamogatasi dsszeg 1 500 000 000

- ebb6l a targy6vre jut6 dsszeg 0

- largy6vben ,elhasznalt osszeg 0

- Ergyevben foly6sfton osszeg: 0

Tamogatas tipusa:
E

visszat6ritend6 vissza nem t6ritend6

Tiirgy6vben lelhasznalt arsszeg 16szletez6se iogcimenk6nt:

Szemelyi 0

Dologi 0

Felhalmozasi 0

Osszesen: 0

TAmogatas targy6vi telhasznAlesanak sziiveges bemutatasa:

Az tizleti 6vben v€gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatasa

unkacsoponok kiiel616se, tel il I lrAsa-

Kozalapi Any e9y egys€ges es az alap- es kozeplokri okhlesban al kalmazhat6 e-ran kainyvcsal &, elk6sziris&e
lq anel ynek el6kesz ir6 lez isaDan gondoskodi k a sz Uks6ges adatgyi, t6srdl

5s Keler+ur6pai Tondrelem 6s Tlrsadalom lfur.liei5rr Kaizalapitvriny

Ny.v.:1.3 A nyomtatvany papir alapon nem kuldhet6 be! Nyomtatva: 2019.05.28 16.26.45

ffi
e.,N

Szervezet , Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

E

Tamogatas id6tartama:
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A kettfis ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet eg5rszeriisitett
6ves beszdmol6ja 6s ktizhasznrisdgi mell6klet

2018. 6v

PK-442

Szervezet , Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Koz6p- 6s Kelet-eur6paa Tdn6nelem 6s T&sadalom Kutarasiidn Kozatapitv6ny

Temogatasi program elnevez6se V+es elnOks6ghez kapcsol6d6 tudomenyos, t6rsadalmi 6s kulturalis programok megval6sitiisa

Temogat6 megnevez6se KUlgazdasAgi 6s Ktil0gyminiszt6rium

Tamogatas forresa:

kdzponti k0hs69vet6s

6nkormanfzati k0lts6gvel6s

nemzetkozi forras

mas gazdalkodo E
Tamogatas id6tartama 2017.09.01.2018.07,31

Tamogatasi dsszeg 2 156 741 000

- ebb6l a targyevre jut6 dsszeq 1502 20r 22L

- targyevben felhasznalt osszeg L 502 20L 221

- targy6vben foly6sitott osszeg 0

visszateritend6 ! vissza nem t€ritend6

Targy6vben telhasznah 6sszeg rEszletez6se iogcimenk6nt:

szem6lyi 201 984 028

Dologi L 279 030 97L

Felhalmozasi 2L tA6 222

6sszesen: t soz 20L 22L

Tamogates targy6vi felhasznalasenak sziiveges bemulaldsa:

A Korminy - a Visegr*ri Csopon 2017-2018. 6vi magyar elnitksdgenek megval6si6s6r6l sz6l6 -
korm6nytEritozarfirar lelk6rte a K6zalapiNenyt, hogy vegyen r6szt az dnoks6lrhez kapesol6d6 tudominyos,
tlrsadalmi 6s l(llrurilis programok tewez6sdben 6s megvd6sirisCban.

Az 0zleti 6vben v6gzen f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatesa

Eur6pa iaivoie l,lemzed(6zi konfereflcia lebonyolirdsa
dokumentumkezelo rendszer leileszt6s€
V6n69y pssz6v6l 6s Szinhazi TalitkozrS Progmmsorozat megval6sitisa
V4 Tincgaik, JAZZ Programolq V4 For6kiAllitis 6s Divarb€mutat5 re{rdezv6nys2erve26s 6s ZSr6koncert
Rendezv6nyszervez6s
Soundweaving V4 Edition kiillitis

Ny.v.:1.3 A nyomtaweny papir alapon nem koldhet6 be! Nyomtatva: 2019.05.28 16.26.46

B

E

E

Tamogatas tipusa:



A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet eg5iszeriisitett
eves beszdmol6ja 6s ktizhasznrisigi mell6klet

2018. 6v

PK-442

Szervezet / Jogi szem6ly s2ervezeti egys6g neve:

2018. 6vi mgk6d6si tamogatas

Miniszterelntiks6g

Tamogatas lorrasa

kdzponti kdlts6gvetes m

6nkormenfzati kOlts6gvet6s

nemzetk6zi forras

mas gazdalkod6 !
Temogatas id6lartama: 2018.01,01-2018.12.31.

320 000 000

320 000 000

320 000 000

- targyevben foly6siton osszeg 320 000 000

Temogates tipusa visszaleritend6 ! E
Tii(gyevben felhasznah Osszeg r6szletezese iogc,menk6nt:

Szemelyi 128 695 987

Dologi L77 735 AAO

13 568 133

Osszesen 320 000 000

Tamogatas targy6vi telhasznelasanak szaiveges bemutatasa:

A KOzep- 6s Kelet-eur6pai Tain6nlem 6s Tirsadalom Kur,rrci6n KOzalapiwiny, ezen belul a Terror Heza Mozeum, a
xx. szizad lnt6zer, a )(xl. szizad lnr6zer, a l-labsburg Tdn6neti lnr6zet, \ralaminr a Kommunizmuskutal6 lnt6zet
mEkatd6si k6lts6geinek timoganisa

Az Uzleti 6vben v€gzett l6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatasa

K6zalapitvany m ii katdter6se.

Kaiz6p. 6s Kelet-eur6par Tondnelem 6s Tfusadalom Kutadse6n Kdzalapitviny

Ny.v.:1.3 A nyomtatvany papir alapon nem kUldhet6 be! Nyomtawa: 2019.05.28 16.26.46

Tamogalasi program elnevez6se:

Tamogat6 megnevezese:

I
!

Tamogatasi dsszeg:

- ebbdl a targy6vre jut6 osszeg:

- targyevben telhaszn6lt osszeg:

vissza nem t6ritend6

Felhalmozesi



A kett6s ktinywitelt vezet6 egyr6b szervezet egyszeriisitett
6ves beszimol6ja 6s ktizhasznrisSgi mell6klet

2018. 6v

PK-442

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egysdg neve:

Tamogalesi program elnevez6se 2018. 6vi szakmai feladatok elletesa

Tamogatd megnevezese: Minisaerelnaiks6g

kdzponti k6lts6gvet6s

onkormanfzati koltsegvet6s E

!nemzetk0zi Iorras

mas gazddkodo !
Tamogatas iddtartama 2018.01.01.-2018. 12.31.

Tamogatasi dsszeg 240 000 000

- ebb6l a tergy6vre jut6 dsszeg 240 000 000

240 000 000

- targydvben foly6sitott osszeg 240 000 000

Tamogalas tipusa visszat6ritend6 ! vissza nem terilend6 E
Tergy6vben felhasznalt 6sszeg 16szletez6se iogcimenk6nt;

Szem6lyi 71 634 010

Dologi 168 365 990

6sszesen 240 000 000

Tamogat6s t6rgyevi lelhaszndesAnak szaiveges bemutatasa:

A KOz6p- 6s Kelet-eur6pai T6nanlem 6s Tirsadalom lfuialisi6rt Kozalapirveny, ezen beliil a Terror H&a M0zeum, a
XX. Szezad lnt6zer, a xxl. Szdzad lnt6zet, a l-labsburg Tdn6ned lnr6zet, valamint a Kommunizmuskutat6 lnl&et
szalsnai prog ramjai nak r6mogatisa.

Az Uzleti €vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatasa

Kommunizmus Aldozatainak Eml6lmapja
Rendhagy6 TanAx{em6rik
Vesz6lyek es eselyd( a XXl. s2izadban c- eloadds
89. Unnepi Ktinyvfidr
Mozeumok Eiszakiia
A Terror Heza Mozeum motirgy6llom6nyenak vdddme 6s gyarapittsa

Koz6p- 6s Kelet-eur6pai Tdndndem es Tersadalom ltur.rici6n Kdzalapitvily

Ny.v.:1.3 A nyomtatvdny papir alapon nem kiildhet6 be! Nyomtatva: 2019.05.28 16.26.46

Tamogatas Iorrasa:

- targyevben felhasznah osszeg:

Felhalmozasi 0



I 2018. 6v

PK-442

Szervezet , Jogi s2em6ly szervezeti egys6g neve:

Tamogatesi program elnevez6se: au 195Eos Emlatadr.. krpc$16.r6 progr.@* ll. !t.4 a3 . x6alaplrvtuy i'nn mftd.her.tr r. .za.k progrmjri.lk ramoo.d{

Tamogat6 megnevezese

Tamogatas forrasa

kaizponti kdltsegvet6s m

0nkormanfzati k0lG6gvetes !
!nemzelkdzi forras

mas gazdalkod6

Temogatas id6lanama 2017.09.01.-2018.06.30.

Temogatesi osszeg

- ebb6l a targyevre jutd dsszeg 4s 959 429

- lergyevben felhasznalt osszeg 45 959 429

- tergyevben foly6sitoft dsszeg 0

Tamogatas tipusa: visszat6ritend6 vissza nem t€ritend6 B
Tergy6vben lelhasznalt iisszeg reszletez6se iogc,menk6nt:

Szemelyi 34 407 662

Dologi Lt 162 852

Felhalmozasi 388 915

6sszesen: 45 959 429

Tamogat6s targy6vi felhasznelesAnak szaiveges bemutatasa:

programelemek a Terrot Hiza Mozeum 6ltal megval6siton 195&os eml6tdvrEz, ille,tlre e$/6b ktizteladalok
latdshoz kapcsolfutak

Az Uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatasa

gital is eszkozdk beszerz6se, karbantartisa

6p 6s Keler+ur6pai Torr&lelem 6s Tilsadalom Kurzrrsi6a KOzalapiNiny

Ny.v.:1.3 A nyomtatvany papir alapon nem killdhet6 be! Nyomtatva: 2019.05.28 16.26.46

A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves besz6mok6ja 6s ktizhasznfisigi mell6klet

Miniszterelnaiks6g

!
110 000 000

E
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet eg5rszeriisitett
6ves beszSmol6ja 6s ktizhasznrisSgi mell6klet

2018. 6v

PK-442

T6mogatasi program elnevezese Ken6sz lmre lnt6zet mgkitd6s6nek 2018. 6vi temogatasa

Tiimogat6 megnevez6se Minisztereln6ks6g

kdzponti k6lts6gvet6s E
ainkormanfzati k6lts6gvet6s

nemzetkozi forras

mas gazdalkod6

2018.01.01.-2019.08.31,

Tamogatasi dsszeg 650 000 000

- ebb6l a tergyevre jut6 osszeg 174 161 635

- targyevben felhaszna[ osszeg 174 161 635

- targyevben loly6sitofl osszeg 650 000 000

Tamogatas tipusa: visszat6ritend6 ! vissza nem t6ritend6

Targy6vben telhasznalt 6sszeg 16szletez6se iogcimenk6nt:

Szem6lyi 4A 420 4t4

Dologi 10 525 239

Felhalmozasi 115 215 982

Osszesen: 174 161 635

Tamogat6s largy6vi telhasznelasanak szarveges bemutatasa:

Az Uzleti 6vben v6g2ett f6bb tev6kenysegek 6s programok bemutatasa

- 6s g6piratolq szemetyes dokumentumok leldrozesa,
lmre irodalmi tevdkenysegere vonatkoz6 dokumentumok gyilitese, rendszetezdse,

g- es vide6anyagok archivelisa
okauszt hagyat6k vesaidsa

iveri hagya6k vesaflasa

2017 I an uarlerol nlnkodd nt{iz el lo c6lki tLr zese az I to ent 6kdnek ES hagyat6kanak m6l r6 gondozesa,
nt uvet nek e5 a 16la sz6r6 i rodal m I anyagok oss2egytijtese, lel dolgozisa, sar16 alA rendez6se,

es ku lold kozgyni rem6nyelo€n es nlaginrul 4don ban fel Iel herd dokumentu m ok gytjtese. A t irnoqanis a2
nt6zet eves m ukod6si kol rsqleir tedez i

6s Kelet-eut6pai Tatn6nelem 6s ffusadalom Kuhrici6n Kdzalapirviny

Ny.v.:1.3 A nyomtatveny papir alapon nem kUldhet6 be! Nyomtatva: 2019.05.28 16.26.46

Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg neve:

Tamogads lorrasa:

E

E
Tamogatas id6tartamal

B

szellemi
valamant a



A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves beszSmol6ja 6s ktizhasznrisigi mell6klet

2018. 6v

PK-442

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

6p- 6s Kelet-eur6pai T6nerelem 6s Tirsadalom Kur.ricedn KozalapiNdny

Tamogahsi program elnevez€se

Tamogat6 megnevez6se Budapest F6veros OnkormAnyzata

Tamogaus forrasa:

kdzponti koltsegvet6s

0nkormanfzati kdlts6gvet6s E
nemzetkoza lorras

mas gazd6lkod6

2018.04.15.

Temogatasi 6sszeg 1 500 000

- ebb6l a targyevre jut6 osszeg 1 500 000

- targyevben ,elhaszniilt Osszeg 1 500 000

- targy6vben loly6siton dsszeg 1 500 000

Tamogatas tipusa: visszat6ritendo vissza nem teritend6

Tergy6vben relhas2naft 6sszeg 16szletez6se iogcimenkent:

0

Dologi 1 500 000

Osszesen: 1 500 000

Tamogatas targy6vi felhaszndesenak szoveges bemutatasa:

A Holokauszt Magyarorsz*Ji Aldozarainak Eml6knapia alkalmib6l a Kaizalapirveny 2t18. dprilia 1t6n foncemet es
gyenyagyiiuissal egybekoton megeml6kezest ranoq melynek kozqrpongeban a szal6ziek egykon magyarorsz4li
lanomenyfon6ke, v6szkorszaloan szimos zsid6 honftlrsunkar megmenro Adim Leszl6 szem6lye dllr A
megeml6kezest a Fovdrosa Onkormin)rza! a Vl. keruleti Onkormanfza! valamint az Nl(A ternogatul

Az ii2leti 6vben v€gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatasa

6prilis l#n a Terror Hiza M(izeum el6n Liszl6 eml6k6re szabadt6ri koncernel egybekordn
egeml6kez6sr rendezen a Kozal apiwiny.

Ny.v.:1.3 A nyomtatveny papir alapon nem ktildhet6 be! Nyomtatva: 2019.05.28 15.26.46

!
Tamogatas idotartama:

!
Szemelyi

Felhalmozesi 0



A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszerfisitett
6ves beszimohija 6s ktizhasznris6gi mell6klet

2018.6v

PK-442

Szervezet , Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

6p 6s Kelet+ur6pai Tondnelem 6s Tircaddom KuarisiAl Kozal+itviny

T6mogatasi program elnevez6se

Tamogat6 megnevez6se Budapest F6viros Vl. eriilet Ter6zveros 6nkormenyzata

Tiimogatas brrasa:

kozponti koltsegvet6s !
ainkormanfzati kOlts69vet6s m

!nemzetkdzi Iorras

mas gazdalkod6

2018.04.15.

250 000

2s0 000

- targyevben telhasznalt osszeg 250 000

250 000

Temogatas lipusa: vasszat6ritend6 vassza nem t6ritend6

Targy6vben felhasznalt iisszeg 16szletez6se iogcimenk6nt:

Szem6lyi 0

Oologi 250 000

Felhalmozasi 0

Osszesen: 250 000

Tamogatas targy6vi felhasznelesanak szaiveges bemutatesa:

A tlolokauszt Magyarorsz6gi Aldozarainak Eml6knapia alkalmib6l a Kozalapitviny A)18. eprilis 1Sn koncentel 6s
gyenyagyliitissal egybekorOn megemlekeze$ tanoc melynek kaizq)ponqeban a szal6ziek egykon magyarorszdiJi
tanomdnyronoke, v6szkorszaloan szimos zsid6 honfitArsunkar megmento Adim Liszl6 szemdye AllL A
megemlekez6st a F6verosi Onkorminfza! a vl. kedleti Onkormdnyzar, \ralaminr az NKA tAmogarB.

Az Uzleti 6vben vegzett ,6bb tev6kenysegek €s programok bemutatasa

2018. ipnlis 15+n a Tenor Hiza M(zarm ddtt Ad6m Liszl6 ernl6l6re szabadr&i koncerrel €),b€ddt6n
megernl6(:ez6st reodezen a Kitzalapitviny.

Ny.v.:1.3 A nyomtatviny papir alapon nem ktildhet6 be! Nyomtatva: 2019.05.28 16.26.46

Tamogatas id6tartama:

Temogatasi dsszeg:

- ebb6l a targyevre jut6 osszeg:

- largy6vben foly6sitott dsszeg:

Ixl
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A kett6s ktinywitelt vezet6 eg5r6b szervezet egyszeriisitett
6ves besz6mokija 6s ktizhasznrisSgi mell6klet

2018. 6v

PK-442

Szervezet I Joga szemely szervezeti egysag neve:

6p- 6s Kelet-eur6pai Tdn6nelem 6s Tisadafom KularisS6n Kozalapitvdny

Temoga6si program elnevez6se Holokauszt Aldozatainak Em16knapia

Tamogatd megnevezese

Tamogatas forrasa:

kozponti kolts6gvetes

0nkorman}rzati kdlts6gvet6s

nemzetkozi forras

mii,s gazddkod6 E
Tamogatiis id6tanama: 2018.04,15.

Tdmogadsi 6sszeg 1 000 000

- ebb6l a tarqy6vre jut6 dsszeq 1 000 000

1 000 000

1000 000

visszat6ritendd vissza nem t€ritendo E
Tergy6vben lelhasznalt 6sszeg 16szletez6se iogcamenkdnt;

Szemdlyi 0

Dologi 1 000 000

0

Osszesen: 1 000 000

Tamogatas targyevi felhasznelasanak szoveges bemuhtasa:

A Flolokauszl Magyarorszigi Aldozatainak Eml6tnapia alkalmib6l a Kozalapiuiny 2018. aprilis 1t€n koncernetE
gyertyagyljri<arl egybekdtdtt megemleke26$ tanon, melynek koz6pponqdban a szal6ziek egylon magyarorsz4ri
Enomenyt6noke, v6szkorszaloan szimos zsid6 honfitisunkar megmenro Ad6rn Leszl6 szemdlye fllL A
megeml6kez6sr a F6v&osi Onkormanyzar, a Vl. keruleti Onkormenyua! valaminr az NKA tAmogarh"

Az Uzleti 6vben vdgzen l6bb tev6kenysegek 6s programok bemutatasa

m18. dprilis L5.6n a Tefior Heza Mozeum el6n Adim Leszl5 eml6t6re szabadt6ri koncernel egybekOtttn
megeml6lez6$ rendezen a Kozalapitviny.

Ny.v.:1.3 A nyomtatveny papir alapon nem kiildhet6 be! Nyomtawa: 2019.05.28 16.26.46

Nemzeti Kultu16lis Alap

E

E

- targyevben lelhasznalt 6sszeg:

- targy6vben toly6sitott ijsszeg:

Tamogatas tipusa: E

Felhalmozesi



A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves beszSmol6ja 6s ktizhasznrisSgi mell6klet

2018. 6v

PK-442

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Tamoga6si program elnevez6se 2018. 6vi Pet6ti-dii etadesa

Tamogat6 megnevez6sel MOL Nyrt.

Tamogates forrasa

kdzponti kdltsogvet6s !
onkormanfzati k0lts6gvet6s !

!nemzetkdzi forras

mas gazdalkod6

Tamogatiis id6tartama 20L8,L2,1O

Tamogatesi osszeg 3 150 000

- ebb6l a targy6vre jut6 osszeg 3 150 000

- targyevben lelhaszniilt osszeg 3 150 000

- targyevben foly6sitott osszeg 3 150 000

Tamogalas tipusa: visszat6ritend6 vissza nem t6ritend6 E
Tergy6vben Ielhasznalt iisszeg reszletez6se iogcamenk6nt

Szem6lyi 3 150 000

Dologi 0

Felhalmozasi 0

Osszesen:

Tamogatas targyevi felhasznalasanak szoveges bemutatasa:

Kdzalalpitueny, t alaminr a MOL f,ryrr iltal kdzosen alapiron Perdf {iiar olyan ieles szemolyek kapie& akik az
m6lt Cvtizedeloen kiemelkedoen sokai lenek a kaiz6p-eur6pai n6pek szaDadsCgiidrl

Az Uzleti 6vben v6gzett l6bb tev6kenysegek 6s programok bemutatasa

12.1Mn Viclav lcaus, volt cseh 6llaml6 6s volt miniszterelnaik reszesult a kitiintetasben.

is Keler-eur6pai Tdnarelem 6s Tersadalom KurarisiAt K6zal+iNiny

Ny.v.:1.3 A nyomtatveny papir alapon nem k0ldhetd be! Nyomtatva: 2019.05.28 16.26.46

L

[m
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3 150 000
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszer(isitett
6ves besz6mokija 6s ktizhasznrisSgi mell6klet

2018. 6v

PK-442

Szervezet I Jogi szemely szeruezeti egys6g neve

Tamogatasi program elnevez6se

Tamogatas forrasa

kdzponti kdltsegvet6s

dnkormanfzati k0lts6gvet6s

nemzetk0zi forras

mas gazdelkod6

2018.01.01-2018.12.31

Tamogatasi 6sszeg taa 777

- ebb6l a drgyevre jutd osszeg 0

- t6rgy6vben felhasznelt osszeg 0

- targyevben foly6sitott osszeg L88 777

visszateritend6 vissza nem t6ritendd E
Tifugyevben felhasznelt 6sszeg 16szletez6se iogcamenkent:

Szemelyi

Dologi

Felhalmozesi

6sszesen:

Az Uzleti 6vben vegzett l6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutaHsa

Kdz6p- 6s Kelet€ur6pai Tdnerelem 6s Tisadalom Kularisial KdzalapiNdny

Nyomtatva: 2019.05.28 16.26.46

2018. rendelkez6 6vi a maganszem6lyek ad6ranak 1%-ar6l

Tamogat6 megnevez6se:

m

E

E
Tamogatas id6tanama:

Temogatas tipusa: I

Tamogatas tergydvi felhasznelesanak szoveges bemutatasa:

Ny.v.;1.3 A nyomtatveny papir alapon nem k0ldhet6 be!



FticcETLEN K6N\'\'r'rzscA Lol relExrrs

A Kiizep- 6s Kclet-curdpai Tiirt6nelem 6s Tirsadalom Kutati5i6rt Kiizalapitvinv kuratdriumdnak

V6lemdny

Ehegeaiik a Kozcp- 6s Kclet-eunipai Tdrtdnclem 6s Tirsadalom Kut.tisi6rt Kozalapitviny (,3
Kitzalapirveny") 2018.6vi egyszertsitett eves beszrimol6jrinak kony!'vi?EAlatat, amety eglszeriisitett 6ves beszimol6
a 2018. december 3l-i fordul6napra kdszitett merlegkil - metyben az eszkdzdk 6s fomisok egrezri vigosszcge

9.,10.1.019 eFt. katzhasznf eredmdnye 157.915 eFr nyeresdg, vdllalkozisi eredmdnye 2.630 eFt nyeresdg -, es az

ug)ianezen idtiponttal vdgzdd6 i1z leti dwe vonatkoz6 eredmdnykimutatesb6l, valamint a 201 I . dvi CLXXV ritrvdnyben

meghatdrozon tartalmi kiegeszit6 melldkletkil 6ll (mely a 2016/479. KornulLnyrendelet alapjdLn kidolgozon OBH
nyomtatlrtury riszdt kdpezi).

vdlenrdnytink szerint a mellikelt egyszeriisitett dves besz6mol6 nregbizhatt! es rzl6s kep€t ad a Kitzalapitvdny 2018.

december 3l-dn fenndll6 vagyoni ds penztigyi helyzetirtil. ralamint az ezen id6pomal vegztdit itzleti dwe vonatkoai
jtivedelmi helyzetidl a MagyaroBzigon hat6lyos. a szimvitelr6l v6li 2000. evi C. rtirvinnyel osszhangban (a

tovribbiakban: .sziimviteli tatrviny").

A v6lcm6Dy ehpjr

Ktinywizsgelatunkat a Magyar Nemzeti Kdnywizsgdlati Standardokkal dssdungban es a kainywizsg{latra vonatkoz6

- Magyarorszigon hadhos - tiirvdnyek ds egyib jogszahilyok alapj6n hajtottuk vdgre. Ezen stardardok dnelm€b€n

Gnndlli fefel<isseg0nk kivebb leirisit jelentestink .-{ *ci4r,n i:sgril<i eg,l;:-,er shert ires bes:tinoli kdq.rlri:sgtikndirt
w I o Jb I e I 6s sd ge" szakasza tafialmazza.

Fuggetlenek ragyrnk a Kozaleitvrinlt6l a vonaakoz6, Magrarorszigon hatityos jogszabalyokban es a Magl.ar
Kitnywizsgabi Kamara .. A kitnywi?qgdl6i hivalas rnagalaniisi (etikai) szahilyairol 6s a fegyelmi eljrinix6l sz6lo

szabdlyzata"-ban. valamint az ezekben nem rendezen kerdisek tekintetdben a Nemzetkozi Etikai Standardok Te$Ulete

ehal kiadott .J(iinywizsgil6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglahali szerinr. ds megfeleliink az

ugyanezen nomAkban szerepl6 tovdbbi etikai elitiniEoknak is.

Meggy6z6desii*, hogy az elhhnk megszerzett kdqwizsg6lati bizonyitdk elegendii ds megfelelii alapot n$jt
vdlem€nyiinkhtiz.

f,gtdb informici6k: A kiizhasznris{gi mel16klet

Az egyeb informaci6k a Kiiztp- 6s K€lct-eur6pei TOrt6oclem as Tirsadelom Kuial6sd6rt Kozelapitvdny
20 | 8. ivi kttzhasznfsrigi mell€k let6b6l 6llnak. A vezetds feleltis a ktizhaszn[sigi melldkletnek a 350/201 I (XI t.30. )

Korm6nyrendelet vonatkoz6 el<iirrisaival ajsszhangban tdrtdn6 elkiszitdsddn. A ftiggetlen kiinywizsge16i
jelentesiink ..Vdlemdny" szakasz6ban az egyszeriisiten ives besz6mol6ra adott vekminyunk nem vonatkozik a
kitzhasznlsagi mell€kletre. ds a kozhaszn0siigi melldkletre vonalkoz6an nem bocsetunk ki semmilyen formdjri
t izonyossagor nytjt6 kdverkeztetdst.

Az egyszertisiten dves besz6mol6 altalunk vdgzett katnywizsgalatdval kapcsolatban a mi felel6ssdg0nk a

ktizhasznrisagi melliklet ilolvas'Asa 6s ennek sor{n annak mdrlegel6se, hogy a kttzhasznrisegi mell€klerben foglalt
egy€b informrici6k lenyegesen ellentmondanak-e az egyszeriisitett dves beszdmol6nak wgy a kiinywizsgalat
sordn szerzett ismereteinknek. vagy egyebkint ugy riinik-e, hogy azok ldnyeges hibris allitrist tartalmazBk. Ha az

L,/



elvegzett munkank alapjen arra a kaivetkezl etdsre jutunk. hogy a kdzhasznus6gi melldklet l€nyeges hib6s rillitrist

tartalmaz, ktitelessdgiink err<il 6s a hibiis rillitris jellegdrtiljelentest tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni

val6nk.

A vezea6s [6s az irinyitissal megbizott szem6lyekl felel6ss6ge az c$/szeriisitett 6ves beszim0166rt

A vezetes ftlel6s az egyszenisitett dves beszimol6nak a sz6mviteli tdrvdnnyel dsszhangban titrtdn6 ds a val6s

bemutatis kovetelmdnydnek megfelel<i elkdszitdsddrt, valamint az olyan belsri kontrolldrt. amelyet a vezetds

sztiksdgesnek tart ahhoz, hogy lehettivd v6ljon az akir csaldsbril, akir hibibol ered6 lenyeges hibds 6llitdst6l

mentes egyszeriisitett 6ves beszamo16 elkdszitdse.

Az egyszenisitett eves besz6mol6 elk€szitdse sordn a vezet€s feleltis azdn, hogSr felmdrje a Kiizalapitv6nynak a

vdllalkozrls folytatiisrira va16 kdpessdgdr ds az adott helyzetnek megfelel6en ktizzdtegye a v6llalkozds folytatas6val

kapcsolatos inform6ci6kat. valanrint a vezetds felel a viillalkoziis folfatesenak elvdn alapu16 egyszeriisitett dves

beszdmol6 itsszeallitesedrt. A vezetisnek a viillalkoz6s folytadsenak elvdb6l kell kiindulnia, ha ennek az elvnek

az drvdnyesiilds€t elt6rti rendelkezds nem akad6lyozza, illetve a viillalkoz6si tevdkenys6g folltatisiinak
ellentmondd tenyezit. ktjrtilnrdny nem 6ll fenn.

Az irenyitiissal megbizott szemdlyek fele16sek a Ktizalapitvany pdnziigyi beszdmol6si folyamatanak

feliigyeletddrt.

A kiin,'wizsgi16 eSszerfi sitett 6ves b€szimol6 kdnlrvizsgilatidrt vel6 felel6ssdge

A ktiny!,\r'izsgalat soriin cdlunk kell6 bizonyossiigot szerezni arrol, hogy az egyszeriisitett €ves besz6mol6 egdsze

nem tartalmaz alirir csalisb6l. akrir hibrib6l eredti linyeges hibes iillitast. valamint az. hogy ennek alapjiin a

vdlemdnyiinliet tartalmaz6 fuggetlen ktiny\,\r'izsgrl6i jelenr€st bocsdssunk ki. A kellii bizonyossig magas fokri

bizonyossiig. de nem garancia ana. hogy- a Magyar Nemzeti Konla i izsgilari Standardokkal iisszhangban elvdgzen

kiinyrvizsg6lat mindig feltrirja az egy€bkdnt ldtezii lenyeges hibes ellitAst. A hibes 6llitdsok eredhetnek csaliisb6l

vagy hibib6l. ds ldnyegesnek min6siilnek. ha dsszerii lehet az a v6rakozds. hogy ezek tinmagukban vagy egyiittesen

befolyrisolhatjrik a felhasznel6k adott egl.szeriisitett dves beszemo16 alapjen meghozon gazdasegi ddntdseit-

A Magyar Nemzeti Kdn)"!.r'izsg6lati Standardok szerinti kiinyrvizsg6lat egesze sor6n szakmai megitdlest

alkalmazunk ds szakmai szkepticizmust tanunk fenn.

Tovribbri:

. Azonositjuk ds felmdrjiik az egyszenisitett dves besz6mol6 akrir csal6sb6l, akrir hibribol eredti ldnyeges

hibds rillitisainak kockezatait, kialakitiuk ds v6grehajtjuk az ezen kockazatok kezeldsdre alkalmas

ktin).wizsgdlati eljririsokat. valamint elegendri ds megfelelti kiinywizsgdlati bizonyitdkot szerzlink a

vdlemdnyiink megalapoziis6hoz. A csal6sb6l eredii ldnyeges hib{s 6llftes fel nem tdrds6nak kockdzata

nagyobb. mint a hibrib6l ered6d, mivel a csal6s mageban foglalhat iisszejiitszifut. hamisilrist, sziindikos

kihagyasokat, tdves nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll feliilirasit.

. Megismerjiik a konr.vizsgelar szemponrj6b6l relevins belsii kontrollt annak €rdek€ben. hogy olyan

kOnywizsgalati eljfuesokat tervezziink meg. amelyek az adott kiiriilminyek kttzdtt megfeleliiek. de nem

azd(. hogy a Ktizalapitveny bels6 kontrolljanak hatdkonysagara vonatkoz6an vdlemenlt nyilv6nitsunk.

. Ertdkeljiik a vezetds altal alkalmazon szemviteli politika megfelel6sdgit ds a vezetds dlral kiszitett

sziimviteli becsldsek ds kapcsol6d6 kdzzdlaelek dsszeriis€g€t.

. Ktivetkeaetest vonunk le arr6l. hogy helydnvald-e a vezetds reszdr6l a vdllalkozds folyatdsdnak elvdn

alapuld egyszenisitett €ves beszAmol6 iisszeAllitesa. valamint a megszerzen ktinywizsgiilati bizonyirdk

alapj6n arr6l. hogy fennell-e ldnyeges bizonyalans6g olyan esemdnyekkel vagy felrdlelekkel kapcsolatban.

amelyek jelenttis kdtsdget vethetnek fel a Kdzalapitviny vellalkoz.is folltatasrra val6 kdpessdgdt illetiien.

Lr/



Amennyiben azt a kttvetkeztetist vonjuk le. hogy linyeges bizonytalansiig iill fenn. ftiggetlen
kOnyvvizsgiil6i jelentdsiinkben l'el kell hivnunk a figyelmet az egyszertsitett dves besz6mol6ban ldvti
kapcsoltld6 kitzzdtetelekre. vagy ha a kiizzdtdtelek e tekintetb€n nem megfelel6ek. mindsiteniink kell
vdlemdn)'iinket. Kttvetkezretdseink a fiiggetlen kitnywizsgal6i jelentdsiink ddtumiig megszerzen

kttnywizsgelati bizonyitdkon alapulnak. Jtivribeli esemdnyek vagy feltdtelek azonban okozhatjiili aa, hogy
a Kiizalapitvdny nem tudja a villalkozist fotyatni.

ettekeliik az egysze(isitett ives beszimofti etfog6 bemutatisit. feldpirdsdt es tartalmat, bele€rtve a

kiegdszito melldkletben teft ktizzdtireleket. valamint ertdkelj0k azt is, hogy az egyszeriisiret dves

besz6mo16ban teljestil-e az alapul szolgiilo tigyletek ds esemdnyek valiis bemutatdsa.

Az irrnyftissal megbizott szemdlyek tudomisdra hozzuk - eryib kirddsek mellen - a k6ny!,\r'izsg6lat tervezen

hat6kairet es [temezds€t, a ktinywizsgrlat je lent<is megillapitdsait, beleertve a Ktizalapitvany 6hal allialrnazott

belsti konrrollnak a konlwizsg6latunk sonin 6hatunk azonositonjelentris hi6nyosrigait is, ha vohak ilyenek.

Budape(. 2019. mdjus 28.

(r- t^--
Szuper-Audit KSnywiagi16

6s Ad6tatricsad6 Kft,
(MKK nyilv. tart. szam:001402)

I I 3g-Budapest. PernehA4 \. 24-26.

, -- -/'a.r I .--z
Namcth Tamds

kamarai tag konywiagal6
(MKK tagsagi szdm: 004852)
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A 2018-as munka6v mesodik fel6nek kdzalapitv6nyi programcsomagj6b6l k6ts6gtelentil az

els6 vilaghabor0s centen6riumi rendezv6nysorozat6ba illeszked6 6s a VSrkert BazArban 2018.

november 23-5n dtadott utolso kiellit6si szakasz valamint a hozA kapcsol6d6 nemzetkdzi

konferencia (Uj vihgrend szitetett, 2O'18. december 12.) emelkedik ki. A 201S-ben (Europai

testverhdbori) 6s 2016-ban (A hdbor0 urar) megnyilt t6rlatr6szeket tartalmilag teljess6 tev6 rij

6s osszegz6 kiallitas (Uj vil6g sz,leteft) k6t szempontb6l is m6rfdldk6 a t6rt6neti kiallitasok

hazai 6s nemzetkozi osszehasonlltds6ban. A Tenor HAza M0zeum altal megteremtett 0j,

szimbolikus terekkel oper616 muzeo169iai nyelvet sikerUlt tov5bb fejlesztenUnk, finomitanunk,

mikozben inleg16ltuk az infotechno169ia eltal kinalt legijabb ismeretkozvetltt! eszkozoket. Ami

meggy6z6d6sem szerint azonban ennel j6val nagyobb horderej[, hogy sz6z 6v t6vo16bol olyan

t6mekat sikerult feldolgoznunk 6s 0j narrativ keretbe helyezntink, nevezetesen h6bor0 uteni

b6kem( szerkezete 6s hat6sa, tovAbbd az ideologiai vil6gh6bor0 ,,kirobban6sa" (wilsonizmus

versus lenininzmus) r6v6n elti6llt permanens v6ls6g valamint a magyar kirilys6g 1918 es 1922

koztitti teljesitm6nye, mely t6mak - val6s srilyukkal 6sszeegyeztethetetlen m6don - sajnos

alig kepezik a hazai tort6nelemtanit6s r6szet, a r6luk sz6l6 ismeretterjesA6 irodalom pedig

maig javareszt a,,gy6zlesek" tort6nelemszeml6let6n vagy a kommunista diktatora nanativ

6r6ks6gen alapszik. A kiallitas, a centendriumhoz kapcsol6d6 tudom6nyos 6s kulturdlis kis616

programok, a publik6ci6s tev6kenys6g valamint a tribb ezer f6t el6r6 pedag6gusk6pz6sek

mintegy tapasztalati 6sszegz6sei a jov6re hrlsz 6ves Koz6p- es Keleleuropai T6rt6nelem 6s

T6rsadalom Kutat6s66rt KozalapitvSny tev6kenyseg6nek!

