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Nyilvintartdsba v6teli szim
01-01-0007526

Statisztikai jelz6szim :

18237010-9499-561-01

Ktiz6p- 6s Kelet-eur6pai Ttirt6nelem 6s Tdrsadalom Kutatrlsrl6rtKdzalapitvrlny

2019. december 31.

Kett6s ktinyvvitelt vezet6 egydb szervezetek egyszertisitett dves beszrimol6j6nak mdrlege

adatok eFt-ban

Kiiz6p- €s Kelet-eur6pai Tdrt6nelem 6s

Tiirsadalom Kutatris6drt Ktizalapirviny

Sorsz6m A t6tel megnevez6se El6zii 6v El6z6 6vek
mridositisa

Tirgy6v

a b c d e

I A. Befektetett eszkiiziik (2.+3.+4. sor) 3 763 075 5 529 565

2 I.IMMATERIALIS JAVAK 94 874 251 658

J II. TARGYI ESZKOZOK 3 668 201 5 277 907

4 III. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK

5 B. Forg6eszktiztik (6.+7.+8.+9. sor) 5 638 259 7 444798

6 I. KESZLETEK 99 182 t23 874

7 II. KOVETELESEK 170 953 328 807

8 III. ERTEKPAPIROK 0 0

9 IV. PENZESZKOZOK 5 368 124 6 992 117

t0 C. Aktfv id,6beli elhatirolisok 2 685 94 227

il ESZKOZOK (aktivrik) OSSZESEN (1.+5.+10. sor) 9 404 0t9 13 068 590

t2 C. Sai6t t6ke (13.+14.+15.+16.+17+18. sor) 780 365 1 065 649

l3 I.INDULO TOKE 117000 I l7 000

l4 II. TOKEVALTOZAS 502 820 663 365

l5 III. LEKOTOTT TARTALEK
l6 IV. ERTEKELESI TARTALEK

l7 V. TARGYEVI EREDMENY ALAPTEVEKENYSEGBOL
(ktizhasznti tevdkenysdgb6 I )

157 9t5 285 578

l8
VI. TARGYEVI EREDMENY VALLALKoZASI
TEVEKENYSEGBOL

2 630 -294

l9 E. C6ltartal6k I 752 0

20 F. Kiitelezetts6,gek (21 .+22.+23. sor) 600 244 I 071 781

2t I. HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK

22 II. HOSSZU LEJARATO KOTELEZETTSEGEK 96 250 0

23 III. ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 503 994 l 071 781

21 G. Passziv idr6beli elhatSrol{sok 8 021 658 10 931 160

25 FORRA SOK (passzivik) OSSZESEN (1 2.+ | 9.+20.+24.sor) 9 404 019 t3 068 590

Kelt: Budapest, 2020. jrilius 6



Nyilvintartisba v6teli szdm

0l-01-0007526

Statisztikai jelz6sz{m :

18237010-9499-561-01

adatok eFt-ban

K0zep es Kelet-eur6pai Tortenelem es

T6rsadalorn Kutatds6irt Ktizalapiwiny

Ktiz6p- 6s Kelet-eur6pai Ttirt6nelem 6s Trirsadalom Kutatisi6rt Ktizalapitviny

2019. december 31.

Keft6s kdn)ryitelt vezet6 egyeb szeruezetek egyszenisitett eves besziimolojiinak eredmenykimutatdsa

Kelt: Budapest,2020. jrilius 6.

Alaptevekenyseg Osszesen

Sorszim A t6tel megnevez6se El6zii iv E16z6 6vek

m6dosft{sa
T{rgy6v Eliiz6 6v

El6z6 6vek

m6dositdsa
Tdrgyev Eliizd dx

El6z6 6vek

m6dositdsa
T6rgy6v

a b c d f h i i k

I
ERTEKESITES NETTO
ARBEVETELE

714 092 735 083 25 930 23 738 740 022 758 82 I

2

AKTIVALT SAJAT
IELJESiTMENYEK
FRTF-KF,

-930 998 27 t68 26 785 26 238 27 783

3 EGYEB BEVETELEK 4 617 864 5 756 683 261 460 4 618 128 5 757 143

ebbol: 0 0

- taedij 0 0

- alapitot6l kapott befizetes

- timogatiisok 4 615 02t 5 753 632 261 382 4 615 282 5 754 014

4
PENZUGYI Nru\'ELETEK
BEVETELE 14 383 14 383

A.
OsszES BEVETEL
(l +2.+3.+4.sor) 5 331 040 0 6 493 141 53 362 0 50 98J 5 384 402 0 6 544 130

- ebb6l: ktizhasznu

tevekenvsds bevetelei
5 331 040 6 489 t41 5 331 040 6 489 t4?

5
ANYAGJELLEGU
RAFORD]TASOK

3 297 275 2 942 179 38 155 46 119 3 335 430 2 988 298

6
SZEMELYI JELLEGU
nAronoirAsox I 334 456 I 667 756 t2 577 5 t58 I 347 033 I 672914

ebbril: vezet6

tisztsesvisel6k iuttatisai
103 397 84 6s2 I 03 397 84 652

7
ERTEKCSOKKENESI
LEiRAS

t27 300 253 570 127 300 253 570

8 EGYEB RAFORDITASOK 413 888 I 343 582 413 888 I 343 582

9
PENZUGYI MUVELETEK
RAFORDITASAI 206 482 206 482

B.
OSSZI,S RAFORDITAS
(5+6.+7.+8.+9. sor)

5 173 t25 0 6 207 569 50 732 0 5l 277 5 22t 85? 0 6 258 846

ebb6l: kitzhasznI

lev6kenvsds r:iforditrisai
5 t73 t25 6 203 579 5 173 t2S 6 203 579

C.
AD6ZAS EL6TTT
EREDMENY (A.BI t57 9tS 0 285 578 2 630 0 -291 l 60 5{5 0 285 284

10
ADOFIZETESI
KOTELEZETTSEG 0 0

D.
TARGYf,vI
EREDMENY (C-IO) 157 915 0 285 576 2 630 0 -294 I 60 545 0 285 2E4

Vrillz



Nyilvintartisba v6teli szim
0l-0r-0007526

Statisztikai jelz6szim:

182370r0-9499-561-01

adatok eFt-ban

Kozep- es Kelet-europai Ttirtdnelem ds

Ti,rsadalom Kutatdsd6rt Kdzalapiwri,ny

Ktiz6p- 6s Kelet-eur6pai Ttirt6nelem 6s Tirsadalom Kutatds66rt Ktizalapftviny

2019. december 31.

TAJEKOZTATO ADATOK

Sorszim A t6tel megnevez6se El6z6 6v
El6z6 6vek

mridositisa
Tdrgy6v

a b d e

A. K<izponti koltsegvetesi tiirnogatiis 4 489 760 5 494 97',7

ebb6l : normativ tamogateis

B Helvi dnkormilnvzati k6ltsdsvet6si timosatis I 750 I 750

ebb<il : normativ tiimogatiis

C Az Eur6pai Uni6 strukturdlis, illetve a Kohdzios Alapbol nytjtott temogates 0 0

D.

Az Eur6pai Uni6 kdlsegvetesdb<il vagy miis 6llamt6l, nemzetkozi szervezetttil

szirmazb td.rnogatiis 0 0

E
A szemdlyi jtivedelemado meghatii,r'ozott rdszdnek ad6z6 rendelkezdse szerinti
felhaszndlisr6l sz6l6 l996.dvi CXXU. Tdrv6nv alapirfur kiutalt iisszeg

r89 358

F Ktizszol gii,ltatiisi bevdtel 0 0

Kelt: Budapest,2020 jflius 6.
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KOzEP- Es rrlrr-e uR6pnr

r6nrEne lru Es rAnseoelol* rurnrAsAEnr
r0zelapfrvANy

KIEGESZ1T6 N/lELLEKLET
A2019,TV XCTT6S KONYWITELT VTZET1 EGYEB SZERVEZETEK

ecyszr nuslrerr Evrs BESZArvloLoJAHoz

A kieg6szitti melleklet tartalmSt a Sz6mvitelirol szolo 2000. C. t6rv6ny 96. S (4)
bekezd6s6ben foglalt - egyszertisitett 6ves besz6molo kiegeszitrl mell6kletere vonatkoz6

rendelkez6sek szerinti tartalommal 6llitottuk 6ssze a kdvetkezrik szerint:

A Kdzalapitvdnyt Magyarorsz6g Korm6nya 1999.6prilis 10-6n alapitotta 117.000 eFt indul6
tok6vel. A F6v6rosi Bir6s6g 1999. m6jus 28-dn, 7526. sorsz6m alatt vette nyilv6ntartdsba,
egyben k6zhaszn0 szervezett6 minosltette.
Az Alapito Okirat 2000. augusztus 29-6n m6dositdsra kerUlt, melyben az alapilo az indulo
t6k6b6l 5.000 eFt t6rzsvagyont kUl6nitett el, mely sem a mrikdd6s sorin, sem a
k6zalapitv6nyi c6lok megval6sit5s6ra nem haszndlhat6 fel.

A K6zalapitv6ny c6lja tudom6nyos kutat6s, k6zmtivelod6si, oktat6si 6s kulturdlis javak
v6delm6vel kapcsolatos 6llami feladat ell6t6sa. A Civil tdrv6ny szerinti kdzhaszn0sdg
megval6sitdsa.

A Kdzalapitv6ny c6ljainak megval6sftdsa, 6s a kurat6rium ezt szolg6lo ddnt6seinek
v6grehajt6sa 6rdek6ben 2019.6vben a Terror HAza Mfzeumot, a XX. Sz6zad lnt6zetet, XXl.
SzAzad lnt6zetet, Habsburg Tdrt6neti lnt6zete, Kommunizmus Kutat6 lnt6zetet, valamint a
Kert6sz lmre lnt6zetet mUk6dtette.

r
\

Adokdteles tev6kenys6g kezdete: 1 999.06.23

A K6zalapitviny alapit6ja:

Magyarorszdg KormSnya

18237010-2-43

18237010-9499-561-01

1122Budapest, Hatdror u. 35
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Ad6sz6m:

KSH szdmjele:

5z6khelye:



A K6zalapitv5ny f6tev6kenys69 k6re:

94.99'08 M.n.s. egy6b k6zoss6gi, tSrsadalmi tev6kenyseg

K6pviseletre jogosult adatai:

dr. Schmidt Maria 1023. Budapest. Gtil Baba u. 34.
A k6pviselet m6dja: ondll6.

A besz6mol6 elk6szit6s66rt felel6s:

A Kozalapitv6ny r6sz6re a konyvviteli szolgSltat6st 6s a besz6mol6 dsszeallitesat a
Stockmann Kft. (sz6khely: H-1078 Budapest, lstv6n u. 47.2110.) r6szerdl N6metn6 Rek
Judit, kamarai tag konywizsgal6 v6gezte. (MKVK: 005607)

Ktinywizsgilat

A Kozalapitv6ny egyszerfisitett 6ves beszemol6janak konywizsgal6i ellenorz6set 6s
v6lem6nyez6s6t a Szuper-Audit Konywizsgal6 es Ad6tan6csad6 Kft. (sz6khely: H-1139-
Budapest, Petnehazy u. 24-26. Cegjegyz6k sz6m:01-09-674044) r,6sz6r6l N6meth Tam5s
kamarai tag kdnywizsg6l6 (MKVK: 004852) v6gezte. A beszdmol6t hitelesit6
konywizsg6l6i v6lem6nnyel l6tta el. A kdnywizsg5l6 a kdnywizsg6l6i szolg6ltat5son kiviil
mes szolgakatast nem nytjtott a Kdzalapitveny r6sz6re.

Kapcsolt v6llalkozisok bemutat6sa:

A Kcizalapitv6ny nem rendelkezik kapcsolt vallalkozassal.

5z6mvitel Politika meghatSroz6 elemeinek bemutat5sa

Az 6ves beszamol6 a Szemvitelrol sz6l6 2000. 6vi C. torveny es a 47912016. (Xll. 28.) Korm.
rendelet a sz6mviteli torv6ny szerinti egyes egy6b szervezetek beszdmol6 k6szit6si 6s
konywezet6si kcitelezetts6g6nek sajdtoss6gair6l szabalyaival dsszhangban k6sziilt.

Besz5m016 formaja:

M6rleg:
Eredm6nykimutat6s:
Ivlerleg fordul6napja:
M6rlegk6szltes id5pontja:

Kett6s konywitelt vezeto egy6b szervezetek egyszer(sltett
6ves beszdmol6ja
47912016. (Xll. 28.) Korm. rendelet 4. melleklete
47912016. (Xll. 28.) Korm. rendelet 5. melleklete
2019. december 31 .

2020. 6prilis 30.

A K6zalapitv6ny a szSmviteli nyilvantart6sait a kett6s kOnywezetes rendszereben vezeti. A
konywezet6s p6nzneme forint.

A besz6mol6 Osszedllit5sa sor5n jelent6s dsszegii hiba, ha a meg5llapitott hibahat6sok
i]zleti 6vet 6rint6 ossz6rt6ke (elojelt6l fuggetlen) meghaladja a merlegfciosszeg 2%1.

Ktivetel6sek, kcitelezetts69ek

A fizet6si haterid6n toli kdvetel6sekre az 6(6kveszt6st egyedi elbirdl5s alapjan 6llapitjuk
meg. A kovetelesek 6s a kotelezetts6gek konyv szerinti 6rt6ken kerUlnek kimutatasra a
m6rlegben.
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K6szletek

A v6s6rolt k6szletek eset6n bekerUl6si 6rt6knek - az elozo Uzleti 6vhez hasonl6an - a
beszez6si ert6kek alapj6n sz6mitott bekerUl6si 6r min6sUl. A saj6t el65llit6srl k6szleteket
el66llit6si6ron, FIFO m6dszerrel mutatja ki.

C6ltartal6kok

A Kdzalapitvdny a Szdmviteli t6rv6ny 41. $-ban foglalt gazdasdgi esem6nyek bekdvetkez6se
eset6n c6ltartal6kot k6pez.

Aktlv 6s passziv id6beli elhat6rol6sok

A Kdzalapitv6ny aktiv id6beli elhat6rol6sk6nt sz6molja el a Sz6mviteli tdrv6ny 32 - 33. $-ban
bemutatott gazdas6gi esem6nyeket, ha azok a gazd6lkod6si idrlszakban felmerUlnek.
A Kdzalapitv6ny passziv id6beli elhat6rol6sk6nt mutatja ki a Sz6mviteli torv6ny 44 - 45. S-
ban bemutatott gazdasdgiesem6nyeket, ha azoka gazd6lkoddsi id6szakban felmerUltek.

Deviz6s t6telek 6rt6kel6se

A kUlfoldi p6nz6rt6kre sz6l6 kovetel6seUkdtelezetts6geUp6nzeszkdzdk Forint 6rt6k6nek
meghat6rozSs6n6l az MNB 5rfolyam szolg6l alapul. A devizalvaluta k6szletek cs6kken6se
5tlag6r alapj6n tdrt6nik.

Amortiz6ci6s szab6!yok

Az 6rt6kcs<ikken6s elsz6mol6sa az eszklz Uzembe helyez6s6nek idopontj6t6l kezd<ldik.

A t6rgyi eszkozok kdzott a KdzalapitvAny azon eszkdzoket tartja nyilvAn, amelyek v6rhato
hasznSlati ideje meghaladja az egy 6vet. A targyi eszkdzok beszez6si 6rt6k6nek
meghat6roz6sakor, a Kdzalapitv5ny minden k6lts6get figyelembe vesz, amely az eszkdz
beszerz6s6velvalamint Uzembe helyez6s6vel kapcsolatban, az Uzembe helyez6sig felmerUl.
A t6rgyi eszk6zok 6rt6kcs6kken6s6t a v6rhat6 haszn6lati id6tartamnak megfeleloen
hal1rozzuk meg. Az 6rt6kcsokken6si leir6si m6dszerek kdzi.rl a brutt6 ertek alapj6n a linedris
leirds modszer6t alkal m azzuk.
A 100 EFt egyedi beszerz6si 6rt6k alatti eszkozdket a beszezbskor egy dsszegben
6rt6kcs6kken6si leirdsk6nt keriilnek elsz6mol6sra.

A leir6si kulcsok a Kozalapitv6ny saj6toss6gait figyelembe v6ve, a v6rhat6 hasznos
6lettartam 6s bizonyos t6rgyi eszkdzdk eset6ben a maradv6ny6rtek figyelembev6tel6vel a
kdvetkez6k szerint kerUltek meg hat6roz6sra:

Eszktiz megnevez6se
LeIr6si

kulcs %-a
Vagyoni 6rtek( iogok 33,0
Szellemi term6kek 33,0
lngatlanok 2,0
G6pek, berendez6sek, felszerel6sek 14,5
I rod atech n ikai g 6pek ( sz 6 m itoge pe k, nyomtatok, m d so I o k stb.) 33,0
Egyeb berendez6sek, felszere16sek
I rodatech nikai g6pek, k6lszAzezer Ft bekerUlesi ert6k alatt

14,5
50,0
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Behajt6si ktilts6gitalSny

KozalapftvSnyunk a Polgdri T1rvenykdnwr1l sz6l6 2013. evi V. tOrveny 6:155. S G)
bekezd6se szerinti behajtasi kolts6g6ta15nyt nem alkalmazza.

Jelent6s 6rt6k meghat6rozesa a 96. $ (3a) bekezd6s alkalmaz6s6hoz

Kdzalapitv6nyunk akkor mutatja be a kieg6szit5 mell6kletben a SzAmviteli tdrveny 1.s2.
mell6klet szerinti M6rleg A-vahozataban 6s 2.s2. melleklet szerinti Eredm6nykimutatds A-
v5ltozatAban arab szSmmal jelolt t6teleket, ha azok egyenlege meghaladja a t6rgy6vi
merlegfdosszeg 25 %-t.

Kiv6teles nagysAgU vagy el6fordulSsri bev6telek:

Kiv6teles nagys6gri vagy eloforduldrs0 bev6telnek kell tekintetni, ha az egyszeri t6telk6nt
felmertrl6 bev6tel nagys6ga meghaladja az el6z6 evi drbev6tel 20 %{-

Kiv6teles nagysdgrl vagy el6forduldsri kolts6gek vagy r6fordit5snak kell tekinteni, ha a
targyevi egy szeri t6telk6nt felmertrl6 kdltseg vagy r6fordit6s ert6ke meghaladja az el6zd 6vi
osszes kOlts6g vagy r6fordit6s 20 %-dt.

Ad6hat6sigi vizsgalat

Az ad6hat6sdg a Kdzalapitv6ny 2019. 6vi sz6mviteli nyilvantartasait 6s ad6bevall6sait az
ad6 el6viiles6n beli.il b6rmikor vizsg6lhatja. A Kozalapitvany vezet6s6g6nek nincs tudom6sa
olyan kdrtilm6nyrdl, amely alap.j6n az Ad6hat6s6g a Kcizalapitvdny szAmAra.jelent6s ad6-6s
jdrul6k k6telezettseget 6llapithatna meg.

Ellen6rz6s sorin felt6rt jelent6s iisszegfi hibak eredm6nyre, eszk6zcik 6s forrdsok
6llominyira gyakorolt hatesa

A Kozalapitv6nyndl 2019. 6v folyam6n ad6hat6sdgi, illetve 6nellenoz6s keret6ben nem
tortent jelent6s dsszegfl hiba felt5rdsa.

Egy6b tij6koztat6 adatok

Az el6z6 Uzleti 6vt6l elt6r6 elj6r6sokb6l ered6, eredm6nyt befolydsol6 elt6r6sek

indokol6sa:

Kdzalapitv6nyunkn6l nem fordult elo az elozo tizleti 6vt6l elt6r6 elares, amely az eredm6nyt

befoly6solta volna.

A K6zalapitvSny tev6kenys6g6nek sajatossigSb6l ad6d6 jelent6sebb t6telek
bemutatesa:

A t6rgyi eszkcizcik kozdtt kertilnek kimutatasra a Terror HAza Mizeum,6s Kertesz lnt6zet
ingatlanai, g6pei, berendez6sei, illetve a ki6llit6sokkal kapcsolatos berendez6sek, kidllit5si
tergyak.
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Passziv id6beli elhatarol6sok jelent6s r6szet (10 714 813 eFt) a kapott t5mogat6sok alkotjak.
Ezek egy r6sz6t a Kozalapitv6ny meg nem koltOtte el (5 412 253 eFt), mdsik r6sz6t m5r
megkapta 6s beruhaz6sra forditotta.

A nett6 6rbev6tel jelent6s r6sz6t a Terror Hdza M(zeum bel6p6 jegyeinek ert6kesites6b6l
szArmaz6 bev6tel teszl ki.

Az egy6b r5forditdsok koztjl a legjelent6sebb tetel az adott t6mogatasok (1.338.712 eFt)
6rt6ke. Az adott tdmogat5sokat az onkorm6nyzatok, crvil szervezetek, stb. pa[azati 0ton
nyert6k el. Ezek kdzott kiemelked6 az els6 vilaghabonls eml6km(vek helyreallitesara,
tudomenyos 6s kulturalis rendezvenyek megval6sitesera kiirt palyazatok.

A v6llalkoz6si tev6kenys6g a Terror H6za Mfzeum ter[let6n m(kod6 konyvesbolt
bev6tel6b6l, valamint a Kozalapltvdny 6ltal kiadott kdnyvek 6rt6kesit6s6b6l 6ll.

Az ellen6rz6s sorAn feltart jelent6s dsszegii hibSk eredm6nyre, az eszktiziikre 6s

forrisok 6llomiinyiira gyakorolt hatisa 6venk6nti megbont6sban:

A tdrgy6vben jelent6s dsszeg( hiba nem kerUlt azonositasra.

A vezet6 tiszts6gvisel6k, az igazgat6sig, a feliigyel6 bizoftseg tagjainak folytisitott

elSlegek 6s kiilcstin6k 6sszege 6s a nevUkben v6llalat garanci6k:

A vezet6 tiszts6gvisel6 resz6re el6leg, kolcson nem kerult foly6sit5sra. A KozalapitvanynSl

Kurat6rium 6s feltrgyel6 bizottsag m0k6dik.

Kapcsolt felekkel lebonyolitoft iigyeltek bemutatisa, ha azok l6nyegesek 6s nem

szokdsos piaci felt6telek kriz<itt val6sultak meg:

A Kozalapitv6ny a kapcsolt felekkel a t6rgy6vben nem bonyolitott le iizleti tranzakci6t.

Anya, illewe leiinyviillalattal szembeni ktivetel6sek, illetve k6telezetts6gek, tart6san

adott k6lcsiin6k kapcsoft vallalkozSsban:

A Kozalapitvanynel ilyen jelleg( tranzakci6 nem merult fel. (A Kdzalapitvenynak nincs anya,

illetve leAnyvellalata)

Kdvetel6sek kapcsolt v6llalkozissal szemben :

A Kozalapitvenynak nincs kovetel6se a kapcsolt v6llalkoz6saval szemben

5

Aktiv id6beli elhatarolesok kdzott kerUlt kimutatdsra az a bev6tel (88817 eFt) melyet a
Kdzalapltvany tSmogat6s form6j6ban 2020-ban kapott meg, de a koltsegek a tdrgy6vben
merultek fel.



A t6rgy6vben foglalkoztatott munkav6llal6k 6tlagos statisztikai l6tszema, b6r 6s
jArul6k adatai:

Statisztikai l6tszem
Berk6lts6g
Megbiz6si dij
Egy6b szem6ly jelleg[i kifizetesek
Jdrul6kok

81 fd
684 135 eFt
5 37 137eFt

36 355 eFt
206 297 eFt

Ert6khelyesbit6s, 6rt6kel6si tartal6k alkalmazesa miaft bemutatand6 adatok:

- a piaci 6rt6ken t0rt6n6 ert6keles alkalmazott elvei 6s m6dszerei:

- az egyedi eszkoz merlegk6szlteskori piaci ert6ke 6s konyv szerinti nett6 6rteke,

valamint a k6t 6rt6k kiilonbdzete,

- az ertekhelyesbit6s nyit6 ert6ke, noveked6se, csokken6se, zer6 erteke eszkdz

csoportonkent.

Kozalapitvanyunkn6l nem tortent ert6khelyesbites.

6

H6trasorolt k6telezetts69ek kapcsolt villalkozessal szemben:

K6zalapitv6nyunk nem tart nyilvan ilyen jellegri kotelezettseget

Tart6s ktitelezetts6g kapcsolt villalkoz6ssal szemben:

Kozalapiwenyunk nem tart nyilvan ilyen jelleg( kotelezetts6get

Rtivid lej6ratf ktitelezetts6g kapcsolt vallalkozissal szemben:

Kozalapitvanyunk nem tart nyilvan ilyen jelleg( kdtelezetts6get

Azon k6telezetts6gek bemutat6sa, amelyek h6tral6v6 futamideje ttibb mint <it 6v:

Kozalapitvanyunk nem tart nyilvan ilyen jellegri kotelezettseget

Z6logjoggal vagy hasonl6 jogokkal biztositott kaitelezefts6gek (felttintetve a

biztosit6kok fajtejat 6s formajat)

KozalapitvAnyunk nem tart nyilven ilyen jellegil kotelezettseget

Visszav6sdrolt saj6t r6szv6nyek, saj6t iizletr6szek megszerz6s6re vonatkoz6 adatok:

A t6rgy6vben nem volt ilyen tranzakci6.

Val6s 6rt6kel6s eset6n bemutatand6:

Tdrsas6gunk nem alkalmazta a val6s 6rtekel6st.



Ill6rleg fordul6napj6t kdvet6 esemenyek

A 2020. m5jus 28. napjen hatAlyba l6pett, az egyes k6zigazgat6si t6rgyt t6rv6nyek
m6dosftasdr6l, valamint ingyenes vagyonjuttat6sr6l sz6l6 2020. 6vi )fiX. torveny 50. S-a
kimondja, hogy a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. evi CXCVI t6rv6ny '13.$(3) bekezd6se 6s az
6llami vagyonr6l sz6l6 2007.6vi CVl. t6rveny 36. S(1) bekezd6se alapjan a Budapest Xll.
kerulet, belterllet 9646 hrsz.-[, term6szetben a 1125 Budapest, Xll. ker., lstenhegyi 0t 92.
szem alatti, valamint a Budapest Xll. kerUlet, belterillet, 9957/6. hrsz.-0, term6szetben a
1125 Budapest, Xll. ker., Hatar6r [t 35. sz5m alatti az 6llam tulajdonaban l6v6 ingatlanok
ingyenesen a Kozep- es Kelet-eur6pai Tdnenelem 6s TSrsadalom Kutat6s6rt Kdzalapitveny
tulajdoneba keriilnek a K6zalapitvSny tudom6nyos kutatas, k6zmUvel6desUgyi, oktatAsi 6s
kultu16lis javak v6delmevel kapcsolatos kdzfeladatai ellat6sanak el6segitese celjab6l.

COVID-i9 jdrvdny hat6sa a Kdzalaplweny Uzletviteli tev6kenys6g6re

A K6zalapitv6ny vezet6se megfontolta a merleg fordul6napjat kdvet6en a beszdmol6
osszeellit6s id6pontj6ig tart6 id6szakban bekdvetkezett COVID-19 vkus j6rvanyugyi helyzet
lehets6ges hat6sait - figyelembe v6ve az ezeldsszefUggesben meghozott korm6nyzati 6s
egy6b int€zked6seket - is, a Kozalapiwany penzugyi- 6s vagyoni helfzet6re, valamint
jOv6beni m0k6d6k6pess6g6re 6s a p6nzugyi kimutatesokra vonatkoz6an.
A jdrv6ny hatds6val kapcsolatos felm6resiink es 6rtekel6stnk alapjdn arra a kOvetkeaet6sre
jutottunk, hogy a beazonositott hatasok nincsenek olyan jelent6s vagy szamottev6en negativ
hatassal a K6zalapitv6ny r6vid t6vrl (a m6rleg fordul6napj6t kdvet6 12 h6napot etfog6
id6szakra vonatkoz6an) p6nzilgyi-es likvidit6si helyzet€re, az eszkozok m6rlegben
bemutatott 6rt6kel6s6re, valamint a Kozalapltveny ezen id6szakon beluli uzleti m(k6d6s6re,
amely l6nyegesen befoly6soln6, vagy l6nyegesen bizonytalann6 tenne a K6zalapitvdnynak a
v5llalkoz6s fotytat6sara vonatkoz6 k6pesseget.

Budapest, 2020. jUlius 6

F6igazgat6

7
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszerfisitett
6ves beszimolt6ja 6s ktizhasznrisdgi mell6klet

2019.6v
PK-542

A szervezetet nyilvintart6 bir6siig megnevez6se:

O1 F6v6rosi T6rv6nysz6k

0 L

Tdrgy6v:

1 2ld6szak terjedelme: eg6sz 6v tdred6k 6v

id6szak kezdete id6szak v6ge

V6lassza ki, hogy a besz6mol6 (6s kiizhaszn(s6gi mell6klet) az aldbbiak kiizUl melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi szem6ly szervezeti egys6g (sz6rmaztatott jogi szem6ly)

Szervezet neve:

Kdz6p- 6s Kelet-eur6pai Tdrt6nelem 6s Tiirsadalom Kutat6sd6rtKdzalapftv6ny
Szervezet sz6khelye:

lr6nyit6szdm: Teleptil6s: Budapest
Kozterulet neve:

Hdzszirm'.

HatAr6r KozterLilet jellege:
utca

35 L6pcs6hdz: Emelet: Ajt6

Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Jogi szem6ly szervezeti egys6g sz6khelye
lrdnyit6sztrm Teleptjl6s:

KOzterUlet neve KozterUlet jellege

Hlzszdm: L6pcs5h6z: Emelet:

Nyilv6ntartiisi sz6m

Ugysz6m

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6sz6ma:

Szervezet I Jooi szem6ly
k6pviselcij6ne[ neve:

szervezeti egys6g

K6pvisel6 aliiiriisa:

Keltez6s:

Budapest

t 1, 2 2

0 t 0 0 0 7 5 2 6

0 1 0 0 P k 6 0 4 8 L 1, 9 I I

. Schmidt Miria

0 7 0 62 0 2 0

2 0 L I

2 0 1, 9 0 1 2 0 L I 3 1

Kitdlt6 verzi6:2.97.0 NyomtatvAny verzi6:L.2 Nyomtatva: 2O2O.07.O2 t7.L2.4
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves b6szdmol6ja 6s kiiThasznris6gi melliklet

2019. 6v
Szervezet , Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve

Ktiz6p- 6s Kelet-eur6pai Ttirt6nelem 6s T6rsadalom Kutatilsd6rt Ktizalapitvin

Az egyszer(s,tett 6ves besz6mol6 m6rlege (Ad atok e ze r lor intban. )
El6z6 6v El6z6 6v

helyesbit6se
Targy6v

ESzKozoK (AKrivAK)

A. Befektetetteszkdzaik 3 763 075 s 529 565

l. lmmateriAis javak 94 474 251 658

ll. Targyi eszkozcik 3 668 201 5 277 907

lll. Befektetett p6nzUgyi eszkdzdk

B. Forg6eszkiizcjk 5 639 259 7 444 79A

L Keszletek 99 182 L23 474
ll. Kdvetel6sek 170 953 324 807
lll. Ert6kpapirok 0 0

lV. P6nzeszkdzdk 5 368 124 6 992 Lt7
C. Aktiv id6beli elhatarolasok 2 685 94 227

9 404 019 13 068 590

FoRRASoK (PASSz[vAK)

D. Saj6t t6ke 780 365 1 065 649

L lndul6 t6ke/jegyzett t6ke 117 000 117 000

ll. T6kevaltozas/eredm6ny 502 A20 663 365

lll. Lekotiitt tartal6k

lV. Ert6kel6si tartaldk

V. Tdrgyevi eredmeny alapreve. kenysegb6l
(KOZnaSZnU teVekenysegbol) 157 915 285 578

Vl. Targy6vi eredm6ny vallalkozasi tevekenys6gb6l 2 630 -294

E. C6ltartalekok L752 0

F. Kijtelezetts6gek 600 244 7 07L 781

l. Hatrasorolt kijtelezetts6gek

ll. Hossz[ lejarat( ktjtelezethegek 96 250

lll. Rdvid lejarat0 kdtelezetts6gek 503 994 ! o7L 7A7

G. Passziv id6beli elhatarolasok 8 021 658 10 931 160

FoRRASoK oSSzESEN I 404 019 13 068 590

Kit6lt6 ver2i6:2.97,0 Nyomtatvany verzi6:1.2 Nyomtatva: 2020.07,O7 17.12.44

PK-542

ESzKOzOK OSSzESEN



A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszerfisitett
6ves beszdmolt6ja 6s ktizhasznfsigi mell6klet

2019.6v

PK-542

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve

K6z6p- 6s Kelet-eur6pai Tdrt6nelem 6s T6rsadalom Kutat6s66rt Kdzalapitvdny

Az egyszerfisitett 6ves besz6mol6 eredm6nykimutat6sa
(Adatok ezer forintban.)

Alaptevekenys6g V6llalkozdsi tev6kenys6g Osszesen

el6z6 6v el6zd 6v
helyesbitdse

tArgydv el6z5 ev el6z6 6v
helyesbitdse

Mrgyev el6z6 6v el6zd 6v
helyesbitese

tdrgydv

1. Ert6kesites nett6 6rbev6tele 714 092 735 083 25 930 23734 740 022 758 82L
2. Aktivalt sajat teljesitm6nyek
eneke -930 998 27 L68 26785 26 238 27 783

3. Egy6b bev6telek 46t7 864 5 756 683 264 460 t 618 128 5 757 !43

ebbcil:

- tagdij

- alapit6t6l kapott befizet6s

- t6mogat6sok 4 61s 021 5 753 632 26L 3A2 I 615 2A2 5 754 0L4

ebb6l: adom6nyok

4. P6nzuovi mfiveletek
bev6telei"- L4 383 t4 383

A. Osszes bevetel (1+-2+3+4) 5 331 040 6 493 147 53 362 50 983 t3a4 402 6 544 130

ebbSl : kcizhaszn[ tev6kenys6g
bev6telei 5 331 040 6 489 L47 5 331 040 6 489 t47

5. AnyagjellegU rdfordit5.sok 3297 275 2 942 L79 38 155 46 119 3 335 430 2 988 298

6. Szem6lyi jelleg( rdforditdsok 1 334 456 1 667 756 L2 577 5 158 t 347 033 t 672 974

ebb6l; vezet6 tiszts6gviselSk
lunatasar 103 397 84 652 103 397 84 652

7. Ert6kcsokken6si leiriis L27 300 253 570 L27 300 253 570

8. Egy6b rdforditdsok 413 888 1 34:t 582 413 888 1 34:t 582

9. P6nztiovi m(veletek
raforditasEi 206 482 206 442

B. Osszes r6forditiis
(5+6+7+8+9) 5 473 L25 6 207 569 50732 51 277 i 223 8,57 6 258 845

ebb6l: kdzhaszn( tev6kenys6g
r6fordit6sai 5 473 t25 6 203 579 i L73 L25 5 203 579

C. Ad6zds el6tti eredm6ny
(A-B) 157 915 285 578 2 630 -294 160 545 285 284

10. Adofizet6si kcitelezettseg

D. Tdrgyevi eredmeny (C-10) 157 915 285 578 2 630 -294 160 545 285284
Kitdlt6 verzi6z2.9-l.O Nyomtatvany verzi6:L.2 Nyomtatva: 2020.07.O7 L7.L2.4



A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves b 6sz5 m ol tij a 6s ktiZhasznris6gi -eflikl et

2019. ev

PK-542

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Kdzrip- 6s Kelet-eur6pai Tdrt6nelem 6s T6rsadatom Kutat6s66rt Kdzalapitvdny

K6nywizsg6l6i zirad6k
Az adatok konywizsg6lattal al6 vannak tamasztva. rgen t] Nem

Kit0lt6 v erui6:2.97.O Nyomtatvdny v erzi6tt .2 Nyomtatva: 2020.07.O7 L7 .L2.4

Az egyszerUsitett 6ves beszdmol6 eredm6nykimutatisa 2. (Adatok ezer forintban.)