Term6szetesen tov6bbra is bonyolitottuk regul6ris, 6vr6l 6vre visszat6r6 feladatainkat

(em16knapokhoz kapcsol6d6 megeml6kez6sek, rendhagy6 t6rt6nelem616k, 6vfordul6s

kiallitasi tematik6k kidolgozasa, hagyat6kgondozSs, 6llom5nygyarapit6s), miktjzben

megkezd6d6tt a 2017 januirjitt6l mukod<i Kert6sz lmre lnt6zet Bencz0r utcai sz6kh6z6nak

felijit6sa. A Kert6sz lmre lnt6zet ez 6v 6sz6n mutatta be az lnterneten el6rhet6 digitalis

tudestar6t, amely tartalmi gazdagsagban teljesseggel egyedti16l16.

A 2019-es munka6v el6relathat6an 0jabb nagyivu, a koz6ss6gi emlekezet szempontj5b6l

kiemelked6 fontoss5g0 feladatot 16 K6zalapitvenyunkra. Magyarorsz6g Korm6nya

megbiz6s6bol egy emlekev kereteben meg kell kezdeniink az antikommunista fonadalmak 6s

az 6ket k6vet6 rendszervaltoztatasok 30. 6vfordul6j6nak feldolgozasat, hozze kel latnunk egy
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sporttort6neti tSrlat kidolgoz5s6hoz majd megval6sit6s6hoz az 6pil6 PuskSs Stadionban,

valamint egy el6k6szit6 projekt kereteben meg kell alapoznunk egy majdani digit6lis 6s

multimedi6lis magyar tank6nyvcsalSd tartalmi szerkezet6t.

Z6resk6pp ordmmel tajekoztatom a tisztelt Kurat6riumot, hogy a V4-es programsorozat

elsz6molds5t benyfjtottuk a KKM-nek es a k6t 6ven 6t tart6 1956-os megeml6kez6

rendezv6nyfolyam elszdmol6sai is a v6g6hez kdzelednek.

Schmidt iria
f6igazgat6

6
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2.1 Ertefef 6s vilsSgok - Kdnyvbemutato a Terror Hiza Mfzeumban

(2018. januir 25.)

A Koz6p- 6s Kelet-eur6pai Tort6nelem 6s T6rsadalom Kutat6s66rt K6zalapitvany Ert6*ek 6s

Vdlsdgok cimmel rendezett kdnyvbemutat6t 20'18. januAr 25-6n a Tenor H6za M0zeumban. A

rendezv6nyen Schmidt MAria Nyelv 6s szabadsdg cim0 k6tet6t Frank Ftiredi szociol6gus

professzor, Frank Fi.iredi A cdlkeresztben: Magyarorszitg cim( konyv6t Schmidt MAria, a

Tenor HAza ftiigazgat6ja mutatta be. Az est moder6tora Tallai G6bor, a Terror H6za M0zeum

programigazgato.ia volt.

Schmidt Maria Frank Fi.iredi kOnW6t ismertetve elmondta, a szerz6 els6sorban arra a k6rd6sre

keresi velaszt, hogy mi all az EU nyugat-eur6pai vezet6i 6s Magyarorsz6g k6z6tti konfliktusok

hattereben. T6bbek kozdtt olyan k6rd6sekr6l van sz6, hogy mit gondolunk Eur6pa j6v6j6r6t,

megmaradas616l, a magyar nemzeti identit5s16l, maradhatunk-e kereszt6nyek, megtarthatjuk-

e hagyom6nyainkat, tort6nelmunket, vagy nekijnk is 0gy kell gondolkodnunk, mint a nyugat-

eur6pai elitnek. A Terror H6za M0zeum f6igazgat6ja a kdnyv er6ss6g6nek nevezte, hogy az

k6tf6le n6z6pontb6l, egy bels6, azaz magyar szemszdgb6l, illetve "mad6rt6vlatb6l", egy

kr,ilf6ldi szemevel vizsg6lja azokat az ellenteteket, amelyek a vit6k h6tter6ben 6llnak.

Frank Fliredi a Nyelv 6s szabadsdg cimU k6tet kapcs6n kiemelte; Schmidt Meria konyveben

nagyon kem6nyen 6s helyesen megfogalmazza, ha a sajet nyelvUnket elveszik t6h.ink, a

szabads6gunkat is elveszik, hiszen ez a ket fogalom nagyon kozel all egymAshoz. A

szociol6gus professzor szerint annak ellen6re, hogy a kultur6lis elitek Nyugat-Eur6pdban

liber5lisnak hivjdk magukat, 6ppen a legalapvet6bb liberAlis 6rtekeket nem tisztetik, igy p6ld6ul

a toleranciat, amely azt jelenten6, hogy hagyjuk az embereket m6sk6ppen gondolkozni, hogy

m5skepp fejezhess6k ki magukat, 6s hogy a sajat szavaikat haszn6lhass6k.

2.2 Rendhagy6 tiirt6nelem6r5k a Kommunizmus Aldozatainak

Eml6knapja alkalm6b6l (2018. febru6r 20-23.1

A Terror H6za M0zeum a 2018-ban is szervezett rendhagy6 t6rt6nelem6rakat a

Kommunizmus Aldozatainak Eml6knapja alkalm6b6l, februer 20. 6s 23. kdzdft. Az

el6ad6sokon t6rt6n6szeink tobbek k6z6tt a szovjet koncentrdci6s taborok tort6net6t, Kader

Jinos 6let6t, valamint a kommunista 6pit6szetet mutatak be a hallgatosagnak. A rendhagy6
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tdrt6nelem6rAk mellett id6n elsti alkalommal speci6lis m0zeumpedag6giai foglalkoz6sok is

vArtAk az 6rdekl6d6ket, ahol a diekok j6t6kos form6ban ismerhett6k meg a ,,Nagy Okt6beri

Szocialista Fonadalom' tortenetet. A programsorozatra sz6 mos f6v5rosi 6s vid6ki iskola

jelentkezett: dsszesen tdbb mint 1200 diak 6s tanar vett reszt az el6adasokon, ami rekordnak

szAmit a Kommunizmus Aldozatainak Eml6knapja alkalm6b6l rendezett programsorozat

t6rt6net6ben. A Rendhagy6 t6rt6nelem616kon a kdvetkez6 el6ad6sok hangzottak el:

Balogh G5bor: A szovjet kis6let

Bertin6 Dr. Varga Judit: Szovy'ef koncentrdci6s tdborok

L6szl6 Bernadett:, Ki volt Kdrddr Jdnos?

Kalm5r Mikl6s: Kommunista epite szet

Mark6 Gy6rgy: Depoft1l4rsok a tenorban

Szab6 Akos: A kommunista er6szakszeruezetek t6ft6nete

2.3 Cig6ny H6stik 1956 - Unnep6lyes b6lyegblokk-kibocs5t6s a Terror

Hiza Mtzeumban (2018. iprilis 6.)

Az 1956-os fonadalom 6s szabads6gharc sor5n sz6mos magyar cigany fiatal is kivette a

r6sz6t a szabads6g6rt 6s ftiggetlens6g6rt vivott ktizdelemben, p6ldat mutatva a mai

fiatalsagnak. Kozalapitvdnyunk az ir6ntuk tan0sftott tisztelet jelek6nt kezdem6nyezte a

Szentandrassy lsMAn Cigdny h6sdk 7956 cimU sorozata alapj6n k6sziilt belyegblokk kiad6s6t,

amelyet a Nemzetkdzi Roma Nap alkalm6b6l bocsatott ki a Magyar Posta Zrt. 2018. dprilis 6-

dn, a Tenor H6za M0zeumban. Az r.inneps6gen Schmidt M6ria, Tenor H6za M[zeum

f1igazgalqa k6sz<inttitte a vend6geket, Balog Zoltan, az emberi er6fon6sok minisztere, lll6s

Zoltin, a Magyar Posta Zrt. elndk-vez6rigazgat6ja 6s Szentandrassy lstv5n fest6m(v6sz

tartottak besz6det, majd bocsetottdk k6z6sen utlira a b6lyegsorozatot. A rendezv6ny

moderetora Tallai Gdbor, a Terror H6za Mlzeum programigazgat6ja volt.

Schmidt Maria elmondta: SzentandrAssy lstv6n k6pei ert6 6s 6rz6keny 6brdzol6sai 1956

cig6ny h6seinek. Mint kifejtette, 1956 az egys6ges magyar hazafisdg szimb6luma. ,A h6seink

nem puszt6n a p6ldak6peink, <ik a m6rc6ink is. Szer6nyen, alAzafial, de hozz6juk kell m6rni

magunkaf - fogalmazott. Balog Zolt5n a cigdny-magyar tortenelmet "egy nagyon saj6tos

k6z6s, 6s k016n trirt6netnek" nevezte. A miniszter hangs0lyoAa, a cig6nyokat 6s a magyarokat

a szabads6g 6s a szabads6gv6gy kotdtte 6ssze a t6rt6nelem sor6n. Szentandr6ssy lstv6n

mindenkinek ajSnlotta, hogy az olyan s0lyos temakat, mint amilyen az 1956-os fonadalom 6s

szabads6gharc is - egyszer, kreativan tal6lkozva 6nmag6val merje feldolgozni, ,6s akkor ktize
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lesz ahhoz, amit hazanak hlvunk." lll6s Zoltan elmondta, hogy a Magyar Posta tobb

alkalommal bocsatott m6r ki az 1956-os forradalom 6s szabadsegharc temajaban b6lyegeket,

de most el6szrir kertiltek rajuk 616 Kossuth-dijas festri m0alkot6sai. A vez6rigazgat6

hoT.Stette: az 50 ezer p6ld6nyban napvilagot ldtott belyegkisiveket Elekes Attila Andr6

tervezte. Az esem6nyen a Romengo egyuttes zen6lt, 6s levetitettek Joka Dar6czi J6nos F6tyol

lstv6n 6s Cs6nyi Sdndor '56-os cigdny h6srikr<il keszitett portr6filmjeit. A kdz6nseg soraiban

koz6letilnk ismert szerepl6i mellett a b6lyegeken 6s a filmeken szerepl6 h6sdk rokonai,

lesz6rmazottai koz0l is tobben megjelentek.

2.4 Em!6kkoncert a Holokauszt Magyarorsz6gi Aldozatainak

Eml6knapj6n (2018. 5prilis 15.)

A Holokauszt Magyarorsz6gi Aldozatainak Eml6knapja alkalm6b6l a KozEp- 6s Kelet.eu16pai

Tort6nelem es T5rsadalom Kutat6s66rt Kdzalapitvdny 20'18. 6prilis 1 5-6n koncerttel 6s

gyertyagy0jtessal egybekdtdtt megem16kez6st tartott. ld6n a szal6ziek egykori magyarorsziigi

tartomenyfdndke, v6szkorszakban sz6mos zsid6 honfitarsunkat megment6 Adam Laszl6

szem6lye allt a megeml6kez6s f6kuszSban. A vend6geket Tallai G6bor, a Tenor HAza

M0zeum programigazgat6ja koszdntotte, majd Abrahdm B6la szerzetes pap, a szal6zi rend

jelenlegi magyarorszdgi tartom6nyf6noke, Szalay-Bobrovniczky Alexandra f6po196rmester-

helyettes 6s Bertan6 Dr. varga Judit, a Terror H eza Mtzeum tort6n6sz-muzeol6gusa mondott

besz6det.

Tallai G6bor k6szont6j6ben a holokausztra utalva elmondta: ez6rt gyfiliink 6ssze 6vr6l 6vre,

ez6rt tesziink hitet Ujra 6s rjjra itt amellett, hogy soha tobb6 nem turjuk et, hogy ilyen gyat1zat

tort6nhessen veliink. Szalay-Bobrovniczky Alexandra arr6l besz6lt, hogy Budapest 6let6be

szervesen be6piilt a ll. vil5gh6bori poklaban elpuszult zsid6, cig5ny 6s magyar honfit6rsaink

eml6ke. Kiemelte: az eml6km0vek 6s eml6kt6bl6k, az egykori gett6 fel0iitott 6piiletei, az

ilnnepsegek 6s fesztivalok, az er6s 6s btiszke budapesti zsid6 6s cig6ny kultu16lis 6s sport6let,

a viegzd egyhazi kultllra egyardnt azt bizonyitja, hogy Budapest vel0k, a holokauszt

aldozatainak eml6k6t 6s kultrir6j5t 6rz6kket egyijft teljes 6s eg6sz.

Abrah6m B6la elmondta: Adam Laszl6 szalezi szeeetes, tartom6nyf6nok ,ki6llt az uld<izottek

mellett, mentette a zsid6 testvereket, nem egyszer 6lete kockdztatas5val. N6gyszer forgott

eletvesz6lyben nyilas fegyveresek el6tt, 6s m6g a b6k5smegyeri 33. gyujt6t6borba 6s a
budapesti gett6ba is bemereszkedett." K6s6bb is peldet mutatott hitb6l, embers6gb6l,

h0segb6l. A legnehezebb p5rt6llami id6ben, 195G-1952 kozdtt vott tartom6nyf6n6k, 1952.
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j0lius 28-5n 6t is elvitte a fekete Pobjeda, s csak az 1956. szeptemberi amnesztiaval

szabadulhatott b6rt<in6b6l. ,Adem Laszl6 krisausi embers6ggel folytatott panizanharc6ra

sokan tekintenek p6ldak6nt" - mondta Bertane Dr. Varga Judit. A sors hi6ba csapott le re

1944-ben, 6 vdllalta a megpr6b6ltat6sokat, a vereseket, a nyilas-fogs6got, kes6bb a

kommunista diktat0ra b6rton6t is. Hangs0lyozta: mi, az ut6kor gyermekei magunknak tesziink

j6t, ha nem feledjuk a b6tor emberment6ket. Bertan6 Dr. Varga Judit besz6d6t k6vet6en

Tompos K6tya 6s J6vori Ferenc, valamint a Paraf6nia zenekar adott nagy sikerU szabadt6ri

hangversenyt a mintegy 150 f6s k6z6ns6g el6tt.

2.5 Szili Katalin - Mindig a Haza

Mfzeumban (2018. m6jus 15.)

K6nyvbemutat6 a Terror H6za

Mindig a haza - Szili Katalin pdlyaive cimmel jelent meg Gall6 Bela politol6gus tij kotete,

amellyel 2018. m6jus 15-6n ismerkedhettek meg az 6rdekl6d6k a Terror H6za M0zeumban. A

Kdzalapitvany kiad5s6ban megjelent konyv bemutat6i6n Szili Katalin minisztereln6ki

megbizott, az Orsz5ggyUl6s egykori elnoke besz6lgetett a szerz6vel. A r6sztvev6ket 6s a

hallgat6sdgot Schmidt M6ria, a Terot Heza M0zeum f6igazgat6ja k6sz6nt6tte.

Schmidt M6ria kosz6nt6j6ben elmondta: Szili Katalin 6letp6ly6jdnak bemutat6s6t a

Kozalapitv6ny az6rt tartotta fontosnak, mert egyike a kev6s n6i politikusunknak, s mert

szemaru mindig a haza szolg6lata volt az els6; Gall6 B6lat pedig azert kert6k fel a kotet

megir6s6ra, mert Szili Katalint 6s az MSZP{ egyar6nt j6l ismeri. A kdnyvb6l megtudhat6, mi6rt

szorult ki Szili Katalin az MSZP-b61, illetve hogyan jutott a szocialista p6rt oda, ahol jelenleg

tart. Szili Katalin kiemelte: legtdbb vitaja azokkal volt, akik nem n6pben, nemzetben

gondolkodtak, mindennek ismert6k az ArAl, Am semminek nem ismertek az 6rt6k6t. A maga

r6sz6r6l mindig azt vallotta, hogy l6teznek olyan politikai k6rd6sek, amelyek megold6s6hoz

nem els6sorban p6rtpolitikusnak, hanem magyamak, nemzetben gondolkod6nak kell lenni.

10



I

io4.- (s rn r Lkrror^r
ort lNtlrx r9 r^rr^qro, ru r^r^!AIrt

ro.^!^Frlirt

2.6 Trump ,,Amerika az els6" - politik5ja 6s hatisa K6z6p-Eur6p5ra -
Steve Bannon el6adisa az Edtv6s+l6ad6sok sorozatban (2018.

m5jus 23.)

2.7 Yesz6lyek 6s es6lyek a XXl. sz6zadban - Milo Yiannopoulos el6adisa

a B6lna Budapest rendezv6nyk6zpontban (2018. mijus 25.)

A XXl. sz6zad lnt6zet 6s a Szdzadv6g Alapitveny szervez6s6ben tartott el6ad6st Vesz1lyek

6s esdlyek a XXl. szdzadban cimmel Milo Yiannopoulos, brit szSrmaz6sri 0js6gir6, a New York

Times szez<ije 2018. m6jus 25-6n a Belna Budapest rendezv6nykozpontban. Az est

moderatora a magat politikai hobbistakent definid16 Jeszenszky Zsolt volt. Milo Yiannopoulos,

a saj6t mediac6get, kiad6t 6s weboldalt Lizemeltet6, 616 redi6musort vezet6, radik6lis

sz6l6sszabads6gp6rti politikai ikon nagy 6rdekl6dest kivalt6 el<iad6s6val ossztilzet zodltott az

Igynevezett progressziv politik5ra, illetve kulto16ra.

2.8 Deutschland 2018: A sz6tt6pett orszag - el6adas / kerekasztal-

besz6lget6s a Terror H6za M0zeumban (2018. m6jus 31.)

Deutschland 2018: A sz6ft6pett orszdg cimmel tartott el6adast Gotz Kubitschek n6met

0js6gir6 6s politikai aktivista, majd Schmidt M6ria t6rt6n6sszel besz6lgetett aktualpolitikai

k6rd6sekr6l 2018. majus 31-6n, a Terror H5za M0zeumban. A besz6lget6st Tallai G6bor, a

Tenor H5za Muzeum programigazgat6ja moder6lta.

A XXl. Sz6zad lntezet 6s a Polg6ri Magyarorszdg6rt AlapitvSny szervez6s6ben, az E6tvtis-

el6ad6sok sorozat keret6ben hallgathatt6k meg az 6rdekl6d6k Donald Trump amerikai elndk

egykori kamp6nyf6nrike, Stephen K. Bannon Trump $meika az els6" - politikdja 6s hatdsa

K6z€pEur6pdra cimfi el6ad6s6t 2018. mdjus 23-6n, a V6rkert Bazarban. Az el6ad6t Guly6s

Gergely, a Fidesz frakci6vezet<ije, a Polg6ri Magyarorsz6g6rt Alapitv6ny f6igazgat6ja

kdsz6nt6tte, az est moder6tora Tallai Gdbor, a fenor HAza Mtzeum programigazgat6ja volt.

Stephen K. Bannon el6adSs5ban a transzatlanti - vagyis az Amerikai Egyesiilt Allamok 6s

Eur6pa ktizdtti - kapcsolat jelen6r6l fejtette ki n6zeteit, kUkinos tekintettel Kozep-Eur6p6ra,

tov6bb6 felhivta a figyelmet arra, hogy a nyugati civiliz6ci6 meg6z6se nem rendelhet<i al6

semmilyen gazdasdgi 6rdeknek.
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Az el6adest kdvet6 kerekasztal-besz6lget6sen - egyebek mellett - az 1945 6ta stabil

nemetorszagi partstrukt0ret megbont6 [j szerepl6r6l, az AfD+61, az Ew6pet p6nzrigyi

eszkdz6kkel 6s jogalkot6ssal uralni pr6b5l6 n6met torekv6sr6l, napjaink N6metorsz5gSnak

megroppan6 identit6s6r6l, a n6metekre jellem26 6nmegtagad6 "nemzeti mazochizmusr6l" 6s

Helmuth Kohl kancell6r Sllamf6rfiti tev6kenys6g6r6l esett sz6, valamint arr6l, milyen szerepe

lehet a futballnak 6s a zen6nek az eg6szs6ges n6met onk6p [jra6pit6s6ben.

2.9 0j kiadv6nyok 6s p6diumbesz6lget6s a 89. Unnepi Kdnyvh6ten (2018.

jinius 7-11.)

A Koz6p- 6s Kelefeur6pai Tort6nelem 6s Tdrsadalom Kutatas66rt Kozalapitv6ny k6t tlj

kiadv6nnyal, A bdke els6 h6napja Magyarorsz6gon 6s a Hadifogoly voltam Szib6ri6ban -
V^ndor Ferenc napl6ja cim( ktjtetekkel jelentkezett a 89. Unnepi Kdnyvheten. A kdnyveket

Bek6s Marton, aTeffot Heza Mfzeum kutatdrsi igazgat6ja, Ger6 Andrds, a Habsburg Tort6neti

lnt6zet igazgat6ja, valamint Tallai G6bor, a Tenor H6za Mizeum programigazgat6ja

p6diumbesz6lget6sen mutatta be a nagyk6z6ns6gnek.

Tallai G5bor a felvezet6j6ben elmondta: a k6t k6nyv kiad6s5nak fontos aprop6ja, hogy ebben

az esztend6ben eml6keziink meg az els6 vil6gh6bor0 lez6r6s5nak szSzadik 6vfordul6j5r6l.

Mint mondta, A beke els' h6napja Magyarorszegon cim( kiadv6ny az 1918. november 3. 6s

december 3. kcizott a magyar sajt6ban megjelent cikkekb6l, publicisztik5kb6l k6szitett

v6logat6s, mig a Hadifogoly voltam Sziberieban - Vendor Ferenc napl6ja cim( munka egy

hadifog6sba kenil6 katona izgalmas tdrt6netet mutatja be.
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Gdtz Kubitschek an6l besz6lt, hogy a nemetek, mint ,,az rlj n6pv5ndorlSs terheltjei" a m6ig

nem tudnak megbirk6zni a Wilkommenskultur, azaz a migransokat 0dvozl6 befogad6si kult0ra

kdvetkezm6nyeivel. ,,2015 nyaran tapasztalnunk kellett, hogy a jogrend neuralgikus alapokon

megszfint l6tezni" - jelentette ki, utalva ana, hogy a n6met politikusok egy r6sze a

bevandorl6kat onnant6l kezdve n6metnek tekinti, amikort6l azok atl6pt6k az 6llamhat6rt. A

szakember szerint, amikor a jog 6s a rend betartesat alapvet6en fontosnak tart6 N6metorsz6g

a m6sf6l milli6 illeg6lis hatdrdtl6p6 temogat6jakent l6p fel ,,igy viselkedik, mint a hippik." A

n6metek a hat6raik felt6tel nelkLili megnyitas6val ugyanis,,k6oszt id6znek el6 Eu16p6ban'. Az

0js5glr6 szerint konzervativ forradalomra van sziiks6g, az 5llamot ,,ki kell szabaditani a pdrtok

karmaib6l", hogy a dont6sek ne a partok 6s a m6g6ttUk 5l16 lobbicsoportok 6rdekeit szolgdlj6k,

hanem a tSrsadalom6t, valamint helyrealljon a jog 6s a rend.
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Tallai Gebor felvet6s6re, hogy ki tekinthet6 az els6 vil6gh5bor0 val6di gy6ztesenek Ger<j

Andr5s elmondta: bar N6metorszag mindket vil5gh6bor0t elveszlette, val6j6ban m6gis

gy6zott. Szerinte ugyanis Nemetorszag mindk6t alkalommal arra tdrt, hogy a vil6g ura legyen,

es mindketszer kider0lt, hogy,ene k6ptelen." Mindezek hatds6ra pedig 
"megtal6lta a helyet,

ma Eur6pa vezetri hatalma", azaz gazdasagilag 6s politikailag is a legfontosabb t6nyez6 a

kontinensen. B6kes Marton szerint 1914{61 1991-ig, az els6 vil6gh6bor0 kezdet6t6l a

hidegh6bor0 lezArultdig a,,vil6gh6bor0k fvszdzada zajlott", a v6gkifejlet pedig Kina

vilaguralmeba torkollott. ,,Egy valami azonban biztos, az els6 vilaghabor0 vesztese val6j6ban

Eur6pa eg6sze volt" - szdgezte le a kutatdsi igazgat6.

2.10 M[zeumok Ejszakaja (2018. jrinius 23.)

ld6n is nagy 6rdekl6d6s mellett zajlottak a M0zeumok Ejszakaja esem6nyei a Tenor HAza

M(zeumban, ahov6 jinius 23-6n 4744 f6 l6togatott el. Az erdekl6d6ket az 5lland6 6s az

id6szaki ki6llit6s mellett rendhagy6 tort6nelem6rak v6rt6k, melyeken a muzeum t6rt6n6szei

tdbbek k<iz6tt a bolsevik hatalomatv6telr6l, a szovjet k6nyszermunkataborok vilagar6l 6s a

kommunista diktat0ra aldozatair6l ta(ottak el6ad6st. A Rendhagy6 tortenelem6rAkon a

kovetkez6 el6adasok hangzottak el:

Szab6 Akos: Elveszett kamaszkor - Fiatalok a Gutdgon

Balogh Gibor: Modemizitci6 szovjet m6dra

B6k6s ilirton: 1917 - Sorsfordit, 6v

Liszl6 Bernadett: Az Anasztdzia mese 6s a vabseg

Bert5n6 Dr. Varga Judit A kommunista csalidmodell

2.1'l A tanit6s mint 6rtelmis6gi hivatis - K6nyvbemutat6 az Etitv6s Lorind

Tudom5nyegyetemen (201 8. szeptember 20.)

A Ktiz6p- 6s Kelet-europai Tort6nelem 6s T6rsadalom Kutatas66rt KozalapitvAny kiadas6ban

jelent meg Rev6sz Judit A tanites mint 1ielmisbgi hivatds cim'ii kotete, amelyet Falus lv6n

egyetemi tan6r, a nevel6studom5nyok doktora 6s a szez6 mutattak be 2018. szeptember 20-

6n az Etitv<is Lorend Tudomanyegyetem Neprajzi lnt6zet6nek Konyvt6r6ban. Az est

hAzigazdAja Szegedy-Masz6k Anna volt. A Kozalapltv6ny nev6ben G6czi Szilvia

kommunikaci6s igazgat6 kosz6nttitte az egybegy(lteket.

R6v6sz Judit tanulmdnyk<itet6ben tobbek k6z6tt arra is keresi a v6laszt, hogy az a tud6s,

amellyel a pedag6gusok rendelkeznek tanithat6-e, illetve fejleszthet6-e, 6s ha igen milyen
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m6don? - ismertette Falus lv6n, aki besz6d6ben kiemelte: ez a kdnyv meghaladja mind a

szociol6gusok, mind a nevel6stud6sok nez6pontj6t 6s k6pes ana, hogy dsszevesse a

pedag6gus professzi6t a tobbi szakm6val. Ugyanakkor arra is k6pes, hogy ezt a bels6 vil6got

ugy mutassa be, hogy 616, eleven pedag6gusokat l6ssunk mdgdtte.

R6v6sz Judit v6lem6nye szerint a pedag6gidban a min6s6gbizlosit5s legfontosabb alapja a

k6pz6s, ami akkor lenne alkalmas szfir6sre, ha lenn6nek a szakm6nak vilagos standardjai 6s

szakmai diskurzusok. ,,Felmerill, hogy egy6ltalan ez egy ki.ilon szakma-e, hiszen az

aut6szerel6 6s az angoltan6r is ugyan[gy 6ladja a tud6sdf - mondta a szez6, majd

hozzatette: sok5ig fenn6llt az a t6ves elk6pzel6s, hogy a szakt6rgyi tud6s az, ami a lanat

szakmaisdg6t adja, pedig nem az a fontos, hogy "mit", hanem az, hogy,,hogyan" adjuk 6t a

tud6st - <isszegezte R6v6sz Judit. A telthazas rendezv6ny kozons6ge szdmos k6rd6ssel,

hozzAsz6l6ssal reag6lt az el6ad6k gondolataira, amit6l a k6nyvbemutat6 konstruktiv vit6kban

gazdag mfi helybesz6lget6ss6 v5ltozott.

2.12 Elmondjuk, hogy tudd! - T6rt6nelem6rek a Terror H6za Mfzeumban

(2018. okt6bet 24-26.1

A Terror H6za Mrizeum az"1956-os fonadalom 6s szabadsdgharc 62. evfordul6ja alkalm6b6l

is t6rt6nelem6r6kkal v6rta a k<izelm0lt sorsfordit6 esem6nyei irant 6rdekl6d6 fels6s<jket 6s

gimnazist6kat. Az Unnepet kdvet6 napokban - okt6ber 24.26. kdzOtt - m0zeumunk t6rt6n6szei

izgalmas, 6rdekfeszit6 el6ad5sokon mutatt6k be tdbbek kdzdtt a fonadalom 6s szabads6gharc

trirt6n6seit, a lak6telepek vilaget, a gulyaskommunizmust, a Balaton-felvid6ki ellen6ll6csoport

tev6kenys6g6t, Mindszenthy J6zsef biboros, hercegprim6s diktat[rak elleni k0zdelm6t,

valamint Kdd5r J5nos 6letet, de Futaki Attila 6s Tallai G6bor 1956-os t6m6j0 k6preg6nyer6l, a

Budapest Angyal1r6l is sz6 esett. A rendezv6nysorozalra az orszAg minden r6sz6r6l

regisztr6ltak oktat5si int6zm6nyek, a 15 el6adast 33 di6kcsoport, dsszesen 1039 tanul6ja

hallgatta meg. A diakok a budapesti drltaldrnos- 6s k6z6piskol6kon kivtil Szeged16l, Mez6drs16l,

V6cr6l, Vill6nyb6l, Hark6nyb6l, Balatonbogl6n6l, Hal6sztelekr6l, Hatvanb6l, Dunakeszir6l,

Vechartyanb6l, Szigetszentmikl6sr6l, 26nk616l, R6tk616l, Zs6mb6kr6l 6s Nagyk6r6sr6l

6rkeAek. A Rendhagy6 t6rt6nelem6rakon a k6vetkez6 el6ad6sok hangzottak el:

Kalmar Mikl6s - A lak6telepek vildga

B6k6s M5rton - Balatoni elbnelb sracok

Balogh Gibor - Kdddr Jdnos Sruldsa

Tallai Gebor - Budapest Angyala
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Szab6 Akos - Mindszenty a diktatirdk ellen

Liszl6 Bernadefi.- Mi volt a ,,gulyeskommunizmus"?

Bertin6 Or. Varga Judit - Az ,95Aos forradalom 6s szabadsdgharc

2.13 Az Els6 vil5gh5borf h6sei - Unnep6lyes b6lyegblokk-kibocs5tAs a

Terror H6za Mfzeumban (2018. okt6ber 25.)

Az Els6 Vil6ghdboru kapcs6n f6kent az 6ldozatok szamat szokas emlegetni, qsak kevesen

tudnak arcokat 6s neveket t6rsitani a l6v6sz6rkok h6seihez. Ezeknek az elfeledett katon6knak

allitott eml6ket a Kdz6p- 6s Kelet-eur6pai Tort6nelem 6s T6rsadalom Kutat6s66rt

Kozalapitvany, az Elsri Vil5gh6bor0s Centen6riumi Eml6kbizottsdg 6s a Magyar Posta Zrt.

azzal a b6lyegiwel, amely az'1914 6s 1918 kozotti harcok tiz magyar h6s6t 6b r{zolip. Az Els6

vibghebort h6sei c[mU, Hefelle Gl6ria tervede belyeglvet 2018. okt6ber 25-6n mutattdk be a

Tenor Hdza Mozeumban. A belyegkibocsat6 Linneps6gen Schmidt M6ria, a mozeum

f6igazgat6ja k6sz6nt6tte az egybegyulteket, majd R6tv6ri Bence, az EMMI parlamenti

6llamtitkdra, Benk6 Tibor honv6delmi miniszter, Kov6cs Vilmos, a Hadtrirt6neti lnt6zet 6s

M[zeum parancsnoka, valamint Schamschula Gyorgy, a Magyar Posta Zr1. vez'ngazgat6ja

mondott besz6det. A moder6tor Tallai G6bor, a m0zeum programigazgat6ja volt.

Schmidt M6ria k6szont6j6ben kiemelte: ez a b6lyegsorozal arra hivja fel a figyelmet, hogy az

Utkozetek mog6tt emberek, sorsok 6lltak, ugyanakkor megmutatja, hogy mindig voltak 6s

vannak h6seink, akikb6l er6t merithetr.ink. Az a liz katona, akiket a b6lyegeken l6thatunk,

szimboliz6lja azt a harom 6s f6lmilli6 hadbavonul6 magyar f6rfit, akik kriztll 660 ezren -
sokszor jeltelen - hadislrba temetve vegezt6k. R6tveri Bence az eml6kbizotts6g tagjak6nt a

magyar h6sok em16ke meg6rz6s6nek fontoss6g6ra hivta fel a figyelmet, amelynek 6rdek6ben

a bizotts6g vet6lked6ket 6s egy6b orszigos akci6kat is szervezett. Mint elmondta,

Magyarorsz5g tort6net6ben soha nem volt annyi katonai 6ldozat, mint az els6 vil5gh6bor0ban

- a masodik vil6ghSbor0ban feleannyian estek el.

Benk6 Tibor az eml6kez6s 6s az eml6keztet6s fontoss6g6t emelte ki. ,,A tiz, katon6t Abr'zol6

belyeg utat mutat a ma 6l6knek, huen bizonyitja, hogy voltak 6s vannak h6srik, akik fontosnak

tartj6k hazajukat, n6pUk szabadsaget 6s biztons6g6t. A jriv6ben is sz0ks6g lesz r6juk -
fogalmazta. Kov5cs Vilmos, a Hadtort6neti lnt6zet 6s Muzeum parancsnoka, ugyancsak a

h6bor[s h6s6kr6l val6 megeml6kez6s fontoss5g5t hangstlyozta, hozel6ve, hogy az els6

vil5gh5bor0 idej6n minden magyar csal6d meghozta a maga 6ldozat6t. Schamschula Gy6rgy,

a tavaly szazdtven 6ves magyar posta harcok idejen bet6ltOtt szereper6l besz6lt, amely a
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t6voll6v6k dsszekot6sen tflmutatva rem6nyt adott a katonaknak 6s inform6ci6t a

hatorszegban marad6knak.

Tisza lstv5n egykori minisztereln<ik hal6l5nak sz6zadik 6vfordul6ja alkalmSb6l adtdk ki 0jra az

id6n janudrrban elhunyt T6k6czki Ldszl6 tort6n6sz Tisza lstvanr6l irt monogrdfi6j6t. A llsza

lstu4n eszmei, politikai arca cimU ktitetet okt6ber 30-6n mutatta be Schmidt M6ria, a Tenor

Hdza M0zeum friigazgat6ja, a XX. Sz6zad lnt6zet vezet6ie 6s Balog Zo[en miniszterelndki

biztos, a Polg6ri Magyarorsz6g6rt Alapitv6ny eln6ke a Terror H6za Mrizeumban. A rendezv6ny

hdzigazdAja Tallai Gabor, a m0zeum programigazgat6ja volt.

Schmidt M5ria k6szdnt6j6ben elmondta: merf6ldk6 ez a k6nyv, amely ,k6zel hozza" Tisza

lstvAnt, a gondolkod6t, a politikust, az ellamferfit 6s az embert, akinek szilird erk6lcsi tart6sa

volt 6s ehhez minden kdrulm6nyek ktizdtt ragaszkodott. "Egy sz6tesett komak a v6g6n 6rte 6t

a hal5l, amit nagy val6szinus6ggel az6rt is vallalt, mert tiszt6ban voll azzal, hogy a sz6tes6s

v6g6n keletkez6 rijban az 6 szerepe nem tud meghataroz6 lenni'- fogalmazott Schmidt Maria,

aki szerint azert is ilyen tragikus ez a tiszai szerep, mert m6r a kort6rsak is 6rezt6k, hogy tal6n

Tisza lstvin lehetett volna az a vezet6, aki megakad6lyozza a k6s6bbi trag6diakat. Schmidt

Meria vegul megjegyeae: hal6la el6tt T6k6czki lAszl6 az id6sebb gr6f Andr6ssy Gyula

monogr6fi6j6n dolgozott, ez a k6tet a tervek szerint jov6re jelenik meg.