Alaptev6kenyseg V6llalkoz6si tev6kenyseg Osszesen

el6z5 6v el6z6 6v
helyesbitese

6rgyev el6z6 6v el6zd 6v
helyesbitese

hrgyev el6z6 dv el6z6 6v
helyesbitese

6rgy€v

Tejekoztato adatok

A. Kozponti kolts6gvet6si
tamogatas t 489 760 s 494977 0 0 I 489 760 5 494977

ebbSl:
- normat[v t6mogat6s 0 0 0 0 0 0

B. Helvi onkormanvzati
koltsefivetesi t6molatiis 1 750 1 750 0 0 1 750 1 750

ebb6l:
- normativ tdmogatds 0 0 0 0 0 0

C. Az Europai Unio strukturdlis
alapjaibol, illeWe a Kohezios
Alapbol ny[jtott tdmogatds 0 0 0 0 0 0

D. Az Eurooai Unio kolts6o-
vetesdbdl Vagy m6s allamiol,
nemzetkozi szervezett6l
szlrmazo temogates

0 0 0 0 0 0

E. A szemelyi jovedelemado
meghatarozott reszenek az
ad6z6 rendelkez6se szerinti fel-
haszndl6s6r6l szolo 1996. 6vi
CXXV|.torv6ny alapjan atutalt
osszeg

189 358 0 0 189 358

F. Kozszolgdltatasi bevetel 0 0 0 0 0 0

G. Adomdnyok



1. Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosit6 adataa

2. T:irgy6vben vegzett alapc6l szerinti 6s ktizhaszn0 tev6kenys6gek bemutat6sa

3. K6zhasznf tev6kenys6gek bemutatdsa (tev6kenys6genk6nt)

1.1 Szervezet

K6z6p- 6s Kel et-eu 16 pai T6rt6n e ! em 6s Tdrsadalom Kutatas 66rt Kdzalapitviny
1.2 Sz6khely
lr6nyit6sz6m:

Kozterulet neve: Kozte

Hlzszdm Emelet: Ajt6:

1.1 Jogi szem€ly szervezeti egys6g

1.2 Sz6khely
lr6nyit6sz6m: TelepLil6s:

Koztenilet neve: KozterUlet jellege:

HAzszAm'. L6pcs6hiiz Emelet: Ajt6

1.3 Ugysziim:

1,4 Nyilv6ntartdsi sz6m:

1.5 Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6sz6ma:

toEldld,mEEEEm4deletq-

-EFI
L.6 Szewezet , Jogi szemdly szervezeti egys6g
KepvrseloleneK neve: Dr. Schmidt Miiria

dapest

utca

35

0 L 0 0 0 7 EEE
L 3 0 2

6s timogat{q+ mely feladatot az iltala Uzemeltetett Terror Hiza
kaizfeladat a kultu tirtilcs6g v6rlelme,

kereszrailmon val6sir A tovibbameg. 6rdek6ben mUkaidredkiizalapitviny c6ljainak megval6sirisa
Sz6zarl )o(l.a Szdzadlnt6zetet, a l-Iabsbu TOn6neti Kert6sz relmnt6zetet, lnt6zetet,rg lnt6zetet,

nt Kom lntdzetetmunizmuskutal6

tovibbi elOsegiri a term6szeti,
l<utaticet, meg6rt6sdt, nyomon

dalletve l6vo kulrurdlis kiflbinokdbanil14dondban, tovdbbi kijzz6formdkban teszi,javakar lirja, eSy6b
tirsdalom aszamara kulturdlis val6biztositia hozzdf6r6st es ajanakhoz igv

miiv6szetitirsadalmi eskulturilas tudominyos
azokkdveti vdltoz{sait es mOvel6d6srejelenkori frolytonos

elsddlegesen
hasznilatuknak

3.1 KdzhasznO tev6kenys6g megnevez6se:

3.2 KtizhasznO tev6kenys6ghez kapcsol6d6 kiizfeladat, jogszab6lyhely 1997.6vi CXL.

muzeiilis a ell6tiisr6l 6s a kiizm(vel6d6sr6l
3.3 Ktizhasznd tev6kenys6g c6lcsoportja: 6s kulfiildi es
3.4 Kiizhasznrl tev6kenys6gb6! r6szesiil6k l6tszima:
3.5 Ktizhasznf tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:

Terror
viltighSbor6s Centeniraumi UnnepsEgsorozat

e\re szabadon Eml6kdv kulnirdtis rendezv6nyei

A kett6s kti_nywitelt vezet6 egydb szervezet egyszeriisitett
6vesbiszdmoki ja6skti-ihasznrisigimel"Itklet

2019. 6v

PK-542

Kittilt6 verzi6:2.97.0 Nyomtatvdny verzi6:L.2 Nyomtatva: 2O2O.O7.OZ 17.L2.M
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1- Szervezet I Jogi szem6ly szervezeta egys6g azonosit6 adatai

2. Tdrgydvben v€gzett alapc6l szerinti 6s ktizhasznri tev€kenys6gek bemutatasa

3. Kdzhaszn0 tev6kenysdgek bemutat6sa (tev6kenys6genk6nt)

1.1 Szervezet

K6z6p- 6s Kelet-eu r6pai Tdrt6nelem 6s T6rsadalom Kutat6s d6rt Kdzalapitv6ny
1.2 Sz6khely
lrdnyit6sz6m: TelepUl6s:

KOzterUlet

HAzszdm'.

neve Kozter[i jellege:

L6pcs6h5z: Emelet: Ajt6:

1.1 Jogi szem6ly szervezeta egysdg

1.2 Szekhely
lr6ny[t6sz6m: TelepUl6s:

KozterUlet neve: Koztertilet jellege:

HAzsz6m Lepcs5hdz: Emelet: Ajt6

1.3 Ugyszim:

1.4 Nyilv6ntartisi szim:

1.5 Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6sz6ma: -EE
1.9 Szerv€zet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g
Kepvtselolenek neve: Dr. Schmidt M6ria

L 1 2 2

Hatir6r

35

rrlltr

L k 1OEE I 9

0 L 0 0 0 7 5 2 6

1, 3 0 2

3.1 Kdzhaszn0 tev6kenys6g megnevez6se:

3.2 Kiizhaszn0 tev6kenys6ghez kapcsol6d6 ktizfeladat, jogszabilyhely: 201L. 6vi CXC. tiirv6nv

A nemzeti k6znevel6sr6l
3.3 K6zhaszn0 tev6kenys6g cdlcsoportja: es usok
3.4 Kdzhaszn0 tev6kenys6gb6l r6szesUl6k l6tsz6ma:
3.5 Kiizhaszn( tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:

A kettds kti-nyrruitelt vezet6 egydb szervezet egyszeriisitett
6ves b 6sz 6m of r6j a 6s ktiZhasznf sigi mel"Itklet

2019.6v
PK-'42

Kitiilt6 verzi6:2.97.0 Nyomtatvany verzi6:L.2 Nyomtatva: 2O2O.07.O7 L7.L2.M



1. Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosit6 adatai

2.Tfirgy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s ktizhaszn( tev6kenys6gek bemutatisa

3. K6zhaszn0 tev6kenys6gek bemutatiisa (tev6kenys6genk6nt)

1.1 Szervezet

KOz6p- 6s Kelet-eur6paiT6rt6nelem 6s Tdrsadatom Kutates66r't Kdzalapitv{ny
1.2 Sz6khely
l16nyit6sz6m:

KOztertilet neve:

TelepUl6s

KozterUlet jellege

HAzszAm L6pcs5h&: Emelet: Ajt6:

1.1 Jogi szem6ly szervezeti egys6g

1.2 Sz6khely
lr6nyit6sziim: Telepr-il6s:

KozterUlet neve: KozterLilet jellege:

H6zsz6m'. L6pcs6h5z Emelet: Ajt6

1.3 Ugyszim:

1.4 Nyilv6ntartdsi szdm:

1.5 Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6sz6ma:

/m

-E-EE
1.6 Szerv€zet / Jogi szem6ly szervezeta egys6g
KepvtseloleneK neve: Dr. Schmidt Miiria

ElilEIA- Budapest

utca

0E0 6 I I I
0 L 0 6

1 o

3.1 K6zhaszn[ tev6kenys6g megnevez6se:
v6delme

3.2 Kiizhaszn0 tev6kenysrighez kapcsol6d6 kiizfeladat, jogszab6lyhely: 2001. 6vi LXIV. ttirv6ny

kulturiilis v6delm616l
3.3 Kiizhaszn6 tev6kenys6g c6lcsoportla: 6s kUlftildi 6rdekl6d6k
3.4 Kdzhasznf tev6kenys6gb6l r6szesUl6k l6tsz6ma:
3.5 Kdzhasznti tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:

#.4xfiffi
hrmlbdl

W
A kett6s kti_nywitelt_ vezet6 egydb szervezet egyszeriisitett

6vesbeszimok6 ja6skti-z-haszntisigimel-l6klet

2019.6v
PK-542

KitOlt6 verzi6:2.97.0 Nyomtatvany vetzi6:7..2 Nyomtatva: 2O2O.O7.O7 L7.L2.44
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1. Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosit6 adatai

2. T6rgy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s k6zhasznf tev6kenys6gek bemutatisa

3. Kdzhaszn( tev6kenysdgek bemutat6sa (tev6kenys6genk6nt)

1.1 Szervezet

K6z6p- 6s Kelet-eur6pai T6rt6nelem 6s T6rsadalom Kutat6sA6rtKozalapitviiny
1.2 Sz6khely
l16nyit6sz6m:

Kozterulet neve:

Telepr-il6s:

H6zsz6m: L6pcs6h6z: Emelet: Ajt6

1.1 Jogi szem6ly szervezeta egys6g

1.2 Sz6khely
lrdnyit6szSm: Telepul6s:

KOzterUlet neve KozterUlet jellege:

Httzszdm L6pcs6h6z: Emelet: Ajt6:

1.3 Ugyszdm:

1.4 Nyilviintartdsi szim:

1.5 Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6sz6ma: -E-EE
1.6 Szerv€zet, Jogi szem6ly szervezeti egys6g
KepvtsetoleneK neve: Dr. Schmidt M6ria

Budapest

Hatiir6r utca

0 0 0

0 1 0 0 0 7 5 2 6

L 8 7 o

Tudomdnyos kutatiis
3.2 Kaizhasznti tev6kenys6ghez kapcsol6d6 ktizfeladat, jogszabdlyhely: Maqyarorszdg Alaptiirv€nye

3.3 Kiizhasznri tev6kenys6g cElcsoportja: 6s ktilfaildi es
3.4 Kdzhaszn0 tev6kenys6gb6l r6szesiil6k l6tszima:
3.5 Kiizhaszn0 tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:

A kett6s ktinyrryitelt vezet6 egv6b szervezet eqvszeriisftett
6ves b 6sz 6m ok6j a 6s kti-fhasznrisigi mefltkl et

2019.6v
PK-542

Kittilt6 verzi6:2.97.0 Nyomtatv6ny verui6l.L.2 Nyomtatva: 2O2O.O7 .07 L7.L2.44

I{,1,.[,

EEEE

3.1 K6zhaszn0 tev6kenys6g megnevez6se:



A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves b6sziimol6ja 6s ktiZhasznfsfgi mefltklet

2019.6v

PK-542

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Kdz6p- 6s Kelet-eur6pai Tdrt6nelem 6s Tirsadalom Kutatdsi6rt

Nyomtatva: 202O.O7.O7 17.t2.M

5.1 C6l szerinti juttatas megnevez6se El6zd 6v TArgyev

Ktinyvk6szit6s 0 4 000

5.2 C6l szerinti juttatas megnevez6se El5z5 ev T6rgy 6v

5.3 Cel szerinti jutattas megnevezdse El6z5 6v Tdrgy 6v

C.6l szeri nti juttatesok kimutatdsa
(osszesen) 0 4 000

C6! szerinti iuttatiisok kimutatasa
(mind0ssze6en) 0 4 000

5. C6l szerinti iutattasok kimutatiisa
(Adatok ezer forintban.)

6. Vezet6 ti szts6 gvi sel 6knek nyrijtott j uttatiis

6.1 Tiszts6g El5z5 ev (l) Targy6v (2)

FSigazgat5 97 077 6443.L

6.2 Tiszts6g El6z5 6v (t) T6rgy 6v (2)

FelUgyel6 Bizottsigi tagok 632L I 934

A. I Vezet6 tiszts6ovisel6knek nvriitott

I 
iuttatris (mind6sszesen): 103 398 84 652

Kat6lt6 v erzi6:2.97.O Nyomtatviny v erzi6:.1.2



A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszerffsitett
6vesb6szimol6 ja6skfihasznrisigimel"ltklet

2019.6v

PK-S42

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Kdz6p- 6s Kelet-eur6pai T6rt6nelem 6s Tirsadalom Kutat6si6rt Ktizalap

Kit6lt6 v erzi6:2.97.O Nyomtatv6ny verzi6:1.2 Nyomtatva: 2O2O.O7.O7 t7.12.4

5.1 C6l szerinti juttatas megnevezdse El5z5 ev T6rgy6v

5.2 C6l szerinti juftatas megnevezese El6z6 ev Tiirgy 6v

5.3 C6l szerinti jutatt6s megnevez6se El5z6 6v Tdrgy 6v

C. 6l szerinti juttatiisok kimutat6sa
(osszesen)

C6! szerinti iuttatiisok kimutatdsa
(minddsszeSen) 0 4 000

5. C6l szerinti iutattasok kimutat6sa
(Adatok ezer forintban.)

6. Vezet5 tiszts6gvisel5knek nyfjtott juttatiis

6.1 Tiszts6g ElSzd 6v (7) T6rgy6v (2)

Kurat6riumi Tagok 0 Lt2A7

6.2 Tisztseg El5z6 ev (t) T6rgy 6v (2)

A. I Vezetti tiszts6qvisel6knek nvfitott

I 
luttatas (mind6sszesen): 103 398 84 652



A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves b 6sz6mol6 j a 6s ktiThasznrisdgi mel"t6klet

2019.6v

PK-542

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

KOz6p- 6s Kelet-eur6pai Tdrt6nelem 6s Tdrsadalom Kutat6s66rt K6zalapitvdny

7. K6zhaszn[ jogillis megiillapitisihoz szUks6ges mutat6k (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok El6z5 6v (L) Tdrgyiv (2)

B. Eves Osszes bev6tel 5384 402 6 544 130

ebbol:

C. A szem6lyi i6vedelemad6 meqhatirozott r6sz6nek az
ad6z6 rendelk-ez6se szerinti felh-aszniiliisiir6l sz6l6
1996. 6vi CXXVI. t6rv6ny alapjiin 6tutalt 6sszeg 189 358

D. Ktizszolg6ltatisi bev6te! 0 0

E. Normativ timogatis 0 0

F. Az Eur6pai Uni6 struktur6lis alapiaib6l. illetve
a Koh6zi65 Alapb6l ny(jtott timogCt6s 0 0

G. Korrigdlt bev6tel [B-(C+D+E+F)] 5 384 213 6 543 772

H. dsszes riiforditiis (kiadris) 5223 457 6 258 846

l. Ebb6l szem6lyi jelleg( r6forditds 1 347 033 L6729L4

J. Kdzhaszn( tev6kenys6g r6forditdsai 5L73125 6 203 579

K. Ad6zott eredm6ny 160 545 285284

L. A szervezet munkiiiiiban k0zremCk6d6 k6z6rdekfi 6nk6ntes
tev6kenvs6qet v6qz6 szem6lvek szima
(a k6z6rtlekfi 6nk6ntes tev6k6nvs6or6l sz6l6
2oos. 6vi LXxxVIt l. tairv6nynek ireg"f ele I 6e n)

Er6forrds ell1toftsAg mutat6i Mutat6 teljesltdse

lgen Nem

EcN. s2. E (4) a) [(81+82)/2 > 7.000.000, - Ft] tr
Ectv. 32.5 (4) b) [K1+K2>=O] tr
Ectv. 32. 9 (4) c) [(t 1+ t 2 -A1 -A2)/(H 7+ H 2)>=0, 2 s]

Tdrsadalmi tamogatoftsdg mutat6i Mutat6 te/lesirdse

EcN. 32. 5 (5) a) [(Ct+s211161+G2) >=0,02] u tr
Ectv. 32. 5 (s) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=9,51 tr u
Ectv. 32. E (s) c) [(L7+L2)/2>= 7o t6] tr tr

Kit6lt6 verzi6:2.97.O Nyomtatviny verzi6:L.2 Nyomtatva: 2020.07.07 L7.t2.M

tr
tr
tr tr



A kett6s kti_nywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszertisftett
6ves b iszdmo k6 j a 6s k til"hasznrisi gi mel"I6klet

2019. 6v

PK-S42

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Koz6p- 6s Kelet-eur5pai Ttirt6nelem 6s T6rsadalom Kutatds66rt Ktizalapitvdny

T6mogat6si program elnevez6se V6rkert Baziirban kialakitott l. vi169hdborfs kiallitas 3. szakasz6nak megval6sitisa

T6mogat6 megnevez6se: Emberi er6forr6sok Miniszt6riuma

T6mogat6s forr6sa:

kdzponti k6ltsegvet6s E

nemzetkozi forr6s !
mds gazd6lkod6

Tdmogat6s id5tartama: 2018.05.01. - 2020.06.30.

TAmogatdsi osszeg 1 000 000 000

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 dsszeg 209 7LL Aa4

- t6rgy6vben felhaszn6lt osszeg: 209 7LL AA4

- t6rgy6vben foly6sitott 6sszeg 0

Tdmogatds tipusa: visszat6ritend6 vissza nem t6ritend6

T6rgy6vben felhaszndlt tisszeg r6szletez6se jogcimenk6nt

Szem6lyi 519 976

Dologi 10 zf49 608

Felhalmoz6si LgA 742 300

Osszesen: 209 7L1 8A4

Timogatds tirgy6vi felhaszndl5sdnak szdveges bemutat6sa:

Az Uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatiisa
Vil{; SzUleretr - Kdzponri It.
Valell Szaileten ilemzetkaiza Konferencia

vili{;hdbor0s Httsdk bdlyegsorozat

Kitdlt6 verzi6 : 2.97.0 Nyomtatv6ny v erzi6:.L.2 Nyomtatva: 202O.O7.O7 L7.L2.4

0nkorm5nyzati kcilts6gvet6s !

!
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett

6ves b 6szimol 6 j a 6s ktiThasznf s6gi mel"Iiklet

2019. 6v

PK-542

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Ktiz6p- 6s Kelet-eur6pai T6rt6nelem 6s Tiirsadalom Kutatdsil6rt Ktizalapitv6ny

Tiimogat6si program elnevez6se: Az l. vileghebori kittir6s6nek 100. 6vfordukija alkalmdb6l rendezett centenariumi megeml6kez6sek

T6mogat6 megnevez6se Emberi ErSforriisok Miniszt6riuma

T6mogat6s forrdsa:

kdzponti k6lts6gvet6s

onkorm6nyzati kolts6gvet6s

nemzetkozi forr6s !
m6s gazd6lkod6

Tamogatas id6tartama: 20L7.O4.OL. - 2019.06.30.

Tdmogat6si osszeg: 1 991 200 000

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 osszeg 595 802 750

- t6rgy6vben felhaszndlt osszeg: 595 802 750

- t6rgy6vben foly6sitott osszeg: 0

Tdmogatds tipusa: visszat6ritend6 vissza nem terltend6

Tiirgy6vben felhaszniilt Osszeg r6szletez6se jogcimenk6nt

Szem6lyi 80 886 029

Dologi 337 06274L

Felhalmozdsi 177 853 980

dsszesen: 595 802 750

TdmogatSs tirgy6vi felhasznil6s6nak szdveges bemutatesa:

Az tizleti 6vben vEgzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

a Flabsbu rg Ton6neti lntdzetben
pedq6gus tovibbk6pz6s

Kittilt6 venl6:2.97.O Nyomtatu6ny verzi6l.7..2 Nyomtatva: 2O20.O7.O7 L7.12,4

E

! fil

a helyi kcizossdgek



A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves beszimok6ja 6s ktizhasznrisdgi mell6klet

2019. 6v

PK-542

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Koz6p- 6s Kelet-eur6pai Ttirt6nelem 6s TArsadalom Kutat6s66rt K6zalapftv6ny

T6mogat6si program elnevez6se: Az l. vilegheboru kitt 16s6nek 100. dvtorduliija alkalmab6l ,ehdezett centenariumi Unneps69sorozathoz kapcsolod6 megeml6kez6sek

Tdmogat6 megnevez6se: Emberi Er6forr6sok miniszt6riuma

Tdmogat6s forrdsa:

kozponti ktilts6gvet6s m

6nkorm6nyzati kOlts6gvet6s

nemzetktizi forr6s

m6s gazd6lkod6

T6mogat6s id6tartama: 20L9.O4.OL. - 202L.O3.3L.

Tdmogat5si osszeg 1 000 000 000

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 osszeg: 502 098 929

- t6rgy6vben felhaszn6lt osszeg 502 098 929

- t6rgy6vben foly6sitott dsszeg 1 000 000 000

T6mogatiis tipusa: visszat6ritend6 I vissza nem t6ritend6 E
T6rgy6vben felhaszniilt iisszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi 80 456 421

Dologi 402 436 29A

Felhalmoz6si L9 206 2LO

Osszesen: 502 098 929

T6mogat6s tiirgy6vi felhaszn6ldsinak sztiveges bemutatisa:

Az l. vil{Ihdbor0 kir6r6s6net< lfi). drrforrlulSja alkalmib6l rendezett centendriumi iinnepsdgsorozathoz kapqsol6rl6
kiadisok katltsdgeit (koordin&i6s iroda, hanlap maikddtet6si kiiltsdge, rii 6rtelme6-si keret megteremt6se, a
nemzetkozi kitzossdgdrt meghozott ildozarok felkutatfsa, mel6kmuvek fe!fijit{sq orszCgos k6pz6si es egy6b
porgramok szelez6se, k6ztissdgi emlEl<ezet er6sit6se, nagyszab6s0 kaizponti programok megval6sitisa, tolyamatos
pdlydzteris a helyi kriz6ss6gek megeml6kez6seinek 6rttek6ben) fedezi belOle a K6zalapitviny

Az 0zleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatasa

Eml6ktrizousfua Ulasek
Prilyiztatis
Mfih€lybesz6lget6sek a Habsburg Tdrtdneti lnt6zetben
Kornis Glrula szobor

Kitttlt6 veni6:2.97.O Nyomtatvany veni6:7..2 Nyomtatva: 2O2O.O7.O7 L7.1,2.4

!
!
!
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett

6ves besz6mok6ja 6s ktizhasznris6gi mell6klet

2019. 6v

PK-542

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve

T6mogatdsi program elnevez6se 1956-os Em!6k6v lebonyolitisa

Tdmogato megnevez6se: Emberi Er6forr6sok Miniszt6riuma

TiimogatAs forr6sa:

kozponti ktilts6gvet6s

!nemzetkozi forrds

m5s gazd6lkod6

Tdmogat6s id6tartama: 2016.01.01. - 2020.02.29.

T6mogat6si osszeg L3 2L2 700 000

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 Osszeg: 1 288 736 579

- tSrgy6vben felhaszndlt dsszeg 1 288 736 579

- t6rgy6vben foly6sftott osszeg 0

T6mogat6s tipusa: visszat6ritendS vissza nem t6ritend6

T6rgy6vben felhaszndlt iisszeg r6szletez6se jogcfmenk6nt:

Szem(lyi 0

Dologi 1136372735

Felhalmoz6si L52363A4/.

Osszesen 1 288 736 579

T6mogatiis t6rgy6vi felhaszndliisdnak sztiveges bemutat6sa:

Az Ozleti 6vben vdgzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatasa

helysz ineihez k6r6d6 mobilapplik6ci6 nejlesztdse

K6zalapitv{ny el az 1956-0s kapcsolatban lebonyo!
letve adminisztrativ tunkci6kar A nyilvinossig keret6ben multitunkcaonilis honlapot terveztetett, k6szitetetr

Ktiz6p- 6s Kelet-eur6pai Ttirt6nelem 6s Tirsadalom Kutatds66rt Ktizalapitviny

Kitdlt6 verzi6:2.97.0 Nyomtatvdny verzi6:L.2 Nyomtatua: 2O2O.O7.O7 L7.L2.4

onkorm6nyzati k6lts6gvet6s !

!

! fil



A kett6s kti_nywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszerfisitett
6ves b6szSmo t6j a 6s ktiZihasznusd gi metltkl et

2019. 6v

PK-'42

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

T6mogatiisi program elnevez6se: Benczf r utcai ingatlan feltijitiisa

T6mogat6 megnevez6se: Emberi Er6forrisok Miniszt6riuma

T6mogat6s forr6sa:

kdzponti kdlts6gvet6s

onkorm6nyzati kolts6gvet6s

nemzetktizi forr6s

mds gazddlkod6

T6mogat6s id6tartama: 20LA.O4.OL. - 2020.L2.31_.

Tiimogat6si dsszeg: 2 000 000 000

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 6sszeg: 1 525 288 969

- t6rgy6vben felhaszndlt 6sszeg 1 525 288 969

- t5rgy6vben foly6sitott 6sszeg 0

T6mogat6s t,pusa: visszat6rltend6 vissza nem t6ritend6

T6rgy6vben felhaszn6lt tisszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi 0

Dologi 0

Felhalmozdsi 1 s25 288 969

1 525 288 959

Timogatis tdrgy6vi felhaszn6lis6nak sziiveges bemutat6sa:

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

utcai ingatlan fel 2019. folyamatos

dz (lll. 19). Korm a K6z61>
a Budapest beltenilet 29573 helyraizi szim0, term6szetben az 1086 Budapest,
Kertesz lmre lntezetet kialakftsival, fel6iitseval

Kdz6p- 6s Kelet-eur6pai T6rt6nelem 6s Tirsadalom Kutat6s66rt K6zalapitv6ny

Kitailt6 verzi6z2.97.O Nyomtawiny verzi6:L.2 Nyomtatva: 202O.O7.O7 L7.12.4

B

6sszesen:

rt6.utca szatTt



4
drfix
ffinl
W

A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves besziimok6ja 6s ktiZhasznfsSgi mell6klet

2019.6v
PK-542

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

T6mogatdsi program elnevez6se Terror H6za Mrlzeum fel0iitiisa

T6mogat6 megnevez6se: Emberi Er6forrisok Miniszt6riuma

T6mogatds forr6sa:

kozponti ktilts6gvet6s

onkorm6nyzati kolts6gvet6s

nnemzetkcizi forr6s

mds gazd6lkod6 !
T6mogat6s id6tartama: 2018.05.01. - 2020.L2.3L.

T6mogatdsi cisszeg: 60 000 000

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 6sszeg: 0

- targyevben felhaszndlt itsszeg 0

- t6rgy6vben foly6sitott osszeg: 0

Tdrmogat6s tipusa: visszat6rltend6 ! vissza nem t6ritend6 B
Tiirgy6vben felhaszniilt iisszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi 0

Dologi 0

Felhalmozdsi 0

Osszesen: 0

T6mogatds t6rgy6vi felhaszn6liis6nak sz6veges bemutatisa:

Terror megteruez6se.

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatdsa

A fel0iitisa munkilatok megtervez6sdhez kivdlasztisra kerailtek a tervezotq a tervezEs folyamatos.

Koz6p- 6s Kelet-eur6pai Ttrrt6nelem 6s T6rsadalom Kutatiisi6rt Kdzalapitvany

Kitdlt6 veni6:2.97.O Nyomtatveny verzi6:L.2 Nyomtatva: 2O2O.O7.OZ L7.L2.4

!



A kett6s ktinywitelt_ vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett
6ves beszimolSja 6s ktiZhasznris6gi melltklet

2019. 6v

PK-s42

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Tdmogat6si program elnevez6se ld6 van ! Di g it6lis tartalomfejleszt6si projekt

T6mogat6 megnevez6se: Emberi Er6forriisok miniszt6riuma

T6mogatds forr6sa:

kozponti kOlts6gvet6s

onkorm5nyzati k6lts6gvet6s

nemzetkcizi forrds

mds gazd6lkod6 n
T6mogat6s id5tartama: 20La.L2.OL. - 2020.L2.3L.

Tdmogat6si osszeg 1 500 000 000

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 osszeg: 245 14L608

- tiirgydvben felhaszn6lt Osszeg 245 141 608

- tdrgy6vben foly6sitott 6sszeg 1 500 000 000

T6mogatds tfpusa: visszat6rltend6 vissza nem t6ritend6

Tirgy6vben felhaszn6lt dsszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi 230 176 305

Dologi L3721973

Felhalmozdsi t243 330

6sszesen 245 141 608

Tdmogat6s tdrgy6vi felhasznildsdnak szdveges bemutatasa:

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatesa
proiekt a tervet, feldlitotta az

telm6ne ES gyakorlatot.

Ktiz6p- 6s Kelet-eur6pai Ttirtt6nelem 6s Tirsadalom Kutatis66rt Kdzalap itv6ny

Kitarlt6 veni6:2.97.O Nyomtatv6ny v erzio:L.2 Nyomtawa: 202o.o7.O7 a7.tz.45
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A kett6s ktinywritelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett

6ves beszfmol6ja 6s ktizhasznfs6gi mell6klet

2019. 6v

PK-542

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Kdz6p- 6s Kelet-eur6pai T6rt6nelem 6s Tdrsadalom Kutat6s66rt Ktizalapitviny

T6mogat6si program elnevez6se 2019, 6vi m(ktid6si timogat6s

T6mogat6 megnevez6se: Miniszterelndks6g

T6mogat6s forr6sa:

kdzponti kOlts6gvet6s E
6nkorm6nyzati kcilts6gvet6s n

!nemzetkozi forr6s

m6s gazd6lkod6 !
T6mogatds id6tartama: 2019.01.01. - 20t9.t2.3L.

Tdmogat6si osszeg: 320 000 000

- ebb6l a tiirgy6vre jut6 osszeg 320 000 000

- t6rgy6vben felhaszn6lt osszeg: 320 000 000

- t6rgy6vben foly6sitott 6sszeg: 320 000 000

Tdmogatds tipusa: visszat6r(tend6 ! vissza nem t6ritend6 E
T6rgy6vben felhasznilt 6sszeg r6szletez6se jogcimenk€nt:

Szem6lyi L37 825 075

Dologi L72763 045

Felhalmozdsi 9 411 880

6sszesen: 320 000 000

Tdmogat6s tdrgy6vi felhasznil6sinak sztiveges bemutatisa:

Kurrr{sddn Kaizalapiwany, ezen d ,a
Szizd lnt6zet, a XXl. Sz&ad tnt6zet, a Habsburg Ttirt6neti lnt6zeq valamint a t(ommunizmuskutat6 lnt6zet

k6lts6gea nek tdmog ar{sa

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

a Terror maikaidtet6se.

Kitttlt6 verzi6:2.97.0 Nyomtatvany verzi6:.1.2 Nyomtatva: 2O2O.O7.O7 L7.L2.45



A kett6s kti-nywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ve s b i s z 6 m o k6 j a 6 s k tiZh as z nriL s 5 gi m eI"It kl e t

2019. 6v

PK-542

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve

T6mogatiisi program elnevez6se 2019. szakmai programok t6mogatisa

T6mogat6 megnevez6se: Miniszterelniiks6g

Tdmogat6s forr6sa:

k6zponti k0lts6gvet6s

6nkorm6nyzati k6lts6gvet6s !
nemzetkcizi forr6s !
mds gazdiilkod6 !

T6mogatiis id6tartama: 2019.01.01. - 20L9.L2.31..

T6mogat6si cisszeg 240 000 000

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 dsszeg: 240 000 000

- tdrgyevben felhaszn6lt osszeg 240 000 000

- t6rgy6vben foly6sitott osszeg 240 000 000

T6mogat5.s tipusa: visszat6ritend6 vissza nem t6ritend6

Tiirgy6vben felhaszn6lt iisszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi 150 860 110

Dologi 75 029 076

Felhalmoz6si L4LLO 8L4

6sszesen: 240 000 000

T6mogatis tiirgy6vi f e I haszniiliis6nak sziiveges bem utatisa:

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

Tdn6nlem Kozdapiwdny, ezen a Terror a
lntdzer, a )o(l. Szizd lnt6zet, a Habsburg Tairt6neti lnt6zeq valamint a Kommunazm uskutato ntezet

piog ramiai nak timogat{c&

unizmus Eml6knapja
T6rt6nelem6rdk

es esdl)rcft d )o(l. szizadban c. el6adis
Kdnyvhdr
Ejszakija

Terror Hiza Mfizeum miitiirgyCllominydnak v6rletme 6s gyarapirdsa

Kdz6p- tEs Kelet-eur6pai Ttirt6nelem 6s Tilrsadalom Kutat6s66rt K6zalapitvdny

Kit6lt6 v erzi6:2.97.O Nyomtatviny verzi6:1.2 Nyomtatva: 2O2O.O7.O7 a7.12.45
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett

6ves besz6mok6j a 6s ktiihasznrisigi mell6klet

2019. ev

PK-S42

Szervezet lJogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

T6mogat6si program elnevez6se: 1956-os Eml6k6vheu kapcsol6do piograok ll. titem6hek 6s a aftah mokiidtetett szervezetek p.ograhiainak timogatasa

T6mogat6 megnevez6se Miniszterelntiks6g

Tdmogat6s forr6sa:

kozponti kolts6gvet6s

0nkorm6nyzati kdlts6gvet6s

nemzetkozi forr6s

m6s gazd6lkod6 !
T6mogat6s iddtartama: 2017.o9.o1,. - 2019.08.31.

T6mogat6si dsszeg 110 000 000

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 bsszeg 36 647 149

- t6rgy6vben felhaszn6lt cisszeg: 36 647 L49

- tdrgy6vben foly6sitott dsszeg: 0

T6mogatds t,pusa: visszat6ritend6 ! vissza nem t6rftend6 E
T6rgy6vben felhaszndlt tisszeg r6szletez6se jogcfmenk6nt:

Szem6lyi 2 372 075

Dologi 24i.2536

Felhalmoz6si 31 842 538

Osszesen: 36 647 L49

T6mogatds tdrgy6vi felhasznilisdnak sziiveges bemutatdsa:

programelemek a Terror Mdzeunr 1955-0s i I letlre egy6b katzfeladatok
kapcsol6dtalc

Az tizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenysEgek 6s programok bemutatiisa

karbantartisa

Ktiz6p- 6s Kelet-eur6pai Tdrt6nelem 6s Tdrsadalom Kutatis66rt Kdzalapitveny

Kitdlt6 veni6:2.97.O Nyomtatv6ny v erzi6:L.2 Nyomtatva: 2O2O.O7.O7 L7.12.45
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett
6ves beszfmol6ja 6s ktiihasznfs5gi mell6klet

2019. 6v

PK-542

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egysdg neve:

T6mogatdsi program elnevez6se: Kert6sz lmre lnt6zet 2018. 6vi m(k6d6s6nek t6mogat6sa

Tdmogat6 megnevez6se

T6mogat6s forr6sa:

kdzponti kdlts6gvet6s E
6nkorm6nyzati kolts6gvet6s

nemzetkozi forr6s

m6s gazddlkod6 !
T6mogat6s id6tartama: 2018.01.01. - 2020.06.30.

T6mogatdsi Osszeg 650 000 000

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 Osszeg 263220 LgL

- t6rgy6vben felhaszn6lt Osszeg: 263220 LgL

- t6rgy6vben foly6sitott osszeg: 0

Tiimogatiis tipusa: visszat6ritend6 vissza nem t6ritend5

T6rgy6vben felhaszn6lt tisszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi L62 394 7.43

Dologi 57 24LM5

Felhalmoz6si 43 584 603

6sszesen: 263 220 LgL

Timogatiis tiirgy6vi felhaszn6lilsiinak sztiveges bemutat6sa:

mL7 f6 a;2. emt6k6nek
valamant a

A tdmogatis a7

Az tizleti 6vben vdgzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

ratolq dokumentumok
\,snalkoz 6 doku m entu m ok gyilit6se, rend sz erez6se,

ismereden Kendsz tmre c. vdndorkiiilitCs megval6sitisa
is TuddstCr l6trehozdsa

Ktiz6p- r5s Kelet-eur6pai Ttirt6nelem 6s Tdrsadalom Kutat6s66rt Kdzatapitviiny

Kit6lt6 verzi6:2.97.0 Nyomtatv6ny verzi6:L.2 Nyomtatva: 2O2O.O7.O7 L7.L2.45
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett

6ves besz6mol6ja 6s ktiihasznfsdgi mell6klet

2019. 6v

PK-542

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Ktiz6p- 6s Kelet-eur6pai T6rt6nelem 6s Tirsadalom Kutat6s66rt Ktizalapitv6ny

Tiimogat6si program elnevez6se Kert6sz lmre lnt6zet 2019. 6vi mfikdd6s6nek temogatesa

T6mogat6 megnevez6se: Miniszterelnks6g

T6mogatds forr6sa:

kozponti kolts6gvet6s m
6n korm6nyzati kolts6gvet6s

!nemzetkcizi forrds

mds gazdillkod6 n
T6mogat6s id6tartama: 2019.01.01. - 2020.L2.3L.

Tdmogat6si osszeg: 650 000 000

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 osszeg 0

- tdrgy6vben felhaszn6lt risszeg: 0

- t6rgy6vben foly6sitott osszeg 650 000 000

T6mogat6s t[pusa: visszat6rftend6 ! vissza nem t6rftend6 m
Tdrgy6vben felhaszniilt iisszeg r6szletez6se jogcimenk€nt:

Szem6lyi 0

Dologi 0

Felhalmoz6si 0

6sszesen 0

Tdmogatis t6rgy6vi felhaszn6l6s6nak sztiveges bemutat6sa:

Az tizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

6s gdpi dokumentumok
lmre irodalmi tev6klenysdg6re vonafl<oz6 dokumentumok gytlit6se, rendszerezdse,

6s vide6any4ok archivildsa
is tuddsrir bovitdse

zOU ianui4dt6! mukiido lntEzet az szellema
m0veinek es 16!a sz616 rodal valarn nt a

gs kaiffdrdi kdzgy[irem6ny€d6en es A timogaric az
anes mOk6desi koltsdgeit fedeza.

KitOlt6 verzi6:2.97.0 Nyomtatvdny verzi6:7..2 Nyomtatva: 2O2O.O7.O7 L7.12.45
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A kett6s ktinywitelt- vezet6 egy6b szervezet egyszerffsftett

6ves beszd mo k6j a 6s ktiThasznrisdgi mel-[6klet

2019. 6v

PK-542

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

T6mogat6si program elnevez6se: Holokauszt Aldozatainak Eml6knapja 2019.

T6mogat6 megnevez6se: Budapest F6vdros 6nkormdnyzata

T6mogat6s forr6sa:

kozponti kolts6gvet6s

onkormdnyzati kdlts6gvet6s m
nemzetkozi forrds

m6s gazd6lkod6

Tiimogat6s id6tartama: 20L9.O4.L4.

T6mogat6si osszeg 1 500 000

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 cisszeg: 1 500 000

- t6rgy6vben felhaszniilt Osszeg 1 500 000

- tdrgy6vben foly6sitott 6sszeg 1 500 000

T6mogat6s tipusa: visszat6ritend6 ! vissza nem t6ritend6
m

T6rgy6vben felhaszn6lt iisszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi 0

Dologi 1 500 000

Felhalmoz6si 0

6sszesen 1 500 000

Tdmogatis t6rgy6vi felhaszn6l6s6nak sziiveges bemutatisa:

Flolokauszt alkalmib6l a Kriz6p 6s Kdet-eur6pai T6rt6nelem 6s

E!6ni szem6tye SllL

Az 0zleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatisa

m19.O4.14+n A Terror Hiza Mtizeum el6tt eml6koncertet rendezen a K6zalapiwiny.

Ktiz6p- 6s Kelet-eur6pai Ttirt6nelem 6s T6rsadalom Kutat6s66rt Ktizalapftv6ny

Kittilt6 verzi6:2.97.0 Nyomtatv6ny ve,zi6:.L.2 Nyomtatua: 2O2O.O7.07 a7.12.45
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egydb szervezet egyszeriisitett
c6ves beszdmol6ja 6s ktizhasznris6gi mell6klet

2019.6v
PK-542

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egysEg neve:

T6mogat6si program elnevez6se: Holokauszt Aldozatainak Em!6knapja 2019.

Tdmogato megnevez6se: Budapest F6v6ros Vl. Keriilet Ter6zv6ros 6nkormdnyzata

T6mogat6s forr6sa:

kdzponti kOlts6gvet6s

onkorm6nyzati k6lts6gvet6s m
nemzetktizi forrds

m6s gazddlkod6

T6mogat6s id6tartama: 20L9.04.1_4.

T6mogatiisi osszeg 250 000

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 Osszeg 250 000

- tdrgy6vben felhaszn6lt osszeg 2s0 000

- t6rgy6vben foly6sitott osszeg 250 000

T6mogat6s tipusa: visszat6ritend6 ! vissza nem t6rltend6 E
T6rgy6vben felhaszniilt iisszeg r6szletez6se jogcfmenk6nt:

Szem6lyi 0

Dologi 2so 000

0

6sszesen: 250 000

Tdmogat6s t6rgy6vi felhasznil6sinak sz6veges bemutat6sa:

lblokauszt nak atkalmib5l a

a

Az Ozleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatasa

Flolokauszt Eml6knapja a Kelet-eu
Kutatnsi6rt K0zalapiwSny 2019. ipri is 14+n koncerttel es gyertyagy0juissal egybekdt6tt megeml6kez6st

a Terror Hiza MIzeum el6n.

K6z6p- 6s Kelet-eur6pai Ttirt6nelem 6s T6rsadalom Kutatds66rt Kdzalapftvdny

Kitiilt6 verzi6:2.97.O Nyomtatviny verzi6:L.2 Nyomtatua: 2O2O.O7.O7 t7.L2.45
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Felhalmozdsi

2019. eskoncernel megeml6kez6stegybek6t6tt
Terror Hdza AM[zeum mOv6szeta

a zsid6szelllos szobrdszmOv6sz,megment6
iIr
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett
6ves besziimok6ja 6s ktiThasznrisdgi mell6klet

2019. ev

PK-542

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

T6mogat6si program elnevez6se: Holokauszt Aldozatainak Em!6knapja 2019

T6mogat6 megnevez6se Nemzeti Kulturalis Alap

T6mogat6s forr6sa:

kozponti ktilts6gvet6s

6n korm6nyzati kolts6gvet6s !
!nemzetkozi forr6s

m6s gazd6lkod6

Tdmogat6s id6tartama: 20L9.O4.L4.

Tdmogat6si osszeg: 1 000 000

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 osszeg 1 000 000

- tdrgy6vben felhaszn6lt osszeg: 1 000 000

- t6rgy6vben foly6sitoft osszeg: 1 000 000

T6mogat6s tipusa: visszateritend6 vissza nem t6ritendS

Tdrgy6vben felhaszniilt iisszeg r6szletez6se jogcfmenk6nt

Szem6lyi 0

Dologi 1 000 000

Felhalmoziisi 0

6sszesen: 1 000 000

Timogatis t6rgy6vi felhasznilis6nak sztiveges bemutatdsa:

Az tizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

A Flolokauszt Magyarorszdgi Aldozarainak Eml6lmapja atkatm6b6t a Koz6p- 6s Ketet-eur6paiionenetem 6s
Tdrs*dalom Kur.riqri6rt KozalapitvSny mt:s.dprilis l44r koncemet 6s gyertyagyoitrissal egybekOtiitt megeml6kezesr
tanon a Terror Hiza Mozeum el6n.

K6z6p- 6s Kelet-eur6pai Tiirt6nelem 6s T6rsadalom Kutat6s66rt Ktizalapitv6ny

Kitdlt6 vetzi6:2.97.O Nyomtatv6ny verzi6:7,.2 Nyomtatva: 2O2O.O7.Ol t7.12,45

B

!

! m

a

a



A kett6s ktinywitelt vezet6 egyeb szervezet egyszerffsftett
6ves beszdmol6ja 6s ktiThasznusigi mell6klet

2019. ev

PK-542

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Tdmogat6si program elnevez6se: 2019- 6vi Pet6fi dij itadisa
T6mogat6 megnevez6se Mol Nyrt.

T6mogatds forr6sa:

kozponti kOltsegvet6s !
6nkorm6nyzati kolts6gvet6s

nemzetkozi forrds

m6s gazd6lkod6 m
Tdmogat6s id6tartama: 20L9.L2.O2.

T6mogatdsi tisszeg: 6 600 000

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 osszeg 6 600 000

- t6rgy6vben felhaszn6lt dsszeg: 6 600 000

- t6rgy6vben foly6sitott 6sszeg: 6 600 000

Tiimogat6s tipusa: visszat6ritendS ! vissza nem t6ritend6 B
Tirgy6vben felhaszniilt Osszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi 6 600 000

Dologi 0

Felhalmoz6si 0

6sszesen: 6 600 000

Timogatds t6rgy6vi felhasznilis6nak sztiveges bemutat6sa:

Ktizatapitviny 6s a MOl-csoport
olyan szem6lyek @ia& akik az elmolt dvtizedekben kiemelkedoen sokat te[ek a kiiz6p-eur6pai

Az tizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatesa

Lezsik Sendor, kailt6, politikus, e Magyar Demokrata egyrk 6s Szijer J6zsef, az
ellenz6ki keret<asztal rdsztve\rdie, a Fidesz EU parlamenti k6pviset6ie, az 198$90'es rendszerv6ltoztatis

ked6 sz em6lyi s$gei r6szesii lrek a kitli nter6sben.

Ktiz6p- 6s Kelet-eur6pai Tdrt6nelem 6s T6rsadalom Kutat6s66rt Kdzalapitvany

Kit6lt6 veni6:2.97.O Nyomtatv6ny verzi6zT-.2 Nyomtatva: 2O2O,O7.07 L7.12.45
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszerffsftett
6ves besz6mok6ja 6s ktiZhasznrisSgi melldklet

2019. 6v

PK-'42

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Kdz6p- 6s Kelet-eur6pai T6rt6nelem 6s T6rsadalom KutatSs66rt Ktizalapitv6ny

T6mogat6si program elnevez6se: 30 6ve szabadon Eml6k6v projektjeinek el6k6szit6se 6s megval6sitAsa l. szakasz

T6mogat6 megnevez6se Miniszterelntiks69

T6mogatds forr6sa:

kozponti k6lts6gvet6s m
6nkormdnyzati k6lts6gvet6s !

!nemzetkozi forrds

m6s gazd6lkod6

T6mogatiis id6tartama: 2019.01.09. - 2020.06.30.

T6mogat6si osszeg: 47L377 52A

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 Osszeg 471 377 52A

- t6rgy6vben felhaszndlt osszeg: 47L 377 52A

- t6rgy6vben foly6sitott osszeg: 47t377 528

T6mogat6s tipusa: visszat6ritend6 ! vissza nem t6ritend6 E
T6rgy6vben felhaszn6lt osszeg r6szletez6se jogcfmenk6nt:

Szem6lyi 1,46 L23 764

Dologi 271, O79 0,47

Felhalmozdsi 54 174 7L7

6sszesen: 471,377 S2A

T6mogatds tirgy6vi felhasznil6sinak szOveges bemutat6sa:

Az Uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

reklimfilm elk6szitdse
a }l6s<ik ter6n

honlap ldtrehozisa
megval6sitisa

m6lt6 megemldkez6s 6rdek6ben -
az eml6kdv koordindlis&En fete!6s

makforradal 30. Azalkalmdb6l. val6€vfordul616ldvfordut6ja
15.marcrus kdr€ves iddtartamra dr Schmidt nevezteMefiit kinapjit6l

a 1flt2t2o19. 0. 9.)
1il. ) Korm dnytnrirozailr

e\re szabadon30A eml6k€v l6trehozisir6lEml6kbizons{linak
a eskinevez6s€r6l afeladatairol t123/mtg.kormdnllbaztos az(ilr.

szeruez6sdrOl hardrozott az3) ive szabadon em 1990-es

a L72q ml9. 0 I l. 13.) Korminyhariroz ar rendet kez a lc

Kitailt6 verzi6:2.97.0 Nyomtatv6ny verzi6:.L.Z Nyomtatva: 2O2O.O7.O? L7.L2.45
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszerffsftett
6ves beszSmok6ja 6s ktiThasznris6gi mell6klet

2019. 6v

PK-542

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Ktiz6p- 6s Kelet-eur6pai Ttirt6nelem 6s T6rsadalom Kutat6s66rt Kdzalapitviiny

T6mogat6si program elnevez6se: A 30 6ve szabadon Eml6k6v proiektjeinek el6k6szit6se 6s megval6sitdsa l!. szakasz

T6mogat6 megnevez6se: Miniszterelntiks6g

T6mogat6s forr6sa:

kozponti kdlts6gvet6s

onkorm6nyzati kcilts6gvet6s

nemzetkdzi forrds !
mds gazddlkod6

T6mogat6s id6tartama: 2019.05.01. - 2020.L2.3L.

T6mogatdsi ajsszeg 4 800 000 000

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 osszeg 1 888 816 555

- tiirgy6vben felhaszn6lt osszeg: 1 888 816 555

- tdrgy6vben foly6sitott dsszeg 1 800 000 000

T6mogatiis tipusa: visszat6ritend6 vissza nem t6ritend6
m

Tirgy6vben felhaszniilt Osszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi 75 176 964

Dologi 1 813 639 591

Felhalmozdsi 0

6sszesen: 1 888 816 555

Tdmogatis tirgy6vi felhasznilisinak sz6veges bemutatdsa:

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tevEkenys6gek 6s programok bemutatasa

,orradalmakmunista 30. 6Word Nalkalmib6l. val6iWordul616l m6lt6 l6kez6s 6rdek6benul6la megem
usmarct 15. idOtartamra dr Schmidr nerrezteM{ri{ir azki eml6kdvk6rdvesnapiit6l koordinildsdGrt 6sfelel

a 1flru2o19. 0. 9.)
13. ) Kormdnytardroz at,

30A szabadonel/e l6kdvem l6trehozdsdr6lEml6kbizonsiginak
a nevez6sSrdlkr feldaraies d16l 1123r2O19.korminybiztos 0tr.

30 6ve az 1989-cs 6s 1990+s

€r2
a L724/ mLg. 0 ! l. 13.) Kormiinytarirozat rend et t(ez i k

megval6sitisa a el6n
6s nemzetk6zi V6ndorkiil lit6sa megval6sitisa
pedag6g ustovdbbk6pz 6s

val6 enes

KitOIt6 verui6:,2.97.O Nyomtatv6ny verzi6;L.2 Nyomtatva: 2O2O.O7.O7 L7.L2.45
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egyeb szervezet egyszeriisftett

6ves besz6mok6ja 6s ktiZhasznris6gi mell6klet

2019. 6v

PK-542

Szervezet I Jogi szem€ly szervezeti egys6g neve

T6mogat6si program elnevez6se 2018. 6vi rendelkez6 a magdnszem6lyek ad6jrin ak L96-r6l

T6mogat6 megnevez6se:

Tamogatas forr6sa:

kozponti kolts6gvet6s

onkorm6nyzati kolts6gvet6s

nemzetktizi forr6s

miis gazd6lkod6 !
Tdmogatds id6tartama: 20L8.Ot.Ot-2018.12.31

Tdmogatdsi osszeg LAA777

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 dsszeg: L88 777

- t6rgy6vben felhaszn6lt dsszeg taa 777

0

T6mogatds tipusa: visszat6ritend6 ! vissza nem t6ritendS

Tiirgy6vben felhaszndlt iisszeg r6szletez6se jogclmenk6nt:

Szem6lyi 0

Dologi L88 777

Felhalmoz6si 0

6sszesen I,aa 777

Timogatis t6rgy6vi felhasznd!6s6nak szdveges bemutat6sa:

felaiinlott d miikald6sdh€2.

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatdsa

guide a M0zeum

K6z6p- 6s Kelet-eur6pai Ttirt6nelem 6s T6rsadalom Kutat6s66rt K6zalapitvany

Kit6lt6 vetzi6i2.97.O Nyomtatvany v erzi6:.L.2 Nyomtatva: 2O2O.O7.O7 L7.12.45

E

!
!

- t6rgy6vben foly6sitott 6sszeg:
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egydb szervezet egyszeriisftett
6ves beszSmok6ja 6s ktizhasznfisdgi mell6klet

2019. ev

PK-542

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

T6mogat6si program elnevez6se: Puskis Kiellitasi Kdzpont megval6sitiisa

Tdmogat6 megnevez6se: Miniszterelndks6g

T6mogat6s forr6sa:

kozponti kolts6gvet6s m

6n korm6nyzati kcilts6gvet6s

nemzetkcizi forr6s

m6s gazd6lkod6 !
Tdmogat6s id6tartama: 2019.04.05. - 2021.06.30.

T6mogatdsi dsszeg 239L629 297

- ebbSl a t6rgy6vre jut6 osszeg: 140 245 889

- tdrgy6vben felhaszn6lt 6sszeg L40 246 AA9

239L629 297

T6mogat6s tipusa: visszat6ritend5 ! vissza nem t6ritend6 m
T6rgy6vben felhaszniilt tisszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi 96 118 276

Dologi 44tzg 6L3

Felhalmoz6si 0

Osszesen 140 246 889

Tdmogat6s t6rgy6vi felhaszn6lisinak sz6veges bemutatisa:

Az Uzleti 6vben v6gzett f6bb tevEkenys6gek 6s programok bemutatasa

Szalcmai m u nl€csopon tutil I itisa
Tudomdnyos Tanicsad6 Testiitet fel6llitsa
Koncepci6 kialakitfsa
M0zeu m tervezEs6nek elOk6szitese

Korm6ny 1186t2019. 0v s.) Korm. a
Krizdapiwinyt bizta meg a Puskis Ar6na r6szek6nt

a Puskis Mozeum) tervezesevd e kialakitisival.

Ktiz6p- 6s Kelet-eur6pai T6rt6nelem 6s Tirsadalom Kutatds66rt Kdzalapitveny

Kitdlt6 verui6:2.97.O Nyomtatveny verzi6:7..2 Nyomtatva: 2O2O.O7.O7 L7.L2.45

!
!

- t6rgy6vben foly6sitott 6sszeg:



A kett6s ktinywitelt- vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett
6ves biszSmot6j a 6s kti-ihasznrisdgi mefltklet

2019.6v
PK-s42

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Tiimogatiisi program elnevez6se: 2019.6vi rendelkez6 6v a magdnszem6lyek ad6j6nak Loh-6r61

T6mogat6 megnevez6se:

Tdmogatds forr6sa:

kozponti kdlts6gvet6s E
6n korm6nyzati kolts6gvet6s

nemzetkdzi forr6s

m6s gazd6lkod6 !
T6mogat6s id6tartama: 20L9.OL.OL-a019.12.31

T6mogat6si osszeg 358 385

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 cisszeg: 0

- t6rgy6vben felhaszn6lt osszeg 0

- t6rgy6vben foly6sitott osszeg 358 385

T6mogat6s tipusa: visszat6ritend6 ! vissza nem teritend6

T6rgy6vben felhasznilt aisszeg r6szletez6se jogcfmenk6nt:

Szem6lyi

Dologi 0

Felhalmoz6si 0

6sszesen: 0

Tdmogatds tiirgy6vi felhasznilis6nak sziiveges bemutatisa:

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

KOz6p- 6s Kelet-eur6pai T6rt6nelem 6s Tiirsadalom Kutatds66rt Ktizatap itv6ny

Kititlt6 vetzi6:2.97.O Nyomtafueny veni6;L.2 Nyomtatua: 2O2O.O7.OZ Ll.L2.45

!
!
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A kett6s kti_nywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6vesb6sziimolt6 ja6skti7hasznf sigimel"ltklet

2019.6v

PK-S42

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Koz6p- 6s Kelet-eur6pai Ttirt6nelem 6s Tdrsadalom Kutat6s66rt K6zalapitvdny

csAToLT ueuExlerex
(Meil€klet tipusonkent csak 7 dokumentum csatolhat6)

1. Megjelenit6sre kerU16 mell6kletek

PK-542-01 Ktinywizsgiikii jelentds !
E

n
m

!
E

PK-542-02 Sztiveges besz5moki Mell4klet csatolva:

Er e de tivel r endelkezik:

PK-542-03 Kiegdszft6 mell{klet Melldklet csatolva:

Er e d e tivel r end elkezik :

2. Megjelenit6sre nem kerUl6 mell6kletek

PK-542-04 Meghatalmaziis

j og o sul tsd g i go zol d so, gry e n nyip e.p ne, m o s ze rv e ze t s aj dt Cd gkapuj d n
vagy nem o.bejegyzeu.kdpviselS Ugyfdlkapujdn keresitill ker-Ul 

'

e I oterJ e szte sr e o be szomo lo

Melldklet csotolva:

Erede tivel r endelkezik:
n
E

Kit6lt6 v er zi6 :2.97 .O Nyomtatvdn y v erzi6 :1.2 Nyomtatva: 2O20.O7.07 L7.L2.45

Melldklet csatolvo:

Er e de tive I r e ndelke zik :



FticcETLEN KdNywrzscAt,or JELENTf s

A K0z6p- 6s Kelet-eur6pai Tdrt6nelem 6s Tirsadalom Kutatisd6rt K0zalapitviny kurat6riumdnak

V6lem6ny

Elvdgeztllk a Ktiz6p- 5s Kelet-eur6pei T0rt6nelem 6s Tirsedalom Kutatdsd6rt Kozalapftv{ny (,g
K0zalapitv5ny') 2019. 6ni eryszeriisftett dves beszimol6j6nak k0nywizsg6lat6! amely egyszenisitett eves beszirnol6
a 2019. december 3l-i fordul6napra k6szirtett merlegkil - melyben az eszktizdk es fon6sok eryezd v6g6sszege

13.068.590 eFt, ktizhasznt eredmdnye 285.578 eFt nyeresdg, villalkozisi eredminye -294 eFt vesztesdg -, Es u
usianezen id6ponttal v6gzbdllldetierne vonatkoz6 eredm6nykimutatrisbol, valamint a20ll.6vi CL)O(V. ttirvinyben
meglratirozott tartalmri kiegeszit6 mell6kletkil 6ll (mely a 20161479. Kormriny'endelst alapjdn kidolgozott OBH
nyomtatv6ny rds#t kepezi).

Vdlem6ny0nk szerint a melldkeh eryszeriisitett eves besz6mol6 megbizhat6 es rral6s kdpet ad n l(gzalapitvri,ny 2019.

december 3l+n fenn6ll6 vagyoni es penztig5li helyzetdnil valamint az ez&n id6ponttal vlgzhdb tizleti dvre vonatkozo
jdvedelrni helyz*dr6l a Magyarorsz6gon hatilyos, a szirnvitelr6l sz6l6 2000. eni C. torvdnnyel ossztrangban (a
tovribbiakban:,,szirnviteli t6rvdny').

Av6lem6ny alapje

K0nywizsgilatunkat a Magrar Nemzeti K0nywizsgi,lati Standardokkal Osszhangban 6s a kiinywizsg6latra vonatkoz6

- Maryarorszdgon hat6tyos - tdrvenyek es egy6b jogszaMlyok alapj6n hajtottuk v6gre. Ezen standardok 6rtelrn6ben

fenruill6 feleliissegitnk b6vebb lei,rdsdt jelentesiirk ,l kdrywi:sgdl6 egts:erfisitet dves beszdmol| kilywizsgilatd,dn
v al 6 fe I e I 6s s i ge" szaktqz a tartalmaza,.

Ftlggetlenek ugrunk a Kdzalapitvdnyt6l a vonatkozo, Maryarorszigon hatrilyos jogszab6lyokban Cs a Magyar
K0nywizsg6l6i Kamara ,, A kdnywizsg6l6i hivat"is magatartrisi (etftai) szahilyair6l 6s a feryelmi elj6r6sr6l szol6
szabAlyzatd'-bnra valamint azezr/rrbn nem rendezett kerdisek tekintetdben aNemzetkdzi Etikai StandardokTestitlete

dhal kiadott ,K6nywizsg6l6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaftak verint, es megfelelunk az

uryarrczen norm6kban szerepl6 tovibbi etftai el6irrrisolarak is.

Meggy6ztidesunlq hory u dhalunk nregszerzett kdnywizsg6lati bizonyitdk elegend6 es megfelel6 alapot nyujt
vilemdnyOnkhtlz.

Egr6b informdci6k: A kdzlasarrisd gi mell5klet

Az egy6b inforntici6k a Ktizfp- 6s Kelet-eur6pai T6il6nelem 6s TCrsadalom Kutatds66rt K0zetapftvdny
20 1 9. ivi kt zhaszntsigi me lldklet6b6l 6llnak. A vezet6s felekis a kozhasznris6gi mell6kletnek a350l20ll (XIL30.)
Kormiinyrendelet vonatkoz6 elSirrisaival dsszhangban tortdn6 elkeszitdsddrt. A fitgg*len kOnywizsgdl6i
jelentistink ,,V6lem6ny" szakasz6ban az egyszertisitett 6ves besz6mol6ra adott v6lemdny0nk nem vonatkozik a

kttzhaszntsigi mellikletre, 6s a kdzhasznts6gi mell6kletre vonatkoz6an nem bocs6tunk ki semmilyen formijri
bizonyoss6got nyujt6 ktivetkeztet6st.

Az egyszertisitett 6ves besziLrnol6 6ltalunk vflgzett k6nywizsgilat6val kapcsolatban a mi felel6ssigilnk a
ktlzhasznrisdgi melliklet ritolvas6sa 6s ennek sor6n annak mdrlegel6se, hogy a kdzhasznrisrigi mellikletben foglalt
egydb informrici6k ldnyegesen ellentmondanak-e az egyszeriisitett 6ves beszimol6nak vagy a kdnywizsgdlat
sor6n szerzett ismereteinknek, vagy egy€bkdnt rigy tflnik-e, hogy azok l6nyeges hib6s 6llitdst tartalmaznak. Ha az



elvdgzett munkrink alapj6n arra a kdvetkefiet6sre jutunk, hogy a kdzhasznfs6gi mell6klet l6nyeges hibris 6llit6st

tartalmaz, kdtelessdgiink err6l 6s a hibris 6llitris jellegdr6l jelentdst tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni

val6nk.

A vezet6s [6s az irinyitissal megbizott szem6lyek] felel6ss6ge az egyszeriisftett 6ves beszimol66rt

A vezetds felelSs az egyszeriisitett 6ves besz6mol6nak a sz6mviteli tdrvdnnyel <isszhangban ttirt6nci 6s a val6s

bemutatiis k<ivetelm6ny6nek megfelel6 elkdszitdsddrt, valamint az olyan bels6 kontrolldrt, amelyet a vezetds

sziiks6gesnek tart ahhoz, hogy lehet6vd viijon az ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l eredci l6nyeges hibds rillit6st6l
mentes egyszeriisitett dves beszfmol6 elk6szit6se.

Az egyszeriisitett 6ves besz6mo16 elkdszitdse sordn a vezet6s felel6s azdrt, hogy felmdrje aKdzalapitvdnynak a

vdllalkoziis folytat6s6ra val6 kdpessdgdt ds az adott helyzetnek megfel eloenkozzdtegye a viillalkoziis folyat6s6val
kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezetds felel a v6llalkoz6s folyat6sdnak elv6n alapul6 egyszertisitett 6ves

besz6mol6 dssze6llitAsedrt. A vezetdsnek a v6llalkoziis folyatris6nak elv6bcil kell kiindulnia, ha ennek az elvnek

az drvdnyestil6s6t elt6r6 rendelkezds nem akaddlyozza, llletve a v6llalkoz6si tev6kenys6g fo\tat6s6nak
ellentmond6 tdnyezo, kririilmdny nem 6ll fenn.

Az rinyitissal megbizott szem6lyek felel6sek a Kozalapitvdny p€nzigyi besz6mol6si folyamat6nak

feliigyelet6drt.

A ktinywizsgdl6 egyszeriisitett 6ves beszlmol6 kiinywizsgf latd6rt val6 felel6ss6ge

A kdnywizsg6lat sorrln cdlunk kell6 bizonyossrigot szerezni arr6l, hogy az egyszeriisitett 6ves besz6rnol6 eg6sze

nem tartalmaz ak6r csal6.sb61, ak6r hibeb6l ered<i ldnyeges hib6s 6llitAst, valamint az, hogy ennek alapjiin a

v6lem6nytinket tartalmaz6 fliggetlen kdnywizsg6l6i jelent6st bocsissunk ki. A kell6 bizonyossiig magas fokri
bizonyossiig, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Kdnywizsgelati Standardokkal risszhangban elvdgzett

ktinl"rvizsgilat mindig felt6rja az egydbkdnt lEtezd l6nyeges hibris iilitlst. A hib6s 6llit6sok eredhetnek csaliisb6l

vagy hib6b6l, 6s ldnyegesnek min6siilnek, ha 6sszerii lehet azavirakoz6s, hogy ezek dnmagukban vagy egytittesen

befoly6solhatjiik a felhaszn6l6k adott egyszenisitett 6ves besz6mol6 alapjrin meghozott gazdasiryi dontdseit.

A Magyar Nemzeti K<inywizsgrilati Standardok szerinti ktinywizsg6lat egdsze sordn szakmai megitdl6st

alkalmazunk 6s szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Tov6bb6:

. Azonositjuk ds felm6rjiik az egyszertisitett dves besz6mol6 akrir csal6sb6l, akrir hib6b6l ered6 ldnyeges

hibds 6llitdsainak kockiizatait, kialakftjuk ds vdgrehajtjuk az ezen kockizatok kezel6s6re alkalmas

ktinywvizsg6lati elj6rdsokat, valamint elegendci 6s megfelelci krinywizsg6lati bizonyitdkot szerztink a

v6lemdnyiink megalapoz6s6hoz. A csal6sb6l eredci l6nyeges hib6s 6llitris fel nem tiriis6nak kockilzata

nagyobb, mint a hibrib6l ered<i6, mivel a csal6s mag6ban foglalhat osszej6tszdst, hamisitiist, szrlnddkos

kihagyrisokat, tives nyilatkozatokal, vagy a bels6 kontroll feltlir6s6t.

r Megismerjiik a kdnywvizsgilat szempontj6b6l relev6ns bels6 kontrollt annak 6rdekdben, hogy olyan

kdnywizsg6lati eljrlr6sokat tervezz0nk meg, amelyek az adott kdrtilmdnyek kdzritt megfelel6ek, de nem

azdrt,hogy aKdzalapitvfiny bels<i kontrollj6nak hatdkonys6g6ra vonatkoz6an v6lem6nyt nyilv6nitsunk.

. grt6keljiik a vezetds irltal alkalmazott szemviteli politika megfelel6sdgdt ds a vezet6s riltal kdszitett

sz6mviteli becs16sek ds kapcso16d6 k6zzdtdtelek 6sszeriisdg6t.

r Kdvetkeztetest vonunk le arr6l, hogy helydnvalS-e a vezetds rdszdrril a vdllalkozirs folytatrisrinak elv6n

alapul6 egyszenisitett 6ves besz6mol6 cissze6llit6sa, valamint a megszerzett ktinywizsgrilati bizonyitdk

alapjin arr6l, hogy fenn6ll-e ldnyeges bizonytalansdg olyan esemdnyekkel vagy feltdtelekkel kapcsolatban,

amelyek jelentSs k6ts6get vethetnek fel a Kdzalapitviiny viillalkozhs folytathsitra val6 k6pess6g6t illet6en.
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Amennyiben azt a ktjvetkeztetdst vonjuk le, hogy ldnyeges bizonyalans6g 6ll fenn, fi.iggetlen

kdnywizsg6l6i jelent6stinkben fel kell hivnunk a figyelmet az egyszenisitett dves besz6mol6ban l6v6

kapcsol6d6 kdzzetdtelekre, vagy ha a kdzzltetelek e tekintetben nem megfelelciek, min6sftenUnk kell
vdlem6nyiinket. K0vetkeZet6seink a fiiggetlen kdnywizsg6l6i jelent6siink d6tumdig megszerzett

ktinywizsgrilati bizonyit6kon alapulnak. J<iv6beli esem6nyek vagy feltitelek azonban okozhatj6k ad,hogy
aKiSzalapitvdny nem tudja a v6llalkoz6st folytatni.

ErtdkeljUk az egyszenisitett 6ves besz6mol6 ritfog6 bemutatrisrit, fel6pftisdt 6s tartalmdt, bele6rtve a

kieg6szitti melldkletben tett kdzzeteteleket, valamint drtdkeljtik azt is, hogy az egyszerisitett 6ves

beszimol6ban teljesiil-e az alapul szolg6l6 iigyletek es esemdnyek val6s bemutat6sa.

Az iriinyitrissal megbizott szem6lyek tudomiisiira hozz* - egydb k6rddsek mellett - a kdnyrvizsg6lat tervezett

hat6kdrdt ds iitemezdsdt, a kdnywizsg6lat jelent6s megillapitrisait, beledrtve a Ktizalapitv6ny 6ltal alkalmazott

bels5 kontrollnak a ktinywizsg6latunk sor6n Sltalunk azonositott jelent<is hi6nyossigait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2020. jrilius 7

./'
L^-'i -+\*.

Szuper-Audit Kiinywizsgdl6
6s Adritanicsad6 Kft.

(MKK nyilv. tart. szdm:001402)
1 I 39-Budapest, Petnehrlzy t. 24-26.

,/
L^T**

Ndmeth Tam{s
kamarai tag ktinywizsgil6
(MKK tagsigi szfim: 004852)
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Kdzhaszn [s6g i jelent6s hez
A 2019. MUNKAEv revEreruysEcen6l



2019-ben Kcizalapitv6nyunk kiemelt feladatai koz6 tartozott a 30 eve szabadon Eml6k6v

programsorozatanak bonyolit5sa, ami a kommunikeci6s feltiletek kialakit6s6n es tartalommal val6

felt6lt6s6n tfl ki5llit5si, rendezv6nyszervez6si, tudom5nyos 6s ismeretterjesZ6, valamint

p{lyAzali tev6kenys6get jelentett. Tobb olyan, az eml6k6vhez kapcsol6d6 programsorozatot

k6szitettUnk el6 (orsz6gos utaz6ki6llitas, tjabb titezer f6s pedag6gusk6pz6s), melyek vagy ez ev

v6g6n indultak el vagy a 2O2O januirjAban kezd6dnek ma1d.

Tovdbbra is folynak a Puskds M(zeum tervez6si 6s el6k6szit6si munk6latai, valamint zajlik a

digit6lis tankonyv tervez6si munkafolyamata. A 2O17-ben alapitott Kert6sz lmre lnt6zet

tevekenys6gi kore a hagyat6k attekint6se 6s leltdrba vetele ut6n kiellitesokkal 6s hozz6juk

kapcsol6d6 kiadvanyok publik6l6sdval folytat6dott, az irodalomtort6n6sz Bednanics Gebor

operativ igazgat6 szem6ly6ben pedig [jabb vezet6vel gyarapodott az lnt6zet. A Benczir utcai

sz6khAz kialakit5si munkdlatai ugyanakkor, 6s sajnos a kivitelez6 hibejab6l nem k6szi.iltek el a

megjelolt hat6rid6re, a sziiks6ges egyezetesek nyom5n a k6sedelem el6relathat6lag legalabb

masf6l-k6t h6napos. A sz6kh6z iinnep6lyes megnyitasat ennek figyelembev6tel6vel 2020

lavaszara tervezzuk.

Term6szetesen folytattuk a munkaszervezetek regul6ris tev6keny6g6vel 6sszeftigg6 feladatok

bonyolitds5t (eml6knapok, rendhagy6 tort6nelem6rdk, gy(jtem6nyi, hagyat6kgondoz6

munkdlatok stb.), tov6bbd elk6szitetttik 6s bemutattuk azt a telefonos applikaci6t, amely az

lgynevezett ,,augmented reality" (kiterjesztett val6s6g) technol6gi6val mutatja be az 1956-os

forradalom 6s szabadsdgharc jeles helyszineit.

A kovetkez6 munka6v kozalapitviinyi programterve r6szben a rendszerv6ltoZatas 30. 6vfordul6ja,

illetve a Pusk6s Mizeum kialakitSsa jegy6ben zajlik majd, de el6zetesen sz6molnunk kell azzal,

hogy az els6 vil5gh6bor0t lezAr6 Trianoni b6kediktdtum 100. 6vfordul6j5nak kozponti

programsorozata is b6vitheti majd a Kozalapitvany tev6kenys6gi k6r6t.

Jelen terhel6s mellett sajnos nincsen m0szaki, kreativ 6s t6rt6n6szszakmai tervez6i er6fo116sunk

a Terror Hdza lvlizeum sztiks6ges m(szaki, ki6llitdstechnol6giai 6s tartalmi megrljit6s5ra, de

blzom benne, hogy a fenti feladatok elv6gz6s6t kovet6en v6gre nekil6thatunk ennek a feladatnak

is!
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TERROR HAZA MOZEUM

,,|..1 Gytijtem6nyfejleszt6s, gyarapod6s

A Terror H6za Mizeum 20'19-ben is folytatta a gyiijt6k6r6nek megfelel6 6llom6nygyarapit6si

tevekenyseget. Tov5bbra is elmondhatjuk, hogy olyan unikalis mftergyegyttttesekkel gyarapodott

gyfijtemenyunk, amelyek a hazai kultur6lis 6r6kseg szempontj5b6l hi6nyp6tl6k, els6dleges

forras6rt6kUk meghate1026.