Balog Zolt6n szerint Tisza lstvAn annak a protestens, ezen beltll is reform6tus koz6letis6gnek

a megtestesit6je, amely Bethlen Gabor erd6lyi fejedelemmel indult, 6s amely - a

miniszterelnoki biztos rem6nyei szerint - a 21. szdzadban sem 6r v6get. Mint mondta: Tisza

lstvannal a szolg5latnak 6s a felel6ssegnek transzcendens megalapozotts6ga volt, 6s a n6hai

miniszterelnok tetteit nem lehet meg6rteni an6lktil, hogy ne tudndnk az 6 nagyon m6ly,

predestindci6s hit6r6l. Balog Zoltdn kifejtette: Tisza lstv6n v6gig ebben a hivatasetikaban 6lte

az 6letet, 6s ,,09y vette mag6ra a halelf, hogy ana gondolt, elv6gezte, amit el tudott v6gezni.
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2.15 Pet6fi Dij itad6sa (2018. december 10.)

A K<iz6p- 6s Kelet-eur6pai Tdrt6nelem 6s Tersadalom Kutatese6rt K<izalapitv6ny, valamint a

MOL-csoport altal kdzdsen alapitott Pet6fi-dijat olyan jeles szem6lyek kapj6k, akik az elmutt

6vtizedekben kiemelked6en sokat tettek a k6z6p-eur6pai n6pek szabads6gd6rt. Az eddigi

dijazottak - Gabriel Andreescu, T6k6s Ldszl6, Anne Applebaum, Mart Laar, Miroslav Kusy,

Vlagyimir Bukovszkij, Filep Meria, Kozma lmre, Karol Sauerland, Bal6s-Piri L6szl6 6s

Regeczy-Nagy L6szl6, valamint Stanislaw Dziwisz biboros - utdn id6n V6clav Klaus, volt cseh

6llamf6 6s volt minisdereln6k r6szesrilt a kit0ntet6sben. A 2018. december 10-6n, a Terror

H6za Mizeumban rendezett tinneps6gen Schmidt Mdria, a )4X1. Szlzad lnt6zet f6igazgat6ja

kdszont<itte a vend6geket, majd Magyar Levente, a Ktilgazdas6gi 6s Kr,iltigyminiszterium

6llamtitk6ra 6s Vildgi oszk6r, a Mol-csoport igazgat6sagi tagja m6ltatta a dijazottat. A dijat

Hern6di Zsolt, a MoL-csoport elnok-vez6rigazgatoja adta at a kituntetettnek. A program soran

nivid filmek mutatt6k be a kor6bbi dijazottakat, itletve V6clav Klaus p6lyak6pet. Az

tinneps6gen Banda Ad6m heged(mfiv6sz mfikoddtt kozre.

2.16 Kdz6s Titkaink - Gyarmati lstv6n fot6album6nak bemutat6ja a Terror

H6za Mtzeumban (2018. december 11.)

A visegr6di orsz6gok f6v6rosaiban - Budapesten, Pozsonyban, Pr6g6ban 6s Vars6ban -
kesztilt f6nyk6pek lathat6k Gyarmati lstvan fot6muvesz K6z6s titkaink cimmel, a K6z6p- 6s

Kelet-eur6pai rdrt6nelem 6s T6rsadalom Kutat6s66rt K6zalapitveny kiad5sdban megjelent

fot6albumban, amelyet 2018. december 11-6n mutattak be a Teror HSza M0zeumban. A

bemutat6n Tallai Gdbor, a m0zeum programigazgat6ja 6s B6kes M6rton, a mrlzeum kutat6si

igazgat6ja beszelgettek a fot6mUv6sszel. Mint elhangzott, a matematikus v6gzetts6gfi

Gyarmati lstvin k6pei az utcai fot6zSs mffaj6ban k6szriltek, 6s olyan helyszineket,

pillanatokat igyekeznek bemutatni, amelyek a n6gy f6v5rosra egyar6nt jellemz6k. A fot6kat

korSbban mer tdbb tadaton is ldthatta a nagykoz6ns6g, egyebek mellett az Eur1pa j6v6je cimij
nemzetkdzi konferenci5n, valamint egy budapesti 6s egy p6csi kortdrs gal6ri6ban.
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2.17 Petri '75 - K0zelit6s - Kdnyvbemutat6 a Terror H6za Mfzeumban

(2018. december 17.)

A KOz6p- es Kelet-eur6pai T6rt6nelem 6s T6rsadalom Kutatesa6rt Kozalapltv6ny felk6r6sere,

Petri Gyorgy ktilt6 szLilet6s6nek 75. 6vfordul6,ia jelent meg a Petri '75 - Kdzelitds cimU ktitet,

amelyet 2018. december 17-6n mutattak be a Terror H6za M0zeumban. A konyv a k6lt6 fia,

Petri Lukacs Ad6m visszaem16kez6seit tartalmaz6, fot6kkal gazdagon illusZr6lt, szep kivitelU

k6nyvet Hafner Zoll6n, a Kert6sz lmre lnt6zet igazgat6ja, a kotet szerkeszt6je mutatta be a

nagyk6z6ns6gnek. A rendezv6ny hitzigazdAja Tallai G6bor, a Terror H6za M[zeum

programigazgat6ja volt.

2.18 Rabszolgasorsra it6lve - Vindorki6llit6s orszagszerte 6s a V4+s

f6virosokban

5z6kesfehdrvdr - Fej6r Megyei M(vel6d6si K6zpont

Bonyh6d - V6nismarty Mihely Mfivel6d6si Kozpont

Szeged - Biblioteka Egyesiilet

Kaposvdr - Egy0d Arp6d Kultur6lis K6zpont

MezSber6ny - Orlai Petrics Soma K<inyvt6r

Paks - Csengey D6nes Kulturdlis K6zpont

Szeged - Belvdrosi Mozi

Nagykanizsa - VOKE Koddly Zolt6n MUvel6d6si H5z

Kisv6rda - Kisv5rdai V6rszinhdz

Pdpa - J6kai M6r Muvel6desi Kdzpont
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Szinte nincsen olyan magyar csal6d, amelyben nem 6riznek valami szomor0 eml6ket a szovjet

k6nyszermunkat6borokr6l. A vilagszerte Gulag gyfijt6n6ven emlegetett t6borokba a masodik

vilagh6bor0 utdn mintegy 7OO ezet honfitersunkat hurcolt6k el j6v6tetel gyandnt, hogy ott

rabszolgak6nt dolgoztass6k 6ket. A k6kem6ny munka, a sz6ls6s6gesen zord id6j6r6s, a fogva

tart6k brutalitSsa, az el6gtelen t6pl6lkoz6s 6s a betegsQ;ek miatt az elhurcoltak ktiztil 300

ezren sosem t6rtek vissza. Nekik 5llitott eml6ket a Tenor H6za M0zeum a Rabszolgasorsra

it6lve cimi id6szaki kiallitassal, amely dokumentumokat, statisztikai adatokat, korabeli fot6kat,

t6rkepeket 6s idezeteket tartalmaz6 roll upokon eleveniti fel a munkat6borok vildg6t.

A 201S-ben, a Tenor H6za Mtzeum el6tt bemutatott tarlat anyaga 2018 6sz6n v6ndorkiallitas

keret6ben a kovetkez6 v6rosokban volt l6that6:



I

.orl?- (i u u{!{oP^r
rolra|rrq .3raillo ros.lr^llrltfi

roauPtrr,iiY

Lajosmizse - Lajosmizse Vdros Mfivel<idesi Hdrza 6s Konyvtera

Szeksz6rd - Babits Mih5ly Kultur6lis Kozpont

Si6fok - K6lm6n lmre Kultur6lis K6zpont

Salg6tarjan - Nyitott Krinyv Olvas6kor

Pozsony - Pozsonyi - Pressburger Casino

Prega - City Surfer Office

Vars6 - Galeria Apteka Sztuki
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il.
KOZALAPiTVANY EGYEB PROJEKTJET

Es e nozzAJUK KApcsoloDo TEVEKENYSEcEK,

RENDEZVENYEK

3.1 Magyarorszig V4-es elntiks6g6hez kapcsol6d6 rendezv6nyek,

t6rsadalmi c6hi rekl6mok, im6zsfilm

A Korm5ny - a Visegr6di Csoport 2017-2018.6vi magyar elnoks6g6nek megval6sit6s6r6l

sz6l,6 - 149212017. (Vlll. 7.) Korm. hat6rozatanak 5. pontj6ban felkerte a Koz6p- 6s Kelel

eur6pai Tort6nelem 6s T6rsadalom Kutat6s66rt K6zalapitvdnyt, hogy vegyen r6szt a V4

elnoks6ghez kapcsol6d6 tudomanyos, t6rsadalmi 6s kulturelis programok tervezesdben 6s

megval6sit5sdban. A programok megval6sit6sa 20'17. j0lius 1. es 2018. jrinius 30. koz6 esett.

A rendezv6nyekr6l a K6zalapitv6ny felv6teleket keszltett, amelyeknek dsszefoglal6i a

Korm6nyzati Hirportalon, illetve a XXl. Sz6zad lnt6zet honlapjan tekinthet6k meg. Ugyancsak

a V4-es elntikseg keret6ben dolgozta ki Kdzalapitvanyunk a rendezv6nysorozat tarsadalmi

cel0 rekl6mjait ("Egy mindenki6rt, mindenki egy6rt!" - szlogennel), melyeknek elk6szitetttik

szlov6k, cseh 6s lengyel nyelvU mut6ci6it, valamint angol nyelv[ v6ltozat6t. A Kozalapitv6ny

megbiz6s5b6l elk6sztilt a magyar V+es elnokseg imdzsfilmje is, amelyet Bergendy P6ter

filmrendez6 forgatott. A K6zalapitveny 20 18-ban szervezett programjai a k6vetkez6k voltak:

3.1.1 Kult0rharc 2018 - Kerekasztal-besz6lget6s a Terror Hiza M0zeumban

(2018.02.08.)

A magyar V4-es elnoks6g kultur6lis 6s tudomanyos programsorozat6nak 2018. februar 8-i

6llom6sa az iden v6rhat6an tet6fok6ra h6g6 eur6pai kulturSlis ki.izdelmet targyalta. A

Kutt1rharc 2018 ciml kerekasztal-besz6lget6s r6sztvev6i Ger6 Andr6s, a Habsburg TOrt6neti

tnt6zet igazgat6ja, G. Fodor Gabor, a sz6zadv6g Politikai lskola Alapitv6ny elndkhelyettese,

a 888.hu internetes hirport6l f6szerkesa5-hirigazgat6ja, Schmidt Meria, a ferror HAza

M0zeum f6igazgat6ja 6s B6k6s Merton, a Tenor Haza Muzeum kutat6si igazgat6ja voltak. A

diskurzust Tallai GAbor, a Tenor HAza M(zeum programigazgat6ja moderalta. A besz6lgetes

h6rtt6ranyagak6nt B6k6s Mdrrton Tihanyi tdzisek cim0 essz6je szol96lt.

Tallai G6bor ismertette, hogy a provokatlv cimvalasA6s 6ppen az eur6pai 6rt6kekr6l 6s azok

meghat6rozSs516l sz6l6 politikai, illetve kulturdrlis vita intenzit6sdra kiv6nta felhivni a figyelmet.
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B6k6s Merton v6lem6nye szerint kullu16lis harcok a trirt6nelem folyam6n rendre jelentkeztek,

azonban napjainkban az 6rt6kek meg6rz6se, avagy eltfin6se a t6t. Jelenleg nem vall6sh6boru

zajlik ugyan, de 6ppen a vall6sban gyokerez6 6rt6kek forognak legink6bb kock6n. Az 0jonnan

megjelen6 kult0r6t cseppfoly6snak nevezte, mely nem rendelkezik szil6rd tart6pillerekkel. A

V4-es orsz6gok a vall6si 6rt6kek v6delm66rt tdmek lSndzsdrt, mig a nyugati elit ea nem tartja

fontosnak. A kutat6si igazgat6 ogy v6li, dont6 lehet, hogy a visegr5di vezet6knek van

karakteriik, mlg a nyugati politikai elit mSra elbizonytalanodott.

Ger6 Andrds a nemzett6 v6l6st egy emancipdcios tdrt6netk6nt irta le, mely 6ppen a jelenleg

zaj16 konfliktus kozponti eleme. Ez a hegemonikus ki.izdelem azEuropai Uni6 transznacion6lis

harcmezej6n zajlik, ahol a hegem6ni6t elutasito visegradi ,,underdog" nemzetek allnak ellent a

nyugati torekveseknek. A Habsburg Tort6neti lntezet igazgat6ja szerint a konfliktus az elmrjlt

6vekben nyelvi szinten eszkaldl6dott 6s problemdrnak nevezte, hogy Br0sszel 6s a visegradi

orsz5gok egymAst delegitimizalni akarjek, holott az egym6ssal 6l6s sztiks6gesseg6t kellene

felismerniilk. Hangsolyozta, hogy az elkOtelezettsegnek koszonhet6en a Visegr6di

Egyiittmfikodes egyre ink6bb sajet szint olt mag5ra, elismerts6get szerez, amellyel egyben

hozzSj5rulhat az EU-ban hi6nyterm6knek sz6mit6 flexibilit6s enisit6s6hez.

G. Fodor Gabor szerint az a k6rd6s, le lehele leplezni a civiliz6ci6s harc j6t6kszab6lyait,

amelyeket a Nyugat prob6l dikt6lni. Megemlltette, hogy a bevdndorl6s p6rtol5s6nak c6lla az

Uj szabalyoknak ellenSll6 er6s nemzeti identitastudat feltillr6sa. A t6rgyalotermekben 6s

sa.it6t5jekoztat6kon zajl6 definlci6s ktizdelmeket meg kell vivni, ,,csak az jar nekr,ink, ami6rt

megharcolunk" - mondta a szak6rt6, hozzAl6ve, hogy a magyar kormdny ebben sikeres.

Schmidt Meria elmondta, hogy a visegrddiak ragaszkodnak a fiiggetlens6ghez, a

szabads5ghoz, mig a birodalom6pit6sre t6rekv6 nyugati-eur6pai technokrata, bi..irokrata

vezet6r6teg ezt megkerd6jelezi. A Tenor Hdza M0zeum f6igazgat6ja r6vilagitott ana is, hogy

,,a regebbi uni6s 6llamoknak" hib6s a helyzetfelismer6se, hiszen a'70-es, '80-as 6veket

telidbz1, KelelKoz6p-Eur6pat6l elvAlasztott, j6 gazdas6gi n6veked6st produkal6 Nyugat-

Europ5t, vagyis a m0ltat kiv6njSk visszahozni, mig mi a jov6t k6pviseljiik.

3.1.2 A V4 szerepe Eur6pa jiiv6j6nek formilis5ban - Kerekasztal-besz6lget6s

a Terror H6za Mrizeumban (2018. mSrcius 20.)

A 2017-2018-as magyar V4-elnoks6g kulturdlis 6s tudomSnyos programsorozata 2018.

mdrciusi 20-i kerekasztal-besz6lget6senek tem6ia a Visegredi EgyOttmIkodes kontinensUnk

j6v6jet form6l6 szerepe volt. A kerekasztal-besz6lgetes resztvev6i Barthel-R0zsa Zsolt, a

Sz5zadv6g Politikai lskola Alapitv5ny eln6ke, Marek Degro, az Anton Tunega Alapitv6ny
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igazgat6ja (Szlov6kia), Jiri Koz6k, a CEVRO alapit6ja 6s iigyvezet6 igazgat6ja (Csehorsz6g),

Pawel Musialek, a Jagell6 Klub Kutat6k6zpontj6nak vezet6je (Lengyelorsz6g ), 6s -
moder6tork6nt - Tallai G6bor, a Tenor Hiza M0zeum programigazgat6ja voltak. Az

eszmecsere el6tt a K6zalapitv6ny megbiz6sdb6l k6szitett V4 rekl6mfilmet 6s V4 im6zsfilmet

is megtekinteftek a besz6lget6partnerek.

Bevezet6j6ben Tallai G6bor felhivta a figyelmet arra, hogy 1989-ben a visegr6diak p6ldak6nt

tekintettek a nyugaleur6pai mintej0 politikai demokrirciAra, 6m ez mostanra megvaltozott.

Barthel-R0zsa Zsolt szerint a V4-es orszAgok m6r tobbsztjr is kifejezt6k a v6lem6nydiktat[ra

elutasit6s6t, am Bnisszel nem hajland6 az 6ltalunk kezdem6nyezett vit6kban (p6lddul a

migr6ci6 k6rd6s6r6l) kooperativan reszt venni. Felvetette, hogy NyugalEur6pa gyarmattart6

hagyom6nyait a 2004-ben csatlakoz6k er6fonSsainak bekebelez6s6vel pr6b6lta a jelenbe

atmenteni, 6m ez ellen kUzden[ink kell. Szint6n megemlltette, hogy Eur6pdban szakad6k

keletkezett a politikai elit 6s az emberek v6lem6nye kozott, 6m a visegr6diak ki169nak a sorb6l,

a Szizadv$g felm6r6sei bebizonyitottSk, hogy 169i6nk vezet6i hallgatnak az 6llampolg6rokra.

Jiri Kozdk szint6n hangs0lyozta, hogy a d6nt6shozatal sordn alulr6l kell 6pitkezni,

elengedhetetlen az 6llampolg6rok v6lem6ny6nek meghallgatesa. Kifeltette, hogy probl6mat

jelent a kommunik6ci6 hi6nya, pedig az eur6pai allamok szam6ra n6lkiiltizhetetlen az

egyilttmUk6d6s, ha versenyk6pesek akarnak lenni a vi169ban. A V4-eknek fontos feladata saj6t

6ll6spontjuk folytonos reprezentelasa, hat6kony 6rvek felsorako*alesa a nemzet6llami

keretek fenntart5s6nak sztiks6gess6g616l.

Marek Degro elmondta: Eur6pa 6llamainak a sikeres egyuttm0kod6s 6rdek6ben tiszteletet kell

mutatniuk egymas fele. A Msegradi Kooper6ci6 eseteben kdzponti k6rd6snek nevezte a kills6

haterok hatekony feltigyelet6t, a nemzeti kult0r6k meg6rz6s6t, valamint a saj6t 6rdekek

6rv6nyesit6s6nek fontoss6g6t, amelyben kulcsszerepet jetszhat a globalizdci6 negativ

hat6sinak kiv6d6se. Fontos fegyvert6ny lehet a j<iv6ben a visegrddi 6llamok diktatlr6k

lebont6siban, gazdas6g6pit6sben szerzett friss tapasztalata - tette hozz6.

Pawel Musialek szerint Brtisszel m6g mindig "ink6bb targyk6nt, s nem az uni6s politika

alanyak6nt" kezeli a big bang sor6n csatlakoz6kat. Mint mondta, Nyugat-Eur6pa nemigen

tapasztalta a szuverenitas elvesaesenek problemAjat, mlg mi tudjuk milyen elveszteni

alapvet6 kompetenci6inkat. A Jagell6 Klub Kutat6kdzpontj5nak vezet6je bemutatta, hogy nem

lehet p6rhuzamot vonni az Amerikai Egyesr,ilt Allamok 6s egy Eu16pai Egyestilt Alamok ideaja

koz<itt, hiszen mig a Texasban 6l6k els6sorban amerikainak 6s csak mdsodsorban texasinak

valljak magukat, addig eur6pai identitasr6l nem besz6lhettink, itt az els6dleges mindig a

nemzeti identitds marad.
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3.1.3 V4: Eur6pa gazdasigi motoria? - Kerekasztal-besz6lget6s a Terror Hiza

Mfzeumban (2018. iprilis 24.)

A 2017 -2018-as magyar V4-elntiks6g kultur6lis 6s tudom6nyos programsorozat6nak aprilisi

kerekasztal-besz6lget6se a Visegr5di EgyijttmUkod6s Eur6pa gazdas6gi 6let6ben bettjlt6tt

szerep6t vizsg6lta. Az esem6ny r6sztvev6i Szab6 D6vid, a Sz6zadv6g Politikai lskola

Alapitv5ny ktil.lgyi igazgat6ja, Rdczov6 Orsolya, a GLOBSEC Politikai lnt6zet kutat6ja

(Szlov6kia), Martin Slariy, a V5clav Klaus lnt6zet Kozgazdas6gi Kutat6kozpontj5nak vezet6je

(Csehorsz6g), Marcin Kedzierski, a Jagello Klub Elemzrikozpontj6nak vezet6je

(Lengyelorsz6g) 6s Dobos Baldzs, a Sz5zadv6g Politikai lskota Alapitvany Gazdas6gpotitikai

M[helyenek vezet6 kutat6ja voltak. A besz6lget6st Palotai D6niel, a Magyar Nemzeti Bank

gazdas6gtudom6nyi 6s kiemelt tigyekert felel6s iigyvezet6 igazgatoja moderelta.

Az eszmecsere el6tt a r6szvev6k megtekintett6k a Kozalapitv5ny megbizas6b6l k6szitett V4

reklamfilmet, majd Szab6 D5vid 10 perces nyit6el6adSsa kdvetkezett. A Sz6zadv6g politikai

lskofa Alapitv6ny kOliigyi igazgat6ja felhivta a figyelmet arra, hogy a 2O13-2014es optimista

felt6telez6s, miszerint a v4 lehet Eur6pa gazdas6gi motorja, m6ra redlissd v6lt. palotai D6niel

bevezet6j6ben a koztis kommunista m0lt mellett a rendszerv6lt5st k6vet6en elt6r6 gazdas6gi

6talakltSsokra is kit6rt, majd hozz6tette, a megl6v6 kiil<inbs6gek ellen6re is elmondhat6, hogy

,,a visegr6diak bizonyosan egy haj6ban eveznek".

Martin Slaiy szerint a V4 Kooper6ci6 m6r tribbszdr is 6sszehangolts6g16l tett tanUbizonys6got.

igy volt ez p6ld6ul a NATO csatlakozds kiviv5sa, az EU 2O3O-as eghajtat- 6s energiapolitikai

celjainak t6rgyalSsa, vagy a menekijltek kv6tarendszer6r6l foly6 vita sordn. ,Erre lehet

alapozni a jtiv6ben is" - tete hozzA a VAclav Klaus lnt6zet Kozgazdasagi Kutatok6zpontj6nak

vezet6je, akinek meglat6sa szerint a gazdas6gi er6sod6shez az Eur6pai Uni6nak, igy a
visegr6di orsz6goknak is tovabbi, az EU-Jap6n gazdas5gi partnerseghez hasonl6

egyUttmUkddesek kialakitasara van sztiks6ge.

R6czov6 Orsolya felhivta a figyelmet arra, hogy orszagat nemcsak maskent s0jtotta a 2008-

as gazdasagi v6lsdg, mint visegrddi partnereit, de m6s v6laszl6p6seket is generdlt, hiszen

Szlov6kia az euroz6na tagjakent 6lte dt az id6szakot. A GLOBSEC Politikai lntezet kutat6ja

hangs0lyozta, hogy a gazdas6gi versenyben nagy szerepet jStszik a mesters6ges

intelf igenciahoz val6 alkalmazkodis, az Oj technol6gi6k 6s az automata eszkozok fejleszt6se,

vagy 6ppen a virAgz6 start-upok tamogat6sa. V6lem6nye szerint ennek kihaszn6l6s6ban

segithet egy k6z6s visegrddi befektet6si platform.
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Marcin Kedzierski elmondta, hogy az Eur6p6ban is m6retesnek sz6mito bels6 piac6nak

k<isz<inhet6en a lengyel gazdas6g valsegok eset6n is komoly ellen6ll6 k6pesseggel bir.

Kol1696ival egyet6rtett abban, hogy fontosak a visegr6di r€gi6ba ,brkezo nyugati beruhezesok,

em ,ene folytonosan v6rni nem lehet, elkerillhetetlenek az dllami beruh6z6sok' - jegyezte

meg. Nyomat6kositotta, hogy N6metorszag a V4 kiemelked6 gazdasagi partnere, igy Berlinnel

m6g inkabb sz6leslteni kell gazdas6gi kapcsolatunkat.

Dobos Bal6zs kifejtette, hogy Magyarorsz6g a 2010-es kormdnyv5lt6st k6vet6en komoly

gazdas5gi 5talakuldson ment kereszt0l. Nemcsak a b6rek n6ttek, de a foglalkoztatottak szema

is 5OO ezenel t<ibb. Egy kevesek 6ltal ismert k6rd6st emlitett meg, miszerint a multinacion6lis

vellalatok szerte a vi169ban magasabb bdreket biztositanak, mint az dllami int6zm6nyek, avagy

kkv-k, 6m ,regi6nkban a jovedelmek k6zti szakadek j6val kisebb, mint Nyugaton'. A V4 egyik

nagy feladat6nak nevezte annak kivivdsdt, hogy a briisszeli t6rgyal6asztalokn6l egyenl6

f6lkent tekintsenek a visegr6diakra.

3.1.4 Eur6pa jtiv6je - Nemzetktizi konferencia a Virkert Baz6rban (2018. m{ius

23-24.1

Aa Europa j1vdje cimi nemzetk6zi konferencia a 2O17-2O'l8.6vi V4-es magyar elndks6g

kiemelt kultur6lis, tudom6nyos esem6nye volt. A m6jus 23-24-6n, a V6rkert Bazerban

megtartott rendezv6ny tit ktil<inb6z6 t6maktirt t6rgya16 panelbesz6lget6s6n vezet6 politikusok,

elismert professzorok, neves k6zszerepl6k osztott6k meg gondolataikat egymessal, valamint

az 6rdekl6d6kkel. A taniicskoz6s kit0n6 alkalmat kinalt mindazon politikai, gazdas6gi

folyamatok elemz6s6re, amelyek eleven hat6ssal vannak Eu16pa jelen6re 6s jov6j6re, egy0ttal

k[elolik a k6z6p€ur6pai orsz6gok mozg6ster6t az Eur6pai Uni6ban 6s azon kiviil.

A Kuft(trharc, kutt0r6k harca Europ6ban cimt panelbesz6lget6s r6sztvev6i arra a k6rd6sre

kerest6k a v6laszt, megnyerhet6-e az Eur6pa test66rt 6s lelk6ert folytatott harc, legy6zhet6-e

az elhatalmasod6 eur6pai kultur6lis 6ngyfil6let, illetve miben rejlik a kelet-k6z6p-eur6pai

orsz6gok Eletereje 6s van€ eselyiik 6rtekeik meg6rz6s6re. A Migrdci6, betelepites, Eurdpa

jOv1je elnevez6sfi panelbesz6lget6sen a hagyom6nyos eur6pai 6letm6d, a szabadsag, a

kereszt6nyseg meg6z6s6nek lehet6s6gei kertiltek napirendre, s a r6sztvev6k elmondtdk a

v6lem6nytiket an6l is, hogy l6trehozhat6-e az,,Uj Eur6pai Embed a migr6ci6 r6v6n.

A Geopolitikai kihiy6sok t6mak6rben kontinensiink biZons6g6r6l, megv6d6s6nek strategi6i16l

6s egy eu16pai hadsereg l6trehoz6s6nak lehet6s6g616l tanacskoztak a meghivott politikusok

6s szak6rt6k. A mestersiges intelligencide a jdv6? cimfi panelbesz6lget6s a digitaliz6ci6

rendkiv0l 5tfog6 k6rd6sktir6t boncolgatta, annak pozitiv 6s negativ hozad6kait egyar6nt
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3.1.5 Magyarorszdg V4-es elntiks6g6hez kapcsol6d6 kulturilis programok,

kiadv6nyok
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figyelembe vbve. A V4 Eur6pa gazdasdgi motorja cim0 panelbeszelgetes gyijt6pontj6ban a

gazdas6g- es v6llalkozdsfejlesztes 6llt. R6sztvev6i t6bbek koz6tt Koz6p-Eur6pa f<ildrajzi

fekv6s6ben rejl6 lehet6s6gekr6l, a sikeres gazdasdgpolitika titk6r6l, illetve a vil5ggazdas6g

feltorekv6 6ri6saival - p6ld6ul IndiSval, Kin6val vagy lndon6zidvat - kiatakithat6

egyrittmfikodesr6l fejtett6k ki a v6lem6nyiiket.

Az el6ad6k sor6ban a nemzetkozi politikai, gazdas6gi 6s kultur6lis 6let olyan ismert alakjait

kosz<inthettrik, mint Jezy Snopek, LengyelorszSg rendkivi.ili 6s meghatalmazott budapesti

nagyk6vete, Vaclav Klaus, Csehorsz5g volt eln<ike 6s volt minisztereln6ke, M6rio David, az

Eu16pai N6ppArt volt aleln6ke (Portug6lia), TomaS StrSZay, a Sztovak KUtUgyi T6rsas6g vezet6

kutat6ja, Marcin Piasecki, a lengyel Nemzeti Fejleszt6si Alap alelnoke 6s chantal Delsol,

francia filoz6fus, ir6, a Francia Tudom6nyos Akad6mia tagja. Hazai kriz6letiinket tobbek k6zott

szijj6rt6 P6ter ktilgazdas6gi 6s ku[igyminiszter, Deutsch ramds, a Digit6lis J6l6t program6rt

felel<is minisztereln<iki biztos, Balog zolten, a polgari Magyarorsz5g6rt Alapitv6ny kuratoriumi

elnoke, Magyar Levente, a KUlgazdasdgi 6s KUlugyminiszt6rium 6llamtitkdra 6s schmidt

M5ria, a Teffot Heza Mrizeum f6igazgat6ja k6pviselte.

A Varkert Bazlrban rendezett tan6cskoz6s kis6r6rendezv6nye a Gyarmati lstv6n fot6muv6sz

kiellitesa volt, melynek az elm0lt h6napokban k6szult friss felv6telei a V4 k0kinb6z6

varosainak fot6m[iv6szeti lenyomat6t adj6k.

V4 Operagila

A Magyarorszdg V4-es elnoks6g6hez kapcsolod6 kultur6lis programok kozril kiemelkedik a

V4 Operagdla, amelynek 0nnepi mfisor6t a visegr5di orsz6gok elismert mgv6szei sz6laltatt6k
meg 6prilis 8 - 13. kozott Pozsony, Vars6 6s prdrga legszebb koncerttermeiben. A
hangversenyek programjeban nagyobbr6szt a V4-orszdgok zeneszerz6inek m0veib6l

csendtiltek fel 5ri6k 6s nagyzenekari darabok. A fell6p6 6nekesek kozcitt volt korunk egyik
legnagyobb vi169szt6rja, a szlovak koloratorszopr5n, Edita Gruberova, az eu16pai hir( magyar

alt, Schock Atala, a tehetseges fiatal magyar mezzo, Voros Szilvia, a lengyel basszus,

Krzysztof Bqczyk, cseh Pavel Cernoch, valamint Peter Berger tenor. A Magyar Allami

operah6z Zenekar6t Kov6cs Jdnos, valamint Peter valentovic vez6nyelte. A produkci6k f6ny6t

emelte zo6b Kati divattervez6 v4-es orsz6gok n6pviseletei 6ltal inspir6lt Fairy Tale Haute

Couture kollekci6jenak bemutat6.ia, amelyre a koncerthelyszinek el6csarnokaiban kerillt sor.
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V4 Operettgila

A V4 Operettgdtla els6 6llomdsa m6jus 11-6n az Eu6pai Uni6 kdzpontja, Brtlsszel volt. A

Nemzeti Filharmonikus Zenekar k<izremfikod6s6vel megrendezett hangverseny az operett

aranykorAt id6zte fel, if,. Johann Strauss, Leh6r Ferenc, K6lm6n lmre, valamint a cseh Dvoi6k,

a lengyel Moniuszko 6s a szlov6k Moyzes mfiveivel. A zenekart Peter Valentovid vez6nyelte.

A krizremfik<id6 6nekmfiv6szek sora sem volt mindennapi. Fell6pett a hazai 6s a nemzetkozi

opera6letben mdr fogalomm6 valt viEghirU szopr6n, Rost Andrea, a lengyel mezzoszoprdn

Kalar4na Kuncio, a cseh tenor Richard Samek, valamint az osAtek bariton Paul Armin

Edelmann. A m6sodik operettg5l5ra a 201712018. 6vi V4-es magyar eln6ks6g z6r6napj6n,

j[nius 30-dn, a Mtiv6szetek Palotajaban (MUPA) keriilt sor.

V4 Jazzkoncertek

A visegr5di orsz6gok mindegyike b6velkedik kitinl iazzmiiveszekben, zenekarokban, fiatal

tehets6gekben. Sz6mukra kin5lt fell6pesi, bemutatkozesi lehet6s6get a V4 Jazzkonceftek

sorozat magyar, lengyel, szlov6k illetve cseh koncerthelyszineken, 2018. aprilis 13. 6s j0nius

30. k6zdtt. AV4 Jazz programok keret6ben a visegr6di orszagok vezet6 zen6szegyenis6gei

(Central European Jazz Connection) mellett felt<irekv6 fiatalok (Kalm6r Panni tri6, Wind

Singers) is letehett6k n6vjegytiket a k6z6nseg el6tt. Nem v6letlen, hogy koncertjeiket tobb

visegr6di nagykovet is megcsodalta. Az els6 rendezv6nyre Dunaszerdahelyen kerillt sor, majd

Pr6g5ban, Katowic6ben, Wroclawban, Somorj6n 6s Budapesten folytat6dott a koncertsorozat.
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V4 T6nciinnep

A MUPA V4 Tanchnnep sorozatenak els6, budapesti rendezv6ny6t 2018. dprilis 5-6n tartott6k

meg a Nemzeti Szinhazban, a V4-es orszagok hivatasos tAncegyiitteseinek reszvetel6vel. A

kozremuk6d6 tarsulatok a SI-UK Szlovak N6pmrliv6szeti Egyesillet (Szlovikia), az Ondras

Mfiveszegytittes (Csehorsz6g), a Slqsk Enek- 6s T6ncegyiittes (Lengyelorsz6g) 6s a Magyar

Allami N6pi Egytittes (Magyarorszag) voltak. A produkci6ban a magyar, a cseh, a szlov6k 6s

a lengyel t6jak 6vsz6zados hagyomanyai elevenedtek meg egy szines forgatagban. A nez6k

nemcsak az est v6g6n, hanem k6zben is ttibbsz<ir hangos ovdci6val jutalmaztak a mUv6szek

teljesitm6ny6t. A latvanyos produkci6t m6jus 13-an Wroclawban, j0nius 26-5n Pr5g6ban,

j0nius 27-6n pedig Pozsonyban tekinthett6k meg az 6rdekl6d6k.
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V4 Fot6kiillit6sok

A V4 tot6ki6llit6s a visegrdrdi orszegok kultur6lis szakir6nyri fels6oktat6si int6zm6nyeinek

di6kjai sz6m6ra biztosltott bemutatkoz6si lehet6s6get. A fot6mfiv6szeti alkot6sok Budapest

k0l6nboz6 pontjain voltak l6that6k, igy azok is megtekinthett6k a young visegrad photography

cimU plakStokat, akik t6megk6zleked6ssel utaztak, vagy csak s6t6ltak a v5rosban. A ki6llitasi

anyag a t6bbi V4-es orsz6gba is eljutott, tobbek k6zott a szczecini k6nywds6r latogat6i is

tal6lkozhattak vele. Gyarmati lstv6n fot6m rliv6 sz Kbz1s titkaink cimii ki6llit6s6nak kepeit m6r
az Eur6pa jdv6je cim0 konferenci6n is l5thatt6k az 6rdekl6dtik, ezt kovetden, kijt6n ki6ilit6rs

kereteben Budapesten 6s Pecsett is megtekinthet6v6 v6lt. A t5rlat anyag6t k6pez6 22
mesterm( a visegr6di f6v6rosokban, az utcai fot6z6s mfifaj6nak keret6ben keszitett mintegy
12 ezer fdnykbpb6l lett kivdlogatva.