Az els6 f6l6vben k6t fontos papir alapi mUtergyegyuttes kerult nyilvantartesunkba:

. Az els6 szabad orszdggyfl6si v6lasztason indul6 partok teues plak6tanyaga, a kozt6ri

kampdnyplakdtokt6l az egy6ni jeldlteket bemutat6 kisebb rekl6manyagokig. A budapesti

mag5ngy(jt6t6l megves6rolt kollekci6 333 plak6tot tartalmaz.

. Alapi Gyula v6rtigy6sznek, a legemblematikusabb perek f6 vidl6j6nak irat-, f6nyk6p- 6s

dokumentumhagyat6ka az irgyesz volt fony6di otthon6b6l. Az 6tt6telnyi, kdzel 100 darab6l

6116 hagyat6k jelent6seg6t n6veli, hogy bel6le Alapi Gyula teljes 6letUtja 6sszeallithat6, illetve

a reszvetelevel zajlott koncepci6s perekkel kapcsolatos tudasunkat kiegesziti,

tdbbletinformaci6val ldtja el. Ez a m6ig ad6ssaga szakm6nknak, ugyanis sem a NEB, sem a

BFL, sem az 56-os lnt6zet adatbazisaiban nem talalhat6 Alapi Gyul516l ismeretanyag. Unikdlis

azert is, mert ilyen teljes hagyat6k egyetlen v6rUgyeszr6l sem maradt jelen ismeretink szerint.

Aj6nd6koz6s 0tjan kaptuk meg Ringhoffer J6zsef Miinchenben 616 fest6mfivesz-grafikus

Budapest ostromer6l k6sziilt akvarelljeit, rajzait. A mfiv6sz 18 6vesen, SS-be

k6nyszersorozott svabk6nt €lte 6t az ostromot 6s a kitorest. A 65 darabos kollekci6 j6l kieg6sziti

a m0v6sz 5ltal 2013-ban mar a mizeumunknak ajandekozott, tiszaloki taborr6l k6szitett k6peit,

bemutatva az az 6letutat, amelyet a svabok 6ltek et 1944-1953 k6z0tt a k6nyszersorozast6l a

szovjet hadifogsagon 6s a magyarorsz6gi kenyszemunkataborokon 6t a N6metorszagba val6

kitelepit6sig.

A m5sodik felevben k6t kiemelked6 m0tergyat sikerult megvAsarolnunk:

. A Nagy lmre 6s tSrsai per kamer6j6t, amellyel a targyalast felvett6k 1958-ban, es amely

eddig mag6ntulajdonban volt. (Ebb6l a D6brie Super Parvo tipusri kamereb6l csak keft5 volt

az orszagban.)
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. A pepai nunciatfira oltalomlevel6t Ungdr Sarolta nevere ki5llitva 1944. november 1 7-i

datummal.

Hivatalos Stad6ssal kerult mrlzeumunkba a z5nkai volt utttir6mozgalmi Mtizeum

gyfijtem6nye. Az 1974-ben l6trehozott mrirzeum k6zel n6gy 6vtizedes m(k6d6se alatt tdbb mint

harmincezer t6rgyat, dokumentumot, plaketot, apr6nyomtatvenyt 6s f6nyk6pet gy(jt6tt 6ssze

szerte az orszagb6l. A mi gyujtem6nyi.inkb6l - az 0ttor6viseletet 6s n6hdny zsebkonyvet

lesz6mitva - hianyz6 t6mat olyan darabok k6pviselik, mint az 0ttd16 tags6gi kdnyvek a kezdetekt6l

a nyolcvanas 6vekig, az orsz6gos rittor6vezet6k visszaemlekez6seit 626 hangfelv6telek es ezek

gepleiratai, a KadAr Janos altal ajandekozott jatekmack6, illetve helyi ittor6szervezetek csapat-

6s rajnapl6i az orszeg minden r6sz6r<il.

A 2019. 6vi gyarapod6ssal szamszerfileg meghdromszoroz6dott a gy0jtem6nyaink, 6rtek6t

tekintve pedig megkeriilhetetlenn6 velt a korszakkal foglalkoz6 kutat6k sz6mara. A teljes 6ves

gyarapodas a zAnkai (ttdr6anyagot nem sz5mitva, meghaladta a 600 darabot.

1.2 Nyilv6ntart6s, feldolgoz6s, gyiijtem6nymenedzsment

A mdsodik f6levben elv6gezttlk az els6 f6l6vi gyarapod6s vakleltarkdnyvi nyilventartas6t.

Osszesen 604 darab mfit6rgy kerUlt feldolgoz6sra, beleltdrozSsra, k6ztUk Alapy Gyula hagyat6ka

6s az els6 szabad orszeggy(l6si vdlasztdson indul6 pertok teljes plakAtanyaga. A gyarapod6si

napl6 vezetese naprak€sz.

A m(t6rgyak nyilvantartasi, vagyonbiztonsdgi, illetve kdzz6t6teli c6lt fot6zAsa folytat6dott, illetve

jelenleg is zajlik.

Folytat6dott a tavalyi 6vben megkezdett online kozzeteteli munka. A p6rtdllami korszak fekete.

feh6r 6s szines propaganda diafilmjeit kereshet6ve tettuk magyar 6s angol nyelven a Terror H6za

M0zeum fot6oldal6n. A Terror Heza Mizeum Fot6t6r oldal6ra el6k6szitettUk az 1990-es

vilaszt6s 228 darab plaketjanak magyar 6s angol nyelvfi hozzif6rhet6s6g6t, partonk6nti

bontdsban ellSttuk kereshet6 t5rgyszavakkal 6ket, a lelt6rk6nyvi leirdsukat is 1692itettuk.

1.3 Tudominyos ismeretterjesztes, m0zeumpedag69ia

Az idei 6v ket kiemelhet6 munkAja:

. Elkeszult az 1989-es Csod5k Ev6r6l sz6l6 kdz6piskolai ttirtenelemftizet 1000

peld6nyban, amelyet az okt6beri rendhagy6 t6rt6nelem6rak el6ad6saihoz kapcsolva
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osztottunk sz6t a mlzeumban, illetve kUls6, iskolai helyszineken.

M. Nagy Rich6rd rendezes6ben elkesz0lt egy fiataloknak sz6l6 ismeretterjeszt6 film a
kommunista diktat0ra szalezi szetzetes 5ldozat5r6l, S6ndor lstvdrn v6rtanir6l. A filmet

2019. okt6ber 25-6n a 301-es parcella Latogat6kozpontjaban mutatt6k be.

ll

A KOzALApirvAxy 2019. Eu RENDEZVENYEI

2.2 (2019-02-13) Arck6pek az Osztr6k-Magyar Monarchiab6t - Kr0dy
Gyula

Krildy Gyula, a monarchi1s i16 cimmel tartott el6adast Frater Zolt6n irodalomtdrtenesz, az ELIE
BTK Magyar lrodalom- 6s Kult0ratudomanyi lnt6zet docense a Habsburg Torteneti lnt6zet

Arckapek az Osztr1k-Magyar MonarchiSb6l cim( sorozat6nak 2019. febru6r 13-i esem6ny6n.

Mint elmondta, Kr(dy p6ly6ja a XX. szdzad elej6n a magyar irodalomban egy saj6tos jelens6gnek

szemitott, ugyanis a kes6i romantika kiteljesedese, illetve a modern t5rsadalom- 6s lelekAbrezoles

egyar6nt kifejez6sre jutott benne. Krodyt a legegyszerubb tem6k foglalkoztattak, mint pelddrul a

szuletes, a szerelem vagy a hal5l, 6s pr6zair6 l6tere kolt6iseggel irt. FrAter Zolt6n kiemelte, Knldy

q

2.1 (2019-01-23) Arck6pek az Osztr6k-Magyar Monarchiab6t- Kem6ny
Zsigmond

A magyar romantikus regenyirodalom egyik legfontosabb szerz6je, Kem6ny Zsigmond volt a

temaia a Habsburg Torteneti lnt'zel Arckapek az Osztr1k-Magyar Monarchi^b6t cimu sorozata

2019. janu5r 23-i el6ad6s6nak. A rendezv6nyen Eisemann Gy6rgy, az ELTE XVlll-XlX. Sz6zadi

Magyar lrodalomtorteneli Tanszek6nek tan6ra tartott el6adest T6fi6nelem, vegzet 6s fonadalom

cimmel a kdzeleti, politikusi tev6kenys6ger6l is j6l ismert ir6r6l. Mint elhangzott, a marxista

tort6netiras id6szak6ban Kem6ny Zsigmond nemkivenatos szemelynek szamitott, hiszen a ket

vilSghdbor( kOzott ,,bizonyos sz6ls6s6ges politikai k6rdk az 6 munkassag6ra hivatkozva

fejtetett6k ki tevekenys6giiket." Az ir6 mindemellett az 5ltal6nos n6pfelseg elv6t is elit6lte, emiatt

ugyancsak heves kritik6kkal illett6k a ll. vileghaboni uten. Kemeny az altalanos v6laszt6jogot is

csak fokozatosan kiventa bevezettetni, m6ghozz1 a vagyoni helyzet alapjdn. Nem arra torekedett,

hogy kiz6rjon retegeket a valaszt6k koreb6l, csupan a t6rsadalmi egyensulyt feltette -
hangsulyozta az irodalomtdrt6n6sz.



lassan dolgozott, ez lassiseg, ,,a lassl 6let kultusza", valamint a muveib6l visszakoszon6 olyan

ismervek, mint a kultikus jelensegek, a rendszeresseg, a tisztelet, valamint a ked6ly, domboritja

ki az ir6 m5r emlitett ,,monarchi5s" jelleg6t - fejtette ki az el6ad6, hozzateve hogy Kr0dy eletmuve

k6zel 90 6wel a halala utan is hat, ,,szinte szektaszer0 rajong6s alakult ki az eletm(ve kdrtll".

2.3 (20.,19-02-251 Megeml6kez6s a Kommunizmus Aldozatainak
Em16knapja alkalm6b6l

A Terror H5za M[zeum 2019-ben is szines programsorozatnak adott otthont a Kommunizmus

Aldozatainak Em16knapja alkalmab6l. A rendezv6nysorozat rendhagy6 tdrt6nelem6rakkal

kezd6dott 2019. febru6r 19-22. k6z6tt. Az el6adesokon - amelyeknek t6m6i ez0ttal Az akci6

fed6neve: Lenin - Nbmet pdnzzel Oroszorszdg ellen cimU tadat anyag6hoz kapcsol6dtak - 1371

diSk 6s tanar vett reszt. A rendhagy6 t6rt6nelem6r6kon a k0vetkez6 el6ad6sok hangzottak el:

Balogh G6bor: A Lenin-vonat

BertSn6 Dr. Varga Judit: SzovT'ef ko ncenteci6s teborok

B6k6s M6rton: 1919 - A sorsfordit5 6v

L5szl6 Bernadell. Az ,,AnasztAzia mese" 6s a valdsdg

Farkas Sebesty6n L6rinc: Szem6lyi kultusz

Szab6 Akos: Politikai tenor

b

A megeml6kez6sek sora febru6r 25-6n delel6tt folytat6dott, amikor kdzeleti szemelyis6gek -
Akos, Janza Kata, Jeszenszky Zsolt, Kov5cs Agnes, Kov6cs Zolt6n, Megadja G6bor, Nagy Fer6,

Pesak Adam, R6kusfalvy Lili, Szekely Bulcsrl, T6th David, Vecsei H. Mikl6s 6s Zs6da - tartottak

rendhagy6 tedalvezet6st 30 f6s csoportoknak t6rt6n6szeink segits6g6vel a mUzeumban. Ezutan

kerirlt sor a Kommunizmus Aldozatainak Emleknapja alkalm6b6l rendezett eml6kmfisorra, ahol

Schmidt M6ria, a Kdzalapitvdny f6igazgat6ja 6s Tr6csdnyi Laszl6 igazs6gtrgyminiszter mondott

eml6kez6 besz6det, majd a Terror H6za M[zeum 6s a Fidelitas tartott k6z6s unnepi rendezvenyt

Tlzes vaskent eget a mt t cimmel. A vendegeket Schmidt Meria kOsz6ntdtte, majd Guly6s

Gergely Miniszterelnokseget vezet6 miniszter, Szelekovszky Ern6, az 1945-56 kozotti Magyar

Politikai Elit6ltek Szdvets6g6nek Elnoke 6s Bordcz L5szl6, a Fidelitas elnoke tartottak

megeml6kez6 felsz6laldst. A rendezv6ny mecsesgytjtassal zeruft a m[zeum fal6n6l.



SzSjer J6zsef Eur6pai parlamenti k6pvisel6 tartott el6ad6st A globalista ut6pizmus efiuma 6s az

ellene val6 orvossdg cimmel a XXl. Szazad lnt6zet es a Polg5ri Magyarorszeg6rt Alapitvdny

Edtvds J6zsef el6ad6sok rendezvenysorozatanak kereteben 2019. m6rcius 4-6n a V6rkert

BazArban. Az esem6nyen Balog Zoltin, a Polg6ri Magyarorszag6rt Alapitv6ny elndke mondott

k6sz6nt6t, az est h6zigazd6ja Tallai Gibor, a Terror Hdza Mrizeum programigazgat6ja volt.

Szdjer J6zsef Zrinyi Mikl6s Ne bdntsd a magyaft cim( m0v6re utalva kifejtette: el6adas6nak

c6lja, hogy a magyarsAg XVll. sz6zadi birodalmi fenyegetetts6geivel, illetve a nemzeti vedelem

lehet6segeivel vonjon XXl. szizadi pirhuzamot. Zrinyi ugyanis leirta, hogy a magyars5g

fennmarad5sa 6rdek6ben,,a nemzeti er6nk, dn6ll6s5gunk, alanyis6gunk garanci6inak

meger6sit6s6re, vagyis saj6t hadseregre" van szitkseg 6s azt is felismerte, hogy ,,a magyars6got

a tdrdkt6l, az ellent6l fenyeget6 vesz6lynek van szellemi dimenzi6ja is, hogy a helytelen, tunya

hozzaales saj6t haz6nk dolgaihoz nagyobb baj, mint az ellenseg h6dit6sa. Az EP-k6pvisel6 arr6l

besz6lt, az ij hatalmi viszonyok, ,,a vil6g uraldse6rt folytatott val6sagos 6s spirituelis kUzdelem"

egyfajta Uj globalizmus 6s az eddigi vilegrend fundamentumit jelent6 nemzetallami rendszer

kdzotti szemben5ll6skent 6br5zolhat6.

Mint a politikus kifejtette, mi, magyarok 6s Kdz6p-Eur6pa n6pei szerencs6seknek mondhatjuk

magunkat, mert most tiszt6n l6tjuk magunk el6tt a lehets6ges jOv6k modelljeit. Ldtjuk hova jutottak

azok az orsz6gok, amelyek naiv emberbardrtsagt6l, lustas6gt6l, lelkiismeretfurdalest6l,

tehetetlensegt6l, vagy gazdas6gi el6nydkre v6gyva igy dontdttek, bevandod6tarsadalmakk6

v5lnak. R5mutatott: nekUnk magyaroknak mindenert, a bardtaink6rt, a csal6dunkert, a hazenk6rt,

a szabadsegunk6rt, a jogainkert mindig meg kellett harcolni. Ezt az imperativus, a jelen hatalmas

valtozasai nem z5r6jelbe teszik, hanem feler6sitik.

Az EP kepvisel6 szerint ,,az imp6rumma merevult, kor6bbi egyenjogUsagat es 6nk6ntess6g6t

felad6 Eur6pa 6fium5nak orvossaga" az egym6ssal egyuftmukodesre k6sz nemzeti er6k

meger(5sitese. Er6s Eur6pa csak er6s nemzetekre alapulhat. A csal5di 6s nemzeti dsszetartozas

meger6sit6se az igazi ellenm6reg, aminek a segits6g6vel meg6rizhetjtrk az 6selnk 6ltal r5nk

hagyomanyozott legjobb vivm6nyokat, megmenthetjtik a kereszteny nyugati civiliz6ci6t, a sok

szenv€ldessel kiharcolt szabadsegunkat, b6k6nket 6s eu16pai 6letm6dunkat - mutatott ra Szajer

Jozsef. (Ldsd m6g: V. fejezet 1/3. pont 96. oldal)
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2.5 (2019-03-07) Ellen6ll6s, hazaszeretet / Rendithetetlenek
totalitarizmus ellen - Lengyel-magyar konferencia

Kommunizmus Aldozatainak Eml6knapja 6s a lengyelorszagi Kidtkozott Katon6k Nemzeti

Eml6knapja alkalmdb6l a budapesti Lengyel lnt6zet 6s a Terror HAza Mtzeum tdrt6nelmi

tan6cskoz6st rendezett Ellendll6s, hazaszeretet - Rendithetetlenek a totalitaizmus e//en cimmel

2019. mercius 7-6n a Terror H5za Mtzeumban. A rendezv6ny Tallai G6bor, a feffot Haza

M0zeum programigazgat6ja 6s Joanna Urbafiska, a Lengyel lnt6zet igazgat6ja koszont6jevel

kezd6ddtt, majd B6k6s M6rton, a Terror H6za M0zeum kutatasi igazgat6ja, Jacek Pawlowicz, a

Kidtkozott KatonSk 6s a Lengyel N6pkoztArsasag Politikai Foglyainak Mlzeuma vezet6je es

Krzysztof Szwagrzyk, a lengyelorszZrgi Nemzeti Eml6kezet lnt6zet6nek elnOkhelyettese tartottak

el6adasokat Az ellen'll1s efiizede - Kazep- 6s kelet-eurdpai antikommunista mozgalmak 1945

6s 1956 k1z6t[ M[tzeum a b6ft6nben, illelve Lengyelorszdg keresi hdseit cimmel.

Tallai G6bor koszOnt6jeben elmondta, a k0zep-eur6pai nemzeteket a fenyeget6sek

megac6lozz6k, a vesztes6gek meger6sitik, minket nem lehet megtorni, minket m6g csak

megfenyegetni sem 6rdemes. A kommunizmus elleni harc hatalmas, de nem hi6baval6

6ldozatokat kovetelt, hiszen mera Magyarorszigon 6s Lengyelorsz6gban is sikertilt legy6zni.

Joanna Urbanska arr6l besz6lt, mennyire neh6z feladat utat tdrni az igazs6gnak, 6s kiemelni a

feledesb6l azokat, akiket 6vtizedeken 6t ki akartak tdrolni a k0zoss6g emlekezet6b6l 6s akiket

b0ndz6kk6nt, haza6rul6kk6nt 6llitott be a kommunista hatalom. B6kes M6rton 6llamonk6nt

elemeAe az ellen6ll6st, megjegyezve: eppen ott tortek ki a legemblematikusabb felkelesek -
Kelet-Berlinben 195$ban, Magyarorsz5gon ',l956-ban 6s Csehszlov6ki6ban 1968-ban -, ahol a

tobbi orszagenal kisebb volt a fegyveres antikommunista ellendll6s. Mint kifejtette, minden

orszdgban m6skent, de ugyanaz ellen harcoltak az antikommunista ellen6ll6k. A telth6zas

konferencia az NSZ 1 1 . Oper6ci6s Csoport nev0 lengyel tort6nelmi hagyomeny6z6 egyesi.rlet

bemutat6j6val 6s filmvetitdssel z6rult.

2.6 (2019-03-13) Arck6pek az Osztrak-Magyar Monarchiab6l - Gralz
Guszt6v

A Habsburg Tdrt6neti lntezet Arckdpek az Osztr6k-Magyar Monarchi4tb6l cimLj sorczatAnak 2019.

mercius 13-i esemeny6n Pa5l Vince t6rt6n6sz, a Nemzeti M6dia- 6s Hirk6zl6si Hat6s6g

M6diatudomenyi lnt6zet6nek munkalarsa Gratz Gusztev, a legitimista /rberaifu.s clmmel tartott

el6adast, melyben egyebek mellett a n6met sz6rmaz6sri politikus, publicista, gazdas6gi

szakember liber5lis meggy6z6d6s6r6l, a n6met nemzeti kisebbs6ghez val6 viszony6r6l,

a
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legitimizmus616l, valamint tOrtenetir6i munkessagar6l esett sz6.

A tdrt6n6sz utalt ra, Gratz Guszt6v t6bb t6zisben fogalmazta meg politikai meggy6z6deset:

liber6lisnak vallotta mag6t, mert minden vall6si, nemzeti 6s faji el6it6letet elutasitott, elit6lte a

t6rsadalom als6- 6s fels6 retegenek oszt6ly6nz6s6t, a jogegyenl6s6get 6s a gondolatszabads6got

tekintetle az eg6szs6ges 6s hasznos fejl6d6s alapkov6nek. Konzervativnak is vallotta magat, mert

meggy6z6d6se szerint a radikalis valtozasok t6rsadalmi, gazdasagi 6s politikai teren egyar6nt

ritkan teszik boldoggA a nepet.

2.7 (2019-03-21) Uj vitag sztitetett 1918-1923
kcinyv6nek bemutat6ja

Schmidt Miria

A KozalapitvAny kiadasaban jelent meg Schmidt M Aria Uj vildg sz7letett 1918-1923 cimu k6tete,

amelyet Frank Fi.iredi szociol6gus professzor 6s B6k6s M6rton tort6n6sz, a kotet szerkeszt6je

mutattak be 2019. marcius 21-6n a Terror H6za M(zeumban. Az est moderetora Tallai Gdrbor, a

Terror H6za M0zeum programigazgat6ja volt.

Tallai G6bor elmondta: a k6tet, a V6rkert Baz6rban lathat6 I,Jj vil^g szi.itetett cimrli ki6llitdssal az

Els6 Vil6gh6bor0s Centen6rium keret6ben aA a cblt hivatott szolg6lni, hogy a sz6z 6ven 6t

sulykot ,,gy6ztes-vesztes", ,,eldozat-agresszor" ellentetparok helyett Uj ertelmezesi keretet

teremtsen a korabeli esemenyeknek. Frank Ftlredi szerint mer Onmag6ban a cim is igen

figyelemrem6lt6, hiszen a nyugati gondolkod6sban az,,rti vil69" megszUlet6s6t sokkal ink6bb a

mdsodik vil6ghebor0 veg6hez k6tik, 6m val6j6ban ez az els6 vilighdbor0 kOvetkezmenye.

Schmidt M6ria kdnyv6bol kiderUl, hogy a mai konfliktusos terUletek k6zul sz6mos az els6

vilagheborira 6s azt kdvet6 nagyhatalmi dontesekre vezethet6 vissza - fejtette ki Bek6s M6rton.

,,Szinte b6rhova nezUnk, az els6 vilagh6bori k6vetkezm6nyeibe botlunk" - hangs0lyozta,

hozz'tbve: a kotetben Schmidt Mdria az eg6sz XX- szAzadol,,egyetlen vil6gh6bor0v6 olvassa",

amelynek harom szakasza az els6 6s a m6sodik vil6ghebor0, majd a hideghaboro volt.

Schmidt M6ria kifejtette: az els6 vi169hdbor0 a legfontosabb esemenye a leg(jabbkori

tort6nelemnek. Szerinte a m6sodik vil6gh6bor0 6s a hidegh6borrj befejez6d6tt,6m az els6

vil6gh6borl m6g ma is tart. Azok a probl6m6k ugyanis, amelyek miatt kit6rt, 6s az a bekemfi, amit

r6k6nyszeritettek a vil5gra, mind megoldatlan k6rd6sek sz6zait vetik fel. A k6nyvbemutat6n

Moln6r Ferenc: Egy haditud6sit6 emlakei6s Heltai Jen6: Almok h1za cimr:i m0veb6l Blask6 P6ter

szlnmfivesz olvasott fel reszleteket. (Ldsd meg: lV. fejezet 5/4. pont 49. oldal es V. fejezet 1/2.

pont 96. oldal)
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2.8 (2019-04-04) Ki nyeri a XXl. szizadot? l. - Konferencia

A Terror HAza M0zeumban tartotta meg bemutatkoz6 konferenci6j5t a megijult XXl. Sz5zad

lntezet. A 2019. 6prilis 4-6n rendezeft esemenyen hat el6ad6 6s egy szak6rt6i panelbesz6lget6s

n6gy resztvev6je igyekezett valaszt tal6lni a cimben felett k6rdesre: Ki nyeri a XXl. sz6zadot? A

rendezv6ny r6sztvev6i a hideghabor0 lez1rlAl,6l a 2008-as vil6ggazdasdrgi v6ls6gon 6t napjaink

vildgpolitikai atrendez6deseig 6s a j0v6 globalis rendjeig elemezt6k az els6sorban Magyarorsz6g

6s Kdzep-Eu16pa szempontj6b6l fontos kerdeseket.

L6nczi Tam6s, a XXl. Sz6zad lntezet igazgat6ja nyit6besz6d6ben a 2008-ben kezd6d6tt

gazdas6gi vil6gv5ls6got jeldlte meg korszakfordul6k6nt a hideghdbor[t ut6ni vilagrend

dtalakul6s6ban, mdd az int6zet ktrldet6set is bemutatta: ,,A Xi(|. Szdzad lnt6zet kiildet6senek

tekinti a v6ltoz6s term6szet6nek 6s kiv6lt6 okainak meg6rt6s6t, 6s a szuverenit6s es szabads6g

talajan allva, el6iteletekt6l mentesen, nyitottan vizsgaljuk, hol milyen vdlaszokat adnak a nyugati

vilag tarsadalmi, gazdas6gi krizis6re. Hisztrnk abban, hogy a politikdrt els6sorban gondolatok

mozgatj6k. A XXl. Szazad lnt6zet a jdv6ben ezen gondolatok szenved6lyes kutat6ja lesz."

Schmidt M5ria, a Kozalapitv5ny f6igazgat6ja Zavar az erdben cimo el6adds6ban ramutatott,

hogy az Eur6pan belul kor6bban meghataroz6 6szak-d6li, els6sorban gazdas6gi term6szet(

ellent6t m6ra egy kelet-nyugati kulturAlis szembenAll6ssal b6vUlt. A hanyatl6 nyugat-eur6pai elitek

es a feltorekv6 kelelkozep-eur6pai allamok Osszefeszul6senek kulonleges dinamik6ja es a vita

kimenetele hatArozza majd meg Eu16pa hely6t az egyrc intenzivebb nemzetkozi versenyben.

Frank FUredi, a XXl. SzAzad lnt6zet f6munkatersa vide6uzenet6ben a Nyugat

pozici6vesztesenek bels6 okaira, illetve a f6lelem, a kock6zatkertrl6s kult0rdj6nak fiatalok koreben

tdrten6 terjedesere hivta fel a figyelmet, 6les kontrasaba allitva kontinensunket a feltorekv6

Azsi6val. B6k6s MSrton, a Terror H6za Mfzeum kutatesi igazgat6ja A ldzadds evtizede cimt

el6ad6s6ban kifejtette: ,,2015 6ta egy demokratikus n6pfelkel6s zajlik Eur6p6ban, es Brilsszel egy

ostromlott v6rnak t(nik. Belirlr6l a v6ls6g, kivulr6l a n6p fenyegeti." Az elitek 6s a korm6nyzottak

kdzdtti feszultseg fokoz6dik, ami a jobb- bal t0resvonal meghaladesdhoz 6s politikai v5ltozdsokhoz

vezet.

A Terror Haza Mtzeum programigazgat6ja, Tallai Gibor szerint az eur6pai civiliz6ci6

hanyatlesanak csak a kereszt6nys6get 6s az individualizmust p6ratlanul term6keny m6don

elegyit6 eur6pai kult0ra renesz6nsza szabhat g6tat. Az el6ad6 Michel Houellebecq francia ir6 k6t

legut6bbi konyv6nek, a Beh6dol'snak es a Szerotoninnak a kritikai 6sszehasonlitisan kereszttll

fejtette ki gondolatait. David Goldman amerikai kozgazdesz, 0js5gir6 vide6tizenet6ben az
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6vtizedek 6ta zajlo, manapsag kielez6d6 vil5ggazdas6gi sUlypont-eltol6dasokat vette g6rcs6 ale,

els6sorban az USA 6s a feltorekv6 Kina viszonylataban. Goldman a nyugati vil6g osszefogasera

biztat, amivel meggatolhat6, hogy Kina hegem6n helyzetbe emelje magdt a glob6lis t6rben.

Az ebe'dszUnetet kdvet6en szak6rt6i panelbesz6lgetes kezd6dott A t6ft6nelem rtjrakezdod1tt

cimmel, Szab6 L5szl6 moder6l6sa mellett, ahol Berzi Gergely, a XXl. Sz5zad lnt6zet k0l0gyi

vezet6je a demokracia, a gazdasagi novekedes 6s a politikai stabilitas lehetetlen hdrrmass5g6ra

hivta fel a figyelmet, bemutatva, hogy az EU vezet6 hatalmai k6szek az el6bbit feldrldozni az ut6bbi

ketto 6rdekeben. Gal16 B6la politol6gus a modern kori n6pv6ndorlSst egyszerre latja a glob6lis

atrendez6des k6vetkezm6ny6nek, de okoz6janak is, 6s a nyugati baloldal felel6ss6g6t emelte ki

Eur6pa relativ pozici6veszt6s6ben. Kiszelly Zoften, a XXl. Szazad intezet regionalis igazgat6ja

szerint a francia-n6met tengely nem kiv6n kolcsdnosen el6nyOs ajanlatot ny0jtani a kelet-k6zep-

eur6pa nemzeteknek, ehelyeft egyoldali nyomdsgyakorl6ssal igyekszik c6lt erni, ami szembe

megy a r6gi6 fuggetlens6gukre 6z6keny nepeinek akarataval. Szab6 Divid J6zsef, az intezet

strategiai igazgat6ja felvetette a k6rd6st, hogy k6pes lesz-e az EgyesUlt Allamok r6venni eur6pai

sz6vets;Egeseit a kinai nyomul6ssal szembeni 6sszez6rasra. Ha igen, akkor (jabb bipolaris

vil5grend kialakul6sa varhat6, ha viszont nem, akkor egy m6g ismeretlen .i6t6k kezd6dik a XXl.

szazad uralesa6rt.

2.9 (2019-04-06) Az ismeretlen Kert6sz lmre
Vigszinh5zban

Ki6llit6s a

Kertesz: lmre szulet6s6nek 90. 6vfordul6ja alkalmdrb6l a Kertesz lmre lnt6zet orsz6gos

v6ndorkiallitast szeNez Az ismeretlen Kert1sz lmre - Tanul66vek 1934-1955 cimmel, amely az

lnt6zet tulajdoneban l6v6 kiadatlan f6nyk6pek 6s vallomesok segitseg6vel mutatja be az ir6i

palyara keszul6d6s f6bb 6llomasit az '1934 6s 1955 kdzotti evekben. Ezt az anyagot 2019. 6prilis

6-6n a'y'igszinh6zban mutattuk be, abb6l az alkalomb6l, hogy az lntezet temogat6s5val a szinh6z

mfisordra lfizle a Kaddis a meg nem sz letett gyermekdrt cim( reg6ny dramatizalt vAltozatat.

Kert6sz: lmre kdlt6i monol6gjdt - amelynek f6szerepl6je ana a felismer6sre jut, hogy lehetetlen

egy olyan vil6gban gyermeket v6llalni, ahol 6t kellett 6lni a holokauszt bozalmait -Voros R6bert

rendezd allitotta szinpadra az i16 egyik kedvenc szin6sze, Luk6cs S6ndor f6szereples6vel. Atadat

megrerrdez6se kapcsSn lStott napvil6got Az ismeretlen Keft1sz lmre - Tanuloevek 1934-1955

cimr.l katal6gus, amelyet a v6ndorki6llit5s tov6bbi helyszinein is megv6s5rolhatnak majd az

erdekl6d6k.
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2.10 (2019-04-08) Egyiitt, szabadon - Kampinyindit6 rendezv6ny
Nemzetk6zi Roma Nap alkalm6bol

a

A Kciz6p- 6s Kelet-eur6pai Tdrt6nelem es Tdrrsadalom Kutat6s66rt Kdzalapitvany a Nemzetkdzi

Roma Nap alkalmdb6l kamp6nyindat6 rendezv6nyt szervezett Egyatt, szabadon cimmel 2019.

6prilis 8-6n, a Terror Hdrza M(zeumban, ahol a rendszervdltoztatasban aktiv szerepet v5llal6

magyar cig6ny k0z6leti szerepl6ket bemutat6, 30 eve szabadon Eml6k6v keret6ben inditott

plakit- 6s TcR-kamp6ny alkot6ival 6s f6szerepl6ivel ismerkedhettek meg az 6rdekl6d6k. Az

esem6nyen Schmidt Maria, a K6zalapitv6ny f6igazgat6ja koszOntdtte a vend6geket, majd

Guly6s Gergely Minisztereln0ks6get vezet6 miniszter, valamint a kisfilmek alkot6i, Joka Da16czi

J6nos €s Bern5th Gibor sz6laltak fel, a zen6r6l a Romengo egyuttes gondoskodott.

Schmidt M6ria kdszont6j6ben arr6l beszelt, hogy a KadAr-rendszer minden m6s hiresztel6s

ellenere els6sorban a mindennapok embereinek tettei 6s akarata miatt omlott 6ssze harminc 6ve,

szAzezrek cselekedtek ugyanis tisztessegesen, b6tran (gy, hogy a szabads6g 6s a demokrdcia

fel6 vezett6k Magyarorsz6got. Az 6 korszakukban nem volt term6szetes, hogy egy cigAny fest6,

vagy tanlt6 legyen, a rendszer egyebek mellett olyan tevekenysegeket ,,kinAlt" rom6knak, mint a

valyogvet6s, vagy a ,,lomiz6s" - flz1re hozza. A f6igazgat6 kijelentette, meghajtja fejet a magyar

cigSny kdzoss6g legjobbjai el6tt, akik megmutatt6k, hogy ha mindenki akarata egy, akkor nincs

olyan diktat(ra, amely megallna veliik szemben.

Guly6s Gergely szerint 201o-ben a cig6nypolitikaban is 0j id6szdmit6s kezd6d6tt. Az elm0lt sz0k

6vtizedben komoly eredm6nyeket 6rt el a korm6ny: rendkivttli m6rt6kben csokkentette a

cig6nys6g munkanelkirlis6get, miut6n kimondta, hogy az 5llamnak nem seg6lyt kell birositania,

hanem es6lyt - hangs0lyozta. Az alaptdrv6ny 6rtelmeben a kisebbs6gek 5llamalkot6 t6nyez6k. A

cigeny kozoss6g nem idegen, ,,6vsz6zadok 6ta el velUnk", 6s sz6les azon teljesitm6nyek sk6l6ja,

amelyekkel gazdagitotta a magyar kult0r6t - emelte ki a miniszter, hozzateve, hogy a nagy

szabads6gkUzdelmekben a rom6k mindig a magyarok oldalen alltak. Az els6 vil6gh5boniban a

heged(juk mellett a vit6zs6gUk miatt is becsult6k 6ket, 195Gban az utols6k kozdtt tett6k le a

fegyvert, 6s az 1990-es marosvdsdrhelyi magyarellenes pogrom idej6n szint6n a magyarok

v6delm6re keltek.

A rendezv6nyen is bemutatott kisfilmek megalkot6s6ban reszt vev6 Bern6th G6bor aa mondta,

olyan emberek tort6neteit dolgoztak fel, akik a rendszer ellen l6zadva pr6b6ltak tenni a

kozoss6g6rt, akik helytdllisukkal az eg6sz nemzetnek p6ldat mutattak. Bemutatj6k t6bbek kdzott

Bogd6n J6nost, aki h6rom tersaval megalapitotta a vilSg els6 roma kdzepiskolejet, Choli Dar6czi

J6zsef m0fordit6t, P6li Tamas fest6m0v6szt, Berki Judit oktatdsi szakembert, R6zm0ves Mih5lyn6
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Lina 6v6n6t, Szirtesi ZoltAn orvost, Farkas Kelm6n Ujsagir6t es Bari Karoly k6lt6t. A m6sik alkot6,

Joka Dar6czi J6nos igy fogalmazott: ,,mi, magyarorszagi romek egyben magyarok is vagyunk, 6s

kiv6l6an megf6r bennunk ez a kett6s identitas". (Ldsd meg: lV. fejezet 3/4. pont s4.oldal)

2.11 (2019-04-141 Eml6kkoncert a Holokauszt
Aldozatainak Em16knapja alkalm6b6l

A Holc,kauszt Magyarorszagi Aldozatainak Emleknapja alkalm5b6l a K6z6p- 6s Keleleur6pai

TOrtenelem 6s T6rsadalom Kutates66rt K6zalapitvAny 2019. 6prilis 14-6n koncerttel 6s

gyertyagy0jtassal egybekotott megeml6kezest tartott a Terror Hdza Mtzeum el6tt. A
megenrlekez6s k6z6ppontj6ban id6n a XX. szAzadi magyar m(v6szet kiemelked6 egy6nis6ge, a

veszkcrszakban sz5mos zsid6 honfit6rsunkat megment6 Kossuth-dijas szobr5szm(v6sz,

Ferenczy B6ni szem6lye 6llt. Kasler Mikl6s, az emberi erdforrasok minisztere 6s K6ves Slom6
forabbi, az Egys6ges Magyarorsz5gi lzraelita Hitkdzseg (EMIH) vezet6je tartott eml6kez6

besz6det.

K5sler Mikl6s a vilegtdrt6nelem egyik leg6rtelmetlenebb 6s legbrutalisabb pusztitesanak nevezte

a holol<ausZot ,,Tdrt6nelmUnk legs6t6tebb korszakai akkor kdvetkeztek be, amikor az emberis6g

egy resze megfeledkezett saj6t mriltj6r6l, 6vezredes hagyomanyair6l, alapert6keir6l, lstenbe

vetett hit6r6l,6s ugy gondolta, 6n6s,6nz6 6rdekei alapjan maga veheti 6t a vildrg irinyitdsit" -
fogalmazott. Hangs(lyozta: az edozatok mellett azokra is emlekezni kell, akik segitett6k,

mentelrtek az irldozdtteket mindannyiunk p6ldakepeiv6 v6lva. sorsuk azt bizonyitja, hogy ha az

emberis6g megtartja 6rt6keit es cselekedeteinket a szeretet vez6rli, k6pesek vagyunk ,,csodekat
v6grehajtani" a legszornyfbb id6kben is. P6ld6jukat meg kell ismertetni.ink a kdvetkez6

nemzed6kekkel, mert csak igy biztosithatjuk, hogy ne vegyek et az ir6nyit6st 0jra az ember- es
istent€,len eszm6k, 6s ne ismetl6djenek meg a xx. szazad nagy tragediai - jelentette ki.

Koves slom6 a t6rt6nelmi emlekezet k6teless6g6nek fontoss6g6t hangsolyozta, amely a zsid6

hagyom5nyokban es a zsid6 vall6sban - ezen keresztul a zsid6-kereszt6ny civiliz6ci6ban is -
alap6rt6k, majd remutatott: a tOrt6nelem bozalmaira val6 eml6kezes, ha csupen teher, akkor

sokszor a forditott hatast 6ri el. V6lem6nye szerint rigy 6s akkor 6rdemes eml6kezni, ,,ha a vastag

s6tetsegben meg tudjuk tal6lni azokal a kicsiny langokat", amelyek sajat szem6lyes 6letunkben is

peldat, er6t, 6s moralis tanitest tudnak adni. Erre emlitette p6ldak6nt Ferenczy Benit 6s feleseget,

akik 6letiik kock6ztat5s6val - m6sok mellett - h6rom tizen6ves magyar zsid6 kisfi0t rejtettek el

Budapresten, megmentve 6lettiket. A f6rabbi el6ad6sa ut6n Palya Bea 6s egyuttese, valamint a

Paraf(rnia Zenekar adott koncertet.
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2.12 (2019-04-16) Arck6pek az Osztr6k-Magyar Monarchi6b6l - De6k
Ferenc

A Habsburg TOrteneli |nlezel Arckepek az Osztr1k-Magyar Monarchi^bdl cim0 sorozatanak 2019.

6prilis'16-i rendezv6nye De6k Ferencr6l, Batthy6ny-kormdny igazsagugy-miniszter€r6|, a XlX.

sz6zadi Magyarorsz6g meghateroz6 5llamf6rfij616l sz6lt, akit tobbek kdzdtt,,a haza b6lcse", ,,a

nemzet pr6kdtora", illetve ,,a magyarok M6zese" n6wel is illettek kort6rsai. Est6k Janos

tortenesz, az ELTE Gazdasag- 6s T5rsadalomtdrt6neti Tanszek6nek oktat6ja, a Magyar

Mez6gazdasagi Mfzeum t6igazgalqa Dedk Ferenc, az 1regttr cimt el6adds5ban izelit6t adott

De6k szem6lyis6g6r6l, politikai 6let0tjSnak k6t meghat6roz6 6llomasar6l, a passziv ellen6ll6s

vez6ralakjar6l €s a kiegyez6s meghat6roz6 alakj6r6l, illetve z6rask6nt De6k korabeli 6s mai

kultuszdt 6llitotta egymas mell6. Kifejtette, hogy De6k Ferenc mikent haterczta meg az 1850-es,

'1860-as 6vekben a magyar kdzgondolkod6st, a politikai ddnt6shozatalt, de az Sllamf6rfi

szem6lyes tulajdons6gair6l, valamint politikai p6ly6j6nak legfontosabb csom6pontjair6l is sz6

esett.

2.13 (2019-05-08) Az uni6s valaszt6s t6tje / Ne bentsd a magyart! -
Kcinyvbemutat6 besz6lget6s Sz6ler J6zseffel

Sz6jer J6zsef EP-k6pvisel6t Lanczi Tam6s, a XXl. Sz6zad lntezet igazgat6ja k6rdezte a k6zelg6

EP v6laszt6s t6tj6r6l, Eur6pa jdv6jer6l, Magyarorsz6g vSlasztdsi lehet6s6geir6l azon a

beszelgetesen, amelyet a XXl. Szazad lnt6zet 2019. m5jus 8-5n rendezett az inl5zel kertj6ben.

A rendezv6nynek kulon aprop6t adott, hogy Szejer J6zsef a KKETTKK gondozes6ban jelentette

meg Ne b6nfsd a magyad!cimo konyvet, illetve A g/obalista utdpizmus dtfiuma 6s az ellene val6

orvossdg cimU, 2019. m6rcius 4-i E0tv0s-el6adesa szoveg6b6l k6szUlt kiadv6nyt.

A beszelgetesen Ldnczi Tam6s politikusgener6ci6ja illtzi6veszt6ser6l k6rdezte Sz6jer J6zsefet.

A k6pvisel6 szerint az ill(zi6veszt6s k6z6s alap6lm6nye mindenkinek, aki r€szt vesz az eur6pai

nagypolitik6ban. Az a nyugat, amit 35 6wel ezel6tt a rendszerv6ltoztat6 politikusok ,,p6ld6nak" 6s

,,gy6m6ntszilSrdsagunak" tekintettek, megszunt, 6s az 6letm6dot, ahogyan a szocializmus

nyomasa al6l felt6p6szkod6 orszagok 6lni szerettek volna, ez az 0j Eur6pa mostanra feladta.

L6nczi Tam6s felvetette, hogy az EU a gazdasagilag er6s orsz6gok birodalmi jatsz6tere lett.

Sz6jer J6zsef v5lasz6ban elmondta, hogy az er6s 6llamok hatalmi 6hs6gukben napr6l napra

bontott6k le a szuverenit5s hatdrrait, 6s lass0 birodalom6pit6sbe kezdtek. Felidezte, hogy a

k6tezres 6vek k6zep6n az Eur6pai N6pp6rt CDU-S kepvisel6i, akik korebban minden felmerirl6
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k6rd6s1: a sajat nemet szemszogUkb6l vizsgiltak, v5ratlanul elkezdtek ,,eur6p6zni". llyen apr6,

szinte lathatatlan jelz6sekkel indult meg a modellv6ltas. Szdrjer J6zsef sze nt az az Eur6pa, ami

korAbban egyenjogo nemzetek kdzos elhatSrozAsain, szdvets6g6n alapult, egyszerre elkezdett

tan6csr:k helyett parancsokat osztogatni, 6s ett6rt a r6szv6nytersas6gi modellre. Meg ma is
sokszor elhangzik vezeto politikusok szi4Ab6l, hogy ,3z uni6 az elit projektje,,, amihez a

tdbbsegnek semmi koze. Aki err6l m5st gondol, azt a populista szitokjelz6vel illetik. vagy
egysz€,ruen Eur6pa-ellenesnek b6lyegzik azokat, akik a saj6t nemzeti 6rdekeiket nem akarjdk

al6rendelni,,Eu16pa 6rdekeinek".

L6nczi Tam6s k6rd6sere reag6lva Szijer J6zsef elmondta: minden balj6s el6jel ellen6re nem

temeti Eur6p6t, bizik benne, hogy (jb6l egymdsra talalhatnak a szuver6n 6rdekek, ahogyan ez
megtort6nt a h5bor( ut6n, 6s k6s6bb az EU kezdeti id6szakdban, a kilencvenes 6vekben.
Ugyanakkor kets6gtelen, hogy nagy gond van, mert m6g v6ls5ghelyzetek sem tudtak
rekenyszeriteni az eLrl6pai mainstream politiket a v6ltoz6sra, a m6rlegel6sre. politikusk6nt hisz,
hinnie kell abban, hogy Eu16p5ba visszat6r a cselekv6k6pess6g szelleme, 6s 0jb6l kdzdsen fogjuk
alakitani a k6lcs6nOs tiszteletre 6pUl6 j6v6t.

A v6lasztasok kimenetel6vel kapcsolatban Sz5jer J6zsef kifejtette: nem szabad elbizakodottnak
lenni. A kozelm0lt v6ratlan, meglepet6sszerfi valasztesi fordulatokat hozott Eur6pa-szerte. A
magyar politika cselekv6kepess6get meg kell tartani, mert neh6z, harcos id6szak jon. Sz6jer
J6zsef mindenkinek, aki ertelmezni pr6b6lja az eur6pai torteneseket, azt tanecsolta, hogy ne a
felszint figyelje, mert az EU-ban r6gen nincsenek mar p6rtok, csak a nagy orszdgok akaratithoz
kothet,5 er6viszonyok. Hozzatette: talan ez a valaszt5s 6s annak eredm6nye elhozza ujra a partok,

az 6rt6kvit6k korszak5t az eur6pai politikaban. (Ldsd meg: v. fejezet 1/1 . pont 96. otdal)

J6zsef

A Herbsburg Tdrt6neti Int6zet 20i9. m6jus 9-i rendezvenyenek f6kusz6ban haz6nk
tdrt6nelemenek tenylegesen a leghosszabb ideig hatalmon l6v6 uralkod6ja, Ausztria cs6sz6ra,
Magyarorsz6g apostoli kir6lya, L Ferenc J6zsef 6llt. Ger6 Andr6s, a K6z6p-eur6pai Egyetem
professzora, a Habsburg Tort6neti lnt6zet igazgat6ja Ferenc J6zsef: az apostoli bitort6t Ferenc
J6skdig cima el6ad6s5ban bemutatta Ferenc J6zsef szem6lyis6g6t, vegigvezette elet0tj6t,
kul0ntis tekintettel arra a folyamatosan valtoz6 viszonyra, mondhatni k6nyszerhdzass5gra, amely
t6bb rnint 65 6ves uralma alatt k6zte es a magyarok k6zott kibontakozott, es v6gtil az uralkod6
koronl(6nt valtoz6 eml6kezet6r6l ny0jtott 6sszefoglalast. A Habsburg T6rteneti lnt6zet igazgat6ja
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Ferenc J6zsef magyarorsz6gi emlekezet6r6l elmondta: ha vegign6zzuk p6ldSul a Nagykdrutat,

sorban Habsburg nevekkel tal6lkozhatunk, de Ferenc J6zsef neve sem itt, sem mdlshol nem

szerepel a mai Budapesten. Szerinte a kiv6telezes alapjitl az 1848/49-es szabadsagharc ut6ni

megtorl6s adja, amelyet a magyar kozgondolkod6s sosem tudott megbocsatani az uralkod6nak.

2.15 (2019-05-13) Helyzet van l. / Eptil a Washington-Budapest-
Jeruzs6lem tengely? - Besz6lget6s Aaron Kleinnel

Aaron Klein amerikai-izraeli rljs6gir6, a Breitbart munkatarsa volt a vendege a XXl Szizad

lnlezel Helyzet van cimii programsorozata nyit6 rendezv6ny6nek 2019. m5jus '13-6n, a Terror

Haza Muzeumban. Az Epill a Washington-Budapest-Jeruzsebm bngely? cimu nyilv6nos

beszelgetest Schmidt Maria, a Kdzalapitv6ny f6igazgat6ja nyitotta meg, majd a XXl Szizad

lnt6zet ket vezeto munkatarsa, Berzi Gergely kUlugyi 6s Szab6 David J6zsef strat6giai igazgat6

beszelgetett az amerikai vend6ggel.

Schmidt M6ria nyit6besz6d6ben elmondta: a vil5gpolitik6ban dr5mai vdltoz6sok indultak el,

melyek cselekv6sre k6sztetik az orsz6gok, nemzetek vezet6it. Azok tudnak egy ilyen

momentumban kiemelkedni, akik hat5rozott elk6pzel6ssel, a nemzeti erdeket k6pviselve vezetik

orszSgaikat. llyen vezet6 Donald Trump, az USA eln6ke, orban Viktor, Magyarorsz6g

miniszterelnoke 6s Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelndk.

Aaron Klein a rendezv€ny aktualit5sSt is ad6 izraeli velasztas eredmenyet igy 6rt6kelte, hogy az

izraeli v6laszt6k ismet a biztonsAg, a megmaradas es a nemzetkdzpont0 politika melleft tettek le

voksukat. lzrael szAmAra a globalista baloldal 6s a zAszlalukra t0z6tt ketallami megold6s, mely

egy lzrael elpusztitasera feleskiidott szomsz6dot teremtene, nem lehet val6di v6laszt6s. Klein

szerinl az izraeli minisZerelndk titka vezet6i mivolt6ban rejlik. Ki6ll lzrael bi2tonsag66rt,

es - ahogy azt latjuk Donald Trump 6s Orb6n Viktor eset6ben is - nem vesz tudom6st a

hefterben folyamatosan hallhat6 z0gol6d6sr6l 6s kul6nboz6 cimk6z6si kis6rletekr6l, Ad aznapi

Trump-Orban-ta16lkoz616l sz6l6 k6rd6sre Aaron Klein 0gy vdlaszolt: Orb6n 6s Trump ugyanazon

az oldalin dllnak. Orbdn, Trump 6s Benjamin Netanjahu azok, akik ma a frontvonalon harcolva

v6dik a nyugati civiliz6ci6t.

Ami a nyugati vil6got veszelyeAet6 ideol6giai irdnyzatokat illeti, Klein a Soros Gyorgy-f6le nyilt

tarsadalom ideol6giajat 6s az iszlamizmust tartja a nemzetekre leselked6 veszelynek. A baloldal

rdaddrsul tudatosan vagy csak sodr6dva, de sz6vets6gre l6p a politikai iszl6mmal, iszlamista

csoportokkal. Klein karrierje soran tobb, err6l sz6l6, nagy horderejfi sztorit tert fel. Soros nyilt

t6rsadalma a val6s6gban a nemzetallamok identitesenak 6s hatarainak elv6tel6t jelenti. Az
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2.16 (2019-05-15) Hetyzet van il. / Hasstiebe - N6metk6rd6s 0jra? -
Konferencia

A XXl. Szdzad lnt6zet Hass/leb e - Ndmetk1rdes ljra? cimmel tartott konferenciet N6metorszag
jelen6r6l 6s jov6j6r6l, Eur6p6ban 6s a vilagban bet6lt6tt pozici6jed zo1g. mdjus 15-6n a Terror
Hdza lvl0zeumban. Tallai G5bor nyit6el6ad6s5ban kifejtette: harminc 6wel a Berlini fal leddnt6se
ut6n [ira 6rdemes besz6lni a n6met k6rd6sr6l. M6gpedig az Eur6pai Uni6n beltrli er6viszonyok,
nevezetesen a Nemet szdvetsegi Kdztdrsas6g demogrdfiai es gazdas6gi t0ls0ly6b6l fakad6
hatalrni kuzdelem miatt, amely n6met r6szr6l jelenleg nelkulozi a nagyhatalmi b6lcsess6get,
politikai 6z6kenys6get. Az 1990-es n6met 0jraegyesites Tallai Gdbor szerint nem egy
kett6szakitott orszag term6szetes 6sszeolvad6sa volt, hanem a keleti orsz6gresz ultimetumokkal
szeg6 yezett annekdl6sa a nyugatiak resz6r6l, melyet a keletiek len6z6se 6s folyamatos
megalSzdsa kis6rt.

Az els6 ,,N6metorszdg: t1l er6s vagy tttl gyenge" cim0 kerekasztal-besz6lget6st moder6l6 szab6
D6vid J6zsef (saat6giai igazgat6, XXt. sz5zad tnt6zet) fetvezet6 besz6deben kit6rt a
N6metorszSg nimbuszdt megtep6z6 eur6pai v6ls6gok sor6ra 6s az Eur6p6n kivulr6l 6rkez6
kihiv6sokra. schmidt M6ria (f6igazgat6, KKETTK Kdzalapitv6ny) szerint Angela Merkelnek
sikerult N6metorsz5gb6l egy nagy NDK-I csinalnia. szerinte Nemetorszag egyszerre er6s 6s
gyenge, kulturalisan kifejezeften gyenge lett, vezetesi velseg, identit6sv6ls6g jellemzi, gazdasagi

teljesitmeny ter6n pedig Angela Merkel kanceller a ,,status quo" meg6zes6re alkalmas. A
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iszlamizmus, a2 iszlem fundamentalizmus pedig nem hajland6 egyutt 6lni a nyugati civiliz5ci6val

es a zsid6-kereszt6ny ertekekkel, s6t alapjaiban megy szembe vele.

A m6diar6l 6s sajat riporteri munkajar6l sz6lva Klein bemutatta, hogy a mainstream m6dia m6r

akkor sem volt hajland6 tudom6st venni a val6s6gr6l, amikor Klein terroristak koz6 mer6szkedve,

veli.ik interj[zva bizonyitotta be, hogy a g6zai kivonulSs al65ssa lzrael biztons5g6t. Amerik6ban a

korm6nyzati btirokr6cia egyes kcirei szovetkeztek a mainstream m6di6val, hogy al56ss6k Donald

Trump v6lasztesi kamp6nyat, 6s elej6t vegy6k egy sikeres elndki ciklusnak. Az 0gynevezett orosz

osszej6tszasi ugy mara egy kital6lt lufinak bizonyult, a baloldali osszejatszest bizonyit6kokkal

kezdt6k leleplezni. A ,,dosszi6-tigy" lehet a fordul6pont azon a fronton, melyet Donald rrump a
mocs6r lecsapol6s5nak nevezett. Klein szerint t6bb patri6ta m6diamuhelyre van szuks6g

vil6gsz:erte, de legal5bbis annak nyugati fel6n. szerinte ugyanis senki nem fogja elvegezni
helyetttik a hazifeladatot, ami a globalista-baloldali h6l6zatok leleplez6s6t jelenti. Breitbart-b6l
pedig egyel6re csak egy van.



l6igazgal6 szerint a nemet v6lsagkezel6snek j6 p6ld6ja volt a Gorogorszag szemara szabott

ultim5tum a 2008-as gazdas6gi vdrls6g idej6n, amivel a v6ls6got nem oldottak meg ugyan, de a

n6met bankok az osszes p6nztrket visszakapt5k. Schmidt szerint a migr6ci6s politik6ban Merkel

a saj6t 6ll6spontj5t tette (volna) kdtelez6ve egesz Eur6pa szemerc.

Pr6hle Gergely (az NKE Strategiai 6s Nemzetkozi Tanulmirnyok Kozpontj6nak vezet6ie) arr6l

besz6lt, hogy tdbb ktilcsdnds meg6rt6sre van szuks6g a n6metek 6s a magyarok koz6tt. Haz6nk

volt berlini nagykdvete sorskozosseget l6t N6metorszeg 6s Magyarorsz6g k6z6tt a gazdasegi

folyamatok ter6n, es bizakod6 a n6met gazdasag teljesit6kepesseget illet6en. Pr6hle Gergely

szerint N6metorszag ,,a poziliv hegem6nia" szerepere torekszik, de igyekszik elkerulni' hogy ez a

dominanci6ra val6 t6rekv6snek t0nj0n Eu16p6ban.

K6lnoky Boris, a Die Welt rijs5giroja szerint N6metorszSg a status quo-ban 6rdekelt, 6m ekcizben

az Eur6pa Uni6ban transzform5ci6s v6ls6g van. A soft powerre, vagyis a puha, kulturelis

befolydrsol6sra/hat6sgyakorl6sra kit6rve meg.iegyezte, hogy az USA eseteben sem egy Sllamilag

kitalalt vagy ir6nyitott programr6l, hanem a sz6las es 6nkifejez6s szabads5g6val 616 egy6nek 6s

csoportok vonz6 kulturalis teljesitmenyer6l volt sz6. Hubertus Knabe, a XXl. Szazad lnt6zet

tudomenyos f6munkatersa szerint ktil6n6sen a n6met kulpolitika 6s v6delempolitika terillet6n

meritlnek fel agg6lyok. Nemetorsz6g katonai gyenges6ge er6teljesebb kUlpolitikai aktivit6sra

sarkallhatja az oroszokat. A n6met belpolitika egyhelyben j6r, hi6nyzik a szabad vita, a

v6lem6nyek szabad cser6je, ugyanis mindenki f6l a botr6nyt6l. Knabe megjegyezte, hogy a

Merkel 6ltal kitat5lt 6s keresztulvitt Energiewende, vagyis a nukleSris energia hirtelen 6s totalis

kivezetese 6s a meg0jul6kra tdrt6n6 atter6s egyarant a szocialista tervutasit6sos gazdas6gra

eml6keztet.

A m6sodik, ,,Merre tovdbb, Nemetorsz^g?" cim0 p6diumbesz€lget6s6n Balog Zoltan (elnok,

Polg6ri MagyarorszAgert Alapitvany) elmondta: nem vAr t[l nagy valtozast az EP-valaszas ut6n,

szerinte ugyanazok az er6k lesznek az eur6pai terben, de - mint prognosztizalta -, ,,zsugorodni

fog" az a k0z6p, amit most az Eur6pai N6pp6rt, a szocialist6k 6s a liber6lisok jelentenek. Balog

Zoltan szerint a nemetek azt a sajet modelljtiket szeretn6k eur6pai szinten is mfikodtetni, mint ami

a Bundestagban van, ami nyit5st jelent a zdldek fel6, 6s a mostani jobboldaliak ,,elsorvad6sa"

lenne a k6vetkezm6nye. Berzi Gergely (ktilugyi igazgat6, XXl. Sz6zad lnt6zet) moderatori

felvet6sere - Eur6p5ban mindent a n6metek ddntenek-e el? -, Balog Zolten visszak6rdezett:

,,Juncker kinek a jeloltje volt, talen a luxemburgiak6?" A konferencia veg6n a nemet-magyar

kapcsolatokkal osszefiiggesben Balog Zolt6n arr6l besz6lt, hogy,,meg van 6lve a politikai nyelv",

hianyoznak a szellemileg auton6m k6z6ssegek, ahol a vit6k megjelennek.
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2.17 (2019-05-221Az ismeretlen Kert6sz lmre - Ki5llitis P6p5n

A Kertesz lmre lntezet Az ismeretlen Keftasz lmre - Tanul66vek 1934-1955 cimfi vandorki6llit6s

masodik allomesa P6pa volt, ahol az iro 2003-ban tal6lkozott a reform6tus gimn5zium tandraival

6s diakjaival. (Az akkor k6szillt filmek 6s fot6k felhaszndrlasi jog6t ingyenesen megkapta az

lnt6zet.) A t6rlatot Hafner ZollAn, a Kert€sz lmre lnt6zet igazgat6ja nyitotta meg Valler Kata

szinm(v6sz 6s PekSr Csaba, a gimnazium di6kja kdzremUkodesevel 2019. m5jus 22-en a pepai

Zsinag6g6ban.

2.18 (2019-05-271 Oj helyzet Europiban? - Az EP valasztas utan -
Konferencia

0j hetyzet Europeban? - Az EP v6lasztits utdn cimmel tartott konferenciat a XXl. Szezad lntezet

2019. m5jus 27-en, a Teftot Heza M(zeumban a m6jus 23-26-an lezajlott eur6pai parlamenti

valasAes hazai 6s eur6pai tanulsdrgair6l. A rendezv6nyt Linczi Tamds, a XXl. SzSzad lnt6zet

igazgat6ja el6ad6sa nyitotta, melyet Berzi Gergely kUlugyi 6s Szab6 Divid J6zsef strategiai

igazgat6 p6ros prezent6ci6ja k6vetett A vdlasztitsi eredmenyek ttikreben cimmel. A rendezv6ny

Az eurdpai eroviszonyok ehlakuldsa n6ven elemz6i kerekaszal-beszelget6ssel folytat6dott

Szab6 L6szl6 kommunik6ci6s szakember moder6l5sa mellett. A panelben G. Fodor G6bor, a

Szezadv6g Alapitv6ny elnOke; Horn cabor, a Republikon lntezet igazgat6ja; Kiszelly Zolt6n, a

XXl. Sz6zad lnt6zet regionSlis igazgat6ja; Mr5z Agoston S6muel, a Nez6pont Csoport

vez6rigazgal6ja 6s ZAvecz Tibor, a Z6vecz Research vezet6je osztotta meg gondolatait a

kozOns6ggel. A szunetet k0vet6 p6diumbesz6lget6sen Ldnczi TamSs k6rdeZe Deutsch Tamas

eur6pai parlamenti k6pvisel6t az eredm6nyekr6l.

Lanczi Tam6s bevezet6 el6ad5sdban iltal6nos tendencianak nevezte, hogy a mainstream pertok

meggyengultek, de igy tfinik, err6l nem hajland6k tudomast venni. Altal6nossagban a nemzeti

szuverenitdst hangsflyoz6 6s vedelmez6 er6k er6sddtek, mint Franciaorsz6gban 6s
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Frank Spengler, a Konrad Adenauer Alapitviny magyarorszegi k6pviseletvezet6je a pragmatikus

egytrttrn0kod6s fontossegara es a strategiai jelent6s6g0 nemet-magyar politikai kapcsolatra hivta

fel a figyelmet. Kiszelly Zoltdn (region6lis igazgat6, XXl. Szdzad lntezet) szerint Nemetorszeg az

eu16z6n6t haszndlva terjeszti ki akaratet az uni6s tag6llamok egyre sz6lesebb kor6re. K6rdeses,

hogy Macron francia eln6k ,,ad6ss6guni6t" celz6 javaslat5ra mi lesz a v6gs6 n6met vAlasz, ez

ugyanis meghaterozza mald, hogy szemithat-e Nemetorszeg a franciak segitsegere az 0j nemet

birodalom 6pit6seben.



Olaszorszagban, de ez egy patthelyzethez vezetett, mert a mainstream p6rtok m6g tartj6k a

pozici6ikat, az [jak viszont m6g nem er6s6dtek meg annyira, hogy elsopr6 er6vel rendelkezzenek.

Emiatt ,,egy 0j dealnek kell kovetkeznie Eur6p6ban". Ez kell ahhoz, hogy az eur6pai j6let es

civilizeci6 fennmaradjon, de ha a mainstream p6rtok ezt nem hajland6ak felismerni, akkor Eur6pa

lemarad a vildgt6l, rivSlisai sorban megel6zik. Kijelentette: Eur6p6nak kell ugyan foglalkoznia a

klimak6rd6ssel, de ha a z6ldgazdas6got egyoldal0an er6lteti, akkor annak dramai hatesai

lehetnek a kontinens versenyk6pess6gere.

Az EP-vdlaszt6s magyarorszagi vonatkoz6sait elemezve Lenczi Tamas igy fogalmazott:

tort6nelmi Fidesz-gy6zelem szuletett, p6lda n6lkUli ugyanis, hogy egy pArt nem ketparti

rendszerben 53 sz6zal6k kortrli eredm6nyt 6r el. Az ellenzek ezzel szemben nem javitotta saj6t

helyzet6t, ink5bb csak a p6rtok kdzotti egyens0ly borult meg. Szerinte most az ellenz6ki oldalon

egy tj j6tek indul ,,csak egy maradhat" n6ven. Ezt Gyurcs6ny Ferenc fogja j6tszani, mint egy

gy6aes hadvezer,,most v6gighalad a csatamez6n, 6s megpr6b6lja leszirni a m6g agoniz6l6

ellenz6ki vezet6ket" - fogalmazott Ldnczi Tamis.

Mind az eur6pai, mind a hazai szinten rekordmagas reszv6tel jelzi, hogy a bev6ndorl6s mennyire

fontos k6rd6s az embereknek - mondta el Bezi Gergely 6s Szab6 David. A valaszt5s eredm6nye

arra is ramutat itthon, hogy vegleg megd6lt az a teves elk6pzel6s miszerint a Fidesz szamaru

kedvez6tlen a magas reszvetel - tettek hozzd. Eur6pai kitekintesrikben r6mutattak arra is, hogy

az EP-ben eld6lt: a szoci5ldemokratdk 6s az Eur6pai N6pp6rt koalici6ja elveszitette a tObbseget,

igy egyre tobb partot k6nyszertrlnek bevonni az egytittmfikod6sbe, ez pedig az ideol6giai

kUl0nbs6gek tov6bbi elmos6d6s6t hozhatja.

Meglep6, hogy a tiz 6wel bukesa uten, az 6szodi besz6d elhangz6s5nak 6vfordul6j6n el6rt

eredm6nye nyomAn ism6t Gyurcs6ny Ferenc vezeti az ellenzeket - mondta M16z Agoston S6muel

a konferencia kerekasztal-besz6lgetesen. Horn G6bor felid6zte: a kor6bbi EP-v6laszt6soknak is

komoly kovetkezm6nyei voltak a hazai p6rtpolitikera, ezfttal is lesznek. Gyurcs6ny Ferenc6k

el6retor6s6t ,,legalSbbis 6rdekesnek" nevezte, mig a Momentum eredm6nye kapcsan ordmenek

adott hangot. Z6vec.z Tibor elismerte, hogy a Fidesznek legitim6ci6s meger6sitest jelent az

eredm€ny, az Uni6ban azonban szerinte m5sok az er6viszonyok. Kiszelly Zoltdn szerint itthon

ellenz6kv6lt6 hangulat van, a bukott baloldalon pedig drtrendez6d6s zajlik. G. Fodor Gdrbor 0gy

ldtja: a szuverenista 6s az Eu16pai EgyesUlt Allamok eszmejet vall6k eu16pai konfliktusa nemcsak

eur6pai, hanem hazai szinten is lekepez6dik, erre utal a DK 6s a Momentum ,,kiemelkedese", 6k

ugyanis nyiltan felv6llalt6k, hogy a fdderalista taborba tartoznak.

A konferencia zArasakent Linczi Tamds Deutsch Tam6s fideszes EP-kepvisel6vel beszelgetett
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az eur6pai 6s a magyar helyzetr6l. Deutsch Tam6s elmondta: az ellenz6ki partok 6s a

kormdnyp5rtok nem egy sulycsoportban jatszanak, ez viligosan latszik az Ep-v6laszt6s

eredm6nyeib6l is. Deutsch szerint az ellenzeki belharcok legink6bb egy NB2-es csapat 6s megyei

bajnokok kozdtti meccsre emlekeztetnek. Gyurcsany most az NB2-es bajnok, a tobbiek pedig

enn6l is alacsonyabb szinten allnak. Deutsch Tames szerint a Demokratikus Koalici6 6s a
Momentum altal is kepviselt ,,Eur6pai Egyesult Allamok" vizi6 eppen az eur6pai egyuttm(kod6s
kulturaj6t 6s mechanizmusait szAmolne fel a brUsszeli kozpontosit5ssal 6s a nemzetek h5tterbe

szoritasaval. Eur6pa szamos orszag6ban, kdztuk Magyarorszagon is 6ppen erre mondtak nemet
a v6laszt6k.

2.19 (2019-06-11) Arck6pek az Osztrdk-Magyar Monarchiibol -
Erzs6bet ki16lyn6

A Habsburg T6rt6neti lntezel Arck'pek az osztr6k-Magyar Monarchi b6l sorczatenak 2ojg.
jinius 11-i esem6nyen V6r Eszter Vir5g t6rt6n6sz, az ELTE BTK oktat6ja tartott el6adast,
Erzs6bet 6s a magyarok cimmel. Mint a t6rt6n6sz kifejtette, az Ezs6betr6l ma benntink 616 k6p
az osztrak-Magyar Monarchia idej6n formdl6d6 magyarorsz6gi kultusz hagyomdnyan alapul. A
ki16lyn6 megit6l6se, a 16la kialakult negativ k6p a korabeli k6zv6lem6ny azon meggy6z6d6s6b6l
fakadt, mely szerint Ezs6bet nem kivdnt, nem tudott eleget tenni a sokak altal elvirt uralkod6i
k6telezettsegeknek. Ezs6bet cs6szern6hoz nem melt6 all(rjei a nemet sajt6ban is megjelentek.
Az a kep 6lt r6la, hogy kdtelessegei teljesitese helyett tdbbnyire mag6nemberk6nt id6zdtt
valamely mds orszegban, amig a cs6sz6r minden erej6vel a birodalom gondjainak megold6s6n
feradozott - mondta a tdrt6n6sz. Az uralkod6pAr ambivalens megitel6se Magyarorszagon is jelen
volt, ugyanakkor Ezs6bet fokozatos magyarorszagi n6pszer(s6g6nek n6veked6s6t nemcsak
szimbolikus, jelz€sertek( cselekedetei alapozt6k meg, hanem Ferenc J6zsef uralkod6s6nak
kezdeti peri6dusaban kovetett magyar politik5ja is - hangs0lyoza V6r Eszter Vir6g, kiemelve
Andr6ssy Gyula szem6ly6t, akinek nagy szerepe volt Ezsebet kultusz6nak ki6pit6seben.

2.20 {.2019-06-13) 0j kiadvdnyok 6s p6diumbesz6tget6s a 90. Unnepi
Konyvh6ten

A Kdzep 6s Kelet-eur6pai r6rt6nelem 6s Tarsadalom Kutatas66rt Kdzalapitvany (KKETTKK)

h6rom 0j kiadvennyal - Kormos Val6ria l/o msz6v6k - Nonek tenni a K6ddr-korban, B6kes Marton
Fordul a sz6l es Ger6 And,i,s Hit iil0zi6kkat - cimfi k6tet6vel jelentkezett a 2019. jtnius 1 3-17.
k6zott, a Duna-koz6n megrendezett 90. Unnepi Konyvh6ten. Kormos Val6ria 6s B6k6s M6rton
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kdtete, illetve a harminc 6wel ezel6tti rendszerv6ltoztatas

p6diumbeszelgetesnek is, amelynek keret6ben Tallai G6bor,

programigazgat6ja k6rdezte a szez6ket.

volt a t6m5ja annak a

a Terror H6za M0zeum

Tabl6ki6llit6s a Terror Haza

Mint Kormos Val6ria 0isdgir6 elmondta, hajlamosak vagyunk mindent feketek6n-feh6ren l6tni, 6

azonban szerette volna megmutatni az 6rnyalatokat is, azt, hogyan lehetett ebben az id6szakban

elni, becsuletesen, emberi, n6i, csal5di ert6keket l6trehozni 6s megtartani. A rendszervdltoztates

id6szakara visszaeml6kezve elmondta: ,,Ne felejtstik el azt sem, hogy az a vfltozas, amit mi

nagyon nagy v6rakoz6ssal, boldogsaggal eltunk meg, az nagyon sokak egzisztencielis vels6g6t,

sok esetben tragediakat jelentett." Hozzel€lJ€. az a nyugati demokr6cia pedig, ami ut6n mi

idehaza s6varogtunk, mar nem letezik. B6k6s MArton szerint lassan h[sz 6wel a sz6zadfordul6

ut6n be kell l6pnilnk vegre a XXl. szdzadba, 6s ez K6z6p- es Kelet-Eur6p5ban kdnnyebben es

szabadabban fog menni, mint Nyugat-Eur6p6ban. A nyugat ugyanis feladta az eredeti eszmeit,

egyelenegyet, a ,,gyarmatositds borzalm6t" kiv6ve, amellyeljelenleg is t6bbek kozdtt a 169i6nkat

celozzflk. A Terror H6za M0zeum kutat6si igazgat6ja 0gy v6li: ,Az orczeg harmincharom 6vet 6lt

Kedar JSnos uralma alatt. 6s az6ta harminc 6v telt el, de az, hogy val6ban magunk m6g6tt hagyjuk

a r6gi rendszert, meg sok id6 sz0ks6ges. Hiszen a torv6nyek 5tir6sSval ellent6tben a

gondolkodSsi strukt0rak lebont6s6hoz minimum otven-hatvan 6v kell" - jelentette ki.