SoundWeaving - V4 Edition

Aprilis v6g6n indult et a soundweaving - v4 Edition ki5llitds-sorozat. A Krizep- 6s Kelet-
eur6pai rort6nelem 6s T6rsadalom Kutat6s66rt Krizalapltvdny megbiz6s6b6l, szirmay
Zsanett textilmov6sz 6s Vikukel D6niel zen6sz, zeneszerzo iital megval6sitott projekt
megsztilet6s6t Magyarorsz6g V4-es elnoks6ge 6szton6zte. Szirmay zsanett a Visegr6di
csoport orszagai k6zotti kapcsolatra, a kozos kulturdlis or<iks6gre reflekt5lva alkotta meg a
cseh, lengyel, szlov5k 6s magyar keresztszemes himz6s motivumvil6g6t bemutat6
textilinstall6ci6t. A bemutatott mintdk 6s a zenelej6tsz6 segitsegevel dallamokk6 alakul6
motlvumok a k<jz6s 6rt6kekb6l epitkez6 visegradi csoport orszdgai kdzdtti kdteleket
illuszr6ljdk. A l6zervigott textilek drnyalatai kozott fekete, feh6r 6s homokszin szerepel - ezek
az amyalatbeli elt6r6sek a 169i6 sokszin0s6g6re, az orsz6gok t6rt6nelm6nek osszefon6d6s6ra
utalnak. A molivumok zenei 6tir6sdt Vikukel D6niel fejlesztette a lyukszalagos zenelej5tsz6
zeng6f6s0ire. Ugyancsak a t6datok r6sz6t k6pezte a V4-orsz6gok m0v6szeti egyetemeinek -
zsiiri 6ltal v6logatott, 6ssze6ltitott - vizsgamunka-koilekci6ja (V4 Edition), mely a

soundweaving ki5llit6ssal egyutt utaz6t6rtatk6nt jarta be a visegr6di orsz6gok sz6mos
v5ros5t. Aprilist6l jriliusig Pirsen, Vars6, Budapest, Ljubjana, L6d2, Kassa, Gy6r, pozsony,

Pr6ga, Chiesyn 6s P6cs adott otthont a tdrlatoknak.

Entr6e - V4

Az Entrde V4 a visegr6di orsz6gokban diplomaz6 hallgat6k 201 7-es diplomamunk6ib6t nytljtott
valogatast, azzal a celal hogy a k6pz6- es iparmuv6szeti egyetemeken frissen v6gzett di6kok
alkot5sai ne csup6n az adott int6zm6ny falain belill legyenek l6that6ak. A fotogrdfi6kb6l,
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festm6nyekb6l, grafik6kb6l, szobrokb6l 6s vegyes technik6j0 alkot6sokb6l al16 csoportos utaz6

kiallitas a palyakezd6 visegr5di mUv6szek munk5it a nemzetkozi platformon is el6rhet6v6 tette.

A kiallitasok megnyit6ja sordrn t<ibb alkalommal kerekasAal-besz6lget6seket is tartottak,

amelyeken kultur6lis szakemberek drtekeaek a region6lis 6rt6kek 6s a k6z6s hagyom6ny

6rv6nyesUl6s6r6l, a visegr6di kortars k6pz6muv6szet el6tt 6116 lehet6s6gekrol. Pozsonyban

Moln6r lmre, a Pozsonyi Magyar lntezet igazgat6ja vett r6szt a besz6lget6sen, mig a Vars6i

Magyar Kulturelis lntezetben Keresaes G6sp6mak, az lntbzel kultur6lis titk6rdnak

k6zrem0kod6s6vel kertilt sor az eszmecser6re.

V6N6gy Fesztival 6s Szinh6zi Talilkoz6 (programsorozat)

V4-es kultur6lis rendezv6nyek presaizs6t n<ivelte az 6t 6ve elinditott VeNegy Fesztivdl 6s

Szinhdzi Tal6tkoz6 programsorozat beemel6se, amelynek keret6ben szinh6zi el6ad5sok,

koncertek, kiallitesok, m0v6szi tal6lkoz6k 6s csal6di programok is lezajlottak. A V5ci

Dunakanyar Szinh6zban 2018. februdr 24-6n a V6N6gy Fesztivdl 6s Szinh6zi Tal6lkoz6

t<irt6net6r6l nyilt ki6llit6s, amely rendezv6nysorozat legjelesebb esem6nyeit elevenltette fel' A

V6N6gy ptak tkiill/ifiison a visegr6di orsz6gok szinh6zai el5ad6sait hirdet6 transzparensekb6l

nyilt ki6llit6s a v6ci Rubra Art Lounge Etteremben. A V6ci Dunakanyar Szinhazban Az elmtlt

5 6v k7lkapcsotatai a v4 regi6ban cimmel m6ius v6g6ig volt l6that6 a szinh6z V4-es

kapcsolatainak t6rt6net6t bemutat6 t6rlat. A programsorozatot k6t turisztikai ki6llitas is

szinesitette: a budapesti 6s a v6ci rendezv6nyen a V4-es orsz5gok l6tnival6it n6pszer0sit6

kiadvanyokat kaptak az erdekl6d6k. A V6c f6ter6n megrendezett v6N6gy Nap cimfi

programon a helyi t5nccsoportok mellett V6c v6ros V4-es testv6rv6rosainak, Dubnic6nak 6s

lpolys6gnak a neptancegyilttesei is bemutatkoztak, majd kdnny(zenei koncerteket

hallgathatott a koz6ns6g. A V1NOgy Fesztivdl 6s Szinhdzi Tat6tkoz6 elm[lt 6t 6v6r6l sz6l6

kiadv6nyban megsz6lalnak mindazok, akiknek a fesztivAl kosz6nhet6. Az immar hatodik

atkalommal megrendezett V6Negy Fesztiv6l 6s Szinhazi Taldlkoz6t 2018. j0nius 294n a

F6v6rosi Nagycirkusz k<iz6p-eur6pai cirkuszmuv6szeti kavalk6dia nyitotta, majd a pragai

Svandovo Szinh6z, a L6d2-i CHOREA Szinh6z, a vars6i szinhazi Akad6mia, valamint a

pozsonyi colorato szinh6z egy-egy el6adasat lathatta a k6z6ns6g. A rendezv6ny id6n

rekordsz6m0, 10 ezer f6s latogatottsagot 6rt el.

A Pet6fi lrodalmi izeum bevonisival megval6sitott rendezv6nyek

A Magyar lrodatom v+es Mifordit6inak Tal^tkoz6idra Lengyelorsz6gb6l, szlovdki6b6l,

valamint Csehorszagb6l erkeaek mfiforditok, akik a szakmai programok mellett gondolataikat,

tapasztalataikat is megoszthatt6k egym5ssal. A T0l kds6n, t(tl korAn - Eml6kez6s 201*ra
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cimfi projekt azoknak az orsz6goknak a mUv6szeit fogta ossze, amelyek az els6 vil6gh5bor0

v6gezt6vel, a trianoni paktum a16ir5s6val valtak filggetlenn6. Az esem6nyen fell6p6 mUv6szek

6s m[iv6szcsoportok r6vid t5ncdarabokb6l, performanszokbdl es vide6 install5ci6kb6l

6ssze6ll6 60 perces alkotast hoAak l6tre. Az el6addsokat szakmai kerekasZal-besz6lget6s

zdrta. Az id6n els6 alkalommal ingyenesen latogathat6 Nydi Fesztivill kereteben olyan

dzsesszkoncertekre, szinh6zi el6ad6sokra, kertmozi vetitesekre, irodalmi estre 6s

komolyzenei hangversenyre keriilt sor, amelyeken visegr6di orsz6gokb6l 6rkezett

mUv6szekkel 6s form6ci6kkal talalkozhatott a kozons6g.

Magyarorszig v4-es elntiks6g6hez kapcsol6d6an megjelent 6s tervezett k6tetek

A Kdz6p- es Kelet-eur6pai Tdrt6nelem 6s T6rsadalom Kutat6s66rt Kozalapitv6ny kiad6s6ban,

az Eur6pa Jrivrije cimfi nemzetk<izi konferencidhoz kapcsol6d6an jelent meg a The Future of
Europe - Hungary: Brave and Free cim{i angol nyelvu tanulmenyk6tet, amely n6gy fejezetben

(Nemzeti Egyiittm0k<id6s, Magyar Modeil, A mi Eur6p6nk, Kutt0ra 6s hagyom6ny) adja kozte
a magyar politikai, gazdasSgi 6s kultu16lis 6let ismert szem6lyis6geinek k6sait.

A Zsinag6gAk Szlovdkidban cim0 ktinyv a szlov6kiai zsinagog6k bemulatasa mellett tdrt6nelmi

hetteret ny0jt t6rsegtink zsid6 oroks6ger6l, n6pszerusiti Magyarorsz6g 6s Szlovdkia

6pit6szet6t, muv6szet6t, tov6bb6 a nemzeti, etnikai es valldsi kisebbs6gek kulturalis

616ks6g6nek fontoss6g6t is hangs0lyozza.

Regi6nk tort6n6szeire kiemelt szerep h6rul, hiszen a V4 egym6s behat6 ismerete n6lkul nem

6rheti el kitr:iz6tt c6ljait. Kozalapitv6nyunk ennek megfelel6en neves tort6n6szeket k6rt fel a
visegr6di orszdgok t6rtenet6t 1945-t6l napjainkig bemutat6 tanulm6nykritet megir6sdrra. A

k<inyv cseh, lengyel 6s szlov6k fejezeteit a t6rt6n6szek anyanyelvukdn elk6szitett6k, 6s a
tanulm5nyok magyara t6rt6n6 ford it6sa is megt6rt6nt. Jelenleg a k6tet szerkesa6se zajlik.
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Magyar Parasport Napja - Parasport Konferencia V4-es szakemberek r6szv6tel6vel

Kdzalapltv6nyunk a visegr5di elndks6g kultur6lis 6s tudom6nyos programjainak szeryez6se

soran tdrekedett a legsz6lesebb k6rben lehet6s6get ny0jtani az 6rdekl6d6knek a v4
megismer6s6re. [gy sikertilt a Magyar Paralimpiai Bizotts6g bevon6sdval a visegr6di orsz6gok

egytittmuk<id6set a parasport tertilet6n is er6siteni. A Magyar parasport Napja alkalmeb6l

rendezett konferenci6ra - amelyen a visegradi orszdgokb6l 6rkez6 parasportolok es
szakemberek is r6szt vettek - Andrew parsons, a Nemzetkdzi paralimpiai Bizottsag elndke is
ellatogatott.
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A szint6n szerkeszt6s alatt 6116 Europa jdvdje cimU konferenciakotet a mSjusi Eur6pa jov6je

cimfi konferencidn r6sz'tvev6, vilagszerte isme( szak6rt6k 6ltal tartott el6adSsok, illetve a

tan6cskoz5s keret6ben elhangzott panelbesz6lget6sek anyag6t laialmazza. Az magyar

nyelvfi el6adasok angolra ford ltesa 6s lektorelasa m6r megt6rt6nt, jelenleg az angol szdvegek

magyarra fordit6sa folyik.

3.1.6 Ktizalapitvinyunk V/ks prog ramiai - id5rendben

2017. okt6ber 10. - Mi6rt j6 nektink a V4? -kerckasztal-besz6lget6s (Budapest, Tenor

H6za Mtzeum)

2017 . okt6ber 20. - Kozdsen Eur6pa i6vdi66rt - Antikommunista

szabadsegkiizdetmek, 1956 - nemzetktjzi konferencia (Budapest, V6rkert Bazar)

2017. november 21. - Kk vagyunk? - ldentftes 6s kuft(tra Kdzep-Eur6pdban -
kerekasztal-besz6lget6s (Budapest, Tenor H6za M0zeum)

2017. december 20. - V4 Nagykardcsony - iinnepi operag6la (Budapest, MUPA)

2018. februar 8. - Kulthrharc 2018 - kerekaszlal-besz6lget6s (Budapest, Tenor HAza

M0zeum)

2018. febru6r 22. - Magyar Parasport Napja, 2018 - parasport konferencia a V4-es

orszdgok szakembereinek r6szvetel6vel (Budapest, Varkert Bazar)

2018.lebruAr 24 - drprilis 30. - A V6N6gy Fesdivdl 6s Szinhdzi Tal6lkoz6 t6ft6nete -
ki6llit6s (V5c, Dunakanyar Szinh6z)

2018. m6rcius 5 - m5jus 5. - VeNegy Plakdtkiillitds (YAc, Dunakanyar Szlnh6z)

2018. mdrcius 20. - A V4 szerepe Eur6pa i6v6jdnek formebsAban - kerekasztal-

besz6lgetes (Budapest, Tenor H6za M(zeum)

2018. aprilis 5. - V4 Tdncgdla (Budapest, Nemzeti Szinh6z)

2018. 6prilis 07 - m6jus 31 . - Az elmilt 5 6v k1tkapcsolatai a V4 r6gi6ban - ki6llitrs

(V6c, Dunakanyar Szinh6z)

2018. 6prilis 8. - V4 Operagela (Pozsony, Slovak Filharmonia)

2018. 6prilis 1'1. - V4 Operag1la (Vars6, Filharmonia Narodowa)

2018. 6prilis 1 3. - Wind Singers koncert (Dunaszerdahely, Jaz Club DS)

2018. dprilis '13. - V4 Operageb (Pr6ga, Obecni Dum, Smetana Hall)

2018. dprilis 24. - V4: Europa gazdasdgi motoria? - kerekasztal-besz6lget6s

(Budapest, Terror Haza M0zeum)

20t8. 6prilis 26 - m6jus 6. - Soundweaving V4 Edition - ki6llitSs (Vars6, Galeria

Apteka Snuki)
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2018. m6jus 4 - 20. - Entree V4 - ki6llit6s (Pozsony, Szlovikiai Magyar Kult0ra

M0zeuma)

2018. m6jus '10 - '16. - Entree V4 6s Soundweaving V4 Edition - ki6ilit6s (Ljubtjana,

Balassi lnt6zet)

2018. m5jus 11. - V4 Operettgdla (Brijsszel, Flagey)

2018. m6jus 1'l - 21 . - Soundweaving V4 Edition - kieltitas (Budapest, MopA)
2018. mSjus 13. - V4 Tdncgdla (Wroclaw, Teatr Capitol)

2018. m6jus 18 - 21. - lll. Budapesti Nemzetklzi K6rus1nnep, a Visegr6di Csoport

Magyar elndks6ge alkalm6b6t (Budapest, MUpA)

2018. m6jus 19 - 26. - Soundweaving V4 Ectition - ki6ilit6s (L6dZ, L6d2 Design
Festival)

2018. m6jus 19-26. - Entr^e v4 - ki6llit6s (vars6, vars6i Magyar Kulturdlis lnt6zet)
2018. m6jus 22. - Piotr Anderszewski 6s a Sk6t Kamarazenekar koncertje (MupA)
2018. m5jus 23 - 24. - Europa j6v6je - nemzetk6zi konferencia (Budapest, v6rkert
BazAr)

2018. mdjus 26 - j0nius 13. - Turisztikai ki6ltit6sok a V4 orsz6gok kedvelt 0tic6ljainak
n6pszer0sit6s6re (Budapest, V6c)

2018. m6jus 28 - j0nius 1. - soundweaving v4 Edition 6s Entr6e v4 - kial,itits (Kassa,
Rov6s Akad6mia)

2018. m6jus 30 - jrinius 7 . - soundweaving v4 Edition es Entree y4 - kiallitas (Gy6r,
R6mer Fl6ris Mfiv6szeti 6s Tdrt6neti M0zeum, Esterh6zy palota)

2018 j0nius 1 - 30. - Young visegrad photography -tot6ki5ilitds (Budapest, pozsony,

Pr6ga, Szczecin)

2018. j0nius 2. - centrar European Jazz conection koncert (pr6ga, palac Acropolis)
2018. jtnius 2. - VdNdgy Nap (V6c, F6t€r)

2018. jUnius 2. - Wind Singers koncert (Katowice, Katowice City Gardens)

2018. jtnius 3. - central European Jazz conection koncert (wrocraw, stary Klasztor)
2018. j[nius 5 - 15. - soundweaving v4 Ectition - kiallit6s (pozsony, Magyar rnt6zet)

2018. j[nius 5 - 15. - Entrde V4 - kiitllitAs (Budapest, Hybridart Space m0terem)
2018. jtnius 8 - 10. - A Magyar lrodalom v$es Mafordit1inak raldrkoz6ja (Budapest)
2018. j[nius 9. - Central European Jazz Conection koncert (Somorja, Mozi Klub)
2018. j[nius 1'l -21. - soundweaving v4 Edition - kiaflitas (praga, Magyar rnt6zet)

2018. j0nius 14. - Katmir panni Tri6 koncert (pr6ga, Lengyel Nagyk6vets6g
Disrerme)
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2018. j0nius 16.-T(l k'sdn,thl kordn. Emlakezds 191Sra- performansz (Budapest,

Bajor Gizi Szin6szm0zeum)

2018. j[nius 17 - 30. - Ny6ri Fesztiv6l feat. V4 (Budapest, Pet6fi lrodalmi Mfzeum)

2018. jrinius 19-25.- Entrde V4 -kiAllilAs (Pilsen, Galerie Vestiedu)

2018. j0nius 22 - j0lius 19. - Soundweaving V4 Edition - ki6llit6s (Pecs, Kod6ly

K6zpont)

2018. junius 26. - V4 TencgAla (Pr6ga, Congress Hall)

2018. j0nius 26 - j0lius 2. - Soundweaving v4 Edition - kiSllit6s (Pilsen, Galeria

Vestfedu)

2018. j0nius 27. - V4 Tdncgdla (Pozsony, V6rosi Szinhdz)

2018. j0nius 29. - Central European Jazz Conection koncert (Budapest' BMC)

2018.j0nius29._Vl.V6N6gyFesztivill6sszinh'ziTalillkozonyit6unneps6ge,a

FSv6rosi Nagycirkusz: K6z6p€u16pai cirkuszmuv6szeti kavalkddja (V6c, Duna-part)

20.t8. j0nius 29 - julius 19. - Entr^e V4 - kiSllit6s (P6cs, Nick Art & Design Gal6ria)

2018. jtnius 30. - V4 Operettgdla (MUPA)

2018. j0lius 5-8.VI. V'Ndgy Fesztivdl es Szinh1zi Tal6lkoz6 (YAc, Duna-part)

2018. jolius 19 - julius 31 . - K6z6s titkaink - tot6kiallitas (Budapest, Hybridart space

Galeria)

2018. j0lius 20 - jrilius 3'1. - K6z6s titkaink - fot6ki6llit6s (Pecs, Nick Art & Design

Gal6ria)

2018. j0lius 25 - j0lius 31. - Entee y4 - kiallitas (Praga, Artery Gallery)

3.2 Els6 vilSghribor0s centeneriumi proiekt 6s rendezv6nysorozat

A Korm5ny az els6 vil6gh6boni kirobbanas6rnak t 00. 6vfordul6j6ra, illetve a 2020-ig lan6

centeniriumi programsorozat lebonyolit6s6ra letrehozta az Els6 Vilighaborfis

centeneriumi Em16kbizottseg o\147212012 (X. 29. ) szam0 Kormenyhatarozat). Az el6zetes

terveknek megfelel6en az Eml6kbizottsdg 6s a titk6rs6gi feladatokat ellet6 XX. Szazad lnt6zet

a lrat 6ven at hrt6 centenariumi programsorozat sordn folyamatosan dolgozza ki (1) a

k6zponti megeml6kez6sek, rendezv6nyek, ki6llit6sok, tudomanyos 6s oktatasi programok

koncepci6it 6s val6sitja meg azokat, illetve (2) egytittmuk6desben az illet6kes nemzetkiizi

szervezetekkel iranyit6 szerepet vallal nemzetkdzi programsorozatok koordin6l6sdrban' Az

Eml6kbizottsag 6s a XX. Szazad lntezet a centen6riumi programsorozat 6ssZ6rsadalmi

jellegenek er6sit6se 6rdek6ben ugyanakkor (3) t6bb ezer hazai szervezetnek, helyi

k6z6ss6gnek, telepiil6snek kinil folyamatos p5ly6zati lehet6s6get'
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A Kormany 2018 m6rciusdban Schmidt iraria f6igazgat6 asszonyt nevede ki a

centen6riumi megem16kez6s-sorozat konnanybiztosanak.

Az els6 vil69h6borf centeneriumi megeml6kez6seinek legfontosabb tudom6nyos 6s

eml6kezetpolitikai alapvet6seit az Em16kbizotts6g 6s a Tudom6nyos Tanecaad6 Testiilet

kozdsen dolgozt6k ki:

- rij 6rtelmez6si keret teremt6se, amely a sz6z 6ven 6t sulykolt ellent6tp6rok (gy6ztes-

vesztes, aldozalagresszor stb.) helyett val6s lehet6s6get ad az esem6nyek

6rtelmez6s6re;

- a nemzeti ktiz6ss6g6rt meghozott 6ldozatok (katona h6sok) felmutat5sa,

em16km0vek felUjitesa;

- orszigos k6pz6si 6s egy6b oktatisi programokkal megsz6litani a fiatalokat;

- k<iz6ss6gi eml6kezet er6sit6se;

- nagyszabisri ktizponti programokkal 6s hozzdrjuk kapcsol6d6 nyilv6noss6g-

munk6val (ki6llit6sok, nemzetkdzi tan6cskozSsok, kampdnyok) felkelteni a hazai 6s

ktllfdldi kdz6nseg 6rdekl6d6set;

- folyamatos paryizali lehet6s6gekkel forrdst teremteni a helyi ktiz6ss6gek

megeml6kez6seihez.

3.2.1 Els6 vi169h6borts centenariumi p6ly6zatok

Az 6vfordul6hoz k6t6tt p6lySzatok meghirdet6s6vel 6s koordin6l6s6val az Els6 Vil6gh6borrls

Centen6riumi Eml6kbizotts6g a XX. Sz6zad lnt6zetet bizta meg. Az els6 pSly6zati ciklus 2014.

janu5r 15-6n indult, melynek keret6ben m6d nyilt tudomdnyos m(vek megjelentet6s6re, els6

vilaghabonls eml6km0vek helyre6llit6s5ra, tudom6nyos 6s kulturSlis rendezv6nyek,

mfiv6szeti tev6kenys6gek megval6sit6s6ra, valamint jat6k- 6s dokumentumfilmek

forgat6kdnyveinek megalkot6s6ra. A paly6zatok kezel6s6re m6g 20121-ben rin6l16 nyilv6ntart6i

rendszert l6tesitettiink.
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A 2018. 6vben okt6ber kozep6ig 367 pilyizat 6rkezett be, amelyek ktiziil 78 nyert' 59 el

lett utasitva, 230 eset6ben pedig m6g nem sziiletett dtint6s. A be6rkezett palyazatok

tematikai bontdsban:

nyert: 7 db

nyert: 59 db

nyert: t2 db

elutasitva: 8 db

elutasitva: 23 db

elutasitva: 28 db

3.2,2 Rendezv6nysorozathoz kapcsol6d6 programok, esem6nyek

Az Eml6kbizottsdg 6s a XX. Sz6zad lnllzel az elm0lt 6vekben t6bb tucatnyi rendezv6nyt

szervezett. A centen6riumi rendezv6nyek (tudom6nyos 0l6sek, filmvetitesek, kiallltdsok,

nemzetk6zi egyUttmfikdd6sek stb.) egy r6sz6t kozvetlenill a XX. Sz6zad lnt6zet

programirodaja val6sitotta meg, m6s r6sz0k p5lydzati t6mogat6ssal jott l6tre egy6b

int6zm6nyek programjak6nt.

Fronlmozi: Frants - Filmvetit6s a Kino Caf6 oziban (2018. ianuir 10.)

Az Els6 Vil6gh6borris Centen6riumi Eml6kbizotts6g Frontmozi clmfi vetit6ssorozalenak 28.

alkalmat 2018. janu6r 10-6n tartottuk a Kino Caf6 Moziban. A 2018. 6v l. vetit6si 6vadj6nak

els6 vetit6s6n Frangois Ozon 2016-ban forgatott, fekete-feh6r Frantz cimii film,let vetitetttik.

Ezzel a filmj6vel Ozon r6szben r6c6fol "fenegyerek'-hir6re, 
r6szben azonban er6siti is azt,

hiszen az 1930-as 6vekbeli Hollyrood-i melod16ma remake-je nelkill<izi a rendez6re jellemz6

szatirikus vonulatot, de filmnyelv6ben 6s bizonyos megold6saiban a m6ra nem tUl kdzkedvelt

mffaj ,,konzervativ l6zadds6t" hajtja vegre - ellapitotta meg Van6 Aftila filmtort6n6sz, egyetemi

el6ad6, a Filmvil6g magazin szerkeszt6s6gi tagja 6s az 6t k6rdezS B6k6s M6rton tort6n6sz, a

Tenor Haza Mfzeum kutatesi igazgat6ja. A filmet kultur6lis 6s filmtortdneti kontextusba

helyez6 negyed6res besz6lget6sb6l kidertilt az is, hogy Ozon alkotasa nem v6letlen[il volt a

2016-os 6v nagy filmes esem6nye, a mozi n6pszerus6g6t ugyanis a szin6szi j6t6k hitelessfue

6s a benne rejtetten v6gigvonul6 feszults6g fenntartasa egyarant indokolja. A rendezv6ny

telthazas (90 n6z6) volt. A szakmai besz6lget6st Kdzalapitvenyunk sajt6s-vide6s st6bja

dokumentalta.
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Frontmozi: Passchendaele - Filmvetit6s a Kino Caf6 Moziban (2018. febru6r 14.)

Az Els6 Vil6gh6bor0s Centeneriumi Eml6kbizotts5g Frontmozi cimfi vetit6ssorozalAnak 29.

alkalmat 2018. februar 14-6n tartottuk a Kino caf6 Moziban. Ezrlttal a 2oo8-as torin6i

filmfesztivdlt megnyit6 hdborus dramet, a Passchendaele cim0, kozel ket6r6s alkot6st

vetitettiik le, angol nyelven, magyar feliraftal. paul Gross (ir6, rendez6, f6szerepl6) alkot6sa

az l. vil6gh6bor0ban harcol6 kanadai gyalogs6gnak 6llit eml6ket, benne a szerelmi t6rt6net, a

h6torsz6g megprobaltatasai 6s a lov6sz6rokharc egym6ssal p6rhuzamosan keri]lnek

bemutatasra. A film meghatdroz6 esem6ny6r6l , azaz a harmadik ypern-i c.sata n6ven ismertt6

valt, a film cim6t is ad6 belgiumi falu k6rtili elh0z6d6 harcr6l Stencinger Norbert tort6nesz,

hadszint6rkutat6 tartott rovid el6ad6st. A rendezv6ny mintegy 80 n6z6t vonzott. A szakmai

besz6lget6st Kdzalapitvenyunk sajt6s-vlde6s stdbja dokument6lta.

Frontmozi: szerelemben, hibortban - Filmvetit6s a Kino caf6 iloziban (2olg.6prilis 4.)

Az Els6 Vi169h6borUs Centen5riumi Em16kbizottsAg Frontmozidm0 sorozat6nak 31. vetit6s6n

- 2018. 6prilis 4-6n - olyan zs6nerfi filmet mutattunk be, amely eddig meg nem szerepelt a
repertoarban. Az oscardijas Richard Attenborough 1996-os szerelemben, h6bor0ban cimii
alkot5sa a vildgh6bor[s tematik6jri romantikus drama 6s az etsJtajzi ihlet6s0 jat6kfitm

otvozete. Bek6s Marton, a Tenor H6za Muzeum kutatasi igazgat6ja k6rd6seire szekfu Andras
filmtort6n6sz, egyetemi lanar elmondta: b6r a Hemingway-adaptdci6k nem m(k6dnek j6l a
filmvdsznon, az amerikai k6 tin6letrajzi kisnovell6j6b6l k6sziilt film hiteles 6s hordozza a

1F

Frontmozi: Katonazene - Filmvetit6s a Kino Caf6 oziban (2018. mircius 14.)

Az Els<i Vildghdboris Centen5riumi Eml6kbizotts6g FrontmozicimU sorozat5nak 30. vetit6s6n

- 2018. marcius 14-6n - ism6t magyar filmet l6thattak az 6rdekl6d6k. Az 1961-ben k6sztilt

Katonazen6t Marton Endre, a Nemzeti Sz in h azf6rendezoje forgatta egy Br6dy s6ndor-novella
alapj6n. "A szocialista propagandafilm, a marxista ir6nymozi 6s a magyar 0jhulldm kozotti

hossz0 6tmeneti id6szakban sztiletett alkotasban egy szdzadfordul6s t<irt6net elevenedik meg,

amely a Monarchia sz6p homlokzata mdgott erlel6d6 tarsadalmi konfliktusokba enged

betekintest, de egyaltal6n nem pertosan. A filmet nyelve, megolddsai, 6s szt6rszereposzt6sa

kiemeli a K6d5r-rendszemek err6l az id6szake16l jogosan gondolt sematizmusb6l" - fejtette ki

Gelencs6r G6bor filmszakir6, egyetemi tan6r, a pannonhalmi szemle f6szerkeszt<ije B6k6s

M6rtonnal, a Terror H6za M0zeum kutatasi igazgat6jdval beszelgetve. A vetit6st mintegy 60

n6z6 tekintette meg. A szakmai beszelget6st Kozalapitv6nyunk sajt6s-vide6s st6bja

dokument6lta.
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m0faj6ra jellemz6 6sszes er6nyt. A filmszak6rt6 hozzatette: a kirhezi tort6net minden iz6ben

megtort6nt esetet dolgoz fel. A vetit6sen a 90 f6r6helyes moziterem 70 sz6ke foglalt volt. A

szakmai besz6lget6st Kdzalapitu6nyunk sajt6s-vide6s st6bja dokument6lta.

Frontmozi: Gsillagosok, katonik - Filmvetit6s a Kino Caf6 iloziban (2018' mijus 9.)

Az Els6 Vilaghabor0s centen5riumi Eml6kbizottsag Frontmozi clmfi sorozat5nak 32.

rendezv6ny6n - 2018. m6jus 9-6n - Jancs6 Mikl6s 1967-ben bemutatott, a volga-menten 6s

Budapesten forgatott Csitlagosok, katondk cimU alkotesat vetitettiik le a Kino Caf6 Moziban.

Az els6 magyar-szovjet koprodukci6ban k6sziilt j6t6mlm az egykor,,Nagy Okt6beri szocialista

Fonadalomnak' nevezett bolsevik puccs 6tvenedik 6vfordul6j6ra k6sztilt, m6gsem volt

mindenki marad6ktalanul el6gedett vele. Ennek okait, kdrtilm6nyeit 6s politikai kontextusat

Hirsch Tibor kritikus, filmtdrt6n6sz vilagitotta meg a Tenor H6za M0zeum kutatdsi igazgat6ja,

Bek6s Marton t6rt6nesz k6rd6seire v5laszolva. A programot 60 n6z6 kis6rte figyelemmel. A

rendezv6nyt megel6z6 besz6lgetest saj5t sajt6s-vide6s csapat dokument6lta.

Frontmozi: Az obsitos - Filmvetit6s a Kino Caf6 oziban (2018. j(nius 13.)

Az ElsS Ml6gh6borus Centen6riumi Eml6kbizottsig Frontmozi cim rendezv6nysorozat6nak

33. vetrcs6t 2018. jonius 1 3-6n tartottuk a Kino Caf6 Moziban: ez0ttal Balogh B6la filmrendez6

.1917-ben forgatott, Az obsitos cimu n6mafilmj6t tekinthett6k meg az 6rdekl6d5k. Az alkot6s

igazi filmt<irt6neti ritkaseg, hiszen a t<ibb mint 600 magyar n6mafilmnek alig 10 sz6zal6kSt

sikertilt restaurelni, s kdztlLik ez az egyetlen, amely haborfs t6mat dolgoz fel. A t6rt6net ket

egymasra megsz6lal6sig hasonlit6 katona trag6diaj6t mondja el. Egyikiik elesik a fronton, igy

a mdsik a hSboru veg6n azd a szendekkal keresi fel az elhunyt csal5djdt, hogy koz<ille veliik

t6rsa hal6lhk6t. A csal6d azonban a hasonl6s6g miatt azt hiszi, hogy sajat rokonuk t6rt haza.

A f6h5s a film v6g6n felfedi kil6t6t, azonban az elhunyt katona 6desanyja ennek ellen6re is a

fiev6 fogadja. A filmet Lakatos Gabriella filmtort6nesz, az ELTE BTK doktorand6ja 6s Balogh

G6bor, a Tenor HAza Mfzeum tdrt6n6sze a vetit6st megel6z6 rovid besz6lget6sben helyezte

kontextusba. A besz6lget6s soran kit6rtek a magyar n6mafilmgy5rt6s tdrt6net6re 6s Balogh

B6la munkass6g6ra, kiemelve, hogy a rendez6 olyan trtikkokkel dolgozott a filmben, amelyek

meghaladt6k a korszak nemafilmes szinvonal5t. A rendezv6nyt - amelyen mintegy 60 f6 vett

r6sZ - sajdrt sajt6-vide6s csapat dokumentafta.
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Az Els6 Vi169hdbor0s Centendriumi Eml6kbizottsAg Frontmozi cimU sorozatanak 34. vetites6t

2018. szeptembet 12-en ta(ottuk a Kino Caf6 Moziban, ahol egy, a haz6jeban komoly

kozons6gsikert aratott francia kort6rs alkot6st lathattak ldtogat6ink. A Viszontbtesra odaf1nt

cimu, kdzel k6t6r6s dr6ma, az azonos cim0 hdbor0s nagyreg6ny adaptaci6ja, rendez6je 6s

egyik friszerepl6je Albert Dupontel. Az ets6 vil5gh5bor0 k6vetkezmenyeit fetdolgoz6,

szilne6lis, b6tor 6s nagyon 6rz6keny k6pekkel jellemezhet6 alkotast6l nem v6rtak sikert,

m6gis hatalmas 6rdekl6d6s 6s dijes6 kis6rte. A film esztetikai es kult0rtorteneti

vonatkoz6sair6l Gyongydsi Lilla filmszak6rt6, a Filmtekercs.hu rovatvezet6je besz6lt B6k6s

M6rton ttirtenesznek, a Terror H6za Mrizeum kutatasi igazgatojenak kerd6seire v6laszolva. A

telth6zas rendezv6nyt mege16z6 eszmecser6t saj6t sajt6s-vide6s csapal dokumentana.

Frontmozi: A baracktotvaj - Filmvetit6s a Kino Caf6 oziban (2018. okt6ber i0.)

Az Els6 Vi169h6bor0s Centen6riumi Eml6kbizottsAg Frontmozi cim0 sorozat5nak 35. vetit6s6t

2018. okt6ber 1 0-6n tartottuk a Kino Caf6 Moziban, ahol A baracdotvaj cimil fekete-feh6r

bolg6r filmdr6m6t mutattuk be a Bolgar Kuttur6lis lnt6zettel egytittmukodve. Az ,1964-ben

k6szult alkot6s forgat6kdnyvet a nagy bolg6r rendez6, Vlo Radev irta egy.1960-as, magyar

nyelven szinte azonnal megjelentetett h6borrls novell6b6l, amely egy bolg6r ezredes

feles6g6nek 6s egy szerb hadifogolynak a tragikus szerelm6t mes6li el igen 6rz6kenyen, a

vegkifejletet tekintve dremai er6vel. A filmr6l 6s Bulgaria l. vildgh6boni alatti, illetve azt kovet6

tortenet6r6l Olga Popova, Bolg5r Kultur5lis lnt6zet igazgatoja beszetgetett B6k6s M6rton

t6rt6n6sszel, a Terror Hdza Mrlzeum kutat6si igazgat6j6val. A telth6zas vetitesen a hazai

bolgar kdzoss6g szdmos megbecsult tagja is megjelent. A rendezv6nyt megel6zri besz6lget6st

a K6zalapitv5ny sajt6s-vide6s stabja dokument6lta.

Frontmozi: Fibiin Bilint tal6lkozisa lstennel - Filmvetit6s a Kino Caf6 Moziban (20i8.

november 14.)

3t

Frontmozi: Viszontl6tSsra odafdnt - Filmvetit6s a Kino Caf6 oziban (2018. szeptember

12.1

Az Els6 Vil6gh6bor0s Centendriumi Eml6kbizottsSg Frontmozi cim0 vetit6ssorozatdnak 36.

vetit6s6n - 2018. november 14-6n -Febizoftan F1bi4n Bdlint tal6lkoz6sa /srenne/cimU 1980-

as filmj6t tekanthettek meg az 6rdekl6d6k. A rendezri 6letmiiv6nek kutat6ja, Barabas Klara

filmkritikus 6s rendez6, az MTVA filmszerkesZ6je B6k6s Mdrtonnak, a Terror H6za Kutat5si

igazgat6jSnak k6rd6seire v6laszolva elmondta, hogy a film a rendez6 magyar parasai 6letet

bemutat6 sorozatanak zA16 darabla, amelyben a 16 olyannyira jellemz<i filmnyelv teljes



eg6sz6ben kibontakozik. A telth6zas rendezv6nl megel6z6 besz6lget6st sajat sajt6s-vide6s

csapat dokument6lta.