A p6diumbesz6lgetes utan Kormos Val6ria 6s B6k6s Marton mellett Schmidt Meia tJi vihg

sztitetett 191&1g23, Szdjer J6zsef Ne benbd a magyaft!, GAt Akos Bence Kiizdelem az eurdpai

szintaren 6s Ger6 Andr6s Hit, ill0zi6kkal cim( konyvet dedik6lta.

2.21 12019-06-16) 30 6ve szabadon
Mtizeum el6tt

30 €ve szabadon emlek6v kereteben 30 6ve szabadon cimmel rendezett tabl6kiellit6st a Terror

Haza M1zeum. A tizenharom, id6zeteket 6s fenyk6peket tartalmaz6 tabl6b6l 6ll6 t6rlat 6t nagyobb

tartalmi egys6gen keresztul, id6rendben mutatja be, hogyan jutott el Magyarorsz6g a kommunista

diktat[ra elnyom6sab6l a rendszerv6ltoztatesig. A kiellit5s f6kuratora Schmidt M6ria, a Terror

HSza Mrlzeum f6igazgat6ja, kur6torai: Tallai G5bor, a Terror H6za Mrizeum programigazgat6ja

6s B6k6s M5rton, a Terror Hdza M[zeum kutatasi igazgat6ja. A ta atot Schmidt Meria 6s Gulyas

Gergely Miniszterelnoks6get vezet5 miniszter nyitotta meg 2019. jtnius 16-en a Terror Heza

M0zeum el6tt.

,,1989 a csodak eve volt 6s az is marad. Hosszr.i Ut vezetett ehhez a csod5hoz. H6sok es m6rtirok

tizezrei, b5tor polg6rok milli6i f6l evszazadon 6t keszitettek elo eA az egyetlen 6vet. Boldogsag
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volt ez a javdb6l 6s a lelkunket felszabadit6 megkonnyebbules. Ezekb6l a pillanatokb6l lehet

szabad j0v6t 6piteni" - kezdte beszedet Schmidt M6ria, aki Orb6n Viktor eml6kezetes akkori

beszedere emlekezve arr6l is besz6lt, hogy az's&os forradalom m6rtirjainak Ujratemetes6n

r6szvev6k megismerhettek egy ,,fiatal politikust, aki a pesti sracokhoz 6s l6nyokhoz m6lt6

bdrtors6g16l tett tan0bizonys6got." A 30 eve szabadon eml6k6v kormanybiztosa kifejtette: 30 eve

vagyunk 0jra szabadok, akinek pedig szemernyi k6tsege van, hogy meg6rte-e a sok aldozatot,

munk6t 6s f6radsegot, az tegyen egy s6t6t Budapesten, P1696ban, Vars6ban vagy ak6r Berlinben,

Bukarestben. ,Amit latni fog, nem lesz tdk6letes, de gydnydrii 6s felemel6, ak6rcsak azok a

pillanatok, melyek 1989-ben egymesba kapaszkodtak" - fogalmazta a f6igazgat6.

Guly6s Gergely besz6d6ben kiemelte: a rendszerveltoztatas volt az az elm0lt k6t 6vsz5zad

tort6nelmi fordul6pontjai koziil, amelyet az orczag szabad akarat6b6l, jelentcis dldozatok 6rin
sikerre vitt, 6s most eljdtt az id6, hogy a rendszervaltoztatas nemzed6ke kezdjen beszelni

gyermekeinek, unokdinak az akkor tdrtentekr6l. Az eml6k6v ir6nyit6 testtilet6nek tarselnoke

hangs0lyozta: a XX. sz6zadi magyar t0rt6nelem a magyar nemzet szem6ra a hazugs6gok 6s a

megk6sett igazs6gok korszaka. A megkesett igazs6gok miatt v6lhattak val6s6gg6 1956

kovetelesei a rendszervaltoz6skor, ezert tudtak a kommunista diktat0ra aldozatait m6lt6s6ggal

0jratemetni 30 esztendeje, ez6rt hagyta el az utols6 szovjet katona 199'l-ben Magyarorsz6got,

ez6rt terjed ki ma az ellampolgarsag lehet6sege a vileg minden magyarjara 6s ez6rt foglaltek

torvenybe a nemzeti osszetartozas naplel LAsd meg: lV. fejezet, 3/4. pont, 54. oldal)

2.22 (2019-06-19) A Hegy l. - B6k6s M5rton kdnyvbemutat6jival indul
az uj rcndezv6ny-sorozat

Uj, hagyomanyteremt6, z6rtkor0 rendezv6nysorozatot inditott 0tjera a XXl. Szdzad lnl6,zel A Hegy

cimmel 2019. jfnius 19-6n. A szep szamban megjelent kozdnseget LSnczi Tam6s, a XXl.

Szazad lntezet igazgat6ja kdsztintOtte, majd kezdet6t vette a besz6lget6s B6k6s Mirtonnal, a

Terror H6za M0zeum kutat6si igazgat6jdval, annak frissen me g)elent, Fordul a sz6lcimfi kdtet6r6l.

Lanczi Tames k6rd6seire v6laszolva a szerz6 meger6sitette, hogy az aktualis k6tet szand6ka

szerint egy tril6gia k0zeps6 r6sze, 6s a sorozat zAr6darabjdl a kultur6lis kiizdelem kisk6t6jak6nt

is haszn6lhat6 k6zikonyvnek szenja. B6k6s Merton szerint a glob6lis hatalmi verseng6s

legfontosabb tdresvonala ma a globalist6k es a lokalistak, az univezalist6k 6s a szuverenistAk

k6z6tt hrlz6dik. A kdz6p-eur6pai terseg, igy Magyarorsz6g polg6rai szerencs6re rendelkeznek

nemi immunitassal a globalizmus terjedes6vel szemben, e vedetts6g azonban sem nem

6r0kletes, sem nem garantdlt az univezalista, materialista eszm6k mutaci6ival szemben. A vilag
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szuverenista er6inek, nyfljanak b6r a gyokereik a bal- vagy jobboldali talajba, 6ssze kell n6nitik,

osszekapaszkodniuk a globalista vesz6llyel szemben. A rendezv6nyen m6sok mellett tisztelet6t

tette Schmidt M6ria, a Koz6p- 6s Kelet-eur6pai Tdrtenelem 6s Tdrsadalom Kutatese6rt

Kdzalapitveny f6igazgat6ja; Stumpf lstvan alkotmanybir6; D6mOt0r Csaba miniszterhelyettes;

valamint K6tter Tam5s i16.

2.23 (2019-06-22) Mfzeumok Ejszakaja

ld6n is nagy sikerrel zajlottak a Muzeumok tjszakAja esem6nyei a Terror Haza M0zeumban,

ahov6 2019. j0nius 22-6n 3709 f6 letogatott el. Az 6rdekl6d6ket az 5lland6 kidrllit6s mellett

rendhagy6 t6rt6nelem6rak v6rt6k, melyeken - tdbbek kozott - az 50-es 6vek antikommunista

ellen6ll6ir6l, az 1989-es rom5niai rendszervaltoztalasr6l, a Paneur6pai piknikr6l, illetve az els6

magyarorszdgi szabad vAlasztdsok politikai plak6tjair6l sz6l6 el6ad6sokat hallgathattak meg. A

Rendhagy6 t6rt6nelem616kon a k6vetkez6 el6ad6sok hangzottak el:

B6k6s M6rton: Balatoni srecok - Antikommunista elbnelas az '50-es evekben

Farkas Sebesty6n L6rinc: A ,,gonosz birodahenak" veg6rei

L6szl6 Bernadett:. Pdneur6pai piknik, 1989

Balogh Gabor: Temesvdr '89 - RendszeNdltoztatds RomAni,ban

B. Varga Judit: Mondd, Te kit vdlasztandl? - Az elsd szabad plakdtok

2.24 (2019-09-11) Hit, ill0zi6kka! - Ger6 Andr6s k6nyvbemutat6ja

Milyen hitekkel 6s ill0zi6kkal 6letek egytrtt az emberek a XX. sz6zad kuldnfele metszeteiben,

id6sikjaiban, 6s mit tehettink ma a meg0julSs 6rdekeben? Tdbbek kozdtt ezekre keresi a valasZ

Ger6 Andris, a Habsburg Tdrteneti lntezet igazgat6ja a Hit, iilrtzi6kkal cim0 kdtet6ben, amelyet

a tortenesz Habsburg Gytirgy, rendkivuli 6s meghatalmazott nagykovettel kOzdsen mutatott be

2019. szeptember 11-6n a Habsburg Tort6neti lnt6zetben. A rendezveny moder6tora Nagy

Beatrix, a Habsburg Torteneti lntezet tudomanyos titkara volt.

Habsburg Gydrgy - akinek nagyapje16l, lV. K5rolyr6l 6s 6desapj516l, Habsburg Ott6r6l is sz6 Ger6

Andr6s tortenesz frissen megjelent ktiteteben - kifejtette: lV. K6roly nem kuzddtt ill0zi6kkal,

hiszen, amikor 1916-ban az Osztr6k-Magyar Monarchia tr6njera kerUlt, katonakent nagyon j6l

tudta mit jelent ez a hdbor0, igy hi5ba eltek mas politikusok abban az illizi6ban, hogy a habor0t

folytatni kell es az meg megnyerhet6, 6 a b6ke oldal6n 6llt. Habsburg Ott6r6l, aki meg az Osztrdrk-
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Magyar Monarchia tr6ndrdkosekent szuletett, elmondta: hatalmas elvdr6sokkal, kellett

megkuzdenie, majd az emigrdci6 nehez 6veit is et kellett 6lnie.

Mindemellett politikusk6nt tudta, hogy az egyetlen es6ly egy jobb eur6pai j6v6re az eur6pai

egys6g, az egyuttmilkodes. Mint a kdtet szerz6jeli5l, Ger6 Andr6st6l megtudtuk, 6lvezet volt

szameru ennek a kdnyvnek a megir6sa, hiszen ko16bban foglalkozott magyar emlekezetpolitikai

k6rd6sekkel 6s ekkor szembesult a kdnyvben is felvetett probl6m5kkal, miszerint a magyaroknak

mindig rendkivul ambivalens viszonya volt a Habsburg-dinaszti6val, amelyben egyszerre volt

benne a tagad6s es az elfogad6s is. (Ldsd m6g: V. fejezet. 1n. pont, 98. oldal)

2.25 (2019-09-24) Alomszriv6k - N6nek lenni a Kid5r korban - Kormos
Val6ria ktinyvbemutatoja

A Kdz6p- 6s Kelet-eur6pai Tortenelem 6s T6rsadalom Kutatasa6rt KOzalapitv6ny kiad6s5ban
jelent meg Kormos Yal6ria Alomszovok - N6nek tenni a Kdd1r-korban cimg k6tete, amely tiz
sorstdrt6netet mutat be olyan n6kr6l, akik a K6d5r-korban is mertek megval6sitani dnmagukat. A

2019. szeptember 24-dn, aferror HAza Mizeumban rendezett kdnyvbemutat6n Szurovecz Kitti
i16, 0jsegi16 6s B. Varga Judit tort6n6sz, muzeo169us besz6lgetett a szerz6vel, L6szl6 Bernadett

tort6nesz moderalasa mellett. A k6nyvbemutat6t Schiiffer Erzs6bet 0jsegi16, publicista

laud5ci6ja nyitotta meg.

Szurovecz Kitti a k6tet kapcs6n elmondta: minden tdrtenetben volt szemaru valami ismer6s,

hiszen 6desanyja es a ket nagynenje a konyv altal fel6lelt harminc 6vben voltak fiatalok. Felid6zte,

hogy nagyn6njei a hetvenes evek elej6n olyan budapesti 6gyberletben is laktak, ahol m6g ftirdesi

lehet6s6g sem volt, igy csak a gy6rban tudtak mosni, zuhanyozni. H6tv6g6n pedig mentek haza

B6k6s megyebe es vittek haza a pen{, amit megkerestek. ,,Annyira sokan pr6b6ltak meg akkor

is kitdrni 6s valami jobbat keresni" - mondta, majd hozzatette: ezek er6t ad6 ir6sok, igy az

Alomszdv6k m6g motiv6ci6s k0nyvk6nt is meg6llja a hely6t. B. Varga Judit, a kdtet szerkesZ6je

kiemelte: a XX. szezad t0rtenelm6b6l az emberi sorsokat kell megjelenitenunk, erre nagyon j6

p6lda a Terror HSza Mozeum, amely j6v6t6telk6nt is funkciondl, ahogyan ez a k6nyv is egyfajta
j6v6t6tel ezeknek a n6knek. ,,Nagyon sok szerepl6mnek nem adatott meg a tovdbbl6p6s, ezeknek

a n6vtelen, elfeledett n6knek pr6b5ltam visszaadni valamit" - mondta Kormos Vah;tia. (L6sd m6g:

V. fejezet, 1/6. pont, 97. oldal)
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2.26 (2019-09-26) Arck6pek az Osztr6k-Magyar Monarchi6bol - Tisza
K6lm6n

Az Arckepek az Osztrdk-Magyar Monarchieb6l c[m[ rendezvenysorozat 2019. szeptember 26-i

esem6ny6n Koz6ri Monika, a Magyar Tudom6nyos Akad6mia tdrtenesze tartott el6adast,

,,Homokszemre homokszemet, tegl'ra rclbt..." - Tisza Kilmen szerepe Magyarorszdg

toftdneteben dmmd a Habsburg Tdrteneti lnt6zetben. A t6rt6n6sz szerint Tisza Kdlmdn - aki 15

6ves korm6nyf6i id6szaka alatt belUgyminisderi, penzugyminisderi 6s a kirdly szemElye kOrtili

miniszteri teend6ket is betoltdtt - a j6l m0kdd6 orsz5ghoz elengedhetetlennek tartotta a politikai

6let ebren tartSsat 6s a v6laszt5sok teljes szabadsaget. Miniszterelnokk6nt v6gig a szabadelvu

politika hlve maradt, dm megtapaszalhatta, hogy kormdnyon, Ferenc J6zsef 6s az osarak f6l

akarateval szemben kozel sem olyan egyszer0 keresztUlvinni akaratat, mint ahogy az az

ellenz6kb6l tOnik. Mont Koz6ri M6nika elmondta, Tisza K6lm6n igy vallott kormanyzati

floz6frdjArol:,,minden nemzet 6let6ben vannak forradalmi korszakok, amikor fonadalmi fdrfiakra

6s tettekre van szUks6g, 6s vannak olyan korszakok, amikor a csendes 6pit6munka

kovetkezik." Nezete szerint 6 efie az ut6bbira alkalmas, hogy ,,homokszemre homokszemet,

t6gl6ra t6gl6t hordva 6pitse f6l az 6llam 6pulet6t."

2.27 (201 9 -'10-02) Arck6pek az Osztr6 k-Magya r Mona rch i5 b6l - Ecitviis
J6zsef

A Habsburg TOrt,bneti lntezet Arckbpek az Osztrdk-Magyar Monarchi1bdl cim0 sorozat6nak 2019.

oktober 2-i rendezv6nye Edtvos J6zsefr6l, arr6l a magyar jogaszr6l, politikusr6l 6s ir6r6l sz6lt,

aki a Batthyany-, majd az Andr6ssy-korm6ny vall6s- 6s kozoktatesugyi minisztere, illetve 1860-

1867 kdzdtt a Kisfaludy T6rsasdg, 1866-1871 kozott pedig a Magyar Tudomanyos Akad6mia

elndke volt. G5n96 G6bor, a Pdzm6ny P6ter Katolikus Egyetem Nemzetkdzi 6s Politikatudom6nyi

lntSzet6nek egyetemi tanan, az ELTE Kutat6si H6l6zat Filoz6fiai lntezet6nek tudom6nyos

tanecsad6ja Altamtudds vagy eftehisegi? - Bdr6 Eatvos J1zsef nemzetkozi arcale cimt

el6ad6s6ban kifejtette, a XlX. sz6zad a nemzetepit6s korszaka volt Magyarorsz6gon is, s a

korszak egyik legkiv6l6bb munk6s5nak, ber6 E0tv6s J6zsefnek biztos helye van gr6f Sz6ch6nyi

lstv6n, Kossuth Lajos, Dedk Ferenc 6s grof Batthy6ny Lajos mellett, a nemzet legnagyobbjai, a

XlX. szizadi nagy moderniz6ci6s korszak legf6bb alakjai kttzott. Az el6ad6 kiemelte: E6tv6s

politikai, politikaelm6leti 6s sz6pirodalmi 6letmiiv6nek jelent6s6ge soha meg nem k6rd6jelez6d6tt

a halala 6ta eltelt szezotven 6v 6ta sem. Mindezek mellett kiemelked6 6rdeme, csaknem a

v6djegye, hogy gyakorlati tevekenys6ge mellett elm6leti 6s magyar kort5rsai kozott egyedulall6an
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szeleskdr[ eu16pai t6j6koz6dAsra alapozott politikai publicisztikai eletmUvet alkotott meg

2.28 (2019-10-141 Vilasztottunk - Ert6keles
v6laszt6s m6snapj6n - Konferencia

az 6nkorm6nyzati

V5lasztdsi eredm6nyeket 6rtekel6 p6diumbesz6lgetest tartott 2019. okt6be|l4-6n a XXl. Szazad

lnt6zet. A Vdlasztottunk - Erftkel6s az Ankormenyzati vdlasztds mdsnapjdn cimd rendezv6nyen

K6sa Lajos, a Fidesz-KDNP dnkormanyzati vilaszt5sok6rt felel6s kamp6nyf6n6ke 6rt6kelte a
v6laszt5si kampSnyt es a vdlasztas ut6n kialakult politikai helyzetet, majd Dedk D6niel, a )fi1.
sz5zad lnt6zet vezet6 elemz6je dsszegezte az okt6ber 13-i eredm6nyeket. Az el6ad6sokat
p6diumbeszelgetes kdvette De6k D5niel, a XXl. szdzad lnt6zet vezet6 elemz6je, G. Fodor
G6bor, a sz5zadv69 Alapitv5ny elncike, Hann Endre, a Medi6n igazgat6ja 6s Mrez Agoston
S5muel, a Nez6pont Csoport vez6rigazgat6ja kozrem[ik6d6s6vel.

K6sa Lajos elmondta, nem szakadt meg a 2006 6sze 6ta tart6 jobboldali-konzervativ

gy6zelemsorozat, de teny, hogy az ellenz6k m[kod6kepesebb strategiara v6ltott. verseng6
helyzet Sllt el6 a magyar politikaban. A politikus felid6zte, az6( d6nt6ttek 20.|4-ben a vdlaszt6si
ciklusok megv5ltoztat6sa mellett, mert - fogalmazott - jobb a demokr5ciinak, ha fontos
k6rd6sekr6l gyakrabban kerdezik meg az embereket 6s a politikai az elitek versenye is
folyamatos. M6g akkor is, ha m5r akkor tudt5k, hogy az 6t6ves dnkormanyzati ciklusra val6
6tl6r6ssel a sajet eselyeiket rontj6k. K6sa Lajos azt mondta, 6rtjl az okt6ber 13-i

eredm6nyeknek, mivel a korm6nypartok orszagosan 1,g milli6 szavazatot kaptak, mig az ellenzek
1 milli6 450 ezer voksot, amivel a Fidesz-KDNp-nek ,,abszol0t tobbsege lenne a parlamentben,,.

A Fidesz-KDNP ezt a valasztest is megnyerte, de k6ts6gtelen0l sokkal kisebb f6l6nnyel, mint a

kor6bbiakat - 6rt6kelt a nagyobbik kormanypart alelndke, aki rigy velte, hogy a kisebb f6l6ny azt
a benyomast is keltheti, hogy a Fidesz veszitett, de - mint hangsrilyozta - ez ill0zi6.

Dedk Diniel szerint 48,6 sz6zalekos r6szv6teli ar6ny nem tekinthet6 rekord magasnak. A m5jusi
EP v6lasztdsok f6vdrosi eredm6nyit felid6zve rigy 6rt6kelt, hogy Ka16csony cergely Budapesten

,,nem tudta elvinni teljes m6rt6kben az ellenz6ki szimpatiz5nsokat", mig Tarl6s lstv6n t6bb embert

tudott megsz6litani, mint a korm6nypartok a m5jusi voksolason. A Borkai-trgyre is utalva Deik
Daniel igy v6lte ,,ha kev6sbe lett volna botranyos a k6zhangulat az utols6 napokban", akkor Tarl6s

lstven a kutatSsokban is jelzett magasabb tamogatast tudott volna elerni. A ,,legbrut6lisabb"
valtozasnak azt nevezte, hogy 2014-hez kepest ,jelent5sen atszinez6dott" Budapest, a fdv6rosi
kozgy(l6s korm6nyp6rtib6l ellenzeki tobbs6g0 lett. Az elemz6 szerint k6rdes, hogy az egym6ssal

,,5ltal5ban veszeked6" ellenz6ki partok a kOzgyfl6sben mit fognak kezdeni a tobbs6gukkel.
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A panelbesz6lget6sen Mrdz Agoston S6muel a tobbi kdzdtt 0gy 6rt6kelt, hogy v6get 6rt a magyar

politika azon ,,rendkivuli allapota", amikor minden fontos posaon kormenyperti politikus van. Ezzel

szemben ,,normel Uzemm6d, ki6lezett verseny" kezd6dik. G. Fodor GAbor ezzel vitatkozva igy

latta, hogy a ,,kiv6teles 6s normal" allapotok politikai teljesitm6ny alapjan jOnnek l6tre. Besz6lt a116l

is, hogy a kamp6ny alatt az ellenz6ki m€dia ,,politikai szerepl6k6nt viselkedett", ,,felszabaditotta

az indulatokat", 6s Borkai-ugy kapcsan a felv6telek bemutatasaval komoly hatest is gyakorolt. G.

Fodor G5bor szerint a f6v6rosban els6sorban ket politikai vil6gfelfogds feszirlt egymasnak, a

nemzeti-konzervativ es a baloldalFliberdrlis. Karacsony Gergely kdzelg6 regnSlasaval

kapcsolatban azt prognosAizalta, hogy rigy,,lehel" majd 6letet,,az ellenz6k m0midtj6ba", hogy nem

a varost vezeti, hanem annak 6len politizdl a korm6nnyal szemben.

2.29 (2019-10-171 Az ismeretlen Kert6sz lmre - Kiillitis Szabadk6n

Rendhagy6 allomasa volt Szabadka a Kert6sz lmre szirletesenek 90. 6vfordul6ja alkalmab6l

inditott orszagos v6ndorki6llitdsnak. A 2019. okt6ber 17-6n megnyilt Az lsmeretlen Keftesz lmre

- Albina cim( fot6tarlatnak ugyanis nemcsak a Nobel-dijas ir6, de annak els6 feles6ge, a

vajdasegi vdros szirlotte, Vas Albina is f6szerepl5je volt. Ebb6l az alkalomb6l jelent meg a tadat

szerb nyelvu katal6gusa 6s az Albina cim0, napl6jegyzeteket, emlekeket, dokumentumokat 6s

f6nykepeket tartalmaz6 kiadv6ny, tov6bb6 film is k6szult Vas Albin6r6l. A komoly 6rdekl6d6ssel

kis6rt, pozitiv mediavisszhangot kivalt6 fot6kiellit6s 2019. november 11-ig volt l6togathat6.

2.30 (2019-10-23) Elmondjuk, hogy tudd! - Rendhagy6 t6rt6nelemo16k

A Terror Hdrza M6zeum az 1956-os forradalom es szabads6gharc 63. 6vfordul6ja alkalmeb6l is

rendhagy6 t6rtenelem6rakkal v6rta a kozelmrllt sorsfordit6 esem6nyei i16nt 6rdekl6d6 fels6soket

6s gimnazist6kat. A 2019. okt6ber 15. 6s 22. kdzott tartott ingyenes, ismeretterieszt6 el6adisok

temaja ez0ttal - a 30 6ve szabadon eml6k6v jegyeben - a rendszerv6ltoztatast, a h6rom

6vtizeddel ezel6tt tdrtent esem6nyeket j6rta k6rUl. Mrizeumunk t6rten6szei tdbbek kdz6tt a

rendszerv6ltoztat6s jelk6pei16l, a temesvari 1989-es v6res forradalom16l, a P6neur6pai Piknikr6l,

a megszdll6 szovjet csapatok kivonasSr6l, a rendszervAltoztat6st megel6z6 v6ltozesokr6l 6s az

els6 szabad valasztesokr6l tartottak el6adasokat a diekoknak 6s tanitv6nyaiknak, akik mindezek

mellett egy, az 56-os forradalom legfontosabb budapesti helyszineit megjelenit6 mobil

alkalmazdssal is megismerkedhettek. Az Elmondjuk, hogy tudd! cimmel meghirdetett

tdrtenelem6rekon ot nap alatt mintegy k6tezer didk vett reszt: a tanul6k tobbek kdzdtt

Nyiregyh5z616l, Mez6ber6nyb6l, Szigetszentmikl6s16l, Kis0jsz6llasr6l, Ul1616l, Duna[rjverosb6l,
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Yair Netanyahu a konferencien tgy velekedett, hogy Magyarorsz6gnak helyes lzraelt t6mogatnia,

mert kozdsek a tctrtenelmi gydkereik. De kereszt6nyk6nt is ez a megfelel6 cselekedet, ugyanis a

Kdzel-Keleten lzrael az egyetlen v6delmez6je a kereszt6nys6gnek. Magyarorszeg 0gy tudja

segiteni lzraelt, hogy nyomast gyakorol az Eur6pai Uni6ra: ne t6mogassa az izraeli radikalis civil

szervezeteket, c6geket tobb milli6 eur6val. Ezek anticionistAk, zsid6- 6s kereszt6nyellenesek,

anarchistak, palesztinokat segit6k, s6t n6melyek felkeleseket robbantanak ki. Egyes szervezetek

c6lja szerinte, hogy megszuntess6k lzrael zsid6 identit6s6t, masok illegalis bevendorl6kkal

akarj5k el6rasztani az orszagot. Ezek a szervezetek jogi es egy6b szolgaltatasokat kapnak

Sorost6l es az EU-t61, ez6rt rendkivul er6sek. 86r csupan a lakossag 5 szazabk k6pviselik,

sz6rny0 k6rokat okoznak az izraeli demokrAci6nak - hangoztatta Yair Netanyahu.

Az el6ad6st k6vet6 kerekasztal-besz6lget6sen Yair Netanyahu azt mondta: els6 szami

ellens6gUk lr6n, amelynek hatarozott sz6nd6ka, hogy eltdr6lje lzraelt a fdld szin6r6l. Mar6th

Mikl6s k6zdlte, hogy az els6 vil6gh6bor0ig az arabok 6s a zsid6k viszonya eleg j6 volt, nem feszUlt

kdAUk hal6los ellent6t. Ez azut6n alakult ki, hogy a KOzel-Keleten is l6trehozt6k a

nemzet6llamokat, elvetettek az ellens6gesked6s magvait. Azt mondta, hogy ma pont azokban az

Esztergomb6l, Budadrsr6l, Monon6l, valamint budapesti 6ltalanos- 6s k6z6piskolekb6l 6rkeztek.

A tort6nelem616kon a kdvetkez6 el6adesok hangzottak el:

Kalmiir Mikl6s - A megszdll6 szovjet csapatok kivondsa

L5szl6 Bernadefti PA ne uropai pikni k

Baf ogh G6bor - Temesver'89 - Veres forradalom Romenidban

Farkas Sebesty6n L6rinc - Kiisz6b6n a veftozAs

B. Varga Judit - Mondd, te kit vebszhnel? - Az elsd szabad vebsztds plakdtjai

86k6s Mafton - A rendszervdltoztaas jelkepei

2.31 (2019-10-29) lzrael 6s a v6laszt6sok - Yair Netanyahu elSadasa

Yair Netanyahu konzervativ komment6tor, tan6csad6 - Benjamin Netanyahu eddigi izraeli

miniszterelndk fia - tartott el6ad6st a XXl. SzSzad lnl4Jzet lzrael es a vehsztesok cimi,j.

rendezveny6n, 2019. okt6ber 29-En, a Terot Heza M0zeumban. Az el6ad6st kerekasztal-

beszelgetes kdvette Yair Netanyahu, Schmidt M6ria, a XXl. Szdzad lntezet f6igazgat6ja, Mar6th

Mikl6s, az Eotvos L6r6nd Kutat6si H6l6zat elndke, illetve Aaron Klein, a Breitbart News

Ujsagir6ja r6szvetel6vel.
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6llamokban - Franciaorszagban 6s Nemetorszagban - rosszabb a zsid6k helyzete, amelyek

el6szeretettel v6dolj6k antiszemitizmussal Magyarorsz5got.

Aaron Klein 0gy v6lekedett: Donald Trump amerikai elnokot ugyanaz a globalista ideol6gia akarja

ellehetetleniteni, amely Magyarorsz6got es lzraelt is. Soros olyan szervezeteket tamogat a

vilagon, amelyek lzrael megsemmisit6set t(ztek ki c6lul, teh6t az Uzletembert kritizilni nem

egyszeruen jogos, hanem ezzel l ael alapelveit v6dik meg - hangoztatta. Schmidt M6ria

k6szont6j6ben aZ mondta: a Kozel-Kelet tdrtenesei kdzvetlen hat6ssal vannak Eu16para 6s azon

belUl MagyarorszAgra. A tersegr6l sz6l6 hirek azonban sokszor fragment6ltak maradnak, nem

visznek kozelebb ahhoz, hogy megertsuk, mi6rt nem mutatkozik a b6ke rem6nysugara a Kozel-

Keleten - tette hozz5.

2.32 12019-10-31) Mit szabad ma mondani a v6lem6nynyilvenitAs 6s a
gondolat szabadsag616l? - Jan Fleischhauer el6adesa

Mit szabad ma mondani a v6lem1nynyilvAnitds 6s a gondolat szabadseger1l? cimmel tartott

el6adast Jan Fleischhauer nemet [js5gir6, a Spiegel cimu hetilap egykori, Focus cimii hetilap

jelenlegi munkatersa 2019. okt6ber 31-6n, a XXl. sz6zad lnt6zet azonos cim0 rendezv6ny6n.

Az el6adSst ktivet6en egy p6diumbesz6lgetesen vitatta meg a nemet sz6l6s es sajt6szabadseg

helyzet6t Schmidt M5ria, a Terror HSza Mfzeum f6igazgatoja, Jan Fleischhauer 6s Boris

K6lnoky, a Die Welt tud6sit6ja.

Jan Fleischhauer tdbbek kdz6tt arr6l beszelt, hogy a jobboldali AfD meger6sod6se nem

gazdas6gi, hanem kulturelis eredet0, az a n6met lakoss6g l6zad6s6nak megnyilvdnul6sa a balra

tol6dott politikai elittel szemben, amely gondolkodasm6djeban elszakadt a t6rsadalom nagy r6sz6t

kitev6 kozeposztay$|. Azal, hogy kialakitottak olyan tabut6m6kat a nemet kozv6lemenyben,

amir6l nem vagy csak silyos kdvetkezmenyek ar6n lehet besz6lni, magukra haragitott6k a

t6rsadalom jelent6s r6sz6t. A felm6r6sek szerint a n6metek 63 sz6zal4ka szerint vigy6zni kell

azzal, hogy mit mond az ember a nyilv6nossSg el6tt.

Fleischhauer szerint a n6met m6dia, szinh6z, kultira 6s fels6oktatds vil6g6ban szinte

egyeduralkod6 a baloldali velemenydiktatira. Az tijs6gir6 tObb p6lddval is 6rzekeltefte, milyen

rossz a helyzet a magat demokratikusnak vall6 N6metorsz6gban. Bizonyos szavakat p6ld6ul nem

lehet hasznelni a nyilvanossagban. A migranshull6m kapcsan pelddul csak ,,menektiltekr6l" vagy

,,menedeket keres6kr6l" lehet beszelni. Aki az,,illegalis bevendorl6" vagy,,gazdasagi bev6ndorl6"

kifejez6seket hasznalja, az azonnal kirekesz6nek titul5lj6k. Hasonl6 a helyzet a
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homoszexu6lisok kapcsan is, akiket mer csak az,,LMBTQ" kifejez6ssel lehet politikailag korrekt

m6don megnevezni.

A nemet 0js6gir6 a baloldali v6lem6nyhegem6niajat saj6t b6r6n is megtapasztalta, amikor egy

r6gi, jelenleg az AfD-vel szimpatizal6 baratjenak szUlet6snapi partijan r6szt vett, ahol tObb AfD-s

is jelen volt. Ket nappal k6s6bb egy hires ZDF mfisorvezet6 sz6mon k6rte a Spiegel

f6szerkeszt6j6t amiatt, mert a lap egyik (jsSgir6jak6nt ismert jobboldaliak tarsasagaban

mutatkozott. Fleischhauer szerint eddig csak a totalitarius rendszerekre volt jellemz6 a nyilvSnos

szemonkeres azzal kapcsolatosan, hogy a mag6nelet€ben kikkel bar6tkozik az ember. Az NDK-

ban ezt - amikor nem a megfelel6 emberekkel baratkozott valaki - kontaktb(nOssegnek nevezt6k.

A n6met kOzvelemeny sajnos ehhez a rossz id6szakhoz t6rt vissza az ilyen esetekkel.

A p6diumbesz6lgetesen Schmidt M6ria arr6l besz6lt, hogy N6metorszag l6nyegeben egy nagy

NDK lett, ahol bizonyos t6m6kr6l nem lehet nyiltan beszelni. A n6met sajt6 nagyon egyhangon

sz6l, megjelent az 6ncenz0ra, ami egys6gesiti a v6lem6nyeket. Kiemelte: N6metorsz6g komoly

problemakkal kuzd, a nemet elit nem tud mit kezdeni a hirtelen nyak6ba szakadt rengeteg

fel6ss6ggel. Ez6rt is kezdtek el MagyarorszSggal ilyen intenziven foglalkozni, hiszen mig

haz6nknak van egy vilegos vizi6ja, addig a n6met elit c6ltalan, amit igyekeznek leplezni azzal a

sok t5mad6ssal, ami hazank politikej6t 6rte az elm0lt 6vekben Nemetorszdg irdrny6b6l. Boris

K6lnoky, a Die Welt tud6sit6ja szerint komoly hibat kdvetett el a nemet sajt6, amikor 201s-ben

nem hivta fel a figyelmet az illegelis bev6ndorl6s vesz6lyeire, asszisztdlt a ,,Willkommenskultur"-

hoz. Mint fogalmazott, az 0js6gir6knak feladata lett volna a t6nyek k6zl6se, amelyhez

hozzalaioznak a bev6ndorlds k6ros 6s a n6met tarsadalmat vesz6lyeztet6 kovetkezm6nyei is.

2.33 (2019-11-08) Kert6sz lmre sireml6k6nek felavat6sa a Fiumei Oti
Sirkertben

Kert6sz lmre szulet6senek 90. evfordul6ja alkalm6b6l - 2019. november 8-6n - a Kert6sz lmre

lnt6zet felavatta a Nobel-dijas magyar ir6 6s felesege, Kertesz Magda kOzOs siremleket a Fiumei

tJti Sirkertben. A megeml6kezesen Hafner Zoltin irodalomtdrt6nesz, a Kert6sz lmre lnt6zet

igazgat6ja mondott besz6det, kdzremfik6ddtt Kelemen Barnab6s heged(m(vesz es Hegedfis

D. G6za szinm(vesz. A siremleket a 2016-ban elhunyt Kert6sz Magda elk6pzel6sei alapjdn

Czak6 Rita 6s Takacs M5t6 szobrdszm[v6szek k6szitett6k. A sireml6k hatoldalan a,,Szeretet

megvalt" id6zet olvashat6 Kert6sz lmre egy feljegyz6s6b6l.
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2.34 12019-11-141 A tcirt6nelem, ami nem 6rt v6get
konferencia

Nemzetktizi

'1989-90 a XX. szAzadi magyar ttirtenelem egyik legfontosabb fordul6pontja - hangsrilyozta

Guly6s Gergely, aki 0gy fogalmazott: ,,mai mindennapjainkra semmilyen m6s t0rtenelmi esemeny

nem volt nagy olyan hat6ssal, mint az 1989-90-es Stalakul6s, alkotm5nyos forradalom". lmmdr 30

6ve szabads5gban, jog6llamban, demokraci5ban elhetiink, nem pedig egy kommunista

diktatiraban - szogeze le a miniszter, aki a tdbbi kozdtt a sz6ldsszabadsagot 6s az alkotmanyos

keretek kozdtt gyakorolhat6 gyUlekez6si jogot a rendszervanas rendkivuli pozitivumanak, a

demokrdcia 6ldas6nak nevezte.

Schmidt Meria el6adaseban elmondta: a kommunist5k szem1ra a tOrt6nelem, vagyis a mUlt

birtoklasa volt a legfontosabb, ehhez foggal-korommel ragaszkodtak. ,,A kommunistdk

kisaj6titottek a tOrtenelmet, elvett6k az ahaluk leigazott nemzetekt6l a jogot m0ltjuk 6rtelmez6s6re,

nemzeti szemponti 6rtekel6s6re. Lecsereltettek veltik h6seiket, Unnepeiket, jelkepeiket, el

akartek feledtetni veluk gy6szaikat, sikereiket, bUszkes6gre okot ad6 eredm6nyeiket."

Hangs0lyozta: ,Abban a pillanatban, amikor a rabbd tett nemzetek visszaszerezt6k mriltjukat, a

kommunistdv6 parancsolt orszagok ler6zt6k magukr6l az idegen megsz6ll6kat 6s vele az dltaluk

r6juk k6nyszeritett kommunista ideol69i6t. "

lvan Krastev el6ad6saban kiemelte, az 1989-es 6vnek h6rom kiemelend6 jelenete volt vil69ban:

a berlini fal lebont6sa, a Tienannen t6ri v6rengz6s 6s a radikelis iszlem megjelen6se. Ezzel a

herom peldaval igyekezett rdvil6gitani el6adas6ban a bolg6r politol6gus arra, hogy ez az ev nem

mindenki szemara jelenti ugyanazt, teljesen mask6nt tekint vissza erre az 6vre egy eur6pai, egy

kozel-keleti vagy eppen egy kinai. Francesco Giubilei - akit az egyik legbefoly6sosabb olasz 30

ev alattik6nt tartanak szamon - arr6l besz6lt, hogy mig a XX. sz6zadot a jobboldal es a baloldal

ellentete jellemezte, addig a XXl. szizadban m6r a globalistak 6s a szuverenistek allnak szemben

32

XXl. Sziizad lntezet A bftenebm, ami nem 6ft veget - Eur6pa 30 6wel a kommunizmus bukdsa

uf;in cimmel nemzetk6zi konferenci6t rendezett 2019. november 14-6n a Feffot Haza

M[zeumban. A tan6cskoz6son Schmidt M5ria, a XXl. Sz6zad lnt6zet 6s af error HAza M0zeum

f6igazgalqa mellett Gulydrs Gergely, Miniszterelntikseget vezet6 miniszter, K6v6r L5szl6, az

Orsz6ggy0l6s elndke, B6k6s Mirton, a f error HAza Mrlzeum programigazgat6ja, lvan Krastev,

a sz6fiai Liber6lis Strat6giek K6zpontj6nak igazgat6ja, Francesco Giubilei, az olaszorszagi

Fondazione Tatarella eln6ke es Frank Fiiredi, a XXl. Sz5zad lnt6zet tudomanyos f6munkatdrsa

tartott el6ad6st, illetve vett reszt a p6diumbeszelgetesen.



egymassal. Szerinte Emmanuel Macron 6s Matteo Salvini jelkepezi ma a vilegban a globalizmus

6s szuverenizmus ellentet6t.

B6k6s M6(on el6ad6s6ban arr6l besz6lt, hogy az 1989-es rendszerv6lte$61 kezdve a
gyarmatosit6 logika az uni6s b6vit6si hull5mokban ervenyesult. ,Eur6pa kciz6ps6 fele a

Nyugatnak az (j Keletje a hideghabori ut5n" - fogalmazott, kifejtetve: azok az orientalista

sztereotipiak, amelyek a Nyugatr6l Keletre n6zve mindig el6fordultak, a despotizmus, az

elmaradottsag, az dnell6tlansag, Kozep-Eur6paval szemben fogalmaz6dndrnak meg, csak most

demokr6ciadefi citnek, jogharmoniz6ci6nak vagy uni6s alapelveknek nevezik.

2.35 (2019-11-20) Lengyel 6s magyar n6k a kommunista rendszer
megd6nt6s6ben l. / Anna Walentynowicz, a SzolidaritSs anyja -
Lengyel-magyar konferencia

T6rt6nelmi konferencia-sorozatot inditott a Lengyel lntezet 6s aTerrct Heza M0zeum Lengyel 6s

magyar n6k a kommunista rendszer megddnteseben cimmel. A programsorozat elsi5, Anna

Walentynowicz, a Szolidaftes Anyja cim , 2019. november 20-5n megtartott tanacskozesen

Adam Chmieleckitdrtenesz Anna Walentynowicz, a Szolidaitirs Anyja. Janusz Walentynowicz,

Anna Walentynowicz lia, Anna Walentynowicz fia szemevel, valamint Holl6sy Katalin tortenesz

Slachta Margit - K6t diktat(trdval szemben cimmel tartottak el6ad6sokat. A vend6geket Schmidt

M5ria, Terror HSza M0zeum f6igazgat6ja 6s Joanna Urba6ska, a Lengyel lnt6zet igazgat6ja

kdszOntOtte.

JJ

Kdver Leszl6 zarszaveban l.]gy fogalmazott: ,,a magyar allam kulpolitikaj6nak, gazdasdgpolitikS-

j6nak 6s t6rsadalompolitikSjSnak a legf6bb c6lja 2010 6ta, hogy lehet6s6geink szerint er6sitsuk

Magyarorsz6g geopolitikai bizonsegat, 5llami szuverenitas6t 6s a tarsadalom kozeposztalyenak

alapjait jelent6 magyar csal6dokat". Mindezt tesszuk az6( is, mert meggy6z6d6sitnk, hogy

nemzeti 6n6rdekeink szolgelaten kivUl ezzel tudjuk legink5bb szolgdlni az eur6pai beke, az

onrendelkezes 6s a demokrecia Ugyet is - tette hozz5. Elmondta: h6rom vizsgalati szempontb6l

- Eur6pa geopolitikai helyzeteb6l, az eur6pai allamok szuverenites6nak 6s a kozeposztSly

helyzetenek alakulSs6b6l - kiindulva a jdv6 perspektiv6inak vizsg6lata 30 6wel ezel6tt Eur6pa

nyugati 6s keleti fel6n mindenkit derrlil6t6ssal tOlthetett el, ma pedig borflatSsra k6sztethet.



2.36 (2019-11-21) Arck6pek az Osztr6k-Magyar MonarchiSb6l -
lV. Kiroly

A Habsburg T6rt6neti lntezet Arck6pek az Osztrdk-Magyar Monarchidb6l cim0 sorozatAnak 2019.

november 21-6n megtartott rendezv6nye lV. (Boldog) K6rolyr6l, a Habsburg-Lotaringiai-haz

utols6 uralkod6j6r6l sz6lt, kUlOnos tekintettel Kdroly boldogg6 avatasi szertart6sara. K6roly

ugyanis a Habsburgok szemara,,k0telez6" katolikus vallasossagon ttl kezdett6l fogva m6ly hitet

mutatoft. M6ria Jozefa sz6sz kir6lyi hercegn6t6l gondos katolikus nevelest kapott, illetve a

k6s6bbiekben h6bor0ellenes politik6j6val is jelent6s erdemeket szezett. A hat6rozatot, amely

elismerte K5roly kirSly h6sies er6nygyakorlat6t, eletszents6g6t 2003. 6prilis '12-6n ll. J6nos P6l

papa jelenl6t6ben hirdettek ki; majd 2003. december 20-6n p6pai dekretum hitelesitette a Karoly

kir5ly kdzbenj6rAs6ra Brazili5ban, 1960-ban tdrt6nt csodas gy6gyul6st. ll. Janos P6l pdpa lV.

Kerc!fi.2004. okt6ber 3-6n a Vatik6nban, a Szent P6ter t6ren boldogga avatta. A rendezv6ny

el6ad6ja Kovics Gergely, a Magyarorsz6gi Mindszenty Alapitveny k6pvisel6je, okleveles

posztulator volt.

Kdzep- es Kelet-eu16pai TOrt6nelem 6s TSrsadalom Kutates66rt K6zalapitv6ny 6s a MOL-csoport

5ltal alapitott Pet6fi-dijat olyan jeles szem6lyek kapjak, akik az elm0lt evtizedekben kiemelked6en

sokat tettek a kozep-eur6pai nepek szabads6g56rt. Az eddigi dijazottak GabrielAndreescu, T6k6s

Leszl6, Anne Applebaum, Mart Laar, Miroslav Kusy, Vlagyimir Bukovszkij, Filep Meria, Kozma

lmre, Karol Sauerland, Balas-Piri LAszl6 es Reg6czy-Nagy Ldszl6, Stanislaw Dziwisz, valamint

VSclav Klaus voltak. ld6n Lezsdk S6ndor, k6lt6, tan6r, politikus, a Magyar Demokrata

F6rum egyik alapit6ja 6s Sz6jer J6zset, az egykori ellenz6ki kerekasztal r6sztvev6je, a Fidesz

EU parlamenti k6pvisel6je, az 1989-90-es rendszerv6ltoztat6s kiemelked6 szem6lyisegei

reszesirltek a kittintet6sben. A 2019. december 2-6n, a Terror Haza M0zeumban rendezett

Unnepsegen Schmidt M5ria, a XXl. Sz6zad lntezet f6igazgat6ja k6szOnt6tte a vendegeket, majd

Gulyis Gergely, Miniszterelnoks6get vezet6 miniszter 6s Hernidi Zsolt, a MOl-csoport elnok-

vezetigazgatqa meltatta a dijazottakat. A program soran rOvidfilmek mutattek be a korAbbi

dijazottakat, illetve Lezs5k Sdndor es Sz5jer J6zsef p5lyak6p6t. Az tlnneps6gen Bakos-Kiss

Gibor szinmfiv6sz miikodott kdzre-
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2.37 (20'19-12-02) Pet5fi-dij itadisa



2.38 (2019-12-03) Kitart-e a V4-ek egys6ge? - Konferencia

XXl. Szdzad lnt6zet 2019. december 3-en Kitarte a V4-ek egysdge? cimmel konferenciat tartott,

amelynek politikus 6s szak6rt6i vend6gei arra kerestek a v6laszt, hogy sikerttl-e erv6nyesiteni a

regi6 6rdekeit a kdvetkez6 uni6s penzirgyi ciklus kapcsan, kitart a v4-ek egys6ge. A konferencidn

B6k6s M6rton, a Terror HSza M[zeum kutatasi igazgat6ja mondott k6szont6t, amelyet steiner
Attila, az lgazsagugyi Miniszterium eur6pai uni6s Ugyekert felel6s 6llamtitker6nak el6adasa

k6vetett. Az el6adas uteni kerekaszal-besz6lgetesen Gall6 B6la, politol6gus, a XXl. Sz6zad

lnt6zet f6munkat6rsa, Hidv6ghi BalSzs, a Fidesz EP-k6pvisel6je 6s Ugr6sdy Merton, a Kultigyi

6s Kulgazdas6gi lntezet igazgat6ja vett reszt. A rendezv6nyt Deak Daniel, a XXl. sz6zad lnt6zet

vezet6 elemz6je moder5lta.

B6kes Marton megnyit6j6ban elmondta, a visegr6di egyuttmfikod6s 5llamainak gazdas6gi

noveked6se j6val meghaladja az eur6pai uni6s 6tlagot- A V4-ek azonban nem csak gazdasdgi

ertelemben er6sek, hanem emellett egys6ges, szuverenista 6ll6spontot k6pviselnek a migr6ci6
6s a kOtelez6 kv6ta elutasit6sanak Ugy6ben is.

steiner Attila el6ad6sSban kiemelte: a magyar korm6ny szamara a jelenleg is zajl6 t6rgyalisokon
prioritas, hogy a kohezi6s alapok ne tirtiljenek ki. A kormeny m6rs6kelni kiv6nja az Eur6pai
BizottsSg 6ltal javasolt es a finn EU-s elndks6g altal szorgalmazott k6lts6gvet6si keretsz6m
csokkent6st. A magyar Sllespont szerint az 0j, globdlis kihiv6sokkal val6 szemben6z6s nem
lehets6ges a kolts6gvetes csokkent6se eset6n - tette hozz6. Az 6llamtitk5r elmondta, a

kdlts6gvetes csokkentes6ben els6sorban a nett6 befizet6k 6rdekeltek, az 6 6rvel6stjk szerint a
r6gi, tradicion5lis politik6k, mint p6ld5ul a kohezi6s politika vagy a k6z6s ag16rpotitika hetyett ij
teri.iletekre kellene koncentralni.

Hidv6ghi BalSzs elmondta, visszater6 6szrev6tel, hogy a V4-es egyiittm0k6d6s szakit6pr6ba el6tt
all. Ez term6szetes dolog, hiszen a nagyhatalmak 1696ta a terseg megosztotts6geban 6rdekeltek,
azonban a visegrddi egytrttm(kddes ma 6ppen hogy renesz6nszat 6li. A tdrt6nelmi helyzet
kovacsolta ossze ezeket az allamokat, 6s az aktu6lpolitika nagy kihiv6sai er6sitik az
6rdekk0z6ss6guket - hangstlyozta. Hozz6tette: az eliSzi5 EU-s vezet6s Junckerrel az 6l6n nem

torte a sokf6les6get, de ma abban bizhatunk, hogy az 0j vezet6k belatjak, hogy ez hiba volt, 6s
visszaternek a,,Nemzetek Eur6p6ja" koncepci6jahoz.

Ga116 Bela kifejtette, a V4 5llamok egys6ge kellemeflen a magorsz6gok szemara, igy
megpr6b5lhatj6k egym6s ellen forditani 6ket- A szuverenit6shoz val6 ragaszkodason 6s a

bev6ndorl6ssal kapcsolatos Sll6spontj6n t0l az EU-s vezet6s szem6ben orb5n viktor egyik f6
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b0ne 6ppen az, hogy Osszekov6csolta a V4 allamokat. Ma pedig Ugy t(nik szerinte, a sz6vets6g

megosztasara ir6nyul6 torekv6sek nem fognak m6kddni. Ugr6sdy MSrton a kerekasztal-

besz6lget6sen kiemelte, a V4 egy pragmatikus szovetseg, amely minden r6sztvev6 orszeg

szime.a rendkivtrl hasznos. A n6gy 6llam egytrtt Nemetorsz5g legfontosabb gazdasdgi partnere,

ez a kapcsolat kolcsonosen el6nyds, igy az Europai Uni6 6ltal finanszirozott fejleszt6sekben a

nemetek is 6rdekeltek. A jOv6ben arra lehet sz6mitani szerinte, hogy a koalici6s egytrttm0kddesek

fontoss6ga az EU-n belUl egyre n6 majd, igy furcsa szovetsegek is l6hejohetnek majd.

2.39 (2019-'12-041 Budapest hegei - Kcinyvbemutat6

Kulonleges kdtettel lepte meg a f6varos tort6nete irent erdekl6d6ket a K0z6p- 6s Kelet-eur6pai

Tdrt6nelem 6s Tersadalom Kutat6s66rt Kozalapitv6ny: a B6k6s Merton tort6n6sz, Gyarmati

lstv5n fot6m(v6sz 6s Tak6cs Tam6s tervez6grafikus eltal keszitett, Budapest hegei dmU k6pes

album 60 fot6val dokument5lja, hogy a XX. szAzad - els6sorban a m6sodik vil6gh5bortit, illetve az

1956-os forradalom 6s szabadsagharc - nyomai m6g mindig l5tszanak Budapest 6puletein. A

2019. december 4-6n, a Terror Hdrza Mizeumban rendezett kdnyvbemutat6n GerS Andr6s

t6rt6n6sz mutatta be a k6tetet, majd Tallai Gibor, a Terror H6za M(zeum programigazgat6ja

besz6lgetett az alkot6kkal. (LAsd meg: V. fejezet, 1/15. pont,99- oldal.)

2.40 (2019-12-05) Arck6pek az Osztrek-Magyar Monarchi6b6l - Arany
J6nos

A Habsburg Tdrteneti lnt6zet 2019. december 5-i rendezv6nye Arany J5nosr6l, a magyar

irodalom egyik legismertebb 6s egyben legjelent6sebb alakjer6l sz6lt. Arany Jenos kdlt6, taner,

lapszerkeszt6, a Kisfaludy T6rsas6g igazgat6ja, a Magyar Tudom6nyos Akademia tagja 6s

f6titk6ra volt, emellett a legnagyobb magyar balladak6lt6nek - a ,,ballada Shakespeare-j6nek" -
is 6t tekintik. Sz6mos fordit6sa k6zul kiemelkednek Shakespeare-fordit6sai. A rendezveny

el6ad6ja, Vaderna Gibor irodalomtortenesz, a Magyar lrodalom- es Kultiratudomanyi lnt6zet

docense volt, aki Arany Jenos karriert6rtenet6t tekintette at.

2.41 (2019-12-1 6) Rendszerv6ltoztat6k - Unnep6lyes b6lyegkibocsetas

B6lyegiwel allit eml6ket a rendszervdltoztatas h6seinek a Koz6F 6s Kelet-eur6pai T6rt6nelem

6s Tersadalom Kutataseert Kozalapitvany, illetve a Magyar Posta Zrt. A RendszeNaltoztatdk ciml

b6lyegiven a 1989-1990-es sorsfordit6 esem6nyek kiemelked6 szerepl6i - Beke Kata, Csengey
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D6nes, Cso6ri SAndor, Csurka lstven, KarAtson Gebor, Krass6 Gyorgy, SUt6 Andrds 6s Szabad

Gydrgy - l6that6k. A 2019. december 16-6n, a Terror HAza M0zeumban rendezend6

b6lyegkibocsdt6 unneps6gen schmidt M5ria, a XXl. Sz6zad lnt6zet f6igazgat6ja kdszdnti az

egybegy(lteket, majd Orb6n Balezs, a Miniszterelndks6g parlamenti dllamtitkera 6s

Schamschula Gyrirgy, a Magyar Posta Zrt. elndk-vezerigazgat6ja mondanak besz6det, illetve

b6lyegezik le 6s bocsStj6k ki a b6lyegivet. A moder6tor Tallai G5bor, a Terror H6za Mrlzeum

programigazgat6ja.

2.42 K6sztl a Terror Hiza Mrizeum mobilapplik6ci6ja

Elk6sz0lt a Terror H6za M0zeum mobilapplik6ci6j6nak tesztelhet6 vezi6ja. Az izraeli GEM

Museums Ltd. atal fejlesztett, magyar-angol nyelv0 alkalmazas segitsegevel a latogat6k
folyamatosan figyelemmel kis6rhetik tart6zkod6si helyUket, inform6ci6kat olvashatnak a mUzeum

termeir6l, kivalasztott installSci6ir6l 6s kiallitott targyair6l, s6t a l6tottak k6zUl ki is jelolhetik

kedvenceiket. A mozeum bej6r5sa uten a vend6gek egy k6rd6ivet is kitdltenek, s az ez alapjen
keszirlt statisaik6t akir a k6z6ss6gi m6didban is meg tudjek oszlani. Az alkalmaz6s tehat
nemcsak a muzeumn6z6s 6lm6ny6t fokozza, de a letogat6i szok5sokat is jobban megismerhetjuk
altala. A Tenot Haza M0zeum applikdci6ja jelenleg tesztel6s alatt all, mald az 6v v6g6ig tart6
bevezetesi id6szak kdvetkezik. Ezutan az alkalmaz5s bekerul az App store 6s Google play

eruhezak kin6lat6ba, ahonnan az lOS, illetve az Android rendszer[i k6szUl6kekkel rendelkez6k is

letolthetik.
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3.1 Els5 vi16gh6borfs centen5riumi projekt 6s rendezv6nysorozat

A Korm6ny az els6 vildrghdbor0 kirobban6s5nak 100. evfordul6j6ra, illetve a 2020-ig tart6

centeneriumi programsorozat lebonyolitasera l6trehozta az Els6 Vildrgh6bor0s Centen6riumi

Eml6kbizotts6got ('147212012 (X. 29.) sz5m0 Korm6nyhatSrozat). Az el6zetes terveknek

megfelel6en az Eml6kbizotts6g 6s a titk5rs6gi feladatokat ell5t6 XX. SzAzad lnt6zet a hat even at

tart6 centenariumi programsorozat sor6n folyamatosan dolgoza ki (1) a kozponti

megeml6kez€sek, rendezv6nyek, kiellitSsok, tudomenyos 6s oktatasi programok koncepci6it 6s

val6sitja meg azokat, illetve (2) egyirttm(kddesben az illet6kes nemzetkdzi szervezetekkel

iranyit6 szerepet vallal nemzetkdzi programsorozatok koordindrl6s6ban. Az Eml6kbizotts6g 6s a

XX. Sz6zad lnt6zet a centendriumi programsorozat ossztdrsadalmi jelleg6nek er6sit6se

erdek6ben ugyanakkor (3) tobb ezer hazai szervezetnek, helyi kdz6ssegnek, telepUl6snek kinal

folyamatos pAlyazati lehet6seget. A Korm6ny 2018 m5rcius6ban Schmidt M6ri6t, K0z6p- 6s Kelet.

eur6pai Tdrtenelem 6s T5rsadalom Kutates66rt Kozalapitvany f6igazgat6j6t nevezte ki a

centenariumi megeml6kez6s-sorozat kormanybiztosenak.

Az els6 vil6ghabor0 centen6riumi megeml6kez6seinek legfontosabb tudomanyos 6s

eml€kezetpolitikai alapveteseit az Emlekbizotts6g 6s a Tudom6nyos Tan6csad6 Testtilet kdzosen

dolgozt6k ki:

. 0j 6rtelmez6si keret teremt6se, amely a sz6z 6ven at sulykolt ellent6tp6rok (gy6Zes-vesztes,

aldozat-agresszor stb.) helyett val6s lehet6s6get ad az esem6nyek 6rtelmez6s6re;

. a nemzeti k6zdss6gert meghozott drldozatok (katona h6sdk) felmutat6sa, eml6km(vek

felijit6sa;

o orsz6gos kepzesi 6s egy6b oktatasi programokkal megsz6litani a fiatalokat;

. koz6ss6gi eml6kezet er6sit6se;

. nagyszabesI kdzponti programokkal 6s hozzajuk kapcsol6d6 nyilv5noss6g-munkival

(kiallitAsok, tan6cskoz6sok, kamp6nyok) felkelteni a hazai 6s kUlf6ldi kOzOnseg 6rdekl6d6set;

. folyamatos palyazafi lehet6segekkel forrast teremteni a helyi k6z6ss6gek

megeml6kez6seihez.
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3.1.1 Elsci vil6gh6borus centeniriumi pAlyAzatok - A pAlyAzati tev6kenys6g 6sszegz6se

Az 6vfordulohoz k6tdtt p6ly6zatok teljes k6rri Ugyint6z6s6vel (felhivSsok, bi16lat, szez6d6sk6tes,

kapcsolattartas, UgyfelszolgSlat, elsz6mol6sok felUgyelete, hi6nyp6tl6sok, kifizet6sek teljesitese)

az Emlekbizotts6g a XX. Szizad lnt6zetetbizta meg. Az els6 p6ly6zati ciklus 2014.janu6r 15-en

indult, melynek keret6ben m6d nyilt tudom5nyos mrivek megjelentet6s6re, els6 vil6gh6bor0s

eml6kmtivek helyre6llitds6ra, tudom6nyos 6s kulturdlis rendezv6nyek, mUv6szeti tev6kenys6gek

megval6sit6s6ra, valamint jatek- 6s dokumentumfilmek forgatok6nyveinek megalkotisdra.

A 2014-es pillyilzati 6vt6l kezdve az Eml6kbizotts5g, illetve a Bizotts5g 6ltal megbizottpfulyAzati

iroda eddig 1306 p6ly6zat megvalosit6s5t t5mogatta. Az elfogadott, lez5rt, elsz6molt pillyAza-

tok sz6ma 984, amelyek kdzUl emlekmti 618, kultur6lis rendezv6ny 284, konyv 64, forgatokdnyv

18 darab. A 2018/2019-os p6ly6zati szakaszban risszesen 524 pAlyAzat r6szesUlt

t6mogat6sban. 2018. janu6r 1. es 2019. iprilis 30. kdzdtt ez a k6vetkezok6ppen alakult:

. Eml6kmii-felfjit5s:2018/2019-osp1lyAzati6vben352db;

' Kultur6lis rendezv6nyek szervezils:201812019 -es p6ly6zati 6vben 56 db

. K<inyvkiadis: 201812019-es p6lydzati 6vben 1 16 db;

. Filmforgat6krinyvek: 2018/2019-es pAlyAzali 6vben 0 db
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A 2017-ben kiirt 0j p5ly6zatunk keret6ben imm6ron nem csak fel0jitani, hanem [j eml6kmfivet

is lehet 6piteni azoknak a telepirl6seknek, ahol m6g nincs, vagy esetleg megsemmisUlt a h6si

halottak eml6k6t 626 szobor vagy eml6kmu. A pevazata 6s megvat6sitasra 2019. j(nius v6g6ig

volt lehetris6g0k az Onkormanyzatoknak, civil szervezeteknek.

A megval6sult palyazatok 6s rendezv6nyek fontos szerepet jdtszanak a nemzeti eml6kezet

er6sit6s6ben 6s fenntartas6ban. A sz6mossdrgb6l itelve jelent6s t6rsadalmi ig6ny mutatkozik az

els6 viligh6bor(r emlekezet6nek lok6lis feldolgoz6s6ra. Tovabbra is fontosnak tartjuk tudomenyos

ig6nyii kiadv6nyok, tanulmenyok, konyvek es forgat6konyvek irisSnak, kiad5s6nak t6mogat6s6t

is, mert ezek is hozzajerulnak a fent emlitett korm6nyhatarozatban foglalt c6lokhoz.

A p6lydzatok beerkezese 6s azok elbirelesa, illetve a tamogatasi szez6desek kdl€se folyamatos.

A Klebelsberg Kdzponttal 2019-ben k6t6tt strat6giai megillapod6s keret6ben az orczeg

osszes di6kj5nak lehet6sege nyilik megtekinteni a Vdrrkert BazSrban lSthat6 Uj vil6g szalebft cimu

kiSllit6sunkat, melyhez els6 k6rben osszesen 100.000.000 forint t6mogat6st ny0jtunk.

3.'1.2 Rendezv6nysorozathoz kapcsol6d6 programok, esem6nyek

Az Eml6kbizottsag 6s a XX. Sz6zad lnt6zet az elm0lt 6vekben tobb tucatnyi rendezv6nyt

szervezett. A centen5riumi rendezv6nyek (tudom6nyos Ul6sek, filmvetitesek, ki6llitasok,

nemzetkozi egyuttmr:ikod6sek stb.) egy reszet kozvetlenUl a XX. Szdzad lntezet programirodaja

val6sitotta meg, m6s reszuk p6lyazati tamogatessal j6tt l6tre egy6b int6zm6nyek programjak6nt.

3.1.3 Uj vil6g szfletett - Els6 vilSghibor0s k6zponti ki6ll(t6s a V6rkert Baz5rban

Az Eml6kbizottsag temogataseval 6s megbizasdb6l, a XX. Sz6zad lnt6zet szakmai

szervezes6ben, 2015 jnliusa 6s 2018 novembere kdztitt, hArom irtemben elk6szUlt az 0i vil6g

szAlebtt cim0 ki6llitds a Virkert BazArban. A 2018. november 23-an megnyilt harmadik

t5rlatr6sszel teljess6 v6lt ki6llit6son a Nagy H5bor0 kivdlt6 okait6l a l6vesz6rkok vildgAn keresztUl

a harcokat lez6r6 bekerendszerig v6gig kdvethet6 a )A. sz{zad alakul6s6t meghatdroz6

vil6g6g6s trirt6nete. A ki6llit6si terekben az instal16ci6 mellett filmvetit6s, egy hatalmas fOldgOmb,

valamint infografik6k 6s 6rint6k6perny6s tartalmak teszik teljess6 az 6lmenyanyagot. A tadat 2019

februdrj6ban kUls6 install6ci6val b6vUlt: a rendkivtrl letvanyos, L6gi fulel6 elnevezes( egykori

l6gv6delmi-l6goltalmi eszkdz mdr messzir6l magSra vonja az arra j5r6k figyelmet es meghozza a

kedvuket a kiallitas megtekint6s6hez. Szinten a t6rlat n6pszer0sit6s6t szolgalta a Kdzalapitvany

Varkert Bazarral kOzOs citylight kampAnya, amelynek keret6ben 50 forgalmas budapesti

csom6pontban volt lathat6 az tJ1 vitag sztitetett kiallitas plak6tja 2019. aprilis 22. 6s mdjus 15.

k6zdtt. A ki6llit6s honlapja virtu6lis tdrlatvezet6st nyrjt a letogat6k sz6mara, mig a tadat
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harmadik r6sz6nek ,,kib6vitett katal6gusa" - Schmidt Maria (Jj vil6g sztiletett 1918-1923 cim,i)

essz6je-2019. marciuseban latott napvilagot. (L6sd meg: lll-fejezet,7. pont, 16. oldal; lV. fejezet,

1/5. pont, 49. oldal 6s V. fejezet, 1/2. pont, 96. oldal)

3.1.4 Uj vileg sziiletett - Orsz5gos pedagogus k6pz6si program

Az Els6 vil5gh6bor0s centen6riumi id6szak kiemelt feladata az altalenos 6s kdz6pfok[ oktat6si

int6zm6nyek bevonesa a megeml6kez6sbe, igy a pedag6gusok munk6j6nak t6mogat6s6ra

dolgoztunk ki programelemekel. 2017 v6g6n megtort6nt az akkreditaci6ja annak az orsz6gos

pedag6guskepzes-sorozatnak, amelynek a keret6ben a tanarok megismerhett6k az Els6

Vil6gh6bor0val kapcsolatos legkorver(bb tudom6nyos eredm6nyeket, tov6bbdr olyan oktatSs-

m6dszertani javaslatokkal talelkozhattak, amelyek 6lvezetesse teszik a tan6rai foglalkoz5sokat. A

2018.lebrudr 2-t6l 2019. aprilis 7-ig tart6 kepzessorozat kereteben:

o Orsz6gszerte 214 k6pz6si csoport indult;

. Ezekben dsszesen 5250 f6 vett reszt;

. A k6pz6si programba 980 k<lzoktat6si int6zm6ny kapcsol6dott be;

. A kepz6sek hat helyszinen - Kecskem6ten, Mez6kovesden, Balatonkenes6n, Paridon 6s
Cegl6den 6s K6spallagon - zajlottak;
A reszvev6k visszajelz6sei alapjan a programmal val6 el6gedetts6g 94,8 szazal6k volt.

A kapzass0roratb! bekapciolodott
inGzrh6nyck heBosd.iso DreA/€nkdnt
(osszescn e8o iskola)
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3.1.5 Az els6 vi169hSborts rendezv6nysorozat kiadv6nyai

Az els6 vil6ghdbonis rendezv6nysorozat keret6ben 201g-ben is tObb izgalmas, hi6nyp6tl6, a

maga nem6ben egyedUlall6 kiadvany lStott napvil59ot. Schmidt Maria 0jvibg sziitetett 1918-1923

cim( essz6je azt a c6lt hivatott szolg5lni, hogy a szAz 6ven 6t sulykolt ,,gy6ztes-vesztes", ,,Aldozal-

agresszor" ellent6tp5rok helyett 0j 6rtelmez6si keretet teremtsen a korabeli esem6nyeknek. A

k6tet - amellyel 2019. m6rcius 21-6n ismerkedhettek meg az 6rdekl6d6k a Terror Haza

M[zeumban - angol (Ihe Bifth Of a New World 1918-1923) 6s n6met (Gebuft Einer Neuen Welt

1918-1923) nyelven is napvilagot letott, valamint az idei Frankfurti Konywaseron is

bemutatkozott. (Ldsd m6g: il|. fejezet, 7. pont, 16. oldal; lV. fejezeL 1n. pont, 48. oldal es V.

fejezet, 1/2. pont, 96. oldal). M6s oldalr6l kozeliti meg a Nagy Habori t6rtenet6t Ger6 Andras H/
ill0zi6kkal cim( munkaja: a kdtet tanulm6nyai els6sorban az Osztr6k-Magyar Monarchidra

f6kuszelnak, figyelemmel kis6rve tdbbek kdzdtt a heboni ideje alatt bekdvetkezett tr6nvaltest, a

h6bor0 es a politikai elit viszonyat, illetve a szinh6z, mint propagandaeszkoz szercpal Lesd mdg:

lll. fejezet, 25. pont, 31. oldal es V. fejezet, 1n. pont, 98. oldal)

3.2 Az 1956-os eml6k6v programelemei 6s rendezv6nysorozata

A Kormdny az 172812015. (X. 8.) Korm. hatarozataban - az 1956-os forradalom 6s

szabads6gharc 60. 6vfordul6j6r6l torten6 m6lt6 megeml6kezes 6rdek6ben - a 2016-os 6vet az

1956-os forradalom 6s szabads6gharc eml6kev6v6 nyilvanitotta , 172912015. (X. 8.) Korm.

hatdrozat6ban dr. Schmidt M5ri6t nevezte ki az 1956-os forradalom es szabads5gharc eml6k6ve

koordinal6sa6rt felel6s korm6nybiztossi. A Korm6ny a 101712016. (1. 22.) Korm. hatArozata

alapjan a kormanybiztos az '1956-os Eml6kbizottsSg mukodesi felt6teleinek biztositeset, a

programok megval6sitasat, valamint a pevezatok lebonyolitasat a Kdzep- 6s Kelet-eur6pai

Tdrt6nelem 6s Tdrsadalom Kutat6sdert K6zalapitv5nyon keresztUl l5tja el. A KOzalapitv5ny 6n6ll6
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3.1.6 A Kiilgazdas6gi 6s Kiili.igyminiszt6rium (KKM) programjai

A megeml6kez6s-sorozat tartalma Sltalaban megegyezik az itthonival: konferenci6k,

hetterbesz6lget6sek, kdnyvkiades, film; legnagyobb sz6mban eml6km0vek fel0jit6sdval, kulturalis

rendezv6nyekkel 6sszefUgg6 tev6kenys6geket 6lel fel. A rendezv6nysorozat elemei kdzill

kiemelhet6 a meg a Balassi lnt6zet altal elinditott, majd 2017-t6l a KKM rendezv6nyek6nt

folytat6dott Szdz 6ves a CserdeskirAlynd cim( el6adas-sorozat, amelynek keret6ben szamos

magyarorsz6gi 6s ktilhoni nagyv6rosaiban lathatta 6s hallhatta K6lman lmre legismertebb

operettj6t a nagykozonseg.



projektszervezetet, Programirodet hozott l6tre az 1956-os Em16k6v programjainak el6keszit6s6re,

operativ szervez6s6re 6s bonyolit6s6ra.

A K6zalapitv6ny az Emldkbizotts6g megbiz6s6b6l a magyar kultur5lis 6let szerepl6i, a civil

szervezetek, a m0v6szeti m[helyek, az int6zm6nyek, az iskolai k6z6ss6gek, az dnkorm6nyzatok,

a kist6rsegek, az iilami hatterintezmenyek, a t6rcdk stb. bevon6s6ra p6lyazatokat irt ki 2o16
januarj6ban, amelyeket az Eml6k6v hivatalos honlapjdn hozott nyilvAnoss6gra.

3.2.'l Az 1956-os Eml6k6v peryazafi tev6kenys6ge

A pAlylrzati id6szak lez6rt6ig 25o1 pitlyazat erkezett be, amelyek16l az Em16kbizoftsdg - szakmai
biralatot kovet6en - dontest hozott. Az Emlekbizottsag d6nteseinek 6rtelm6ben a besz6mol6
napjeig 1605 palyinat r6szesiilt tSmogat5sban, 64-en visszaleptek, tehdt a t6nyleges nyertes
palyiizatok sz5ma 6sszesen 1s41. Az elutasitott pdlyamrlivek egy r6sze nem felelt meg a
pdiyAzali kiiresban foglaltaknak, mds r6sz6t szakmailag nem tartotta megfelel6nek a birdl6
bizottsSg. Az elutasitott p6lyamfvek eset6ben minden alkalommal jeleztuk, hogy azokat
etdolgozva ijra be lehet nyujtani. A piily6zatok befogad6sa 2017. m6jus 2. napjan lezdrult.
Jelenleg is folyik a szakmai 6s p6nz0gyi elszamolasok ellen6rz6se. A beszamol6 napj6ig
1539 szakmai 6s p6nzugyi elsz6mol6s kerult elfogaddsra. A pdly6zatok v6gleges ellen6zesenek,
lezar6sanak hat5rideje: 2020. lebruAr 29.