3.2.3 A Kiilgazdaslgi 6s Kiiliigyminiszt6rium (KKM) programiai

A megem16kez6s-sorozat tartalma 6ltalSban megegyezik az itthonival: konferenci6k,

h6tt6rbesz6lget6sek, ktinyvkiad6s, film; legnagyobb sz6mban eml6km0vek fel0jit6s6val'

kultu16lis rendezvenyekkel 6sszefiigg6 tev6kenys6geket olel fel. A rendezvenysorozat elemei

k6zill kiemelhet6 a m6g a Balassi lnt6zet dltal elinditott, majd 2017161 a KKM rendezv6nyek6nt

folytat6dott SzSz 6ves a Csdrd6skirdlyn6 cimI el6adSs-sorozat, amelynek keret6ben sz6mos

magyarorsz6gi 6s kOlhoni nagyv5rosaiban l5thatta 6s hallhatta KSlmdn lmre legismertebb

operettj6t a nagykozons6g.

3.2.4 B6lyegiv az Els6 Vil6gh6borri katonah6seinek eml6k6re (20'18. okt5ber

2s.)

Az Els6 Vil6gh6bor0 kapcs6n f6k6nt az 6ldozatok 6s a h6si halottak sz6m6t szok6s emlegetni,

csak kevesen tudnak arcokat 6s neveket tarsitani a lov6sz6rkok h6seihez. Ezeknek az

elfeledett katon6knak, katonatisleknek 6llitoft em16ket a Koz6p- 6s Kelet-eu16pai T6rtenelem

6s T5rsadalom Kutat6s66rt Ktizalapitv6ny, az Els6 Vi169h5bor0s Centen6riumi

Emlekbizottsag 6s a Magyar Posta Zrt. azzal a balyegiwel, amely az 1914 6s '1918 k6z6tti

harcok tiz magyar h6s6t -, b5r6 Szurmay SSndor t6bornokot, dr. drddgh Laios f6hadnagyot,

bar6 Proff S6ndor f6hadnagyot, Cucor Jdnos n6pfelkel6t, Febry B6la hadnagyot, Kratochwill
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Frontmozi: Szam6r€ziget rabjai - Filmvetit6s a Kino Caf6 Moziban (2018. decemb€r 13.)

Az Els6 Vi169haborus Centen6riumi Eml6kbizotts5g Frontmozicim! sorozat6nak 37. - egyben

befejez6 - vetit6s6t 2018. december 13-6n tartottuk a Kino Caf6 Moziban, ahol eztttal a

Szamdr-sziget rabjai cimil magyar dokumentumfilmet l6thatt6k az erdekl6d6k. A 201S-ben

k6sztllt alkotas - Margittai G6bor forgat6k6nyvir6 6s Major Anita rendez6 munkdja - annak az

elhallgatoft tort6netnek eredt nyom6ba, mi tort6nt 100 6wel ezel6tt a sziget granitsziklSi k6z6tt

l6tesitett els6 vil6gh6bor0s hadifogolytaborban, ahol leirhatatlan szenved6sek kdzdtt

raboskodtak az osztrek{agyar hadsereg szerb fronton fogs6gba esett katonai. A filmr6l 6s

annak t6rt6neti h5tter6r6l Ger6 Andr6s, a Habsburg Tdrteneti lntezet igazgat6ja besz6lgetett

B6k6s Merton tdrt6n6sszel, a Tenor H6za M0zeum kutat6si igazgat6j6val. A rendezv6nyt

megel6z6 besz6lget6st a Kdzalapitv5ny sajt6s-vide6s stdbja dokumentafta. A latogat6k

megtekinthettek azt az dsszefoglal6 kisfilmet is, amely a 2014ben indult Frontmozi-sorozat

legemlekezetesebb perceit eleveniti fel.
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Karoly ezredest, scheip Frigyes nepfelkel6 tiszl helyettest, prigl ram6s 6rk6szt, perczel oliv6r
sz6zadost 6s Kem6ny Tibor f6hadnagyot 6br6zolja. A Hefelle G16ria grafikus tervezte belyegiv
tinnep6lyes kibocs6t6s6ra 2018. okt6ber 25-en kerrjlt sor a Tenor H6za M0zeumban.

3.2.5 Uj vilig sztleteft - EIs6 vilighiborris kiizponti kiillitis a virkert Bazirban
/lll. iitem/ (2018. november 23.)

Az Els6 Vil6ghSbor0s centenariumi Emt6kbizottsag t6mogates6val 6s megbiz6s6b6l a XX.

Szdzad lnt6zet szakmai szervez6seben elk6sztilt Eur6pai testverh,borl 1g14-1918 cimo
kiellit6s 2015. j0lius 7-6n nyitotta meg kapuit a l6togat6k el6tt a varkert Bazarban. A tarlat
m6sodik r6sze A hdboru urai cimmel, l. Ferenc J6zsef osztr6k cs6sz6r 6s magyar kir6ly
hal6l6nak 100 6ves evfordul6j6n, 2016. november 28-5n nyitt meg a l6togat6k et6tt. A )(X.

Sz6zad lnt6zet az Eml6kbizotts6g ir6nyit6sdval 2017 eso fel6ben megkezdte a harmadik es
egyben a ki6llitast lez6r6 t6rlatszakasz kidolgozaset, de - tekintettel a Magyarorsz6g V4-es
elnoks6g6hez kapcsol6d6 munkalatokra, tovabbi arra, hogy a ki6llit6si tereket v+es irod6k
foglalt5k el - a tervez6s csak 2018 m6rcius6ban folytat6dhatott, mig a kivitelezes a V4-es
irod6k kikciltdz6se ut6n kezd6dhetett meg.

A Ficzere Anett bels66pit6sz 6s Tak6cs Tam6s tervez6grafikus elk6pzel6sei alapj6n fet6pitett
0j viteg szabbft cimu tSrtatot 2018. november 23-dn nyitotta meg Kov6r L6szl6, a Magyar
Orsz6ggy0l6s elndke, kdsz0nt6t mondott R6tv6ri Bence, az Emberi Er6forrdsok Miniszt6riuma
parlamenti allamtitkara 6s Schmidt M6ria, a XX. szazad lntezet f6igazgat6ja. A v6rkert Bazdr
harmadik emelet6n berendezett t5rlatr6sz a nagy habonl v6g6t, a harcokat lezar6
b6kerendszert 6s az ennek alapj6n megszulet6 0j vildgrendet mutatja be, de korszak pusztit6

spanyoln6tha j5rvanyaval is ktil6n terem foglalkozik. A ki6llitasi terekben az instaileci6 mellett
filmvetit6s, egy hatalmas foldgrimb, valamint infografikak 6s 6rint6k6perny6s tartalmak teszik
teljess6 az elm6nyanyagot. A kidilitds hontapja virtu6lis tarlatvezet6st nytjt a l6togatok

sz6mara. A t5rlat f6 kuretora Schmidt M6ria, a xx. sz6zad lnt6zet f6igazgatoja, kurdtorai Ger6
Andr6s, a Habsburg Tdrteneti lnt6zet igazgatoja 6s Tailai c6bor, a XX. Szdzad lnt6zet
programigazgat6ja.

3.2'6 0j viligrend sziiletett - Nemzetk<izi Konferencia a v6rkert Baz6rban (201g.

december '12.)

A kozponti kiSllit5shoz, illetve az els6 vildghabor0 lez6r6s:inak 100. 6vfordul6j6hoz
kapcsol6d6an a XX. Sz6zad lnt6zel nemzetk6zi konferenci6t rendezett 201g. december 12-

6n, a V6rkert Eazarban. Az U.i vil6grend szijletett cim[i rendezv6ny h6rom fri t6makorben (Az

0j vil6grend, A h6bor0t lezar6 b6kerendszer, A nemzeti onrendelkez6s k6rd6se) t6rgyalta a

I
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nagy haborut k6vet6 id6szak esemenyeit 6s a bekeszerz6desek ktivetkezm6nyeit. Az el6ad6k

kdztjtt olyan ismert 6s elismert hazai, illetve nemzetkdzi szakert6kkel tal5lkozhattak az

6rdekl6d6k, mint Balogh Andr6s, B6k6s M6rton, lvo Banac, Alain de Benoist, Frank Ftiredi,

Ger6 Andrds, Peter Merz, Sean McMeekin, Joshua Muravchik, Valerij Leonidovics Muszatov,

Schmidt M5ria, valamint Szak6ly S6ndor. A z6r6besz6det R6tvdri Bence, az EMMI parlamenti

6llamtitkSra, az Els6 Vil6gh6bor0s centenSriumi Emlekbizottsag tagja tartotta. A

konferenciaterem el6tereben Gyarmati lstvan fot6kiallit6s6t tekinthette meg a rendezv6ny

koz6ns6ge. A tadaton azok a k6pek voltak l5that6k, amelyeket a fot6muv6sz az tJi vil6g

sztiletett cimt ki5llit5son k6szftett.

3.2.7 Oi vitag sztiletett - Orczigos pedag6gusk6pz6si program

Az Els6 vil5gh6borts centendriumi id6szak kiemelt feladata az 6lta16nos 6s k6z6pfok0 oktat6si

int6zm6nyek bevon6sa a megeml6kez6s folyamataba, igy a pedag6gusok munkajanak

t6mogat6sara dolgoaunk ki programelemeket. A kor6bbi, '1956-os tematik6jti

pedag6guskepz6shez hasonl6an 2017 v6gen megtort6nt az akkredit6ci6ja annak az orsz6gos

pedagogusk6pz6s-sorozatnak, amelynek a kereteben a tanerok (nem kiz6r6lag a

tdrt6nelemtanarok) megismerhetik az Els6 Vi169h5boruval kapcsolatos legkorszerijbb

tudom6nyos eredm6nyeket, tov6bb5 olyan oktat6s-m6dszertani javaslatokkal tal6lkozhatnak,

amelyek megktinnyitik 6s elvezetesse teszik a tan6rai foglalkoz6sokat.

Az oktat6k kivalasztSsa 6s a seg6danyagok kidolgoz6sa utan 2018 januarjaban lezajlottak az

oktat6kat felk6szit6 k6pz6sek 6s febru6r 2-t6l megindult az orszegos pedag6gusk6pz6s. A

tort6nelmi 6s pedag6giai tematikai egysegeket egyar6nt tartalmaz6 tov6bbk6pz6sen

r6sztvev6 pedag6gusok megismerhett6k az els6 vi169h6bonira vonatkoz6 6tfog6 jelleg0 hazai

6s ktilfdldi ttjrt6neti kutatasok eredmenyeit, illetve a korszak tan6rai 6s tan6ran kivtili

feldolgoz6s6val kapcsolatosan is m6dszertani [tmutat6t kaptak.

A 2018. evi k6pz6si helyszinek cegl6d, Mez6k6vesd, Kecskem6t, K6spallag, Erd6spuszta 6s

Batatonkenese voltak. okt6ber 31-ig 145 csoport indult, 6tlagosan 24 fovel, igy a k6pz6seken

osszesen 3481 pedag6gus vett reszt. A k6pz6seken r6srvev6 pedag6gusok visszajelz6sei

k<izel 95 sz6zal6kos (94,3 sz6zalekos) el6gedets6get mutattak.

A 2018. m5rcius 5-i k6spallagi k6pz6sen R6tu6ri Bence, az EMMI parlamenti allamtitkara, a

2018. 6prilis 5-i mez6k6vesdi k6pz6sen pedig Balog Zoften, az emberi er6forrdsok miniszlere

kosz6ntdtte a pedag6gusokat 6s tartott el6ad6st a tortenelemoktatSs, illetve a XX. szAzad

t6rtenet6t alapvet6en meghata10z6 els6 vi169h6bonival kapcsolatos ismeretek felfrissit6s6nek

fontossaga16l.
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3.2.8 Aa els6 viligh6bor(s rendezv6nysorozat kiadvSnyai

Az els6 vil6ghdbor0s rendezv6nysorozat kereteben 2018-ban is t6bb izgalmas, hi6nyp6fl6, a

maga nem6ben egyedUl6ll6 kiadv6ny l6tott napvil6got. llyen a Mer1nyleft6l hadizenetig - A

bdke utolsl h6napja a Monarchia Magyarorszdgen (914. jhnius 2A.-1914. jtilius 28.) cimti

kotet folytatdsdnak is tekinthet6 A beke elsd h'napja Magyarorszdgon (1918. november 3. -
1918. december 3.) cim0 kdnyv, amely azt mutatja be korabeli sajt6megjelen6seken keresaul,
mi jellemezte Magyarorsz6got a habor0t kovet6 b6ke els6 h6napj6ban.

Ktildnleges, sz6p kivitelu kiadv6ny a Hadifogoly voltam szib1ridban - vdndor Ferenc naptoja
(19111920) cimu eml6kirat, amety egy ets6 vil5gh6borrls frontot megj6rt, majd orosz
hadifogs6gba esett magyar altiszt k6zir6sos napl6ja nyom6n mes6li el ot s0lyos 6v tdrt6net6t.

Ugyancsak az els6 vildgh6bortis rendezv6nysorozat keret6ben, Tisza lstv6n egykori
miniszterelncik hal6l6nak sz1zadik 6vfordul6ja alkalm6b6l latott napvilagot ism6t az id6n
janu6rban elhunyt r6k6czki Ldszl6 tdrt6n6sz Tisza lstvin eszmei, potitikai arca cimfi
monogr6fi5ja, amelyet okt6ber 30-6n mutatott be schmidt M6ria, a Tenor H6za Mrlzeum
f6igazgat6ja, a XX. sz6zad lnt6zet vezet6je 6s Balog Zolt6n minisztereln6ki biztos, a polg6ri

Magyarorsz6g6rt Alapitvdny elnoke a Tenor Hdza M0zeumban.

3.3 Az 1956-os Eml6k6v programelemei 6s rendezv6nysorozata

A Korm6ny az '172812015. (X. g.) Korm. hatarozatdban - az .r 956-os forradalom 6s
szabads6gharc 60. 6vfordul6jSr6l torten6 m6tt6 megemlekez6s 6rdek6ben - a 2016-os 6vet
az 1956-os forradalom 6s szabads6gharc eml6k6v6v6 nyilv6nilotta. Az Emlek6v
megval6sltSs6ra a Kormany javaslattev6, v6lem6nyez6 6s tan6csad6i tev6kenys6get v6gz6
szervk6nt - 2015. okt6ber 23{6t 201 7. junius 16-ig Emlekbizottsdgot hozott l6tre, amely 201 5.
november 11-6n alakult meg. Az az6ta eltelt id6szakban az Eml6kbizottsdg tovabbi h6rom
alkalommal 0l6sezett. A Korm6ny az 1l29l2o'ls. (X. g.) Korm. hatarozataban az 1956-os
forradalom 6s szabadsagharc eml6keve koordin6l6sS6rt felel6s kormanybiaosse dr. Schmidt
Mariat nevezte ki.

A Korm6ny a 101712016. (1.22.) Korm. hat6rozata alapj6n a korm6nybiztos az 1956-os
Eml6kbizottsag mukcid6si felt6teleinek biztoslt5s6t, a programok megval6sit6s6t, valamint a
pitlydzalok lebonyolit6sat a K<iz6p- 6s Kelet-eur6pai Tdrt6nelem 6s Tarsadalom Kutatesa6rt
KozalapitvSnyon keresZiil l6tja el.
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A p5ly6zatokkal azt celoauk meg, hogy a kiir6sok a lehet6 legsz6lesebb t6rsadalmi k<irhtjz

jussanak el bel- 6s ktllf6ldon egyardnt. Nagy hangs0lyt fektettlnk a fiatalok, az oktatasi

int6zm6nyek, a mfiv6szeti m(helyek, illetve a tudomanyos kdzossegek megsz6litdsara. Az

6rdekl6d6k - onkorm6nyzatok, mag6nszem6lyek, civil szervezetek, alapitvenyok, egyhdzak,

gazdasdgi t6rsas6gok, ktjzmuvel6d6si int6zm6nyek, k6zint6zm6nyek, 6llamigazgat6si

szervek - hal pelyezai konstrukci6 k6zr,il v6laszthattek ki a szamukra legmegfelel6bb

lehet6s6get.

Az 1956-os Eml6k6v programjainak operativ szervez6s6re 6s bonyolitas6ra az

Emlekbizottsag Kdzalapitvanyunkat biz(a meg, amely 6ndll6 projektszervezetet,

Programirod6t hozott l6tre a feladatok el6k6szit6s6re 6s bonyolit6s6ra.

A Kdzalapitv6ny az Emlekbizotts6g megbiz6s6b6l a magyar kulturelis 6let szerepl6i, az

dnkormanyzatok, a civil szervezetek, a mflv6szeti m0helyek, az int6zm6nyek, az iskolai

k6z6ss6gek, az dnkormanrzatok, a kist6rs6gek, az 6llami h6tt6rint6zm6nyek, a t6rc6k stb.

bevon6s6ra p6ly6zatokat irt ki 2016 januarj6ban, amelyeket az Eml6k6v hivatalos honlapj6n

hozott nyilv5noss6gra 2016. ianuet 12-161.

3.3.1 Az 1956-os Eml6k6v pilyAzali tev6kenys5ge

A pitlyAzati id6szak lez6rt6ig 2501 pilyirtr;at 6rkezett be, amelyekr6l az Eml6kbizotts6g -
szakmai bir6latot k6vet6en - d6nt6st hozott. Az Eml6kbizotts6g ddnteseinek 6rtelm6ben a

besz6mot6 napj6ig 1605 galyazat naszesiilt tSmogatSsban, 6+en visszal6ptek, tehet a

t6nyleges nyertes pilySrzatok sz6ma tisszesen 1541. Ae elutasitott p6lyamuvek egy r6sze

nem felelt meg a pAlyAzati kiir6sban foglaltaknak, mas reszet szakmailag nem tartotta

megfelel6nek a bkal6 bizottsag. Az elutasitott palyamfivek eset6ben minden alkalommal

jelezttk, hogy azokat 6tdolgozva 0jra be lehet nytjtani. A pelyezatok befogadisa 2017.

mSius 2. napjSn lez5rult Jelenleg is folyik a szakmai 6s p6nz0gyi elszamolisok

ellen6rz6se. A besz6mol6 napjaig 1534 szakmai 6s p6nz0gyi elsz6mol6s kerr.ilt elfogad6sra'

A p6tyazatok v6gleges ellen6rz6s6nek, lezarasanak hat6rideje: 2018. december 31.

3.3.2 Projektelemekhez kapcsol6d6 6s a Programiroda 5ltal ir6nyitott feladatok,

megval6sitott Programelemek

Budapest Angyala - K6preg6ny a legfiatalabb nemzed6kek megsz6lit6sira

Balog zoltan, az 56-os Em16kbizotts5g eln6ke nemzetkdzi p6ld6k alapj6n kezdem6nyezte egy,

az Eml6k6v alkalmSb6l l6trejov6 reprezentativ k6preg6ny elk6szit6s6t, amelyhez sikeriilt
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megnyernie Magyarorszdg egyetlen nemzetkdzi reput5ci6val rendelkez6 k6preg6ny-rajzol6

muv6sz6t, Futaki Attilat. A hatvan 6wel ezel6tti forradalom 6s szabads6gharc h6seit,

esemenyeit 0jszerU formdban bemutat6, 60 oldalas, Budapest Angyala cimU k6preg6ny

schmidt M6ria kormdnybiztos 6s Tallai G6bor programigazgat6 o ete, Tallai G6bor
forgat6konyve alapj6n, Futaki Attila rajzaivat 20't7 m6rciusdban etk6sz0lt, bemutat6j6t 2017.

m6rcius 29-6n tartottuk.

A Budapest Angyala volt a f6szereploje az 1956-os Eml6kbizotts5g t5mogat6s6vat a HybridArt

space Gal6rieban megrendezet, A k6preg6ny angyatai cimfi k6pregenytort6neti tadatnak
(2017. j0nius 29 - jrllius 20.), amelynek megnyit6jan a Budapest Angyala atkot6i, Tailai cabor
forgat6k6nyvir6 6s Futaki Attila rajzol6 tartottak besz6det. Az lgs6-os forradalom k6preg6nye

2017. szeptember 1-3. krizdtt a Brusszeli Kepregeny Fesztivalon is bemutatkozott , majd 2017 .

okt6ber 20-t6l november 1O-ig a szigetszentmikl6si Varosi Krinyvt6r 6s Kozdss6gi H6zban volt
l6that6 a k6preg6nyoldalak fethaszndtdsdvat k6sziltt tabl6ki5ilitds.

A k6pregeny tovabbi, sz6lesebb kor0 n6pszer(sit6se cg|.ebd 2017 december6t6l orsz6gos
roadshow indult, amelynek keret6ben - 201g els6 f6l6v6ben - t6bb vid6ki iskol6ban,

muvel6d6si- 6s kozoss6gi hazban ismerkedhettek meg az 6rdekl6d<ik a k6preg6nnyet 6s
alkot6ival. A Szolnokon, Egerben 6s Rdkosszentmih5lyon megrendezett ir6-olvas6

ta16lkoz6kat 616nk 6rdekl6des kiserte, Futaki Attil6t 6s Tallai G6bort mindentitt lelkes k<izons6g

fogadta. Megkezd<idritt a k6pregeny francia kiad6s6nak el6k6szit6se is: K6zalapitv6nyunk
szez6d6st kdtott a francia Glanat Kiadohazzal, Guilhaumond Gr6gory francia
k6pregenyszinezo ebzineae Futaki Attila rajzait, tovdbb6 rij rajzok szritettek es rlj borit6 is
k6szi]lt. A Budapest Angyala francia kiadds6nak tervezett id6pontja: 2019 febru6rja.

Az Em16k6v honlapja: www.maqvarforradaloml g56.hu

A Programiroda 6ltal 2016 janu6rj6ban megval6sitott honlapon az Eml6kbizotts5g 6s a biral6
bizotts6g tagjai, illetve szervezeti fel6pit6stlk mellett megta16lhat6k a pttyezafi dokument6ci6k
6s eredmdnyek, az Eml6k6vhez kapcsol6d6, let6lthet6 vizudlis arculati, eduk6ci6s 6s
ismeretterjeszt6 elemek, az orszagos 6s nemzetkozi szinten megval6su16 programok, valamint

az egnittm0kdd6 partnerint6zm6nyek adatai. A hontap jelenteg em16kotdalk6nt mfikodik.

B6lyegsorozat 1956 roma h6seir6l

Az '1956-os fonadalom 6s szabads6gharc sor6n sz6mos magyar cig6ny fiatal is kivette a

r6sz6t a szabadsSg6rt 6s fiiggetlens6gdrt vivott kuzdelemben, el6viilhetetlen 6rdemeket
szetezve 6s p6ldat mutatva a mai fiatals6gnak. Helytdll6sukr6l m5r az 1956-os Eml6k6v sor6n

I
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is t<ibb alkalommal megeml6kezttink, s az idei Nemzetk6zi Roma Nap alkalmAb6l is kifejeztUk

ir5ntuk 6rzett halenkat, tiszteletunket. Ennek szellemeben a Magyar Posta Zrt. -
Kozalapitv6nyunk kezdem6nyez6s6re - iinnepi b6lyegsorozatot bocs6tott ki, amelyen

Szentandr6ssy lstv6n Kossuth-dijas fest6mUv6sz Cigdny h6s)k 1956 cimU sorozatanak k6pei

ldthat6k. A b6lyegt6mbot 2018. 6prilis 6-6n mutattuk be a Tenor H6za M0zeumban.

,t956 - A szabadsag6rt 6s a fiiggetlens6g6rt - Tabl6kiallitSs sz6kelyudvarhelyen 6s a

Nemzeti K6zszolgilati Egyetemen

Az 1956-os forradalomnak 6s szabads6gharcnak eml6ket allit6 ,956 - A szabads$g$rt 6s

faggeuensegeft cimu tabl6ki6llit6 s 20'17 . j0nius '19-ig volt megtekinthet6 a Tenor HSza

Muzeum el6tti set6l6tertlleten. A tadat anyaga az 1956-os fonadalom honlapj6r6l az6ta is

let6lthet6 roll up form6tumban, illetve roll up sorozatkent k6lcs6n6zhet6 a Terror H6za

M0zeumt6l. A ki6llit5st az idei 6vben az erd6lyi sz6kelyudvarhely v6ros okt6ber 23-i

megemt6kez6s6n mutatt6k be az Ew akaraton cim0 ki6llitas vR360-as kisfilmjeivel, az Egy

szabad orszdgdrt cimu dallal 6s az '1956-os Eml6k6v kapcs6n k6sz0lt r6vidfilmekkel egyUtt.

Ugyancsak az okt6ber 23-i megemlekez6s keret6ben ellitott6k ki a tabl6kat a Nemzeti

Krizszolg6lati Egyetemen, ahol szint6n lSthat6k voltak az Eml6kezz0nk, a Padlits 6s a Sosem

felefiak el cimii kisfilmek.

A mi h6seink - Orsz5gos pedag6gusk6pz6si program

ld6n okt6berben rijra elindult az 1956-os Eml6k6v sor6n rendkivul sikeres A mi hdseink cimi,

'1956-os tematikdj0 orsz6gos pedag6gusk6pz6s-sorozat, azoknak a pedag69usoknak, akik a

kor6bban - a tobbszdros t0ljelentkez6s miatt - nem vehettek r6szt a k6pz6sen. A k6pzesi

program alapvel6 c6lja, hogy a r6sztvev6k megismerj6k az 1956-os magyar forradalomra

vonatkoz6 legrijabb hazai 6s ktilftjldi t<irt6neti kutatesok eredm6nyeit, illetve a megl6v6

ismereteik feleleven it6s6vel 6s rendszerez6s6vel etfog6 kepet alkossanak a t5rgyalt tort6nelmi

korszakr6l. Mesfel6l a tovebbkepz6s pedag6giai m6dszertani k6rd6seket taglal: mik6ppen

dolgozhat6 fet 1956 az 6ltal6nos iskolai 6s kdz6piskolai tanul6k 6letkori sajatossagainak

megfelel6en, milyen haszn6lhat6, digitSlis formdban is el6rhet<i forrdsok 6s seg6danyagok

segithetik a sokoldal0 megkozelit6st. Ennek megfelel6en a k6pz6s tematikai egys6gei fele-

fele aranyban tartalmaznak t6rt6nelmi 6s pedag6giai k6rd6sekkel foglalkoz6 tematikai

egysegeket. A ParSdon, Kecskem6ten 6s Balatonkenes6n tartott k6pz6seken 2018. november

20-ig hat k6pz6si csoport indult, osszesen 129 f6vel, november h6napban el6rel6that6lag m6g

tovabbi 144 f6 vesz r6szt 6 k6pz6si csoportban. A k6pz6seken r6sztvev6 pedag6gusok

visszajelz6sei 94,5 szezal6kos el6gedetts6get mutattak.
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3.4.1 Arck6pek az Osztrik-Magyar Monarchi6b6l: Jaroslav Hasek, a Svejk
megalkot6ja - Kerekasztal-besz6lget6s a Habsburg Tiirt6neti lnt6zetben
(2018. febru5r 28.)

A Habsburg Tort6neti lnt6zet 6s a K6z6p- 6s Kelet-eur6pai r6rt6nelem 6s T6rsadalom
Kutat6s66rt Kozalapitv6ny Arck6pek az osztr k-Magyar Monarchi6b6l cimrli
programsorozatdnak m5sodik rendezv6nye a legend6s cseh humorista ir6t Jaroslav Haseket
6s fti mUv6nek ikonikus h6s6t, Svejket mutatta be kiilonboz6 megkdzelit$sekb6l szeml6lve
2018. febru6r 28-5n a Habsburg T6rt6neti lnt6zetben. A besz6lget6s r6sztvev6i p6rhuzamba

6llitott6k Jaroslav Ha5ek, az ir6 6s f6h6se, Svejk 6let6t, majd a m( mint szinhazi darab kerutt
bemutatasra. G6rcs6 ala helyezek svejk sajdtos karakter6t, az 0gymond szerencs6 en 6s
kiszolg5ltatott ,,kisember" alakjet, illetve arra kerest6k a valaszt, hogy mi okozza a svejk m6ig
hat6 sikeret. A meghlvott el6ad6k vir6gh Ajtony, jogasz, az Atkotm6nybir6s6g munkatarsa,
Molnar L6szl6, a szolnoki Szigligeti szinh6z szin6sz-rendez<ije 6s V6radi Laszl6, 6pit6sz,
igazs6giigyi szak6rt5, a Magyarorsz6gi Svejk T6rsas6g egyik atapit6 tagja voltak.

AF

I

3.4 A Habsburg Tdrt6neti lnt6zet rendezv6nyei

A Habsburg T6rt6neti htezet 2017 december6ben mflhelybesz6lget6s-sorozatot inditott

Arck6pek az Osztrdk-Magyar Monarchiebol clmmel az OsztrSk-Magyar Monarchia kultu16lis,

muv6szeti, tudomanyos 6let6nek, meghataroz6 egy6nis6geinek, mUv6szeinek,

gondolkod6inak bemutatesera, azzal a celal hogy a kor ir6nt 6rdekl6d<ik e ldtsz6lag j6l ismert

szem6lyis6gek emberi arc6l6t, korabeli 6s ut6lagos meglteles6t is megismertess6k. A
programsorozat els6 rendezveny'n - 2017. december 1+6n - J6kai M6rr6l, a 19. szazadi
magyar irodalom egyik kiemelked6 alakj616l esett sz6.

3.4.2 Arck6pek az Osztrik-Magyar Monarchiib6l: Mikszith Kilm6n, a j6 pal6c

- Kerekasztal-besz6lget5s a Habsburg Ttirt6neti lnt6zetben (201g. m6rcius
21.1

A Habsburg Trirt6neti htezet Arckepek az osztr(tk-Magyar Monarchidb1l cimrt
rendezv6nysorozata harmadik kerekasztal-besz6lget6s6nek t6mdja Mikszdth K6lm6n

6letm[ive, k6i, rijs6gir6i 6s orsz6ggy0l6si k6pviset6i munk6ss6ga volt. F6bri Anna irodalom-

es m(vel6d6st6rt6n6sz Miksz6th a parlamentben 6s a parlament Mikszath mIveiben cimmel,
Eisemann Gydrgy irodalomtdrt6n6sz, az ELTE 18-1 9. sz6zadi Magyar lrodalomt6rteneti

Tansz6k6nek egyetemi tanara A monarchia k6z6tete Mikszdth K6lm6n mfiveiben cimmel
tartott el<iad6st, mig a moder6tori feladatokat Nagy Beatrix, a Habsburg Tdrteneti lnt6zet
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3.4.3 Arck6pek az Osztrik-Magyar Monarchi5b6l - Blaha Lu1za, a nemzet

csaloginya - Kerekasztal-besz6lget6s a Habsburg Ttirt6neti lnt6zetben

(2018. iprilis 25.)

A Habsburg T6rt6neti hlezel Arckapek az osztrdk-Magyar Monarchiitbdl cimil

mfihelybesz6lget6s-sorozata 2018. 6prilis 25-i, Btaha Luiza - a nemzet csalog,nya cim'a

rendezv6nyen Gajd6 Tam6s, az orsz6gos Szinh6zt6rt6neti M[zeum 6s lnt6zet

szinh6zt6rt6n6sze 6s Kiss Csilla, az Eotvds L6r6nt Tudom6nyegyetem Trefort Agoston

Gyakorl6gimn6zium6nak mfivel6d6sttjrt6n6sze tartott el6adast a dualizmus korszakdnak

egyik legismertebb szineszn6j6r6l. A rendezv6ny hallgat6i megismerhett6k a m0v6szn6

szem6lyis6g6t, p6ly5j6t es a kultuszt, ami m6r 6let6ben is 6vezte a div6t.

3.4.4 Arck6pek az Osztr5k-Magyar Monarchi6b6l - Liszt Ferenc 6s

Magyarorsz6g - El6ad6s a Habsburg Ttirt6neti lnt6zetben (2018. jtnius

13.)

A Habsburg T6rt6neti lnl6zet Arckdpek az Osztr6k-Magyar Monarchiitb6l cim{i sorozat6nak

20,18. m6jus 30-i rendezv6ny6n Liszt Ferencr6l, a korszak kiemelked6 zeneszerzoiar6l Dr.

Domokos Zsuzsanna, a Liszt Ferenc Eml6kmtzeum 6s Kutat6k6zpont igazgat6ja tartott

elSaddst Mint magyar haz6mnak hA fia - Liszt kdtddese Magyarorszdghoz cimmel. A kutat6

mindenekel6tt ket, Liszt Ferenccel kapcsolatos t6vhitet c6rfolt meg, korabeli levelekkel,

visszaeml6kez6sekkel bizonyitva a zeneszerzo magyar nyelvtudesat 6s hazafi0i mivolt6t. Az

el6ad6 ana is szamtalan p6ldat vonultatott fel, hogy Liszt mik6nt szolg5lta mfiv6szetevel

Magyarorsz6got, felsorolva a zeneszezo hazanknak irt szezem6nyeit, a rapsz6diakat,

a Magyar Tdft1nelmi Arckepek sorozat6t 6s a KorondzAsi mls6t. Mindemellett kiemelte a

Magyar Kiralyi Zeneakad6miat, amelynek Liszt nemcsak a l6trehoz6s6ban jdtszott kiemelked6

szerepet, de az6rt is sokat tett, hogy az int6zmenyben a hazai hangszerek, illetve a magyar

zene oktat6sa r6szesuljdn e16nyben.

3.4.5 A b6ke els6 h6napja - K6nyvbemutat6val egybektittitt el6adis a

Habsburg Tiirt6neti lnt6zetben (2018' szeptember 28.)

A Kdz6p- 6s Kelet-eur6pai Tdrtenelem 6s TSrsadalom Kutat6s66rt K6zalap[tv6rny 6s a

Habsburg T6rt6neti lnt6zet A b6ke elsd h6napia Magyarorsz,gon cim0 kiadv6ny megjelen6se
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munkat6rsa letta el. A besz6lget6s r6sztvev6i Mikszath szem6lyis6g6t, ir6i stilus6t

orszaggyril6si tud6sit6sai, karcolatai alapjSn, valamint k6pvisel6i munk6ssSgSn keresdul

k6zelitett6k meg, illetve a politika 6s az irodalom viszony6t is vizsgdlt6k.
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kapcs6n szeryezett rendezvEny6n Ger5 Andr6s, a Habsburg Ttjrt6neti lnt6zet igazgat6ja, a

kdnyv szerkeszt6je 6s a bevezet6 tanulmdny szez6je mutatta be a k6tetet. Mint elmondta, ez

a krinyv bizonyos 6rtelemben folytatasa a Meranylett1t hadtizenetig - A beke utols' h6napja
a Monarchia Magyarorsziigdn (1914. jhnius 28. - 1914. jitius 28.) cimil kiadv6nynak, de mig

az els6 kdtet a h6bor0 kitdreset megel6z6 egy h6napot, a ,,boldog bekeid6k" lez6rul6s6t

abrdzolja a korabeli sajt6 t0kr6ben, addig a jelenlegi ktitet a b6ke els6 h6napj6t mutatja be a
fegyversztinet al5k5s6t6l Fernand Vix jegyz6k6ig. A nagy h6bonit kovet6 id6szakhoz
kapcsol6dott Miskolczy Ambrus ttirt6n6sz el6ad6sa is, amely arra kereste a valaszt, mit
jelentett Erd6ly a korabeli rom6n nemzettudatban, valamint mi6rt volt akkora jelent6s6ge az
1918. december 1-jen kezdrid6 k6tnapos gyurafeh6rveri nemzeti gyul6snek, hogy ma a
romanok egyik nemzeti iinnepUkk6nt tartj6k sz6mon.

3.4.6 R6gi az rijban - El6ad6s a Habsburg Ttirt6neti lnt6zetben (201g. okt6ber
17.1

A Habsburg Ttirt6neti rnt6zet 6s a K6z6p- es Kelet-eur6pai r6rt6nelem 6s Tdrsadarom
Kutatds66rt K6zalapitvSny Regi az 1jban cima rendezv6nye arra kereste a v6raszt, hogy
Budapest xlx. sz5zadi karaktere mik6nt szerves0lt, illetve szervesithet6 a v6ros XXl. sz6zadi
6let6vel; mi adja Budapest t6rt6nelmi nyomat6kkal bk6 szimbolikus t6k6jet az 0j 6vsz6zadban
6s milyen fejl6d6si ritjai rehetnek Budapestnek, ameryek 6pitett hagyom6nydra 6prirnek. A
rendezv6ny meghivott el6ad6ja T6nik Andr6s muvel6d6strirt6n6sz, a summa Artium
igazgat6ja volt.

3'4.7 Arck6pek az osztr5k-Magyar Monarchi{b6t - Nordau Miksa 6s a
cionizmus - Kerekasztal-besz6lget6s a Habsburg Tiirt6neti lnt6zetben
(2018. november 21.)

A Koz6p- 6s Kelet-eur6pai rort6nerem 6s Tdrsadalom Kutatds56rt Kdzalapitviny 6s a
Habsburg Tdrteneti rntezet Arckepek az osztrdk-Magyar Monarchiilb6t cim{
programsorozat6nak hatodik rendezv6nye Nordau Miks6r6l, anol a magyar szermazesi
0js5gir6r6l, essz6ist616l, sz6p116161 6s orvosr6l sz6lt, aki Hezl rivadanal egyritt megalapitotta
a cionista mozgalmat. Annak ellen6re, hogy Nordau Hed uten a m6sodik legjelent6sebb
magyar sz6rmazAs0 cionista, kongresszusaik meghatSroz6 arakja volt; 6ret6nek bemutat6sa,
szem6ly6nek kutat6sa igen elhanyagoltnak mondhat6. Rendezv6nnyel - amelynek meghivott
eltiad6ja Ujv6ri Hedvig, germanisla, irodalomt6rt6n6sz, a ppKE Kommunikici6- 6s
M6diatudomanyi lnt6zet oktatoja volt - ezt a hidnyossagot is kiv6nta p6tolni a Habsburg
T6rt6neti lnt6zet.
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A Habsburg Tort6neti lnt6zetben megtartott rendezvenyek n6z6sz6ma 25-40 f6 kiiz6tt

mozgott. A kerekasztal-besz6lget6seket online figyelemmel lehetett kis6rni, 6sszefoglal6

vide6juk jelenleg is visszan6zhet6 az lnl6]zel honlapj6n. Az el6ad6sok, kerekaszal-

besz6lget6sek m6diavisszhangjat a Kdzalapitveny sait6figyel6se rdgzitette'

3.5 A Kommunizmuskutat6 lnt6zet tev6kenys6ge

agyar kommunista vezet6k - Digit6lis adattir

A Kdzalapitv6ny Allal 2011 6ta m0ktidtetett Kommunizmuskutat6 lntezet 2018-ban is folytatja

az llampa/ti diktatura ir6nyit6 szervezetere s azok k6pvisel6ire vonatkoz6 adatok

6sszegy0it6s6t 6s publik6l6s5t. A Kommunizmuskutat6 lnt6zet feladata, hogy jelenilnk

kutat6si eredm6nyeire 6pitve, az 1989 6ta el6rhet6 tov6bbi dokumentumok felhaszn6l6s5val

adjon k6pet a kommunista hatalom birtokosainak szem6ly6r6l, eletp5ly6j6r6l. Ennek

6rdek6ben havi rendszeress6ggel, 5b6c6-sonendben k6sziti el 6s teszi koz6 a rendszer

m0k6dtet6inek aktualiz6lt 6letralzait. 2018. november f -ig 209 eletrajz kesziilt el, ez a telies

allomeny k6zel fele.

3.6 A Kert6sz lmre lnt6zet tev6kenys6ge

A2017 januarjitt6l m0kird6 lntezet f6 c6lkit0z6se az ir6 eml6k6nek 6s szellemi hagyat6k6nak

m6lt6 gondozasa, kiadaflan m0veinek 6s a r6la sz6l6 irodalmi anyagoknak az dsszegyujt6se,

feldolgoz5sa, sajt6 ala rendez6se, valamint a hazai 6s kulfdldi kcizgyuitem6nyekben 6s

mag6ntulajdonban fellelhet6 dokumentumok (levelek, f6nyk6pek, hang- 6s filmfelv6telek stb')

gyriit6se.

Az idei 6v sor6n tov6bb folytat6dott az lnt6zetn6l l6v6 k6z- 6s g6piratoknak, valamint az [16 6s

csaladia szem6lyes dokumentumainak az eddigieknel r6szletesebb feldolgoz6sa, tov6bbe

Kert6sz lmre irodalmi tev6kenys6g6re vonatkoz6 dokumentumok gyfijt6se, a m6r digitaliz6lt

m0vek (f6k6nt a hagyat6kb6l hidrnyz6 interjuk, mr:iforditesok) szoveggondoz6sa, sajt6 ale

rende26stlk el6k6szit6se.

Etk6szult az k6 teljes 6letmuv6t 6s annak hazai recepci6j6t feldolgoz6 bibliogr6fia, amely

alapvet6 seg6dk6nyvk6nt szolg6l nem csak a kutat6k, de a ktiz6p- 6s fels6oktatSsi

intezm6nyek tan6rai szdm6ra is. Folytat6dott az ir6 kotetben meg nem jelent m(veinek

feldolgoz6sa, valamint kozel 200 magyar 6s n6met lev6l rendszerez6se, illetve forditesa'

Kertesz lmre els6 feles6ge az 1950-es 6vek elej6n egy koncepci6s per 5ldozatak6nt egy 6vet
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t6ltott a kistarcsai intern616 t6borban - ennek fennmaradt dokumentumait az Allambiztonsagi

Lev6lt6rb6l felkutattuk, s digitalizatt form6ban is megkaptuk a kozet 800 oldalnyi anyagot. Az
intezeti munkak f6 c6lja tov6bbra is az, hogy mindazon m veket, ir6i megnyilatkozasokat

6sszegyiijtsrik, amelyek sem a berlini, sem a n6lunk l6v6 hagyat6kreszben nem talalhat6k
meg. Eddig mintegy 130 magyar nyelv( interju, egy ot6ras rddi6s beszelget6s konektur6zott
lejegyz6sevel es tiz mfiforditaskotet szoveggondoz6sdval, lektor6ltat6s6val k6szrlltijnk el.

M6rciusban az int6zet munkatdrsai megeml6keztek Kert6sz lmre halal5nak mesodik
6vfordul6j5r6l: a koszorrlzSs mellett h6rom filmfelv6tel k6szult k6t szinm0v6sz (Lukdcs

S6ndor 6s Bakos-Kiss Gabo0 tolm6csol6s6ban, amelyek az int6zet honlapj6n tekinthet6k
meg. Az lnt6zet vezet6je, Hafner ZoltSn 6prilisban reszt vett a berlini Mfiv6szeti Akad6mia 6ltal
rendezett konferenci6n, s ennek kereteben targyal6sokat folytatott a jdv6beli egytittmrikod6s
lehet6s6geir6l 6s a kutatdsi felt6telekr6l; majusban pedig r6szt vett a pet6fl lrodalmi M0zeum
szervez6s6ben, ktllfoldon 616 magyar mfifordit6k sz6mdra rendezett konferencian. Az lnt6zet
joliusban fordit6i 6s kutat6i 6sztdndijat irt ki kutfdldi, 35 6v atatti fiatalok sz6mdra - a
be6rkez6 p5ly5zatok elbi16l6sa az 6v v6g6t6l vdrhat6.

Okt6berben a Szegedi 6szi Kultur6lis Fesztivelra kett6s kamaraki6llit5st rendeztiink: az
egyik r6sze az ir6 tanul66veinek id6szak6t oleli fel 1935 6s 1955 k6z6tt, kiadaflan fot6k 6s
vallom6sok segits6g6vet, a m6sik pedig az ir6 nagysiker0 szegedi taldlkoz6j6t ldezi meg,
szint6n eddig publik6lattan fenyk6pek 6ttat.

Hosszas el6munk6latokat kovet6en elk6sz0lt az htezel honlapja, a Kert6sz lmre Digititis
Tudistir, amelynek a bemutatojara november 9-6n (az ir6 sztiletes6nek g9. evfordul6jdn)
keriilt sor. A honlap messzemenoen meghaladja e m0faj megszokott kereteit: tartalmat
tekintve f6k6nt eddig kiadatlan anyagok segits6g6vel mutatja be az iro 6lelrajzat, mr:iveit, azok
hazai fogadtatdsat, kiilf6ldi megjelen6seit 6s a magyar nyelvu szakirodalmat. Mindez az
lntezet tulajdonat k6pez6, most el6szor bemutatasra kertil6 fot6- 6s filmfelv6telekkel eg6sztil
ki.

Az lnt6zet munkat6rsai tovabb folytatjek az iroi hagyat6k b6vit6s6t c6tz6 munkajukat, jetenteg

is t6rgyal6sokat folytatnak ez [igyben magyar 6s ki.jlfdldi maganszem6lyekkel, valamint
kozgyujtem6nyekkel 6s fot6Ugyn6ks6gekkel. Eddig tobbsz6z kiilfotdi f6nykepet 6s tdbbtucat
(frileg n6met nyelvu) hang- 6s fitmfetv6tett kutattak fet.

Az lntezet Kert6sz lmre szellemi hagyat6kdnak gondoz6sa mellett m6s ir6k hagyat6kit,
illetve hagyat6krEszet is gondozza, 6s a j6v6ben kiil6n honlapot is tervez n6gy szez<i (petri
Gytirgy' Pilinszky Jinos, sziveri Jinos, Arthur Koesfler) szamara. petri Gy6rgy n6lunk
tal6lhat6 hagyat6k6nak r6szletes, tudom6nyos ig6nyu feldolgoz6sa ez 6v elej6n kezd6d6tt
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meg kills6 szak6rt6 (Dr. Szab6 G5bor a Szegedi Egyetem BTK docense) bevon6s6val,

augusztus v6g6re pedig elk6szUlt a k6lt6 mintegy 17OO t6telt tartalmaz6 bibliogr5fiaja. A k6lt6

fia az lnt6zet (illetve a Kdzalapitv6ny) felk6r6se megirta visszaeml6kez6seit 6desapj5r6l'

amely gazdag fot6anyaggal ielent meg decemberben, Petri sziiletes6nek 75. 6vfordul6i6ra.

Pilinszky J6nosnak egy eddig ismeretlen, igen nagy terjedelmfi hagyat6kr6sze m6g a tavalyi

6v folyam6n kertilt hozz6nk: a hivatalos aj6nd6koz6si szez6d6sre id6n marciusban keriilt sor

P6rizsban, 6s ekkor ijabb keziratokat is atvehetett az lnl'zet vezet6je. A francia nyelvfi

(mintegy 7oo tetelt sz6ml6l6) levelezesanyag forditasa folyamatban van. Jelenleg zailanak a

targyalasok tt bb mint 40 6r5nyi, publik6latlan filmanyag megv6s6116s516l, amelyben tobb mint

30 neves muv6sz, bar6t eml6kezik a k6lt6r6l.

sziveri J6nos hagyat6k6nak megv6s6rl6s6ra tavaly 6v v6g6n kerult sor - a keziratok 6s a

leend6 honlaphoz sztiks6ges dokumentumok kiv6logatesa 6s digitaliz6l6sa megkezd6dtitt, az

k6 6zvegy6nek ir6nyit6s6val. M5jus-junius folyam6n 0jabb ismeretlen dokumentumok

(festm6nyek, grafikak, fot6k, levelek, jegrzetfi.izetek, filmfelvetelek stb.) kerr.iltek el6 a

Vajdas6gban 616 rokonok, baratok r6sz6r6l - el6zetes lelt6rozasuk megtdrtent,

megv6s6rl6sukra az 6v vegen kertllt sor. A fenti szez6k muveinek sz6veggondoz6sa,

publikdci6ra val6

folyamatos.

Az tnt6zet jelenleg ideiglenes heayen (1122 Budapest, Hatdr6r Ut 35.) miikddik, mig az erre

a c6lra megvisSrolt villa (1068 Budapest, Bencz0r utca 46.) fel0jitisa be nem fejez6dik

Az 6pUlet Hoepfner Hug6 6s Gydrgyi G6za tervei alapj6n ',l91O-ben k6szillt el Eisele Vilmos

kaz6ngy5ros 6s csal6dja r6szere. Az elm0lt id6szakban id6sek otthonakent m0k6ddtt' A

Kdzalapitvany 2017 szeptember6ben v6sarolta meg a F6varosi 6nkorm6nyzatt6l. Az lnt6zet

k6ziratt6rk6nt 6s kutat6helyk6nt, valamint konferenci6k 6s egyeb rendezv6nyek helyszin6iil is

szolgal majd. Szint6n az lntezetben kap helyet az ir6 konyvt6ra, valamint a szemelyes

relikvidib6l l6trehozand6 kiallitas. Sz6nd6kaink szerint az lnt6zet min6l szelesebb

k6z6ns6gr6teg szAmAra kiven.ia hozzaf6rhet6v6 tenni Kert6sz lmre m0veit 6s t6mogatni fogja

az 6letmfi n6pszergsit6s6t. A Bencz0r utcai 6prilet eredeti 6llapot6nak helyre6llit6sAhoz

kapcsol6d6 forr6sig6ny mintegy 2 milli6rd forint.

3.7 Felhiv6sok

A K6z6p- 6s Kelet-eur6pai T6rt6nelem 6s Tarsadalom Kutat6s66rt Kozalapitv6ny 6s a XX

Sz5zad lnt6zet hat felhivast tett k6zz6, amelyek jelenleg is aktu6lisak:
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3.7.1 A naci megsz5ll5s politikai 6s faji tildtiztittei

A felhiv6s keret6ben a Terror Heza Mozeum vSrja mindazok jelentkez6s6t, akik hitelt 6rdeml6

adatokkal tudjdk bizonyitani, hogy hozzabrbz,juk, ismer6siik a n6ci megsz6ll5s 6ldozatdv6
valt, vagy kutatesaik eredm6nyek6nt az 6ldozatokra vonatkoz6 adatok birtok6ba jutottak.

3.7.2 Budapest ostromenak polgiri ildozatai

A felhiv6s keret6ben a Tenor H6za M0zeum varja azok jelentkez6s6t, akiknek a
hozzabftoz6juk, ismer6s0k az ostrom alatt Budapesten 6let6t vesztette 6s nyugheryuk
ismeretlen. A Kozalapitvany, akdrcsak a ndci megsz5llas eldozataira vonatkoz6 felhiv6s
eset6ben, a be6rkez6 adatokat minden esetben tudom6nyos vizsgdrat tdrgy6v6 teszi.

3.7.3 Els6 VilSghiborris csalidi eml6kek gyfijt6se

2014-ben iinnepelti.ik az els6 vildghiboni kitor6senek sz6zadik 6vfordul6jdt, melynek
alkalm6b6l a XX. Sz6zad rnt6zet felhivdst hirdetett. olyan szem6lyek jelentkez6s6t v5rj5k,
akiknek a nagy h6borovar kapcsoratosan bdrmiryen fot6anyag, k6pesrap, szem6ryes tort6net,
6let0t, anekdota, visszaemr6kez6s vagy 6ppen napr6 drr renderkez6stikre. A k6pek, varamint
a csalSdtdrt6neti eml6kek osszegy(jt6s6nek c6lja, hogy az els6 vil6ghdboru eddig kev6sb6
ismert arcdt mutassuk be, konkr6t targyi dokumentumokkal szem16ltetve, milyen hat6ssal volt
a magyar csaEdok mindennapi 6let6re, valamint az ut6kona.

3.7.4 Gul5g adatgyfjt6s

A Tenor H6za M0zeum ferhiv6st resz k6zze azon magyar 6llamporgdrok felkutatesara,
besz6mo16ik, szem6ryes t6rgyaik osszegyiijtes6re, akik civir intern6rtk6nt, hadifogorykent vagy
a szovjet katonai ttirv6nysz6kek elit6ltjekent j6rtdk meg a szovjetuni6 k6nyszermunka_
taborait.

3.7.5 Tov6bbi adatok gytijt6se kommunista vezet6kr6l

A Kommunizmuskutat6 lntezet ferhivast resz koz€, amelyben a magyarorszdgi kommunista
politikusok adatb6zis6nak teljesebb6 t6tel6hez k6r kieg6szit6 javaslatokat, 6szrev6teleket,
kapcsol6d6 fenyk6peket.

3.7.6 Felhivds Budapest hiboris nyomainak dokument6l6s6ra

A Tenor H6za M0zeum 2018. janua|r s-6n ferhivdst tett k6zz6 a Ldt6sz<ig brogon, ameryet
febru6rban rijabb felhiv6s, m6rciusban pedig vide6 k6zz6t6tel6vel megism6telt. A M0zeum
Budapest 1944 es 1956 kozdtti hdbor0s nyomainak dokumenteldsara hivott fel, kieg6szitve a
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bombezasok, a fonadalom 6s szabads6gharc, valamint a ,,lll. vil6gh6borura', k6sziil6

hideghabor0s paranoia - m6g fellelhet6 - em16keinek r<igzrcs6re. Januert6l 6prilisig sz6mos

beszSmol6, csal6di eml6k, irott 6s k6pi dokumentum, valamint helyszlnnel is azonositott

,tal6lat' 6rkezett be az erre a c6lra megadott e-mail-cimre. A beerkezett 6szrevetelek,

javaslatok osszegytjt6se 6s ki6rt6kel6se ut6n ezek is felhaszn6l5sra kerillnek a Haborus

Budapest cim[i album szerkeszt6sekor.

tv.

A KOzALApiwAttv 2018. Eu xnovAnval

4.1 Megjelent kiadvilnYok

4.'l.1 The Future of Europe - Hungary: Brave and Free

A Koz6p- 6s Kelet-eu16pai T6rt6nelem 6s Tarsadalom Kutat6s66rt Kozalapitv6ny kiadaseban'

janu5rban jelent meg a lhe Future Of Europe - Hungary: Brave and Free clmg k6tet, azzal a

nem titkolt sz6nd6kkal, hogy hozz6j6rulion az Eur6pa J6v6ie cimfi nemzetkdzi konferencia

szellemi megalapozesahoz, s lehet5s6get biztositson politikai k6z6lettlnk 6rtelmez6si

kis6rleteinek bemutat6sSra. Az angol nyelvfi tanulm5nyk6tet n6gy fejezetben (Nemzeti

Egytittm0k6des, Magyar Modell, A mi Eur6p5nk, Kultira 6s hagyom6ny) adia k6zre a magyar

politikai, gazdas6gi 6s kultur6lis 6let ismert 6s elismert szemelyisegeinek ir6rsait. A szerz5k

kdzott van Orban Viktor miniszterelndk, KOv6r Laszl6, az Orsz6ggyoles eln6ke, Varga Mih6ly

nemzetgazdasagi miniszter, Sz6jer J6zsef EP k6pvisel6, L6nczi Andr6s, a Budapesti corvinus

Egyetem rektora 6s Schmidt M6ria, a Tenor H5za M0zeum f6igazgat6ja'

4.1,2 MAriaTer6zia, a magyarok kirilyn6je

A Kdzep- es Keleleur6pai Tort6nelem 6s T6rsadalom Kutatds6r6rt K6zalapitvSny, a Habsburg

T6rt6neti lnt6zet es a Magyar Nemzeti Muzeum 2017 szeptembereben a Mdia Ter6zia, a

magyarok kireryn\je cimu konferenci6val eml6kezett meg Maria Ter6zia szfilet6senek 300'

6vfordul6j6r6l, tort6nelmi szerep6r6l 6s jelent6s6g6r6l - els6sorban magyar szempontb6l. A

rendezv6ny helyszlne a Magyar Nemzeti Mozeum Diszterme volt. K6tetunkben a konferenci6n

elhangzott kosz6nt6k es el6adesok olvashat6k. K6sz6nt6t mondott Ger6 Andras, a Habsburg

T6rt6netilnt6zetigazgat6ja,aCEUprofesszora6sTomkaGdbor,aMagyarNemzetiM0zeum

f6igazgat6-helyettese. A k6tet tanulmanyainak szez6i: schmidt M6ria, Po6r J6nos, Kel6nyi
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Gydrgy Kokenyesi Zsolt, Ba(a J6nos, Vajn6gi M6rta, So6s lstvdn 6s Krdsz Lilla. A febru6rban

megjelent krinyvet Ger6 Andr6s szerkesZette.

4.1.3 Gall5 B6la: Mindig a haza - Szili Katalin pilyaive

Mi kell ahhoz, hogy valaki maradand6 6rt6ket teremtsen a rendszerv6ltoztat6s ut6ni magyar
koz6letben? M6g pontosabban: milyen k6pess6gekre, tuddsra 6s tulajdonsagokra van

sziiks6g ahhoz, hogy valaki a szabad 6s ftiggeflen Magyarorszdg orsz6ggyul6s6nek
meghatdroz6 szerepl6je, s6t elnoke legyen? Fokozzuk! Hogyan teremthet valaki 6rt6ket, 6s

lesz meghataroz6 szerepl6je demokratikus koz6letrinknek, ha politikai p6ly5ja m6g a Magyar

szocialista Munk6sp6rtban indult? szili Katalin a Somogy megyei Barcson szUletett, 6s
szem6ly6ben 2102'ti5l el6szor t6ltotte be haz6nkban n6 a demokratikusan vSlasztott magyar
Orsz6ggy0l6s eln6ki tisztseg6t. Aki ismeri 6t, tudja? Szili kiv6teles k6pess6gekkel rendelkezik.

Egyik titka a kikezdhetetlen embertisztelet. Nemcsak azokat tartja fejben 6s aj6nd6kozza meg
figyelm6vel, akikkel egy oldalon kilzd, de mindenkor 6s szeliden azokat is keresztnevuk6n

sz6litja, akikkel vit6ja van. P6lyaive 6s tetjesltm6nye a demokratikus magyar balotdal egyik
sikertortenete. Gall6 B6la publicista, a politikai tudomanyok kandidatusa Mindig a haza - sziti
Katalin pdlyaive cim essz6kotete februarban jelent meg a Kdzalapitv6ny t6mogat6s6val.

4.1'4 MAfia schmidt: Language and Liberty (schmidt Miria: Nyerv 6s szabadsig
cim0 ktitet6nek angol nyelv0 viltozata)

Mint mindig, most is a nyelwel kezd6dott minden. A nyelv kisaj6titdsa, er6szakos
birtokbavetele oda vezetett, hogy f6lelmetes t6volsegba keriJltUnk a val6s6gt6l. Nincsen enn6l
solyosabb krizis. Aki megprob6l kit6rni a f6ligazs6gok, a mesters6ges gondolatkis6rletek

szoritaseb6l nem kevesebbet kockaztat, mint a kifizet6st a hazugs6gok paradicsomdb6l. lgaz,
n6h6ny evtized, 6vsz6zad mrilva hivatkozasi alap lehet, de a sz6tesett jelen foglyai itt 6s most
irgalom n6lktil igyekeznek lesz6molni vele. Schmidt M6ria jelen k6nyvevel most is kock6zatot

v6llal. lronikus hitvalldsa szerint nincs vdlaszt6sa, a t6t a szabads6g. Az essz6k6tet angol
nyelvu valtozata mdrciusban jelent meg, ebook form6ban (mobi 6s pdf vezi6ban) is el6rhet6
az Amazon, a Bookandwalk 6s a Digitalstand felijlet6n.
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4.1.5 A b6ke els6 h6napja Magyarorszigon (i918. november 3. - 19i8.
december 3.)

Az Els6 Vil6gh6bor0s centen6riumi Emt6kbizotts6g 6s a Habsburg T6rt6neti tnt6zet
kiadSs6ban megjelent k<itet bizonyos 6rtelemben folytatdsa egy el6z6 kiadv6nynak
(Merenybft6l hadiizenetig - A beke utots6 h6napja a Monarchia Magyarorszegen [1g14. jtnius
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28. - 1914. j,lius 28.fi. Amig azonban a kor6bbi ktjtet a bek6b6l a h6bor0ba val6 atmeneti

id6szak sajt6anyaganak ettekint6s6t tartalmazta, a jelenlegi k6tet azt mutatia be, mi jellemeae

Magyarorsz6got a h5borut k6vet6 b6ke els6 h6napjaban, ami j6szerivel a politikai 6rtelemben

vett XX. szazad kezdete is volt. A szrivegek v6logat6s5n6l t6rekedt0nk arra, hogy

gyfijtem6nyilnk lehet6s6g szerint t0kr6zze azokal a v6lem6nyeket, n6z6pontokat, amelyek

markAnsan jellemezt6k a kor kozgondolkodSs6t. A kdtetet Ger6 Andrds szerkesztette,

mdrciusban kerult a k6nyvesboltokba.

4.1.6 Hadifogoly voltam Szib6ri6ban - Vindor Ferenc napl6ja (1915-1920)

Adott egy magyar altiszt, aki megjarja az els6 vil6ghaborus frontot, 6s orosz hadifogsagba

esik. Magyar nyelvu k6zirasos napl6i6t egyik fia 1954-ben talalja meg Barcelon6ban. V6ndor

Ferenc a fogs6gb6l nem t6rt vissza haz6jdba, el6bb B6csben, majd spanyol f6ld6n kezdett 0i

6letet. A napl6 tit s0lyos 6v to(enet6t mes6li el, k6r, hogy sze-zi$e nem folytatta. V6ndor6k

ugyanis titkos fagylaltreceptet is 6riznek, amely 0jra 6s 0jra talpra allitotta a csaledot. 1915 6s

1920 krizdtt irott feljegrz6sei, amelyek 1917-t6l hadifogolynapl6v6 alakulnak, t6nyszenien,

napr6l napra nyomon k<ivetik a Habarovszkba, k6s6bb Krasznaja Rjecskara elhurcolt magyar

hadifogtyok (,plenik") h6tkdznapjait. A 89. Unnepi K6nyvh6t alkalmdb6l, a K6zalapitv6ny

t6mogat5s5val megjelen6 kdtet a maga nem6ben egyedUl6ll6, t6rt6nelmi forr6sk6nt is

hasznosithat6 memo6r.

4.1.7 Mark6 Gy6rgy: A pesti Rambo - Esettanulm6nyok az 1956-os forradalom

6s szabadsig harc tiirt6net6b6l

Mark6 Gyorgy ebben az 1956-os fonadalom 6s szabads6gharc ttirt6net6b6l k6sziilt

esettanulm6ny-k6tetben konferenci6kon elhangzott el6ad6sainak szerkes4ett v6ltozatait,

illetve az elmrilt 6vekben folytatott kutat6sainak eredm6nyeit rendeze sajt6 ald. Van k6nilk

,klasszikus' tanulm6ny, ahogyan a fonadalom lever6s6t k<ivet6 megtorl6s allambiztonsegi

nyomozati munkajat n6mileg 0j szempontok szerint elemz6 iras. De a szerza maga is

nyomozott: tobbek kdzott korabeli f6nyk6peken szerepl6 szem6lyeknek eredt nyom6ba,

azonosltasuk ter6n azonban nem mindig jart teljes sikerrel. A k6nyv szerepl6i leginkebb a

t6rsadalom perem6re sodr6dott antih6sok, akik egy fonadalom kulisszai k6z6tt sem tudtak

kitomi h6tr5nyos helyzetukb6l. Egy forradalom fegyveres harcait azonban 6ltal6ban nem

egyetemi tan6rok, hanem az utca egyszerii gyermekei vivj6k. V6lhet6en a legnagyobb vihart

- semmik6ppen sem a tdrt6n6sz szakmaban, sokkal ink5bb a politikai 6letben - egy k6s6bb

igencsak sikeres p6ly6t befutott g6rdg emigr6ns 6s a magyar 6llambiztonsag kapcsolat6t

bemutat6 tanulmany fogja kiv6rltani. A szerz6 az olvas6 d6nt6s6re bizza, hogy az illet6 a
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4.1.8 R6v6sz Judit: A tanitis mint 6rtelmis6gi hivatis - Esettanulminyok a

pedag59usok kollektiv mobilitisi es6lyei16l

A K6zalapitv6ny gondoz5sSban megjelent konyv cime szerint ugyan a tanari professzi6r6l

sz6l, a szez6 azonban j6val sz6lesebb alapokr6l kozeliti meg t6m6jet, igen izgalmas filoz6fiai,

t6rsadaloml6lektani k6rd6seket feszegetve. Az egyen 6s k6z6ss6g, az 6nmegval6sit6s 6s a
gyakorlatkozoss6gben val6 r6szv6tel dualitdsanak sajatossagait elemzi. Erdekl6d6se a

professzi6val osszef0gg6 sz6mos, aktuSlis r6szletk6rd6s ir6ny6ba is elvezeti az olvas6t: ilyen
p6ld6ul, hogy a mai iskola szerkezete, a k6pzes tartalma mennyiben nem felel meg a
szem6lyis6gfejl6d6s optimSlis kdvetetmenyeinek, a pedag6gusok k6pz6s6ben 6s

tovSbbkepz6seben milyen v6ltoztat6sokra lenne sziiks6g. A k6tet a pedag6gusok 6s
pedag6gusk6pz6k sz6les k6ren kivOl a filoz6fia, vagy hogy a t6rsadaloml6lektan, illetue a
szociol6gia irant erdekl6d6 6rtelmis6gieknek 6s az oktatas valos probl6m6i irent magukat

ezekenyiteni kiv6n6-hajland6 oktataspolitikusoknak egyarant aj6nlott. R6v6sz Judit az ELTE
Angol ran6rk6pz6 Kozpont munkat6rsa volt annak alapitdsdt6l megszun6s6ig,

tanulm6nykcitete majusban jelent meg a Kdzalapitv6ny gondoz6sdban.

4.1.9 T6k6czki Liszl6: Tisza lstv{n eszmei, politikai arca

Tisza lstv6n szem6ly6r6l 6s 6letmuver6l a legut6bbi id6kig a ,hatad6 kortersak 6s ut6kor" klis6i

6lnek a kdztudatban. Jellemz6, hogy bar mdr el6g sokan tudj6k, hogy ellenezte a h6bor0t,
kozkeletli panel az, amely Tisza lstvent megis a hdbor0s fanatizmussal azonositja. Szem6lye

az 0gynevezett progressziv szeml6let szamara m6g ma is mintegy a,feud6lis" Magyarorszdg

megtestesit6je, holott aligha volt nela v6giggondoltabban klasszikus liberdlis (szabadelv6)

politikus. Tisza lstvdn a val6s6gban a sz6ls6s6ges, a radikelis eszm6k, a mindent lgergetd

ill0zi6s politikusok 6s 6rtelmis6giek ellenfete volt - de mindig jog6llami keretek kcizt 6s

szenved6llyel 6thatott szellemi eszkdzokkel. Szenved6lyesen szerette hazAjdt, a t6rt6nelmi

Magyarorszagot, amelyert minden celszer0 l6p6sre, tehet a folyamatos re6lpolitik5ra
(,,megalkuv5s") is hajland6 volt. Eg6sz 6letmfive a veszelyeztetetts6g tudat6ban alakult, s az
egykori kedvez6 dualista magyar nemzeti pozici6 fenntart6s5t szolgilta. Hiv6 kereszty6nk6nt

a szemdlyesen is vallalt szoci5lis gondolat is 5thatotta. Gr6f Tisza lstvan minisrerelndk
hal6l6nak 100. evfordulojSra a Kozalapitvany [j borit6val, v6ltozatlan tartalommal jelentette

meg T6k6czki Leszl6nak ezt a nagysikerfi k<inyv6t.
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megtodas folyamateban aldozat vagy tettes volle, esetleg mindkett6. Mark6 Gyorgy tegUjabb

kotete j0niusban, a 89. Unnepi Konyvhet alkalmAb6l jelent meg a Kdzalapitv6ny

gondoz6s6ban.
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4.1.11 Petri '75 - Ktizelit6s

petri Gyorgy szUlet6s6nek 75. 6vfordul6ja alkalm5b6l a K<izalapitv5ny felk6r6s6re sztiletett ez

a k6nyv a k6lt6 fia, Petri Lukacs Adam toll6b6l. A kul6nleges fot6kkal gazdagon illusztralt, Pet,

'75 - K,zetit's clmfi visszaemlekez6st Hafner ZollAn, a Kert6sz lmre lnt6zet igazgat6ja

szerkesAette. A Kozalapitvany 6ltal kor5bban megv6s6rolt Petri-hagyat6kr6szt a Kert6sz lmre

lnt6zet gondozza.

4.1.12 Dimenzi6k 6ve - 1968

A t6rt6nelem menetenek vannak csom6pontjai. Ezek a csom6pontok rendszerint eveket

dlelnek 6t, 6s ezek alatt az id6szakok alatt annyi v6ltoz6s ttjrt6nik, mint m5s korszakban

evtizedek, esetleg 6vszazadok alatt. Nagyon ritk6n el6fordul az is, hogy a t<irt6nelmi

esem6nyek egy pontban, azaz egy 6vsz6mban s0rfistidnek. llyen 6vsz6m 1968. Ebben az

6vben nagyot fordult a vilag. M6ra ,1968', egy eletstilus, egy gondolkod6si m6d, egy gener6ci6

szimb6luma lett. K6ts6gtelen, hogy 1968 6tj6ria kult0rdnkat, 6s hogy legink6bb a nemi

szerepek ki- 6s meg6lhet6s6geben hozott v6ltozdst. Mig Nyugaton a paplan felett, gyakran a

kamera el6tt folyt az ,,rjj vil6g" 6pit6se, addig Keleten a paplan alatt lett nagyobb a szabadsag.

Az otvenes 6s a hatvanas 6vek kem6ny diktat0raja ut6n - n6h6ny kiv6telt6l eltekintve -'1968

ut6n Keleten is megteremt6dott az i[0s5g specialis kulturalis z6ndja, amelyet a hatalom

tamogatott 6s kontroll alatt tartott. De a paplan aldr mdr nem n6zett be. A 40. 6vfordul6

alkalm6b6l 2008 m6jus5ban Budapesten rendezett nemzetk6zi konferencia el6ad5sait

tartalmaz6 k6nyvet Schmidt Meria szerkesztette. ld6n az 50. 6vfordul6ra ij borit6val,

v5ltozatlan tartalommal ism6t kiadta a k6tetet a XX. Szazad lntezet.

4. I . I 3 Rabszolgasorsra it6lve (ttirt6nelemfiizet)

,,A kommunist6k oroszorsz6gban "19'17. november 7-en megbuktattak a t6rv6nyes hatalmat.

A Lenin vezette kommunistak eglk els6 int6zked6se az volt, hogy k6nyszermunkat6borokba

z6rt6k mindazokat, akiket szarmazesuk vagy politikai meggy6z6d6stik miatt ellens6gnek
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4.1.10 Gyarmati lstvin: Ktiziis titkaink - Our Shared Secret

Gyarmati lstv6n a Visegr6di N6gyek f6v6rosait ,i6rta be kamerdj6val 6s drokitette meg a

szAm6ra legtitokzatosabb r6szleteket, Vars6, Pr6ga, Pozsony 6s Budapest kdztis kult0r6j6nak

egyfaita metszet6t keresve. A 22 felv6telb6l 6116 album melt6n ttlkrozi a n6gy k6z6p-eur6pai

orsz5g karakter6t. A K6zalapitv6ny gondoz6s6ban magyar-angol nyelven megjelen6 p6ratlan

m0v6szeti 6rt6kkel bir6 kiadvAny a street-fot6z6s lechnikdj6n kereszttil keresi a negy f6v6ros

eszenci6j6t.
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tekintettek. A rabszolgamunkara vezenyelt emberekkel vegeztett6k el a Szovjetuni6 gyorsitott

iparosit6s6hoz szuks6ges munk6kat. A tdborrendszert 'l g3ul-ben orszegosan kiterjedt

fcligazgat6sdgba szervezt6k (Glavnoje Upravlenyije Lagerej), innen szermazik a vil6gszerte

ismert Gulag elnevezes" - olvashat6 abban a tdrtenelemfi.izetben, amelyet a Kozalapitv6ny
2018 apriliseban adott ki a szovjet k6nyszermunkatSborok, illetve az ezekben fogvatartott
magyarok t<irt6net6r6l. Pa 1120 p6ld6nyban megjelent, 64 oldalas ismeretterjeszt6 kiadv5nyt

az uj vileg sztiletett cimmet, 2018 febru6rj6ban elinditott, ets6 vildgh6bor0s tematikaj[
pedag6gusk6pz6s r6sztvev6i kaptak meg oktat6si seg6danyagk6nt, mivet a

k6nyszermunkataborok tort6nete a nagy h6bor0 esem6nyeihez is szervesen kapcsol6dik.

5. 1.1 4) Elmondjuk, hogy tudd ! (ttirt6netemfiizet)

Az akci6 feddneve: Lenin - Nemet penzzel Oroszorsz^g ellen cimu id6szaki kidllitdssal 6llitott
eml6ket a 100 esztendeje kitdrt ,Nagy okt6beri szocialista forradalomnak,, azaz az
oroszorsz5gi bolsevik puccsnak 6s az azl kdvet6 kommunista hatalomStvetelnek a Terror
H6za M0zeum. A tadathoz kapcsol6dva k0lonleges m0zeumpedagogiai programot hirdetttink
meg a 8-12. osztSlyos di6koknak, amelyekhez specialis tort6nelemf0zetet is keszitettunk
Elmondjuk, hogy tudd! cimmel. A kiadvanyb6l a didkok t6bbek kriz<itt megismerhett6k, hogy
milyen a kommunizmus igazi arca, milyen 0tvonalon jutott el a Lenin-vonat Sv6jcb6l
oroszorszdgba, mi volt a cseka, hogyan mukdddtt a vtirdsterror, hogyan alakult ki a szem6lyi
kultusz 6s mi volt a v6lem6nye Alekszandr Szolzsenyicin, Nobel-dijas orosz ir6nak a szovjet
k6nyszermunkat6borokr6l. A 2000 peld6nyban megjelent munkaftizetet ingyenesen kapt6k
meg m[zeumunkt6l a rendhagy6 t6rt6nelem6r6kra 6s a rendhagy6 plusz foglalkoz6sokra
6rkez6k.

4.2 Megjelentet6s el6tt 6116 6s tervezett kiadviinyaink

4.2.1 Oroszorszig Mirai Sindor szem6vel

A 2003-ban megjelent f6nyk6palbumban M6rai S6ndor 6s Dormdndi LAszlo a21930-as 6vek
eleji szovjet-oroszorsz6g orosz m0ltjdt 6s szovjet jelenet id6zi meg. A szovegek az
0js6gcikkr6szletek 6s az eredeti kepalairasok mellett M6rainak tokbnt az 1930 es 1940 k6z6tt
irott, szovjelorosz tematikajI publiclsztikajab6l szermaznak. Nyilt szavak, egyenes besz6d 6s
kim6letlen ir6nia jellemzi ezekel a cikkeket. A kiadv6nyt veltozatlan tartalommal 6s boritoval
tervezi a K6zalapltv6ny ism6t eljuttatni az olvas6k6zons6ghez.
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4.2.2 Roger Scruton: Bolondok, csal6k, agititorok - Az riibatoldal gondolkod6i

Roger Scruton konyve a kort6rs baloldali gondolkodds pusztit6 kritik6ja. Sorra bemutatja az

elm0lt f6l6vsz6zad filoz6fiai vit6it ural6 0jbaloldali szetz1k - Hobsbawm, Thompson 6s

Miliband; Sartre, Foucault 6s Deleuze; Adorno, Luk6cs 6s Habermas; Gramsci, Badiou 6s

Zizek - miiveit, 6s alapos kritikdnak veti ala 6ket. Amellett 6rve1, hogy valamennyitik ir5saiban

tflteng az Ures retorika a gondos elemz6s rov6s6ra, a szembeszok6 6rtelmetlens6g pedig a

tiszles 6rvel6s rov6sdra. Scruton tldit5en j6zan vdlaszokat fogalmaz meg a kortars balos

filoz6fia 6llitasaira, 6s felteszi a k6rd6st, vaion ezek a szetz'k hogyan tehettek szert oly nagy

n6pszer(s6gre, mas, nem baloldali gondolatok pedig miert szorultak a marg6ra. A 2015-ben

a Bloomsbury 5ltal 0jra kiadott, kilenc fejezetb6l 6116 ktitet a Kdzalapitv6ny gondoz6s6ban

jelenik meg el6sz6r magyar nyelven.

4.2.3 Szijer J6zsef: Ne bintsd a magyart! - 6s m6s irisok

Szdrjer J6zsef, a Fidesz-Polg5ri Sztivets6g politikusa, az Eur6pai Parlament k6pvisel6je 2014

janu5rja es 2018 j0niusa kozott vezeteu napl6j6ban irja le gondolatait a bevindorl6sr6l, a

Fideszr6l, Magyarorszdgr6l, az Alapt6rv6nyr6l 6s Eur6p6r6l. A kiadv6ny a K6zalapltvdny

gondoz6s6ban jelenik meg 201 9-ben.

4.2.4 Paul Hollander: A Gul6gt5l a m6szarcz6kig

Paul Hollander politikai szociol6gus, eszmetdrt6n6sz, a Massachusetts-i Egyetem professzor

emeritusa, a Harvard Egyetem munkatarsa 1956 novembereben hagyta el Magyarorsz6got.

Szamos k6nyv szerz6je, szerkeszt6je. Az el6k6sztllet alatt 6116 antol6gia v6logatott ir5sai

megvil6gitj5k a hidegh6borus amerikai 6s nyugati baloldali 6rtelmis6g kommunizmus bfinei

iranti 6rz6ketlens6g6t. Hollander megvizsglrlja mag6n- es szakmai 6let6nek vetUleteit is'

ktil6nos tekintettel a magyarorsz6gi n6ci- 6s szovjetbarat politikai rendszerekben szerzett

tapasaalataira. A szez6 a ll. vilagh6bor0, a zsid6rlldoz6s, a kommunizmus 6s az ',56-os

forradalom r6sztvev6 tanrlja, igy n6z6pontja 6s dll6sfoglaldsa szem6lyes tapasztalataiban

gydkerezik. A 12 fejezetb6l 6116 k6tet a Kdzalapitv6ny t6mogates6val jelenik meg'

4.2.5 Theodor Herzl: Tagebticher (1895-1904)

A Herzl Tivadar n6ven sztiletett ir6, politikus - az 6n6ll6 zsid6 6llam meg6lmod6ja, a cionista

mozgalom alapit6ja - haromk6tetes move 20'19 nyar6n jelenik meg magyar nyelven a

K6zalapitvdny gondoz6s5ban.
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4.2.6 Emil Gonstantinescu: ldeje a rombolisnak, ideje az 6pit6snek

Az ldeje a rombol6snak, ideje az epit*snek tetral6gia olyan m0, amelyre hivatkozni fognak az

eljovend6kben a romSn 6s a nemzetkrizi konyvpiacon is. A 2002. okt6ber 5-6n a bukaresti

Atheneul Romanban rendezett konyvbemutat6ra t6bb mint k6tezren .ielentek meg, val6seggal
megostromolva a hangversenytermet, ahol a rom6n kult[ra jeles szem6lyis6gei meltattak Emil
conslantinescu politikus, volt k6zt6rsasagi elnrik napl6f6ljegyz6selnek terjedelmes kotet6t,
mely dokumentumkonyv 6s politikai enciklop6dia is egya16nt. A k6tet magyar nyelvu kiad6s5t
a K<izalapltvdny tervezi megjelentetni.

4.2.7 Gerlrude Himmelfarb: Egy nemzet, k6t kultrira

Gertrude Himmelfarb korunk egyik legtiszteletrem6lt6bb tdrt6n6sze 6s kultrlrkritikusa
tanulm6nyktitete az amerikai t5rsadalmat k6t oldalra oszt6 szakad6kr6l, az etnikai, a politikai,
valamint az oszt6lyok 6s nemek k6zotti v6laszt6vonalakr6l sz6l. Az egyik oldal a k6ztdrsas6gi
er6ny hagyomSnydnak tirdkose, a mdsik az 1960-as 6vek vegenek ellenkult0r6j6t vailja
mag56nak. Gertrude Himmelfarb szerint az ut6bbi v6lt napjaink dominans kult0rajiivd -
kiilcin6sen az egyetemeken, a sajt6ban, a terevizi6ban 6s a firmek vir6gdban -, am ez az
,,ellenz6ki kultira" tovabbra is kiemelten kezeli a csal6d, a civil tdrsadalom, a nemi erk6lcs, a
mag6n6let 6s a hazafis6g 6rtekeit.

4.2.8 A visegridi orszigok trirt6nete 1945-t6r napjainkig (tanurm6nyk6tet)

A K6zalapitv6ny a visegrddi orszagok tortenetet 1945-t6l napjainkig bemutat6 tanutm6nykotet
kiad5s6t tervezi. Szezrii az 6rintett orszdgok t6rt6n6szei: a cseh fejezetet Lukas Novotny 6s
Eva Fischerova, a lengyert wojciech Roszkowski, a szlov6kot R6bert Lerz m6r megirta, a
magyart schmidt MSria tort6n6sz, a Kozarapitveny f6igazgat6ja irja meg. Jerenleg a konyv
szerkeszt6se zajlik. A konyv szerkeszt6je Bek6s Merton, a rerror HAza Muzeum kutatasi
igazgat6ja.

4.2.9 Eur6pa jiiv6je (konferenciaktitet)

A m6jusi Future of Europe / Eur6pa j6v6je cim0 nemzetkozi konferenci6n r6sztvev6,
vildgszerte ismert szak6rt6k 6ltal tartott el6addsok, illetve a tan6cskoz6s kereteben tartott
panelbesz6lgetesek anyagat rartarmazza majd a v6rhat6an 2019-ben megjeren6 Eurdpa
jdv1je cim{i konferenciak6tet. A magyarul elhangzott el<iad5sok angolra forditasa 6s
fektor6ldsa m6r megtdrtent, jelenleg az angol sz6vegek magyaffa fordit5sa folyik. A k6tet
szerkeszt6je B6kes Marton t6rt6n6sz, a Tenor Hdza Muzeum kutat6si igazgat6ja.
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5.1 Altalenos sajt6jelenl6t

A Kozep- 6s Keleleur6pai Ttirtenelem 6s T6rsadalom Kutat6sd6rt Kozalapitv6ny

kommunik6ci6j6t 2018-ban is kommunikeci6s stab segitette, amely hetente attekintette 6s

megvitatta a legfontosabb teend6ket, illetve 6rt6kelte az elozo h6t munk6j5t. Feladata volt'

hogy a K6zalapitv6ny fe[iletein (koz6ss6gi m6dia, honlapok) felhivja a figyelmet a ktilonb6z6

int6zetek rendezv6nyeire, programjaira, 6sszehangolja a kommunikaci6t a tarsszervez6

int6zm6nyekkel, illewe megszerveze a mldiaszerepl6seket, archiv6lja azokat (szoveg, k6p

6s mozg6k6p form6j6ban), valamint kiszolgalja a folyamatos m6diaerdekl6dest.

5.1.1 A Terror Hlza M0zeum kommunikici6ja

2018-ban sz6mos kultu€lis program volt a Tenor H6za Mozeumban, jelent6s politikai 6s

k6z6leti szem6lyek r6szv6tel6vel, amely rendezvenyeket kiemelt m6dia6rdekl6d6s kis6rte- Az

esem6nyekr6l a sa.it6osztaly minden esetben besz6mol6t k6szitett, k6pgal6riat, illetve

osszefogla16 vide6kat k6szittetett.

Stanistaw Dziwisz biboros, Krakk6 nyugalmazott 6rseke kapta 2017 december6ben a Pet6fi-

diiat. Az iinnep6lyes dij6tad6ra a Tenor H6za Mrizeumban kertilt sor. Az esem6nyrSl a

sajt6oszt6ly 6sszefoglal6 vide6t k6szittetett. A 2017-es Pet6fi-dij kituntetettie a dijatad6 ut6n

megtekintefte M0zeumunk atland6 kiallit6sAt, kozlilk Mindszenty J6zsef bfboros term6t'

valamint a martir papok eml6k6t is 6rz6 pinceb<irttint. A l6togatSsr6l a Sajt6oszt5ly k6pgal6ri5t

k6szittetett.

Tobb mint 12OO diak 6s pedagogus vett r6szt a Kommunizmus Aldozatainak

Eml6knapjahoz krit6d6 rendhagy6 ttirten€lem6rikon 6s a rendhagy6 plusz 6rakon 2018.

janu6r 20-23. kdztitt.

Atanul6kSzegedrtil,VScr6l,PAp6r6l,Tarj6nb6l,V6chartydnb6l,P6szt6r6l,
Kiskunfetegyhez6r6t,0ll616l, Hal6sztelekr6l, G6d6ll616l, Monon6l, Cegl6d16l, Bai616l, Egerb6l'

6cs6r6l, Karcagr6l, Gy6rb6l, valamint budapesti eltalanos- 6s k6z6piskol5kb6l 6rkeztek. Az

esem6nyr5l a Sajt6oszt6ly besz6mol6t irt 6s 6sszefoglal6 vide6t keszittetett.

Januar 25-6n bemutattuk schmidt Mitia Nyelv 6s Szabadsiig 6s Frank Furedi A

c6lkeresztben: Magyarorszdg cimr:i k6teteit. Az Edekek 6s vdlsdgok elnevez5sii
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k6nyvbemutat6ra a Tenor H6za M0zeumban kertilt sor, jelent6s m6diaerdekl<ldes mellett.
Az esem6nyr6l a sajt6osztaly besz6mol6t irt 6s Osszefoglal6 vide6t k6szittetett.

Kiemelt sajt6reszv6tettel zajlott a Kommunizmus Aldozatainak Eml6knapjin tartott
megeml6kez6s, 2018. februdr 254n. Ae. esem6nyr6l a sajt6osztaly besz6mol6t irt 6s
6sszefoglal6 vide6t k6szittetett- A Terror H6za M0zeumban febru6r 26-6n rendhagy6
terlatvezet6ssel folytat6dtak a megeml6kez6sek. A program keret6ben ismert emberek (Nagy
Fer6 rockzen6sz, sipos David Gunther6s R6kusfalvy Lili, a pet6fi R6di6 musorvezet6i, Balazs
P6ter szinm0v6sz, Benk6 L6szr6 zen6sz, az omega zenekar biflentyuse, Keresztes [dik6
6nekesn6, Jeszenszky Zsort zeneipari szakember, Megadja G6bor eszmet6rt6n6sz, 26mbori
soma sz[n6sz, ugron zsolna ir6n6, K6rpdti Gydrgy es Kiss Gerg6 olimpiai bajnok v izilabddzo,
valamint Deutsch ramas politikus, Eur6pai parramenti k6pvisel6) mes6rtek szem6ryes
tort6neteket a kommunista diktatrira idej6b6l. A Sajt6osztely a resztvev6kkel videointerjukat,
az esem6nynil pedig 6sszefoglal6 vide6t keszittetett.

Az Elsri Vil6ghdborrls centen6riumi Eml6k6v keret6ben \tj vibg sziileterf cimmel orsz6gos
pedag69us'tovSbbk6pz6si program indurt, amerynek c6rja, hogy megismertesse a regtijabb
t<irt6neti kutat6sok eredm6nyeit, 6s m6dszertani 0tmutat6t adjon a korszak feldolgoz6s6hoz.
Kospallagon 2018. m6rcius 5-6n R6tv6ri Bence, az Emberi Er6forr6sok Miniszteriumanak
parlamenti dllamtitk6ra, varamint schmidt Maria tort6nes z, az erso vi169habor0s
megeml6kez6sek koordin6lds66rt felel6s korm6nybiztos tartott el6adiist a pedag69usoknak.
Mez6kovesden 2018. dprilis 3-5n Balog Zollitn, azemberi er6fon5sok minisztere kriszontotte
a r6sztvev6ket, majd egy kerekasztar-besz6rget6sen vett r6szt schmidt Mdria
korm6nybiztossal. A kiemelt esem6nyekr6r a Sajt6osztary vide6kat k6szittetett, valamint
risszefogla16 cikkeket jerenteteft meg az Ers6 Virdgh6bor0s Emr6kbizotts6g Honrapjdn.

Az 1956-os fo,adalom 6s szabads6gharc ciginy h6seir6l k6sziilt bdlyegsorozatot
mutattunk be a Nemzetkozi Roma Nap arkarmeb6r epriris 6-en, a Terror Hdza Mizeumban. A
szentandr6ssy lstven Kossuth-dijas festrim(vesz arkot6sait abrdzorl, a Magyar posta 6ltal
kibocsdtott b6lyegek bemutatasat 6riasi sajt6erdekl6des kiserte. A Nemzetkdzi Roma Nap
alkalmdb6l rendezett esem6nyen felsz6lalt Balog Zolt6n, az emberi er6forrdsok minisaere,
Szentandr6ssy rstv6n, varamint r6s zortan, a Magyar posta Zrt. vez rigazgatqa. Az
esem6nyr6l a sajt6osrary beszdmor6t irt 6s osszefograr6 vide6t k6szittetett.

A Holokauszt Magyarorsz5gi Ardozatainak Emr6knapja arkarm5b6r Adam Laszr6 szarezi
szerzetesre, egykori tartom6nyf6nokre eml6kezttink a Tenor Hdza M0zeum el6tt 2o1g.6prilis
15-en. A megjelenteket ralai G6bor, a mizeum programigazgat6ja k6sz<int6tte. Besz6det
mondott Szalay-Bobrovniczky Alexandra f6polgdrmester-helyettes, Abrahdm B6la, a szal6zi
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Jacek Pawlowicz, a vars6i Kiatkozott Katonak 6s a Lengyel N6pkoaarsasag Politikai

Foglyainak M0zeuma igazgat6ja Witold Pitecki /ovass6gi kapitdny - A szabadsAg lovagia

cimmel tartott el6ad6st 2018. m6jus 28-6n a Tenor H6za M0zeumban' A budapesti Lengyel

Nagykovetseg6saLengyellnt6zetszervezterendezv6nyenB6kesM6rton,aleffolHAza

Mizeum kutatdrsi igazgat6ja mondott ktisz6nt6t. Az esem6nyr6l a sajt6oszt6ly beszamol6t irt'

k6pgal6ri5t, illetve 6sszefogla16 vide6t k6szittetett'

G6tz Kubitschek n6met 0is6gir6 6s politikai aktivista tartott el6ad5st 2018. m6jus 31-6n a

Tenor Hdza M0zeumban. Az el6ad6 ezuten Schmidt M5ria f6igazgat6val besz6lgetett

aktualpolitikai k6rdesekr6l, Tallai G6rbor, a Tenor H5za M0zeum programigazgat6ja

moder6l6rsdval. Az esem6nyr6l a Sajt6osztaly besz6mol6t irt, k6pga16riat, illetve 6sszefogla16

vide6t k6szittetett.
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rend magyarorsz6gi tartom6nyf6n6ke, valamint Bertdn6 Dr. Varga Judit, a Tetror HAza

M0zeum t<irt6n6sz-muzeol69usa.

T6rt6nelemtaniroknak tartottak szakmai tovibbk6pz6st Szabadkin 201 8. 6prilis 23-6n' Az

esem6ny els5dleges celja az volt, hogy a nemzeti trag6diak eml6kmeg6rz6s6t segit6 oktatas'

tanari tovabbk6pz6s elinditesa kapcs6n felhivja a figyelmet az'l94/.45-os d6lvid6ki

v6rengz6sek m6lt6 eml6kezetenek fontossag5ra. Az elSad6k k6zott m6sok mellett ott volt

Bert6n6 Dr. Varga Judit, a Terror H6za M0zeum tort6n6sz-muzeol6gusa, aki gyakorlati

tanAcsokkal szolgdlt az 6rdekl6d6 tan6rok sz6m6ra. Az esem6nyr6l ttjbb hazai 6s hat6ron ttlli

sajt6org6num is r6szletesen besz6molt.

A Szili Katalin p6lyaiv6r6l sz6l6 kdnyvbemutat6 helyszine volt 2018. m6jus 15-6n refiot Heza

M0zeum. A rendezv6nyen a szili Katalin - Mindig a haza cimfi k'6tet szefzoie Gall6 B6la'

valamint szili Katalin, az orszaggyul6s kor6bbi elnoke, volt MSZP-s politikus beszelgettek,

schmidt M6ria, a m[zeum f6igazgat6ja mondoft k6sz6nt6t. Az esem6nyr6l a sajt6osztely

besz6mol6t irt, k6pgal6ri6t, illetve osszefogla16 vide6t k6szittetett'

Donald Trump amerikai eln6k volt kamp6nyf6n6ke 6s vezet6 Strat6g6ja, stephen K. Bannon

teft l6togat6st a Terror Heza i,rizeumban 20,18. m5jus 25-6n. A szakember - akit Schmidt

Meria f6igazgat6 fogadott - latogatasa soran megtekintette a m0zeum 6lland6 6s ideiglenes

terlatat, majd r6vid interjrit adott st6bunknak.

Milo Yiannopoulos brit politikai komment6tor, 0js6gir6 2018. majus 26-drn l6togatott el a

:enor HAza M0zeumba, ahol megtekintette 5lland6 ki6llit6sunkat, majd rdvid interj0t is adott
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A Kcizep- 6s Kelet-eur6pai T6rt6nelem 6s Tarsadalom Kutatesa6rt Kt zalapitvAny az idei, 89.

Unnepi Ktinyvh6ten ls jelentkezett 0jdonsegokkal (Mark6 Gyrirgy: A pesti Rarnbo; Bernath

Gdbor (szerk.): Hadifogoly voltam Szibdriiban - Vdndor Ferenc napl6/a; Schmidt M Ai,a: Nyelv

6s szabadsitg; Frank FLiredi: A cdlkeresztben Magyarorszitg; Gall6 B6la: Mindig a haza - Szili

Katalin pdlyaive; R6v6sz Judit: A tanitds mint 6ielmis6gi hivatds; Ger6 Andrds (sze rk.): A beke

els6 h6napja Magyarorsz6gon; Ger6 Andras, Nagy Beatrix (szerk.): M6ia Terezia - a

magyarok kirelyndje). A bdke els6 h6napja Magyarorsz^gon, illetve a Hadifogoly vottam

szibdieban - vendor Ferenc napl1ja cimu k6teteket Bekes Mdrton, a Terror H6za M0zeum

kutat6si igazgat6ja, Ger6 Andr6s, a Habsburg T6rt6neti lnt6zet igazgat6ja, valamint rallai
G6bor, a Tenor H6za M0zeum programigazgat6ja 2018. jOnius 1 1-6n, a Vordsmarty t6ren
p6diumbesz6lget6s keret6ben mutatt6k be. Az esemenynil a Sajt6oszt6ly beszmol6t irt,

k6pgal6ri6t, illetve dsszefogla16 vide6t k6szittetett.

A M(zeumok Ejszak6riSn, 2018. jrinius 23-6n este hatt6t hajnali kett6 6r6ig fogadtuk az

6rdekl6d6ket a Teffot Heza Mrizeumban. A l6togat6kat dlland6 kiallitesunk mellett rendhagy6

tortenelem6rakkal vdrtuk, melyeken a m0zeum t6rt6n6szei tdbbek k<izritt a bolsevik

hatalom6tv6telr6l, a szovjet k6nyszermunkat6borok vildg6r6l 6s a kommunista diktatura

aldozatai16l tartottak el6adast. Az esem6nyr6l a Sajt6oszt6ly besz5mol6t irt, k6pga16ri6t, iltetve

osszefogla16 videot k6szittetett.

A Totalit6rius Diktatrirek Aldozatainak Eur6pai Eml6knapjin, 2018. augusaus 23-6n a
nemzetiszocialista 6s kommunista diktat0r6k 6ldozataira eml6kezt0nk. A Terror H6za M0zeum

el6tt Schmidt Mdria f6igazgat6 6s K6sler Mikl6s, az emberi er6forr6sok minisztere mondott

besz6det. Az esem6nyr6l a Sajt6oszt6ly beszdmol6t irt, k6pgal6ridt, illetve dsszefoglalo vide6t
k6szlttetett.

Az okt6ber 23-i nemzeti ainnep alkalmab6l OrbSn Mktor miniszterelnok mondott besz6det a

Tenor H6za M0zeum el6tt. Az eml6kez6ket schmidt Miria f6igazgat6 k<isz6ntotte. Az
esem6nyr6l a Sajt6oszt6ly besz6mol6t irt, kepga16riat, illetve osszefoglato vide6t k6szittetett.

ld6n 6sszel is fogadtuk a tortenelem ir6nt 6rdekl6d6 di6kokat a Tenor H6za M0zeumban.

T6rt6n6szeink a 2018. oktober 2rr-26. k6zdtt megtartofi Etmondjuk, hogy tudd! cimfi
el6adassorozat keret6ben mutatt6k be tobbek kdzott a 62 6wel ezel6tti fonadalom 6s
szabadsSgharc t6rt6n6seit, a lak6telepek vil6g5t, a ,guly6skommunizmust', a Balaton-felvid6ki

ellen6ll6csoport tev6kenys6g6t, Mindszenty J6zsef biboros-hercegprim6s diktat0r6k elleni

kiizdelm6t, valamint Kdddr J6nos 6let6t. A rendezv6nysorozat r6szek6nt Tallai G6bor, a Terror
H6za M0zeum programigazgatoja is el6ad6st tartott az '56-os Eml6k6v k6pregenyerdl, a

Budapest Angyaaral. A hercm nap 15 t6rt6nelem6raj6n 33 di6kcsoport, risszesen 1039 di6k

bJ

iozl.- {s rlrrar!.dP^r
ro.rlNa.ry rr r^.t^rx(o{ rL. r^t^(.r

.d^rrnNi:v



I

16rrr- li r(.L0nir^l
rdrrttrrlr 15 i^*5^r ro, rur^rlsrot

ror^4iNiit

6s pedag6gus vett r6sa. A tanul6k a budapesli 6ltal6nos- es k<iz6piskol6kon kivul szegedr6l,

Mez6orsr6l, V6cr6l, Vil16nyb6l, Harkanyb6l, Balatonbogl6n6l, Ha16sztelekrSl, Hatvanb6l

Dunakeszi16l, Vachartyanb6l, Szigetszentmikl6s16l, 26nk616l, R6tk616l, Zs6mb6kr6l es

Nagyk6rdsr6l 6rkeztek. Az esem6nyr6l a Sajt6oszt6ly besz6mol6t irt, k6pgal6ri6t, illetve

6sszefogla16 vide6t k6szittetett.

5.1.2 A XXl. Szizad lnt6zet kommunik{ci6ia

Stephen K. Bannon 2018. m5jus 23-An Trump ,,Ameika az els6" politikdia 6s hat4sa K6z6p-

Eur,pdra cimmel tartott el6adast a Varkert Baz6rban, a Ktiz6p- 6s Kelet-eur6pai T6rt6nelem

6s T6rsadalom Kutatds66rt Kdzalapitv5ny 6s a XXl. Sz6zad lnt6zet szervez6s6ben

megval6sul6 E6tvos J6zsef el6ad6sok keret6ben. Az esem6nyr6l a Sait6osztdly besz6mol6t

irt, k6pgal6riat, illetve 6sszefogla16 vide6t k6szittetett.

Milo Yiannopoulos 2018. m6jus 25-6n Vesz6tyek 6s esalyek a )(Xl. szAzadban clmmel tartott

el6adSst a 85lna Budapest rendezv6nykozpontban, a K6z6p- es Keleleur6pai Tort6nelem 6s

T6rsadalom Kutat6s56rt Kozalapitv6ny 6s a XXl. Szezad lnl6,zel szervez6s6ben. Az

esem6nyr6l a Sajt6osztaly beszemol6t irt, k6pga16ri6t, illetve dsszefogla16 vide6t k6szitteteft.

5.1.3 M6diakampenyok

Az elmrllt 6vben nagyszab6s0 m6diakampdnyokat folytattunk, amelyek a reffot Heza

Muzeumhoz, illetve jelent6s, nemzetk6zi emleknapokhoz kapcsol6dtak.

l5 6ves a Terror H5za litzeum

A jubileumhoz kapcsol6d6 kampiny id6tartama 2017. december 23. - 2018. januar 1. volt. A

kampany az elektronikus sajt6ban (televizi6: Ml, Duna Telev[2i6, TV2, ATV, Echo TV, illetve

online m6dia: origo.hu, hirado.hu, portfolio.hu, pestisracok.hu, blikk.hu, tv2.hu) zajloft' A

kamp6nyt saj6t feluleteinken is lefolytattuk. A Tenor H6za M0zeum honlap.i6n 12 rdvidfilmet

(TCR{) rot6ltunk f6vide6k6nt, jeles magyar 6s ktilftildi szem6lyek (politikusok, szin6szek,

tud6sok: Orb6n Viktor, Ader J6nos, Medgyessy P6ter, T6k6s L5szl6, Lech Kaczynski, Ashton

Kutcher, Justin Theroux, Tom Hanks, Robert Pattinson, Jeremy lrons, Lucy Liu, Zbigniew

Brzezinski) r6szv6tel6vel, akik mindannyian a Terror Haza M0zeum vend6gei voltak. A 12

vide6t a Facebookon is meghirdetttik. A vide6kat egytittesen 234.000-en tekintett6k meg. A

vide6k el6r6ssz5ma 6sszesen: 609.422.
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Roma H6stik 1956

A Nemzetkdzi Roma Naphoz kapcsol6d6 kamp6ny id6tartama 2018. mdrcius 29 - 2018. dprilis
6. volt. A kamp5ny a nyomtatott (orszdgos napilapok: Nemzeti Sport, Vil6ggazdaseg, Bors,
N6pszava, Blikk, Magyar tdrik, Lokdt, heti, k6theti, havi lapok: K6pes Sport, Szabad F6td,
Kiskegyed, Hetek, heryi, dnkormenrzati rapok) 6s az erektronikus (onrine: origo.hu,
novekedes.hu, lokal.hu, 888.hu, magyaridok.hu, nepszaba.hu, blikk.hu, tv2.hu, fem3.hu,
supertv2.hu, mozi+.hu, izaura.hu, prime.hu, zenebutik.hu, lichitv.hu, bama.hu, baon.hu,
beol.hu, heol.hu, nool.hu, kemma.hu, sonline.hu, szoljon.hu, leol.hu, zaol.hu, vaol.hu, veol.hu,
feol.hu, duol.hu, kisarford.hu, dermagyar.hu, borsonrine.hu, haon.hu, boon.hu, szon.hu,
pestisracok.hu, portfolio.hu) sajt6ban is zajlott. A kamp6nyt sajat fetuleteinken is lefolytattuk.
ATenor HAza M0zeum Facebook-oldaren tiz roma h6s beryegkepet hirdettilk meg, r6ruk sz6l6
rovid tort6nettel. A bejegyzesek el6r6ssz6ma tjsszesen 57..150.

A Facebook-kamp5nyt el6segitend6 egy, az aprilis 6-i sajt6t6j6koztat6 r6sztet6t kcizl6 r6vid
vide6t is meghirdettr.lnk, amely kdzel tizezer, eglszen pontosan g315 er6rest produkdlt. A
vide6t 4100-an tekintett6k meg.

Holokauszt agyarorszigi Aldozatainak Eml6knapja

Az eml6knaphoz kapcsor6d6 kampany id6tartama 201g. 6priris g- r 5. vort. A kampany
keret6ben TCR vide6t sug6roztunk az elektronikus sajt6ban (televizi6: M1, Duna Televizi6,
TV2, Super TV2, Fem3, Echo TV, iiletve r6di6: Kossuth R6di6, R6di6 1, SEger FM). A
kamp6nyt saj6t fel0teteinken is lefolytattuk. A Tenor H6za M0zeum honlapj6n a TCR-I
fdMde6kent sugaroztuk, a vide6t a Facebookon is meghirdettuk. A vide6t egytittesen gooo-en

tekintett6k meg. A vide6 el6r6sszdma osszesen: 14.131 . Arenor H6za M0zeum Facebook-
oldalan egy misik rcR-vide6t is meghirdett nk, amelyet Bertan6 Dr. Varga Judit tort6n6sz-
muzeol6gus allitott 6ssze a szal'zi emberment6 szerzetesekr6l. A vide6t egy0ttesen 6100_an
tekintettek meg. A vide6 el6r6ssz6ma dsszesen: 1 1 .322.
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Kommunizmus Aldozatainak Eml6knapja

Az eml6knaphoz kapcsol6d6 kamp5ny id6tartama 2018. febru6r 17-28. vott. A kamp6ny

kereteben TcR vide6t sugeroztunk az elektronikus sajt6ban (televizi6: M1, M2, M3, M4, M5,

Duna Televizi6, TV2, Super TV2, Mozi+, ATV, Echo TV, illetve r6di6: Kossuth R6di6, Karc FM,

Klubr6di6, Redi6 1, shger FM). A kampdnyt ktizteruteti hirdet6sek kisert6k (6ri6sptak6t,
citylight). A kampanyt sajet feluleteinken is lefotytattuk. A Terror H6za Mfzeum honlapj6n a
TCR-I f6vide6k6nt sug6roztuk, a vide6t a Facebookon is meghirdefti.ik. A vide6t egyuttesen
23.000-en tekintett6k meg. A vide6 el6r6ssz6ma osszesen: 2g.322.
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A V4-es magyar eln6ks6g

A magyar V+elndkseg kultur6lis programjainak n6pszenisit6s6t nagyszab6s0 Facebook-

kampany segitette - fizetett hirdet6sekkel 6s vide6kkal, TCR-filmekkel -, amely 2018. m6jus

,11. - 2018. auguszus 29. k6zott, a XXl. Sz6zad lnt6zet Facebook-oldaldn val6sult meg. A

hirdet6sek 6s a vide6k tisszesen ktizel 100 ezer embert 6rtek el, eg6szen pontosan: 95'987

f6t. A vide6kat osszesen k6zel 12 ezren, eg6szen pontosan 11 .344en tekintettek meg.

Stephen K. Bannon el6adesa a Varkert Bazirban

Stephen K. Bannon el6adasanak n6pszenisit6s6t Facebook-kampeny segitette fizetett

hirdet6sekkel 6s vide6kkal. A hirdet6sek 6s a vide6k tisszesen k6zel 10 ezer embert 6rtek el,

eg6szen pontosan 94/;2 f6l. A vide6kat tisszesen 7 ezren, pontosan 6998-an tekintett6k meg'

Milo Yiannopoulos el6adisa a BAlna Budapest rendezv6nyk6zpontban

Milo Yiannopoulos el6ad6s6nak n6pszenisit6set Facebook-kamp5ny segitette fizetett

hirdetesekkel 6s vide6kkal. A hirdet6sek 6s a vide6k osszesen kozel 14 ezer embert 6rtek el,

eg6szen pontosan ',l3.764 f6t. A vide6kat tobb mint 1o ezren, eg6szen pontosan 10.874-en

tekintettek meg.

5.1.4 A Habsburg Tiirt6neti lnt6zet kommunik6ci6ja

Az int6zet 2017 december6ben 0j rendezv6nysorozatot inditott. Arckipe k az OsztrAk-Magyar

Monarchiilb,l cimmel tartottak kerekasztal-beszelgeteseket havi rendszeresseggel, melyeken

eddig sz6 esett J6kai M6r, Mikszath K6lm6n, Blaha Lujza, Liszt Ferenc 6s Nordau Miksa

6let0tjir6l, valamint Jaroslav Haiek Svejkj6t mutatt6k be neves el6ad6k. Az esem6nyekr6l a

sajt6 is rendszeresen besz6molt, interj[kat is keszitettek a besz6lget6sek resztvev6ivel A

Sajt6oszt6ly is besz6molt az esem6nyekr6l, mely cikkek felkerUltek a Habsburg Tort6neti

tnt6zet honlapj6ra, a XX. Sz6zad lnt6zet oldal6ra, az Els6 Vilaghaborus centenariumi

Emlekbizottsag oldal6ra (http://www.elsovilaqhaboru.com/). Az esem6nyeket a Facebook-on

is hirdettuk, hogy a fiatalabb koroszt6lyokat is el6rjuk. A Sajt6osztaly szint6n tud6sitott A b6ke

ets6 h,napja cimu k6nyvbemutat6r6l (szeptember 28.), illetve a Budapest: r6gi az iiban

(okt6ber .17.) cimfi el6ad5sr6l is. Az esem6nyekr6l kepgaleriat, illetve dsszefoglal6 vide6t

k6szittettunk.
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5.1.5 A Kert6sz lmre lnt6zet kommunik6ci5ja

Kert6sz lmre hal5l6nak k6t6ves 6vfordul6.l6hoz kapcsol6dva a Sajt6osztaly h6rom r6vidfilmet

k6szittetett el, amelyen neves szinm(v6szek (Luk6cs 55ndor 6s Bakos-Kiss G6bor) olvasnak

fel id6zeteket Kertdsz lmre m0veib6l.

A Szegedi Tudom6nyegyetem NKI Kultur6lis lroda 6s a Kert6sz lmre lnt6zet koz6s

szervez6s6ben nyilt meg Az ismeretlen Keft6sz lmre cimf kett6s kamarakiallit6s okt6ber 15-

6n a 23. Szegedi 6szi KulturSlis FesztivSlon. A tarlatr6l a Kert6sz lmre lnt6zett megbizott

munkat6rsai k6szltettek <isszefoglal6 vide6t 6s kepgaldriat. Az esem6nyr<il el6zetesen hirt

adott az MTl, a szeged.hu, a delmagyar.hu, a Magyar Hklap, a Magyar id6k, a N6pszava,

valamint a kultura.hu. Beszdmol6t kdzdll az u-szeged.hu, a Szeged rv 6s a Tiszatajonline-hu.

Az esemennyel kapcsolatban a Kert6sz lmre lnt6zet igazgat6ja, Hafner Zolt6n adott interj0t a

delmagyarorszag.hu-nak. Emellett Hafner Zolt5n a Magyar Narancs cimu hetilapnak is

nyilatkozott a Kert6sz lmre lnt6zet p6lydzataival kapcsolatban.

5.2 A V4-es magyar eln6ks6g kulturilis programjai

Magyarorsz6g Kotmenya 2017 augusausaban k6rte fel a Kozep- 6s Kelet-eur6pai r6rt6nelem
6s T6rsadalom Kutat6s66rt Kozalapitvanyt, hogy vegyen r6szl a 2017-2o18. 6vi magyar V4-

elnoks6g kultur6lis, tudom6nyos 6s tarsadalmi programjainak megval6sit6s6ban. A magyar

V4-eln<iks6g 6v6ben kiil6nb6z6 kulturSlis programokra (kerekasztal-besz6lget6sek,

konferenci6k, stb.) kerOl sor. A rendezv6nyek helyszinei a Terror Hdza M0zeum, illetve a

V6rkert Baz6r voltak. A Terror H6za M0zeumban a k6vetkez6 t6m6kban zajlottak kerekasztal-

besz6lget6sek:

- Mi6rt j6 nekilnk a V4? (2017 . okt6ber 1 0. )

- Kik vagyunk? - ldentit6s 6s kultrira Ktiz6p-Eur6pdban (2017. november 21.)

- Kult0rharc 2018 (2018. febru6r 8.)

- A V4 szerepe Eur6pa j,v1jdnek formdl^sdban (2Q18. m6rcius 20.)

- V4: Eur6pa gazdas^gi motorja? (20'18. aprilis 24.).

A felsoroltak mellett K<jzcisen Eur6pa jdv6j66rt - antikommunista szabadsdgkiizdelmek, 19s6
cimmel tartottunk konferenciat a K6z6p- 6s Kelet-eur6pai r6rt6nelem 6s T6rsadalom

Kutat6s66rt K6zalapitv6ny szervez6s6ben, 2017. oktlbet 20-an, a Varkert Bazarban.

A kerekasztal-besz6lget6sekr6l rendszeresen besz5moltunk angol 6s magyar nyelven, a

cikkek pedig felkerUltek a Visegr6di Csoport magyar eln6ks6g6nek honlapj6ra
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(http://v4.gov.hu ), az Eur6pa J1vdie nemzetkdzi konferencia honlapj6ra

(http://europajovojev4.hu/), a Kdz6p- 6s Kelet-Eu16pai T6rt6nelem 6s T6rsadalom Kutates66rt

Kdzalapltveny honlapj6ra (http://tortenelem.info.hu) 6s a XXl. Sz1zad htezel honlapjdra

(http://www.xxiszazadintezet.hu). A besz6mol6kat eljuttattuk a Magyar Turisztikai

0gyn<iks6ghez 6s a Sz6zadv6g Alapitv6nyhoz is, hogy a hirek az eltaluk mfikodtetett

honlapokon is szerepeljenek (httos://v4kozosen.hu/, httos://szazadveq. hu/hu).

A magyar V4-eln6ks6g 6venek kiemelt kultu16lis p to$amia az Eur6pa i1voie cimii nemzetk6zi

konferencia volt, amelyet a V6rkert Baz6rban rendezett meg a KozalapitvAny 2018. m6jus 23-

24. kozdtl. A rendezv6nyt nagyszab6s0 hazai 6s nemzetkdzi m6dia6rdekl6d6s kiserte. Az

esem6ny el6ad5sair6l a Sajt6oszt6ly besz6mol6t irt es k6pgaleri5kat, illetve tisszefoglal6

vide6kat k6szittetett. Szint6n kiemelt figyelmet kapott Gyarmati lstv6n fot6m0v6sz Kdzds

titkaink ciml kidllit6sa. A m v6sz a V4-es orszdgok f6v5rosait mutatta be 22 kepen keresztr.il.

A t6rlatot a XXl. Szazad lnt6zet Facebook-oldal6n is promot6ltuk, hirdet6sekkel, illetve

videoanyagokkal.

A kultu16lis programokr6l irt besz6mol6kat eljuttattuk a Magyar Turisztikai Ugynoks6ghez 6s a

Sz6zadv6g Alapitv6nyhoz is, hogy a hirek az 6ltaluk mfiktidtetett honlapokon is szerepeljenek

(httos://v4kozosen.hu/, https://szazadveq.hu/hu).

A besz6mol6k mellett angol 6s magyar nyelvU vide6kat is k6szitett0nk, melyek a felsorolt

oldalak mellett felkertlltek az Eur\pa jdvfije nemzelk6zi konferencia honlapj6nak angol 6s

magyar nyelvfi feliilet6re (htto://eurooaiovoiev4.eu/hu, htto://europaiovoiev4.eu/en/). A

Youtube vide6megoszt6 portalon ()fi|. Sz5zad int6zet) szint6n r5tal5lhatnak az 6rdekl6d6k a

konferencia vide6anyagaira (rdvid, illetve hossz0 v5ltozat).

5.3 Weboldalak

Az Els6 Viligh5borris Centeniriumi Em16kbizottsig honlapjai

Az Emlekbizotts6g a )fi. Sz6zad lnt6zetet tobbek kdzdll azzal bizta meg, hogy k6szitsen el

egy centenariumi honlapot (www.elsovilaghaboru.com). Az els6 vildgh6borrl ir6nt 6rdekl6d6

kdzdns6get megsz6lito ismeretterjeszt6 modul az els6 vileghSbor0 esemenytortenetet,

meghat6roz6 alakjait, h6seit, a frontok 6s a hatorszeg vileget bemutat6 tudom6nyos-

ismeretterjeszt6 honlap, amely a projekt teljes id6tartama alatt folyamatosan b6vtil.
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A tajekoaat6 modul a projektszervezetet, illetve a programsorozat elemeit ismerteti meg a

nyilv6noss6ggal, valamint ide kerilltek fel a p6lydzati felhiv5sok, amelyek tehet6ve teszik a civil

6s 6nkorm6nyzati szervezetek szdm6ra is, hogy bekapcsol6dhassanak a megeml6kez6sekbe.

2013 j0lius6t6l kezd6d6tt meg annak a projektszervezetnek a muk6dtet6se, amely a szervez6-
6s kutat6munk6n kiv0l korabeli fot6k, visszaeml6kez6sek 6s napl6k gyujteset v6gzi. A XX.

Sz6zad lnt6zet felhivasara be6rkez6 mag6ngyujtemenyeket, anyagokat a kijeldlt munkatarsak
elektronikus 6s papiralapri nyilv6ntart6sba veszik, rendszerezik, 6s k6zreadj6k a centeneriumi
honlap szem6lyes archivum6ban. Link: www. vilaohaboru. com/tortenete/a rchives

A centen6riumi Eml6kbizotts6g honlapjan rendszeresen hirt adunk a Frontmozi
vetit6ssorozatr6l (beszemot6, vide6, k6panyag), valamint cikkekkel frissitjiik az oldatt. Az
elsovilaghaboru.com honlapr6l el6rhet6ek az t)1 vihg szt)tetett l. - Eur6pai tesfuath boru
1914-1918esaz lJj vildg sziitetett lt. - A hdbori urai cim id6szaki kiailit6sok webotdalai.

A sajt6oszt6ly a Terror H6za Mizeum tort6n6szeivel egyuttmukridve 2018. janu6rja 6ta
fokozott figyelmet fordit az els6 vilaghebor0s weboldal tort6neti r6sz6nek
(httD://www'elsovilaohaboru.comitortenete/) frissit6s6re/aktualiz6l6s6ra. Hetente minimum
k6t, maximum h6rom cikket toltilnk fel a tdrt6neti aloldalra, amelyeket a Facebookra is
kiaj5nlunk.

A Kdzalapitviny honlapjai

A XX. Sz6zad lnt6zet, a XXr. szazad rnt6zet, a Habsburg Tdrt6neti lnt6zet, a
Kommunizmuskutat6 lnt6zet, a Terror HAza Mlzeum, valamint a Kdzalapitv6ny honlapja
folyamatosan taj6koztatnak az 0j rendezv6nyekr<il, konferencidkr6l, filmvetit6sekr6l. Emellett
dokumentaci6s 6s archlvumszerepet is elldtnak: programjainkr6l szoveges leirest, fot6kat,
tisszefogla16kat kozolnek, illetve a latogat6k megtekinthetik a ktilrinboz<i esem6nyekr6l k6szult
videofelveteleket is. A honlapok tartalm6t kozoss6gi m6diafeltileteinken is ajdnljuk, lathat6v6
6s el6rhet<iv6 tessztik az olvas6k 0jabb k6re sz6m6ra. A Kozalapitv6ny honlapjai heti
rendszeress69gel frissLilnek.

Az 1956-os Eml6k6v honlapja

Tekintettel ana, hogy az 1956-os Emlek6v 2017. junius 16-6n v6get 6rt, a weboldal tartalma a
tovabbiakban nem frissril, kiz6r6lag eml6koldalk6nt funkcion6l tovebb a j6v6ben. Link:

maovarfo aloml .hu
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A Kert6sz lmre lntEzet honlapia (Kert6sz lmre Digit5lis Tudistir)

Az int6zet 2018. november 9-6n elinditott honlapj6ra, a Kert6sz lmre Digit6lis Tud6st6na a

Nobel-dijas ir6 elet6vel 6s munk6ssdg6val kapcsolatos, illetve mUveire vonatkoz6 inform6ci6k,

hangf6jlok k6p- 6s videoanyagok, valamint az lnt6zettel kapcsolatos esem6nyek,

rendezv6nyek osszefoglal6 vide6i kertilnek felt6lt6sre. Link kerteszinte .hu

5.4 Egy6b online jelen!6t

Youtube

A Terror H6za M0zeum k6pviselteti magdt a legnagyobb vide6megoszt6 port6lon is, amelyre

interj6k, rendezv6nyek, TCR-ek, id6szaki ki6llit6sok 6s kil16nb6z6 p6ly6zatok vide6it t6ltjiik fel.

Rendezv6nyeink felv6teleinek publik6l6sa mellett minden alkalommal rovid 6sszefoglal6 is

k6szill az adott esem6nyr6l, amelyet honlapiainkon is kozz6tesziink, illetve ktizdssegi

oldalainkon is kiajanlunk. Az oldalra eddig 245-en iratkoztak fel, az oldal vide6it tobb mint 120

ezren n6zt6k meg, pontosam 120 017-en.

Link: www.voutube.com/use rfie azaMuzeum

A agyar Forradalom 1956 Youtube csatorn5jSra mostan6ig kozel tizezren iratkoztak fel, az

oldal vide6it k6zel 8 milli6an, eg6szen pontosan 7 747 628-an tekintettek meg. Az 1956-os

Emf6k6v hivatalos dala v6ltozatlanul n6pszer0. A,a Egy szabad orszegAt cimu szezem6ny

videoklipje 2018 okt6ber6be n mar 7 408 876 megtekint6ssel buszk6lkedhet, ami rendkiviil

jelent6s adatnak sz5mit. Link: https://www.voutu be.co m/channel/ UCR-

FwToCcTUev stNSzokiMvideos

Az els6 viligh6borts Youtube-csatornira r6vid interj0k, konferenci6k, rendezv6nyek teljes

terjedelm( felv6telei, valamint azok dsszefoglal6i keriilnek fel. Az oldalra eddig

Link:

www.voutube.com/user/elsovi laqhaboru

A XXl. Sz6zad lnt6zet Youtube csatornaja - amelyre az int6zmeny programjait (konferenci5k,

kerekasztal-besz6lgetesek, k6nyvbemutat6k, egy6b kultur6lis programok) bemutat6 vide6k

kertilnek feltolt6sre - 2015 szeptembere 6ta mUk6dik. Az oldalra eddig szazilen iratkodak fel'

6s kdzel 22 ezren n6ztek meg a felttlltdtt vide6kat. Az intezet Youtube oldalanak forgalma V4-

es magyar eln6ks6g programjainak k6sz6nhet6en mintegy meg<itsztir6z6d6tt. Link:

sz6znegyvenen iratkoztak fel, 6s k6zel 1OO ezren n6zt6k meg a feltdltdtt vide6kat

httos: be.com/ nnel/U TorXd9iixF vz41 bout
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A Habsburg T6rteneti lnl6zel2017 okt6bereben l6kej6tt Youtube csatomdj6n az int6zm6ny

programjait (konferenci6k, kerekasztal-besz6lget6sek, kdnyvbemutat6k, stb.) lehet

figyelemmel kdvetni. Az oldalra eddig kilencen iratkoztak fel, vide6it tobb mint ezren tekintett6k

meg. Link n eUUCOJET2SB Y-HI

A Kert6sz lmre lnt6zet 2017 novembereben l6trejott Youtube csatornajara a Nobel-dijas ir6

6let6vel 6s munkdss6g5val kapcsolatos hangf5jlok 6s videoanyagok, illetve az lnt6zettel

kapcsolatos esem6nyek 6sszefoglal6 vide6i kertjlnek felt6lt6sre. Az oldal vide6it eddig t6bb

mint 200-an tekintett6k meg Link: httos://www.vo utube.com/channel/UCSWsslVNe5Lq-hr32-

72qAqlvideos

Tumblr

A Terror H6za M[zeum 2013 m5rcius6ban elinditott rumblr oldala egy mikroblogok k5s6ra

alkalmas fel0let. Szovegeket, f6nyk6peket, vide6kat, tinkeket, id6zeteket 6s hangfetv6teleket

lehet megosztani segits6g6vel egy rovid blogon keresztiil. Az oldaha olyan k6pek 6s

dokumentumok kerillnek fel, amelyeket mas felhasznel6k k6szitettek a Mrizeumr6l, vagy

amelyek egy-egy adott k<izdss6ggel va16 kommunik6ci6 szempontjab6l fontosak sz6munkra.

Link: www.terrorhaza.tumblr.com

lnstagram

A Tenor H6za Mizeum volt az els6 a magyarorsz6gi muzeumok soraban, amely csaflakozott

ehhez a m6diafeltilethez. M[zeumunk lnstagram-oldal6ra els6sorban olyan k6panyagokat

tolttink fel, amelyek a m[zeum 6lland6/id6szaki ki6llit6sair6l, rendezv6nyeir6l stb. k6szUltek,

illetve szervesen kapcsol6dnak a m0zeum kulturelis programjaihoz. Az oldal rendszeresen

frissUl.

Link: www.instaqram com/tenorhaza

Facebook

A Terror H6za iftizeum Facebook-oldaldn tov6bbra is meghatarozott strat6gia ment6n zajlik

a kommunikdrci6: folyamatos beszamol6k a m[zeumot 6rint6 esem6nyekr6l (sz<iveg, kep,

vide6, hanganyag), cikkajenl6k, t6rt6nelmi visszaemlekez6sek, saj6t k6szit6su anyagok

ajanlasa. A M0zeum Facebook-oldaldn tovebbra is kiemelten kommunik6ljuk Az akci6

fed6neve: Lenin - N6met p6nzzel Oroszorsz6g ellen cimu id<lszaki ki6llitast, az Elmondjuk,

hogy tudd! cimu ismeretterjeszt6 t0rtenelem6r6kat, illetve azokat a sajt6t6jekoztat6kat,
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amelyekre mtzeumunkban ker0lt sor. Kiemelten kezeljiik tovebba a Kozalapitvdny 0j

kiadv6nyainak megjelen6set, a m0zeumban megrendezett kerekasztal-besz$lget6seket,

k<inyvbemutat6kat. Az oldal n6pszenisege tdretlen: t6bb mint 13 ezer ember kedveli,

els6sorban a 18 6s 35 6v kriz<itti, valamint az 50 6s 60 6v k<iz6tti koroszt6lyb6l. Link:

www.fa k.com/terrorha muzeum

Az Els6 VilSgh6borris Centeniriumi Eml6kbizotts6g 2013. november elej6n elindult

hivatatos Facebook-oldal6nak jelenleg k6zel 4000 kovet6je van. Az oldal a cEB-bel

kapcsolatos hirek, kozlem6nyek, pdly6zati felhiv6sok k6zz6t6tel6n t0l a nyertes p6lydzatoknak

is megjelenesi lehet6s6get biztosit. A Facebook-oldalon folyamatosan bemutatjuk a pAlyilzali

fon6rsokb6l meg0jult eml6kmUveket, megielentetett kdteteket, megrendezett kidllit6sokat,

konferenciakat. Pd tj pllyezafi szakaszban tov5bbra is lehet6s6get biZositunk a nyertes

pttlydz6knak a megjelen6sre. Az oldalon - az eddigi gyakorlatnak megfelel6en - tovabbra is

kiemelten kommunikdljuk a Frontmozi rendezv6nysorozat esemenyeit (ajenl6 6s besz6mo16),

az els6 vilagheborgval kapcsolatos 6vfordu16kat, szem6lyeket, korabeli hirekeU0js6gcikkeket.

Link: www.fa cebook.co m/elsovilaohaboru

Az 1956-os Eml6k6v Facebook-oldal6n az Eml6k6v esemenyeit, illetve korabeli cikkeket,

6rdekess6geket tetttink kdzz6 az 6rdekl6d6k szemea. A mediafelilleten az 1956-os

Emt6kbizottsag munk6j6val kapcsolatos informSci6k, illetve a sajt6tej6koaat6k anyagai is

megtalalhat6k. Az oldalnak kozel 19 ezet kovet6je van. Link:

www.fa cebook.com/m aovarforradalo 1956/

A Kommunizmuskutat6 lnt6zet, a XX. Sz6zad lnt6zet, a )fil. Szazad lnt6zet, illetve a

Habsburg Ttirt6neti lnt6zet Facebook-oldalai rendszeresen frisstllnek. Az oldalakon az

int6zetekkel kapcsolatos hirek, esem6nyek, programok 6s ezek aj6nl6i, fot6- illetve

videobeszdmol6i mellett az egyes korszakokkal/emblematikus szemelyekkel kapcsolatos

hireket, 6rdekessegeket is megtal6lhatnak az 6rdekl6d6k. A Kozalapitv6ny munkat6rsainak

cikkeit, tanulm6nyait is kozl6 Lat6szdg blogot is rendszeresen aj6nljuk ezeken a Facebook-

oldalakon.

Link: www.face ok.com/kommunizmuskutato/

Link: www.fa book.com/xxszaza dintezet

Link: www.facebook com/xxiszazad intezet

Link: www.facebook. com/habsbu rointezet
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Soundcloud

A Terror H6za Muzeum hivatalos soundcloud csatornajan hanganyagok, r5di6s szerepel6sek,

interjik talalhatok, amelyeket beszdmol6ink illusztrdl6s6ra is felhaszn6lunk. Az oldal

rendszeresen frisstil.

Twitter

A Tenor H6za M0zeum hivatalos Twitter csatom6j6t szinkroniz6ltuk a t6bbi social media
feltilettel, Igy az 6rdekl<id6k egy helyen kovethetik az 6sszes frissit6st.

Link: httos://twitter. com/terrorhaza

vt.

A KOzALApiwAT.Iy ARc HivU MAIax TEVE KE NYsEee

2018-ban folytat6dott az Archivumban elhelyezett hagyatekok rendez6se, valamint a rakteri
jegyzekek k6sa. Feldolgoz6sra kerolt, 6s darabszint[, elektronikus rakt6ri jegyzek k6szr.ilt a
kdvetkez6 hagyat6kok16t 6s iratgyrijtem6nyekr<il:

6.1.'l Puskis Julianna hagyat6ka

Pusk6s Julianna tort6nesz, migrdci6kutat6 hagyat6k5nak rendez6se keret6ben 201g m6sodik
fel6ben v6gleges rendez6sre kertilt 6s darabszint0 elektronikus jegp6k k6sz0lt pusk6s

Julianna tort6n6sz, migr5ci6kutat6 hagyatek6nak 6letrajz 6s interjri gy[jtem6ny6r6t,
fot6dokumentdci6j516l, publik6ci6inak k6ziratai16l, kutat6munkaja soran 6sszealitott 6s
felhaszn6lt szakirodalmi 6s lev6lt6d fon6sair6l, valamint az amerikai magyarsdg krireben
gy0jt<itt hungarika anyagair6l. Az eddig rendezett hagyatek terjedetme 4i doboz, 4,5
iratfoly6m6ter.

6.1.2 Marton Endre 6js5gir6 hagyat6ka

A Kairosz Kiad6 a XX. Sz6zad lnt6zet t6mogat6sdval 2000-ben jelentette meg Marton Endre
Tiltott 6gbolt cimil kdnyv6t. Marton 1970-ben az Egyestjlt Ailamokban irta meg eml6keit az
1956-os magyar fonadalomr6l, illetve saj6t per6r6l, elit6ltet6s6r6l. A XX. Sz6zad lnt6zet

Link: httos://soundcloud.com/tenorhaza

6.1 Archivum
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Lev6lteranak adomenyozott iratok gnijtemenye a k6nyv szulet6s6vel 6s kiaddsSval

kapcsolatos levelez6seket, a kiad6val k<itott szerz6dest, valamint Marton Endre 0js5gk6i

tev6kenys6g6vel kapcsolatos cikkeket, dokumentumokal lad€lmaTza.

6.1.3 Sztov5kaai magyar deport6ltakkal k6szitett interirik gyiijtem6nye

A gy(item6ny a Dr. Dobos Ferenc szociol6gus 5ltal a sztil6f6ldjtikr6l 1944145-ben civilk6nt a

Szovjetuni6ba hurcolt szlov6kiai magyar tUl6l6kkel, valamint az 1947 tel6n csehorszSgi

k6nyszermunk6ra deportAltakkal keszitett interj0kat foglalja magaba.

6.1.4 Mikes Gyiirgy hagyat6ka

v6gleges rendez6sre keriilt 6s elk6szult az elektronikus raktdri jegyzeke Mikes Gyorgy

hagyat6k6nak. A hagyatek Mikesnek a BBC, illetve a Szabad Eur6pa R6di6 magyar adasaiban

1942 6s 1986 kdzott elhangzott ,talk'-jainak irott vaftozatait tadalmazza.

6.2 Digitaliziltis

Megkezd6dott az Archivum hagyat6kaiban magn6kazett6kon 6rzdtt interj0k digitaliz6l6sa.

Jelenleg a Pusk6s-hagyat6k 250 darab kazettat tartalmaz6 gy(jtem6ny6nek digitaliz5l6sa

folyik. A gyrijtem6ny az Egyestilt Allamokba kivdrndorolt els6- 6s m5sodgenerdci6s

magyarokkal k6szitett, p6tolhatatlan dletinterjrikat latlalmazza. Az interj0kat tartalmaz6

magn6kazettak digitalizel6saval p6rhuzamosan zallik a hagyat6k fot6dokument6ci6j5nak

digitalizal5sa is. A fot6gyfijtem6ny az 6letinterjrikat ad6 csal6dok eredeti felv6teleit, a Pusk6s

Julianna Altal az amerikai magyar templomokr6l keszitett eredeti fot6k kis t6red6ket, valamint

puskas i982-ben megjelent Kiv6ndort6 magyarok az Egyestilt Altamokban 188G1940 cimii

monogrdfi 6ja szAmAra gyfiit<itt fot6mdsolatokat tartalmazza.

6.3 Hirlapgyfijtem6nY

Rendez6sre kertllt 6s darabszintfi elektronikus jegp6k k6sziilt az Archivum

k0l6ngyiijtem6nyek6nt kezelt archiv hiriapokr6l. A gyujtem6ny - a K6zalapitv6ny tudom5nyos

profilj5hoz igazodva - nemcsak hazai hirlapok archiv p6ld6nyait, de az emig16ns sajt6 mellett,

a jelent6s t6rt6nelmi esem6nyekr6l tud6sit6 egyes k0tf6ldi hirlapok 6s foly6iratok sz6mait is

laftalmazza.
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6.4 Kdnyvt6r

A Konyvt6r 2018 els6 f6lev6ben 334

Konyvt6r Foly6iratt6r6nak naprak6sz

Kdnyvt6r 6ves revizi6ja. A Konyvt6rba
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gyarapodott, a m6sodik f6l6vben elk6sz0lt a

jegyz6ke. A ny6r folyam6n lezajloft a

kdnyvek katalogizdl6sa folyamatos.
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A Tenor Hdza Mlzeum i]zemel6s6t biztosit6 geppark tobb mint 16 6ves, igy a m0zeum teljes

kdrfi gepeszeti 6s informatikai meg0jit6sa egyre szUks6gszerUbb6 v6lik. A szell6z6s-, hut6s-

6s f(teskorszerUsit6s g6p6szeti koncepci6.ja 6s a ,iavasolt r.ltemes megval6sitas

k6lts6gbecsl6se 2016-ban k6sztilt el, igy ezt egy esetleges fel0jit6si enged6ly meg6rkez6se

eset6n racionaliz6lni kell. A javasolt vari6ci6k kolts6ghatekonyabb, olcs6bb tizemeltet6st

tesznek majd lehet6v6. Az install6ci6k iltemes feltjitasa megkezd6d6tt, ugyanakkor sztiks6g

van az 6ptilet kills6 6s bels6 homlokzatanak teljes felijit6s5ra is.

7.1 0zemeltet6s, javit5s, fejleszt6s 6s iitalakit6s

Terror HSza Mrizeum

Karbantart6si, fejleszt6si 6s etalakitesi tev6kenys6gek

20 18-ban az 0zemmenet folyamatos volt, m0szaki okb6l rendkiv0li le5ll6sra kenilt sor

a l6gkezel<i gdpek eset6ben. A rendkivtili paratartalom 6s a sz6ls6s6ges meleg

kovetkezt6ben kialakul6 t0lzoft cseppviz k6pz6d6s miatt tobbszdr le kellett allitani a

l6gkezel6ket 6s ezzel a hfit6tt leveg6 bef0j6s6t is a letogat6terbe.

Az 6ltal5nos napi karbantart6si 6s javit6si munk6kat a m szaki el6irSsoknak 6s

szabvdnyoknak megfelel6en vegezttik. Az tizemeltet6si csoport a bejelentett hib6k, a

sajdt napi hibalistek 6s a tervezett javit6sok list6i alapj6n dolgozott. A javitasi munk6k

nagy r6sz6t a fontoss6gi sorrend 6s az anyagi lehet6segek alapjdn k6sziil6 r.itemez6s

szerint, krils6s v6llalkoz6k bevonds6val v6geztUk. A v6llalkoz6kkal v6geztetett javit6si

munka m6rt6ke sokszorosa volt a sajat l6tsz6mmal elv6gezhet6 munk6nak. Az

amortiz6ci6 miatt ugr6sszenien n6tt a szakmunkaig6nyes napi javitasok sz6ma. A

szerz6ddtt karbantart6 c6gek 6ves iitemezes szerint v6gezt6k feladataikat. A 2018.

6vi karbantart6si leellesra januar 8. es 21. k6z6tt ker[ilt sor. A le6ll5s n6lkiil v6gezhet6

fel0jit6si munk6k folyamatosan zajlottak. A 2019. 6vi karbantartasi leellasra

megkezdttik a felkeszr,il6st a rendszereink felm6r6s6vel.
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A m0zeum tizemeltet6se a folyamatosan 6s jelentSsen v6ltoz6 m(szaki jogszab6lyi

kornyezetnek megfelel6. A szUks6ges valtoztat6sok elv6gz6se az izemszerl
mUk6des akaddlyoz6sa nelkril tortenik.

A Kdzalapitvany telephelyein rendezett programok, esem6nyek m0szaki felteteleit

minden esetben biztosltani tudtuk.

A kciztertileti rendezv6nyek, tart6s krizteriilebfoglal6sok valamennyi hat6sdgi

enged6lyet folyamatosan, saj6t hat6skdrben int6zz0k.

A munkav6delmi kock6zatertekel6si dokumenteci6ban leirt feladatokat folyamatosan

v6grehajtjuk.

Az 6prilet korszerusit6s6nek terveztetese re az 6llam t6mogat6 sz6nd6kot mutat. A
terveztet6s el6k6szitese zajlik. Minden az ekiz<lekben a hazzal foglalkoz6 tervez6
j6v6hagy6sa 6s beleegyez6se beszez6s alatt 6ll, hogy a tov6bbi terveztelest
megindlthassuk. A tervez6si munkalatok akkor kezdhet6k el, ha a t6mogat6i iratok 6s
a szuks6ges fon6sok rendelkez6sre dllnak.

Hat5r6r (t 35.

Karbantart6si, fejleszt6si 6s ahlakftasi tev6kenys6gek

2018-ban az ingatlanban az iodAk mukod6se zavaialan volt. Az 6priletben a

legszliks6gesebb karbantartasi munk6kat elv6geztr.ik.

Elkill6nitetten gyUjtjiik a papirt 6s a ktizeli szetektiv lerak6helyre visszrjk.

Az irod6k berendez6s6nek 6trendez6s6t, a rendezvenyek helyszin6nek biztosit6s5t
ig6ny szerint folyamatosan v6gezztik.

Az ingatlan terol6kapacit6sa kimertilt. Mdr az alagsori folyos6n is kdnyveket t6rolunk,

ami balesetvesz6lyes, 6s a kdnyvek is s6rtilnek a folyamatos dtpakol6st6l, mivel [tban
vannak minden anyagmozgat6sn6l.

20'18 szeptember6ben k6szrilt egy felm6r6s, amelyben felsoroltuk az 6pr.ilet

6llagmeg6v6sa szempontjdb6l elengedheteflenril elv6gzend6 feladatokat. Ez iditig
nem sikeri.ilt fon5st taldlni a munk6k elv6gz6s6re.

lstenhegyi rit 92.

Karbantanasa, fejleszt6si 6s atabkitesi tev6kenys6gek

- Az lstenhegyi 0t 92. inga anban tovebbra is csak rakterozunk. A tet6 folyamatos
karbantart6set sajat l6tszammal v6gezziik.
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A kertet parlagf0-mentesen tartjuk, az utcaij6rd6t 6s a kerit6s menti sov6nyt takaritjuk,

karbantartjuk.

Az es6csatom6kat folyamatosan tisztitjuk.

A t6len etfagyott vizvezet6ket javitottuk.

A telephelyr6l a szem6telsz6llitast gazdasdgoss6gi okokb6l lemondtuk.

Bathory u. 20.

KarbantartAsi, fejleszt6si 6s Stalakit5si tev6kenys6gek

- A tulajdonunkban l6v6 V. ker. B6thory u. 20. sz5m alatti j6 6llapotri lak6st irodak6nt

haszn6ljuk, melyben a karbantartasi munkakat v6gezziik el.

- Az ingatlanban az irod6k m0k6d6se 2018-ban zavartalan volt.

- Az iroda vil6glt5sdnak korszerUsit6s6re a felm6r6st elv6geztettuk. A korszerfisitesi

munkSlatokra vonatkoz6 araianlatot megkaptuk. A sziiks6ges fon6s rendelkez6sre

6ll6sa eset6n a munk6t elindithatjuk.

Benczfr u. 46.

- A munkatenilet 6tad6s-6tv6tele a Beruh6z6 6s a V6llalkoz6 k6zott megtdrt6nt.

- Az ep0letet a birtokbav6tel ut6n riaszt6 rendszenel l6ttuk el, amit a kivitelez6si

munkalatok megkezd6s6vel leszerelt0nk 6s raktarba helyeztUnk a k6s6bbi esetleges

felhaszn6lhat6s6got szem el6ft tartva.

- A k6zrtzemi 6tirisok megtrirt6ntek. Jelenleg a k<iztizemi d'rjakat a V6llalkoz6 megteriti.

- A beruh6zds az elvart ijtemben halad. 2018 m6sodik feleben a bontdsok befejez6dnek

6s decembert6l a kiviteli tervek is rendelkez6sre 6llnak. Jelenleg a beruh6z6son

k6sedelem nem fedezhet6 fel.

K0ls6 helyszinen elhelyezett 6s jelenleg is a K6zalapitv6ny tulajdoniban lev6

kiallftasok, szobrok

- A Reagan szobor, a Konrad Adenauer 6s a lV' K6roly mellszobor rendszeres

ellen6rz6s6t folyamatosan v6gezziik.

- A Varkert BazArban k6szitett l. Vilaghaborur6l sz6l6 kiallitasunkat - a

V6rgondnoks5ggal egytittmilkddve - rendszeresen ellen6rizztik.

- A Vdrrosh6za parkban a lv. Karoly szobor mog6tti kerit6selemeken elhelyezett,

uralkod6kat abrazolo install6ci6t folyamatosan ellen6rizz0k, rongdl6s eseten

gondoskodunk a javit6sr6l, cser6r6l.
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7.2 A Mtueum iigyeleti tev6kenys6ge

Az tigyeleti tev6kenys6g elldt6sa sor6n regisztr6lt latogat6i rosszull6tekr6l jegyz6konyvek

k6szultek. S0lyos eset nem fordult elri.

7.3 Munka€s t0zv6delmi tev6kenys6gek ellit6sa

A feladat ell6tdrsa a jogszab6lyi el6irdsoknak megfelel6en tort6nt 2018-ban. Sem

munkabaleset, sem tuzeset nem ttirt6nt.

7.4 Energiagazdilkod6si tev6kenys6gek ell6tAsa

Az 6ptilet korszer0sit6se miatt az 6v folyam6n elv6gezend6 tervez6si folyamat alatt

figyelembe kell venni az eddigi fogyasztesokat, illetve a beruh5z5sokat, amiket a

M0zeum megtett annak 6rdekeben, hogy a k6zUzemi fogyaszt6sait m6rs6kelje.

Figyelembe kell venni az energiafelhaszn6lds legkorszer(bb megoldasai adta

lehet6s6geket 6s az eddig elk6sziilt, de nem teljes lt energiagazdelkodasi terveket.

Az 6v veg6ig, a vonatkoz6 jogszabalynak megfelel6en elk6sztil az

Energiamegtakarit6si lnt6zked6si Terv.

Energiaelldt6sunk a k<izm(szolg6ltat6i szerz6d6sekben foglaltak szerint t6rtent. Az

6rambeszerz6st 6vente versenyeZetj0k. Az energiaszolgaltatas folyamatos volt.

GAzkazAnlaink elavultak, energiafalok. A megijitas az 5tfog6 gepeszeti rekonstrukci6

keret6ben lesz megoldhat6, amelyre a 2016-ban kesztilt javaslat a bent termel6d6tt h6

(96pek, emberek) hasznosit6s6n alapul6 energiatakar6kos megold6st ad.

A teljes g6p6szeti rendszer m0kod6s6nek racionalizalasat a 20 t 6-ban elk6sztllt

korszerUs[t6si javaslat tartalmazza. Megval6sit6sa eset6n aktualiz6lni kell a

technol6giai fejl6des es a k6lts6gek v6ltozSsa miatt.

A teljes mtzeumi vil6git6s meg0jitasa nelk0l tov6bbi sz6mottev6 megtakarit6sra m5r

nincsen m6d, de ehhez a termek bels66pit6szet6t is at kell gondolni. Ahol viszont

6talaklt6s n6lkUl megoldhat6, ott folyamatban van a kis energiaig6ny( ledes

megold5sokra t6rt6nri 5t6l16s.

A homlokzat meg0jitas6nak r6szek6nt be6pitend6 j6l szigetel6 nyitAsz6r6 szarnyak
jelent6s megtakarit6st eredm6nyezhetnek. Ennek lehet6s6g6t a homlokzat-fel0jitas

tartalm6nak kialakit6sakor m6rlegelni lehet.
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A javitisi munk6khoz szUks6ges anyagbeszerz6sek

- A beszerz6sek a havi enged6lyezett anyagbeszerz6si tervek szerint t6rt6ntek.

M0t6rgyak- 6s egy6b ki6llit5si t6rgyak

- Javittat6sukat, p6tlasukat alkalomszer(en vigezztk, muzeol6gus i16nyit6s5val.

7.5 Biztositotts6g

Biztositotts6gunk teljeskor0. A K<izalapitv6ny saj5t 6s b6relt ingatlanjai, m0t6rgyai 6s

install6ci6i, g6pei 6s berendez6sei, illetve a szem6lyg6pkocsik mindenre kiteried6en

biztositottak. A ki6llitott mfit6rgyak, install6ci6k biztosit6sSnak alapja az aktualiz6lt t6teles

6rt6klelt6r. A Tenor Hdza M0zeum el6tti kdzterUleten elhelyezett 6s ideiglenes ki6llit6sainkon

lethat6 mfitargyak 6s t5rgyak szint6n biaositottak. Harmadik f6lre 6s sajet dolgoz6inkra

vonatkoz6 felel6ss6gbiztosit6ssal is rendelkezrink. 2018-ban bizlositasi esem6ny nem t6rt6nt.
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