3.2.2 Projektelemekhez kapcsol6d6 6s a

megval6sitott programelemek

Programiroda eltal irenyitott feladatok,

Az Eml6k6v honlapja: www.magyarforradatom 1956, hu

A Programiroda altal 2016 janu6rj6ban megval6sitott honlapon az Eml6kbizotts6g 6s a bir6l6
bizottsag tagjai, illetve szervezeti fel6pit6stlk mellett megta16lhat6k a pdly6zati dokument6ci6k 6s
eredm6nyek, az Eml6k6vhez kapcsol6d6, let6lthet6 vizudlis arculati, eduk6ci6s 6s
ismeretterjeszt6 elemek, az orsz6gos es nemzetkozi szinten megval6su16 programok, valamint az
egyuttm0kod6 partnerintezmenyek adatai. A honlap jelenleg eml6koldalk6nt m0k6dik.

L'Ange De Budapest - Franciiul is megjelent a Budapest Angyala k6preg6ny

0ri6si elismer6sben r6szestilt az 1956-os forradalom 6s szabadsdgharc h6seinek eml6ket dllit6
Budapest Angyala. A kepreg6nyt Franciaorsz6g egyik legnagyobb kepreg6nykiad6ja, a Gl6nat
jelentette meg februar v6g6n francia nyelven. A kulfoldi kiadas r6ven a francia 6s belga
k6preg6nyrajong6k is megismerhetik a szabads6gharcos Angyal Jdnos 6s 1956 tort6netet. A
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Budapest Angyal6t az 1956-os forradalom 6s szabads6gharc 60. 6vfordul6j6ra Futaki Attila,

Magyarorsz6g leghiresebb kepreg6nyrajzol6ja k6szitette el Tallai G6bor (programigazgat6, Terror

Hdrza M0zeum) forgat6kdnyve alapj5n. ,,Az'1956-os budapesti felkel6sr6l sz6 esik ugyan a francia

tankdnyvekben, de csak a hideghebor0 mdrs eur6pai 6s vil6gpolitikai esem6nyeinek ozoneben.

Ez sokak szemeta felfoghatatlan igy, holott a magyar'56 izgalmas tortenetek gazdag lArhtza. A

t6ma eredetis6ge, a tdrtenelmi k6preg6ny mffaja, 6s a francia k6pregeny-piacon m5r j6l ismert

szerz6, Futaki Attila tehets6ge egyutt gy6zdtt meg bennunket arr6l, hogy 6rdemes

megjelentetnitnk eA a kOnyvet Franciaorsz6gban" - kommentalta a kiad6st C6dric llland, a Glenat

Kiad6 szerkeszt6je.

Budapest 1956 - Applik6ci6 az '1956-os forradalom legfontosabb helyszinei16l

Elk6szult 6s 2019 okt6ber6t6l az Appstore-r6l 6s a Google Play-r6l is letolthet6 az 1956-os

forradalom legfontosabb helyszineit, s azok t6rt6net6t a kiterjesAett val6seg technik6ja

segits6g6vel megjelenit6 magyar-angol nyelvfi mobil alkalmazas (Budapest 7956). A

K6zalapitveny megbiz5sdb6l, munkat5rsainak k6zremtkdd6s6vel elk6szitett applikSci6

tizenharom olyan budapesti helyszint - M(egyetem, Bem t6r, Kossuth t6r, Pet6fi t6r, Magyar

R5di6, T6zolt6 utca, Kilidn laktanya, corvin k6z, Baross t6r, Blaha Lujza ter, sz6na ter, M6ricz

zsigmond k6rter, $tvenhatosok tere - mutat be, ahol a pesti srdrcok 6s lanyok 1956 6sz6n 6letUk

kockaztatas6val, illetve fel6ldoz6saval kuzdottek n6pUnk szabads5g66rt es fuggetlens6g6ert. A

felsorolt eml6kpontokra erkez6 6rdekl6d6k a mobiltelefonjukra let6lt6tt alkalmazas (benne vide6k,

3D fot6k, galeridk, AR-kepek, helyszini el6zetesek 6s ktrl6nb6z6 izgalmas jat6kok) segits6g6vel

id6utazast tehetnek 1956-ba 6s megeml6kezhetnek a harcok h6seir6l. A Budapest 195Gr6l

bemutat6 kisfilm keszult, amellyel a 2019. okt6ber 2$i nemzeti Unnep alkalmdb6l rendezett

rendhagy6 tdrtenelem6rakon megjelent diakok es tanarok is megismerkedhettek.

Egy akaraton - A Terror H6za Mozeum ',56-os ki6llit6sa a tihanyi Tranzit Fesztivalon 6s a

T6th llonka Eml6khizban

Folyamatos az 6rdekl6d6s a Terror Hdza M0zeum Egy akaraton cimu ki6llit5sa ir6nt. A

kulonleges, VR technikSval k6szult filmeket - melyeknek n6z6i maguk is a forradalom es

szabads6gharc esem6nyeinek r6szeseiv6 v6lhatnak - 2019. augusztus 22-25. kozott a tihanyi

Er6s Magyarorsz^g - Tranzit Ny6i Gondolatexpo elnevez6s[i rendezv6ny vend6gei, mig 2019.

okt6ber 1- 31. kdzott a T6th llonka Eml6kh6z l6togat6i tekinthettek meg.
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1956: a magyar forradalom a legtjabb tiirt6neti kutat6sok tUkr6ben - Orszigos
pedag6gusk6pz6si program

ld6n janu6rban folytat6dott az 1956: a magyar fonadatom a leg jabb bft6neti kutaftsok t(ikreben

cimu orszagos pedag6gusk6pz6s-sorozat. A k6pz6si program alapvet6 c6lja az volt, hogy a

r6sztvev6k megismerj6k az 1956-os magyar forradalomra vonatkoz6 leg0jabb hazai 6s kUlfoldi

tort6neti kutatdsok eredmenyeit, illetve a megl6v6 ismereteik felelevenit6s6vel 6s
rendszerez6s6vel afog6 k6pet alkossanak a t6rgyalt tdrt6nelmi korszakr6l. A tov6bbk6pzes

mindemellett pedag6giai m6dszertani k6rd6seket taglalt: mik6ppen dolgozhat6 fel 1956 az
6ltal6nos iskolai 6s kdzepiskolai tanul6k eletkori sajetossegainak megfelel6en, milyen

haszn6lhat6, digit5lis form6ban is el6rhet6 forr6sok 6s segedanyagok segithetik a sokoldal0
megkozelit6st. Ennek megfelel6en a kepzes feleJele arSnyban tartalmazott tdrtenelmi 6s
pedag69iai k6rd6sekkel foglalkoz6 tema kai egys6geket. A Balatonkenes6n, cegl6den,
Kecskemeten, Mez6kdvesden, Paradon es si6fokon tartott kepzeseken 201g. okt6ber 26_ 6s
2019. okt6ber 27. k626fi 2't3 k6pz6si csoport indult <isszesen 5000 f6vel. A k6pz6seken
r6sztvev6 pedag6gusok visszajelz6sei g4,9 sz6zal6kos el6gedetts6get mutattak. A 2019. okt6ber
4-i balatonkenesei k6pz6sen R6tvSri Bence, az EMMI parlamenti allamtitkara mondoft koszdnt6t,
majd egy kerekasdal-besz6lget6st kdvet6en schmidt M6ria, a Terror HAza Mizeum t(5igazgalqa
tartott el6adast a megjelent taneroknak.

3.3.1 Az eml6k6v c6tjai

A 2019. m6rcius 'l $t6l 2021 . j0nius ,l g-ig tart6 eml6k6v c6tja:

' hogy rair6nyitsa a magyar 6llampolg6rok 6s az eur6pai nemzetek figyelm6t az akkori
esem6nyek vil69politikai sUlyara;

3.3 A 30 6ve szabadon
rendezv6nysorozata

eml6k6v programelemei 6s

Magyarorszdg Korm6nya 30 6ve szabadon cimen emlek6v szervezeser6l hatdrozott az 1gg9-es
6s 1990-es antikommunista forradalmak 30. evfordul6ja alkalmSb6l. Az 6vfordul6r6l val6 m6lt6
megeml6kez6s 6rdek6ben - 2019. m6rcius 1 5. napj6t6l k6teves id6tartamra - dr. Schmidt M6ridt
nevezte ki az eml6k6v koordindlds56rt felel6s korm6nybiaossa. A 30 eve szabadon eml6k6v
Eml6kbizottsdrg6nak l6trehozds6 16l a 1oo2t2019. (1. 9.) Korm6nyhat6rozat, a kormdnybiztos
kinevez6s6r6l 6s feladatair6t a 1123t2019. (lll. 13.) Korm6 n yhatarozat, az emlekev programj6r6l
a 112412019. (lll. 13.) Kormenyhatarozat rendelkezik.
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hogy nyilv5nval6va tegye: a kdzep-6s kelet-eur6pai nemzeti kdzossegek - 6lve a tort6nelmi

lehet6s6ggel - maguk viuek ki szabads6gukat 6s fUggetlens6guket;

hogy a szabads6g 6s fuggetlens6g visszaszezes66rt hozott eldozatok a XXl. szdzadban

elfoglalhass6k m6lt6 helyuket Eur6pa kozossegi eml6kezeteben;

hogy az a felszabadult orom, amely a harminc 6vvel ezel6tti esem6nyeket ovezte, a jelenben

is er6sitse az eur6pai testv6ris6g 6rz6set 6s hozzilArulion Eur6pa orsz6gainak

6rdekegyesit6 t6rekveseihez.

3.3.2 A Kozalapitvdny iltal kidolgozott projektelemek

A Magyar KormSny a KOz6p- 6s Kelet-eur6pai T6rt6nelem 6s T6rsadalom Kutatasa6rt

Kdzalapitvanyt kerte fel - a korm6nybiztossal egyuttm(kodve - az eml6k6v programjainak

megval6sit6s6ra, illetve az emlek6vhez kapcsol6d6 pAlyazatok lebonyolit6s6ra. A Kozalapitvany

aldbbi pro.iekttervei az 1989-es 6s 1990-es antikommunista forradalmak 30. evfordul6jet

koordinel6 Eml6kbizottsaggal 6s a Kormanybiztossal egyeztetve keszultek, es azokat a

KOzalapitvAny sajat hataskoreben val6sitja meg. MikOzben a programtervek kialakitasanSl kiemelt

szempont volt a tdrrsadalom legszelesebb retegeinek megsz6llt6sa, a Kozalapituany kulonds

hangsflyt fektet a nemzeti koz6ss6g legfiatalabb nemzedekeinek (Y es Z generSci6) aktiv

bevon6sara, tovabbd a 30 6wel ezel6tti esem6nyekben helytSll5st tanusit6 6s meg 616

kiemelked6 h6seink. valamint a diktattraval szemben ellen6lldrst tanUsit6 allampolgarok el6tti

tisztelet es h6la kifejez6s6re. Kiemelt szempont annak kifejez6sre juftat5sa is, hogy az

igynevezett rendszerv6ltozl atesok a keleleur6pai 169i6 minden orszagaban a nemzeti

kOz6ss6gek tev6keny 6s tOmeges reszv6tel6vel zajlottak, igy az antikommunista forradalmak a

t6rs6g lak6i k6zds siker6nek tekinthet6k.

A Kozalapitvany el6keszitette projektek:

. ismeretterjeszt6 6s kultur6lis jelleguek (kozponti Unnepsegek, ki6llit6sok,

forgat6konyvek);

. oktatasi potencidllal rendelkeznek (ismeretterjeszt6 el6ad6sok szervezese, utaz6

ki6ll itdrsok a kozoKatasi int6zmenyek szdm6ra);

. identitist er6sit6 kampinyelemek magyarorszigi, r6gi6s 6s nemzetk6zi hat6kdrrel

(tersadalmi c6l0 rekl6mok).

3.3.3 Az eml6k6v peryeza tev6kenys6ge

A 30 6ve szabadon eml6kev Emlekbizottsega megbiz6s5b6l a K6zalapitveny kUl6nb6z6 peryezatj

konstrukci6kat dolgozott ki - tobbek k6z6tt - az Onkormenyzatok, a civil szervezetek, a kulturflis
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6s m(veszeti int6zm6nyek, az iskolai kdzdss6gek, a kist6rs6gek, illetve az 6llami

h5tterint6zm6nyek bevon6s6ra. A pdrlydzati kiirasok, illetve az ezekkel kapcsolatos tudnival6k az

emlek6v honlapj 6n https://www.30eveszabadon.hu/ palyazatok/palvaz irasok olvashat6k

A p6lydzatok kOzUl els6kent megjelent Szabadsdgkonc ert pilyAzal keret6ben 6nkormAnyzatok

p6lyezhattak olyan k0nnyfizenei programok megrendez6sere, amelyek 16i16nyitj5k a figyelmet a

30 6wel ezel6tti esem6nyek jelent6s6gere, felid6zik a fuggetlens6g visszaszez6s6nek euf6riij6t
6s er6sitik az egytiv6 tartoz5s 6zes6t. A 2019. okt6ber 1-j6vel bzaruft payezati konstrukci6ra

117 palyazal 6rkezett be, amelyek k6zi.il 88 r6szestrlhetett tamogatasban. Az elfogadott,

tdmogatott p6lyazatok - azaz a koncertek - megval6sit6s6nak hat6rideje 2019. okt6ber 31., az
elsz5mol6s hat6rideje 2019. november 30. volt.

Az Antall J6zsef p6lyazat keret6ben 6nkorm6nyzatok, alapitv6nyok, kozatapitvanyok, egyhazak

es egyhdzi jogi szemelyek, k6zm(vel6d6si int6zm6nyek, miniszt6riumok 6s egy6b
kozint6zmenyek p6ly6zhatnak a rendszerv6ltoZat6 esem6nyekre, illetve azokban r6sztvev6kre
eml6kez6 kiemelt programok, rendezv6nyek szervez6s6re. A kiiresra eddig 29 palyezal erkezett
be, amelyek kdzul 13+61 szuletett ddntes, 11 reszesulhetett timogatesban, 2 pedig elutasitdsra
kerult. A pitlyazalok megval6sitasanak hatarideje: 2021 . apiis 30. (Az emtek6v tovebbi petyezati

konstrukci6j6nak kiirdrs616l k6s6bb sztiletik d6nt6s.)

3.3.4 A 30 6ve szabadon eml6k6vhez kapcsol6d6 programok, esem6nyek

A programelemek el6k6szit6s6vel, operativ szervez6s6vel 6s lebonyolit6sdval a K6zalapitvany a

XXl. Sz6zad lnt6zetet bizta meg, amely megterveztette az eml6k6v arculati elemeit, valamint
6n6ll6 honlapot k6szitett, amelyen minden, az em16k6wel kapcsolatos informAci6 megtalalhat6.

Az Eml6k6v honlapja: www.30eveszabadon. hu

A Kclzalapitv5ny, illetve a xxl. szazad lnt6zet 6ltal 2019 nyar6n elinditott honlapon az
Eml6kbizotts6g 6s a bir5l6 bizottseg tagjai, illetve szervezeti felepitesuk mellett megtal6lhat6k a
pavazati dokument6ci6k 6s eredmenyek, az Emlek6v letolthet6 vizu5lis arculati, eduk6ci6s 6s
ismeretterjeszt6 elemei. Mindemellett az eml6k6vhez kapcsol6d6, orszdgos 6s nemzetkozi
szinten megval6sult programokr6l, esem6nyekr6l is olvashat6k hirek, tud6sitdsok, f€nyk6pes
beszamol6k.

Egyaitt, szabadon - plakatkamp6ny

A 30 6ve szabadon eml6k6v keret6ben zajlott a rendszervaltoztat6sban aktiv szerepet v6llal6
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magyar cigany koz6leti szerepl6ket bemutat6, plaket- 6s TcR-kamp6ny, amelynek soran

portrefilmek, utcai plakatok, honlapokon 6s kozdssegi mediafeltileteteken megjelen6 tartalmak

hivt5k fel a lakoss5g figyelmet a f6v6rosban a rendszervaltoztat6 magyar rom6k tev6kenys6gere.

A kampdny Egyiitt, szabadon c[m[ nyit6rendezv6ny6t 2019. 6prilis 8-6n, a Nemzetk0zi Roma

Napon tartottuk a Terror Heza Muzeumban, ahol Schmidt M6ria, a Kdzalapitvdny f6igazgat6ja,

GulySs Gergely Minisztereln6kseget vezet6 minrszter, valamint a kisfilmek alkot6i, Joka Dar6czi

J6nos 6s Bernith Gabor tartottak besz6det. (Ldsd meg: lll. feiezet 10. pont 18- oldal)

30 6ve szabadon - szabadt6ri tabl6kitillitas

Ugyancsak az eml6kev rendezv6nye a 30 eve szabadon cim0 tabl6ki6llitds, amelyet Schmidt

MAria, az eml6k6v korm6nybiztosa 6s Gulyas Gergely Miniszterelndks6get vezet6 miniszler

nyitott meg 2019. jonius 16-en a Terror H6za Mrizeum el6tt. A tizenh6rom tabl6b6l all6 tadat 6t

nagyobb tartalmi egysegen keresaul, korabeli f6nyk6pek 6s id6zetek segitsegevel mutatja be,

hogyan jutott el Magyarorszag a kommunista elnyomast6l a rendszerv6ltoztatesig. A ki6llitSs

f6kur6tora Schmidt Miiria, aTenor H6za M0zeum f6igazgat6ja, kur6torai: Tallai G5bor, a Terror

H6za M0zeum programigazgat6ja 6s B6k6s Marton, a rerror HAza Mrizeum kutat6si igazgat6ja.

/A tabl6kiellitas anyag6t a 2019. 6v folyam6n t6bb $nkormanyzat, nagyk$vets6g 6s ktrlfdldi

magyar kultur6lis intezet is bemutatta./ (Ldsd meg: lll. feiezet 22. pont 29. oldal)

Szabadsigkoncert a H6stik te16n

Ori6si sikert aratott a 30 6ve szabadon Eml6k6v keret6ben megrendezett ingyenes

Szabads6gkoncert 2019. jinius 16-6n, a H6sok ter6n. A koncerten fellepett, 6s harom-harom dalt

adott el6 Nagy Fer6 6s a Beatrice, az Emelet, Homonyik sSndor, Vikid6l Gyula, a KFT, Keresztes

lldik6, a Piramis €vek, a Republic, az R-Go, varga Mikl6s, Vastag Csaba 6s Vincze Lilla. Az

el6ad6kat a 40 f6s Liszt Ferenc Kamarazenekar 6s egy 30 f6s k6rus kis6rte. A koncertek el6tt DJ

Dominique gondoskodott a megfelel6 hangulatr6l, szinpadra hiwa n6h6ny fell6p6t, akik 30 6wel

ezel6tti 6lm6nyeiket elevenitett6k fel a rendszerva[oztatasr6l. A nagyszab6s0 rendezv6ny

hlzigazddja Nagy Fer6 volt. A hatvanezer f6s kozdnseg megmutatta, hogy a magyarok ma is

ugyanfgy hisznek a szabads6gban, mint ahogy azt harminc 6wel ezel6tt, 1989. j0nius '16-6n,

Nagy lmre es martirtersai 0jratemet6sen demonstraltak

Az Eml6k6v programjai a ny6ri fesztiv5lokon

A 30 6ve szabadon Eml6k6v kultur6lis programjai 201g-ben a legnagyobb hazai fesztiv6lokon is

k6pviseltettek magukat. ,,Kutt(tra a rendszeN1ltoztatdsban, rendszervdltoztatds a kultrtrAban"
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cimmel rendeztek p6diumbeszelget6st a VOLT Fesztiv6lon 2019. j0nius 29-6n, amelyen a XXl.

SzAzad lnl€zelet Szab6 David strat6giai igazgat6 kepviselte. A 2019. jtilius 3-7. k6z6tt

megval6sult Balaton Sound fesztiv6lon is megtekinthetc! volt a 30 6ve szabadon tabl6ki6llit5s.

,,Kultlra a rendszervdltoztatesban, rendszerueltoztatAs a kultirdban" cimmel szerveztek angol

nyelv( kerekasztal-besz6lget6st a sziget Fesztiv6lon. Az augusztus 8-an tartott rendezveny

megsz6lal6i haz6nkon kiviJl Lengyelorsz6got, Csehorsz5got es Szlov6niat k6pviselt6k. A 2019.

augusztus 20-24. kdzdtt megrendezett Strand Fesztivel legl5tv5nyosabb eleme az Ori6sker6k

volt, amelynek kozep6re helyezett vetit6v6sznon az 6vfordu16 hivatalos videoanyagait vetitettek

a szervez6k. A fesztiv6l egy frekvent6lt helyszinen letv6nyos fot6ki6llit6st helyezltink el, ahol

kiemelt hangs(lyt kapott a videk Magyarorsz5g6nak rendszervSltoztat6sa is. Az 6rdekl6d6ket

minden helyszinen latvanyos t6rinstall6ci6, illetve a szabadteri interaktiv programok is v6rtjk.
(B6vebben: Vl. fejezet, 2. pont, 110. otdat)

Nemzetkdzi konferencia a Terror H6za Mrizeumban

A t6ft6nelem, ami nem 6rt veget - 30 ewel a kommunizmus buk1sa utdn clmmel rendezett
nemzetkdzi konferenci6t a XXl. Sz6zad lnt6zet 2019. november 14-en, a Terror Haza
Mizeumban. A tan6cskozSst GulyZrs Gergely, a Miniszterelnoks6get vezet6 miniszter nyitotta
meg, majd Schmidt M6ria, a XXl. sz5zad lntezet f6igazgat6ja, lvan Krastev, a sz6fiai Liber6lis
Strategiek Kdzpontjanak igazgat6ja, Francesco Giubilei, az olaszorsz6gi Fondazione Tatarella
elnoke, Frank Furedi, a xxl. szezad lnt6zet f6munkatersa 6s B6k6s M6rton a rerot Heza
M[zeum kutatasi igazgat6ja tartott el6adast, A rendezv6ny m6sodik r6sz6ben az el6adok
kerekasaal-besz6lget6s keret6ben elemeztek az elm0lt h6rom 6vtized tdrteneseit, majd Kdv6r
LAszl6, az orsz6ggy0l6s eln6ke mondott zersz6t. A moder6tor Tallai G5bor, a Terror Haza
M(zeum programigazgat6ja volt. (L6sd meg: l. fejezet, 35. pont, 39. oldat)

30 6ve szabadon - Utaz6 ki6llit6s

November v6gen 0tnak indult az a 37 allomesos utaz6 kiallit6s, amelynek segitseg6vel 24 hazai
es 13 kulfoldi nagyv6rosban lesz megtekinthet6 a Terror H6za M0zeum 30 eve szabadon cim(
szabadt6ri tabl6ki6llit6s5nak anyaga. A kiallitassorozat els6 6llomasa 2019. november 27-6n
Brusszel volt, ahol Nagy Ervin filoz6fus, a XXl. Szazad lntezet munkat5rsa nyitotta meg a tadatot.
A turn6 tovibbi idei 6llom6sai remesv6r, Kolozsv6r, Veszprem, Gy6r 6s Zalaegerszeg lesznek.
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Az eml6k6v tervezett programjai

A XXI- sz6zad lntezet 6ltal az eml6k6v keret6ben tervezett programokr6l 6s projektekr6l -



amelyek koz6tt k6tnapos nemzetkdzi konferencia, id6szaki kidllit6s, b6lyegiv kibocs6t6sa,

vetitessorozat, akkredit6lt orszagos pedag6gusk6pz6s is szerepel - a K zalapilveny tervezett

programjait bemutat6 tAblazatban olvashat6 b6vebben. (L6sd: Xll. fejezet, 134. oldal).

3.4 Pusk6s Ki6llit6si Ktizpont megval6sitasa

3.4.1 El6zm6ny

A Magyar Korm6ny a 118612019. (lV. 5.) Korm. hat5rozat5ban a KOz6p- 6s Kelet-eur6pai

Tdrtenelem 6s T6rsadalom Kutatas66rt Kozalapitvenyt bizta meg a Pusk6s Arena r6szek6nt

megval6sul6 Puskas Ki6llit6si Kozpont (tov5bbiakban: a Pusk6s Mizeum) tervez6s6vel 6s

kialakit6saval. A Kozalapitvany az el6zetes sz6beli meg6llapod6sok alapjan 2019 januarjeban

megkezdte a projekt el6k6szit6s6t, kreativ munkacsoportja megalkotta a 2300 n6gyzetm6teres

tarlat el6zetes tartalmi szinopszisat.

3.5.1 A projekt c6lja 6s tartalma

A digitalis tankdnyv projekt c6lja, l6trehozni egy hipermodern technol6giajU, rlj arculat0, a 14-'18

6ves fiatalok kreativitdsi szintjevel korrelal6, az '56-os tortenelmi esemenyeket Uj narrativaban

kezel6, lenyegre t616 6s a probl6mamegold6sra f6kusz6l6 programot a kor5bban pilot projektk6nt

kifejlesrett '1956-os modul felhasznel6seval, b6vit6s6vel, illetve kiterjeszt6ssel. I\ilivel

interdiszciplinaris modul letrehozasa a c€|, az '56-os t6rt6nelmi temahoz kapcsol6d6an az

irodalom, az 6llampolgari ismeretek, a filmm(v6szet, a k6pz6muveszet, a zene, a foldrajz 6s a

sport t6maja is beemel6sre kerul. A 24 h6napos projekt veg6re egy - a vil69 jelenleg hasznalatos

digitalis tananyagait bemutat6 - 6llapotfelm6r6snek, valamint egy sajat digit6lis tananyag-
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3.5 Digit6listananyagfejleszt6s

A Magyar Kormany a 103512018. (11.12.) szam0, digitdrlis tartalomfejlesa6s t6mogat6s5r6l sz6l6

Kormenyhaterozatban a KOZ6pF 6s Kelet-eur6pai T6rt6nelem 6s T5rsadalom Kutatasaert

KOzalapitvanyt digit6lis tartalomfejleszt6si feladatokkal bizta meg. A Kdzalapitveny 2019

janu6rj5ban folyamatosan b6virl6 munkacsoportot hozott l6tre a projekt kidolgozSs6ra, amelynek

tagjai Schmidt M5ria, a Kdzalapitvany f6igazgat6ja, Tallai G6bor, a Terror H6za Mizeum

programigazgat6ja, Ger6 Andris, a Habsburg Tdrt6neti lnt6zet igazgat6ja, B6k6s M6rton, a

Terror Haza M0zeum kutatasi igazgat6ja, Szab6 L5szl6 kommunik6ci6s szak6rt6, Nagy Zolten

kutatasvezet6, szakmai koordin6tor, valamint Misley Helga, Salat Magdolna 6s Pesti Csilla

kutat6k.



koncepci6nak kell elk6sz0lnie

3.6 A Habsburg Tcirt6neti lnt6zet tevr.ikenys6ge

A 2003-ban l6trehozott - majd 2011 6ta a Koz6p- 6s Kelet-eur6pai r6rt6nelem 6s Tdrsadalom

Kutatas6ert Kozalapitvany r6sz6v6 v6lt - Habsburg Torteneti lntezet szuleteseben egyar6nt

szerepet j6tszott a tudomanytdrtenet szellemi horizontjAnak vdltozasa, a mrllt rijra felfedezett

tagabb kontextusa 6s az eur6pai <isszefUgg6sek jelent6s6g6nek a politikai v6ltoz6sok menten

kikrist6lyosodott tudatosodasa. Az lnt6zet fennall6sa alatt sz6mos tudomanyos, ismeretterjeszt 6

rendezvenyt - konferenci6t, kerekasztal- es muhelybeszelget6st - szervezett, mindemellett

fontos, hienyp6tl6 kiadvenyok megjelentetese is f[z6dik a nevehez.

Az lnt6zet 2019-es 6vben folytatta a 2017 december6ben elindult Arck6pek az Osztr^k-Magyar
Monarchidb6l cimI mIhelybesz6lget6s-sorozat6t, amelyben a korszak kultu16lis, m(v6szeti 6s

tudom6nyos 6let6nek meghat61026 egy6nis6geivel, szem6lyiik korabeli 6s ut6lagos

megitel6s6vel ismerkedhetnek meg az 6rdekl6d6k. lden Kemdny Zsigmondr6l, Kr0dy Gyul5r6l,

Gratz Guszt6vr6l, De6k Ferencr6l, Ferenc J6zsefr6l, Ezs6bet kir6lyn6r6l, Tisza K6lm6nr6l,

Edtv6s J6zsefr6l 6s Arany J5nos16l hangzoftak el el6adesok a neves szak6rt6k tolmacsoles6ban.

A Habsburg Tdrteneti lnt6zetben megrendezett programok vendegeinek sz6ma 25-60 k6z6tt

mozgott. A rendezvenyeket a KOzalapitvany stabja online kozvetitette, a m6diavisszhangot a

sajt6figyel6ink r0gzitett6k. (B6vebben: lll. fejezet, 1.,2.,6., 12., 14., 20., 27., 2A., 35. 6s 38. pont)

Az lntezet nevehez fuz6dik Ger6 Andr5s H4 illizi6kkal cimfl tanulmenykotete is, amely a 90.

Nemzetkozi Konyvhet alkalmab6l jelent meg. (B6vebben: ltl. fejezet, 25. pont, 32. otdal 6s V.

fejezet, 1/7. pont, 98. oldal)

A K6zalapitv6ny Altal2011 6ta m0kddtetett Kommunizmuskutat6 lnt6zet 2019-ben is folytatta az

6llamparti diktatira irenyit6 szervezet6re s azok k6pvisel6ire vonatkoz6 adatok Osszegyujteset 6s

publikdl6s6t. A Kommunizmuskutat6 lnt6zet feladata, hogy jelenunk kutatasi eredm6nyeire 6pitve,

az 1989 6ta el6rhet6 tovabbi dokumentumok felhaszndlds6val adjon k6pet a kommunista hatalom

birtokosainak szem6ly6r6l, eletp6lyajar6l. Ennek erdekeben havi rendszeress6ggel, 6bece-

sorrendben k6sziti el es teszi kozze a rendszer mukodtet6inek aktualiz6lt eletrajzait. 2019. junius

1. 6s 2019. szeptember 30. kozott 24 alefiajz k6szUlt el. Ezzel 2019. szeptember 30-ig az
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3.7 A Kommunizmuskutat6 lnt6zet tev6kenys6ge

Magyar kommunista vezet6k - Digitalis adafter



elk6szult 6letrajzok szema 273-ra n6tt. Az adatbazis teues Sllomenya 550 6letrajz.

3.8 A Kert6sz lmre lnt6zet tev6kenys6ge

A Magyar Korm6ny 181212016 (X|1.20.) hat6rozata alapj6n 2017 januarjaban megalakult 6s a

Koz6p- 6s Keleleu16pai T6rt6nelem 6s Tarsadalom Kutat6saert KdzalapitvSny 6ltal mfikodtetett

Kert6sz lmre lntezet f6 c€lkit(zese az i16 eml6k6nek 6s szellemi hagyat6kanak m6lt6 gondoz6sa,

kiadatlan m0veinek €s a r6la sz6l6 irodalmi anyagoknak az 6sszegyfljt6se, feldolgoz5sa, sajt6 ald

rendez6se, valamint a hazai 6s kulfoldi kozgyfijtem6nyekben es magdntulajdonban fellelhet6

dokumentumok (levelek, f6nyk6pek, hang- 6s filmfelv6telek stb.) gyfijtese.

Az lntezet m0k6d6s6nek harmadik eveben tovabb folytat6dtak a m5r kor6bban megkezdett

munk6k. Ebbe a sorba tartozik az ir6 m5r digitaliz5lt mfforditasainak konekt0r6z6sa, lektoral6sa,

a szakirodalmi anyagok feldolgoz6sa, a hazai 6s kulfdldi gyujtemenyekben talelhat6 hang- 6s

filmfelvetelek felkutat6sa, 6s mindezek mellett folyamatosan reszt vesz[jnk aukci6kon is, dedik5lt

k6tetek, k6ziratok megv5s5rl6sa erdekeben. Azt6 1947 es 1962 k6z6tt irt muvei gyakorlatilag

ismeretlennek sz6mitanak, readasul (miifordit6saihoz hasonl6an) nem is 6rizte meg azokat.

Egybegyujtesuk megkezd6d6tt, 6sszess6g6ben kozel ezeroldalnyi szoveg (koztilk a zen6s

vigjat6kok rendez6i peld6nyai), egy eddig szint6n ismeretlen szinpadi darab es tObbtucat

Uisegcikk kertrlt az lnt6zet birtok6ba.

3.8.1 Az ismeretlen Kert6sz lmre - OrszSgos vAndorkiallitas

Az ir6 sztrlet6sEnek 90. 6vfordul6ja alkalm5b6l orszagos v6ndorkiellit6st szerveztunk Az

ismeretlen Kert6sz lmre cimmel, mely az lnt6zet tulajdon5ban l6v6 kiadatlan f6nyk6pek 6s

vallomasok segitseg6vel mutatja be az irbi pevera k6szUl6d6s f6bb allomasit az 1 935 6s 1955

kozotti 6vekben. Aprilisban a Vigszinh6zban is bemutatdsra kerrilt ez az anyag, abb6l az

alkalomb6l, hogy az lnt6zetjelent6s hozzajarul6s6val, Luk6cs Sandor tolm6csol6s6ban a szlnh62

repertoArj6ra ll?.e a Kaddis a meg nem szAletett gyermekdrt cimii regeny dramatizan valtozat6t,

amely az6ta is telt hdrzzal megy, s videki szinh6zakba is meghivdst kap. A kdvetkez6 ki6llit6si

helyszin m6jus v6g6t6l a P6pai Zsinag6ga volt, ahol a kor6bbi anyag b6vitett v6ltozatban volt

lethat6; emellett a tanul6eveket bemutat6 tedathoz reprezentatlv kiellitasi katal6gus is k6szult.

(B6vebben: lll. fejezet 9.6s 18. pont, 18. 6s 26. oldal)
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3.8.2 Honlapb6vit6s, kutatomunka

Mindezen programok megszervez6s6n 6s lebonyolitesan tfl b6vitettuk int6zeti honlapunk, a

Kert6sz lmre Digitalis Tud6star tartalm6t, illetve konyvtari, lev6lt6ri kutat6sokat is v6geaunk,

l6k6nt az 1947 6s 1956 kdzOtti 6vekre vonatkoz6an. Felkutattuk a Kert6sz lmre ijs6gir6i
tevekenys6genek (eddig csupan tored6kesen ismert) dokumentumait, valamint az ir6 els6

feles6ge, Vas Albina koncepci6s elj6res6val kapcsolatos levelteri anyagokat is feldolgoztuk,

amelyeket el6szdr Szabadk6n, Vas Albina szul6v6ros6ban mutattunk be egy nagyszabas0

kiallitason okt6ber kdzep6t6l (B6vebben: ltl. fejezet, 30. pont, 3s. oldat) - ebb6l az atkatomb6t

0jabb katal6gust jelenteftunk meg, j6r6szt ismeretlen anyagok kozlesevel (B6vebben: v. fejezet,

1/12. pont, 99. oldal). Az emlitett ki5llit6sokr6l filmes dsszefoglal6k, valamint Vas Albindrr6l egy

ktrl6n6l16 rdvidfilm is k6szillt. Valamennyi megtekinthet6 az lnt6zet Facebook-oldaldn, amelyet
szint6n ez evben inditottunk, s rOvid id6n belul jelent6s nezetts6gi mutat6t ertunk el. Az lnt6zet
vandorkiallit6set mindenutt komoly 6rdekl6d6s kiserte 6s pozitiv mediavisszhangot valtott ki. A
nemet nyelvteriileten fellelhet6 film- 6s hangfelv6telek felkutat5sa, rendszerez6se szint6n
megkezd6dott m6r 2018-ban: e munk5latok id6n is lov5bb folytak, kieg6szulve a nyomtatasban
megjelent interjtk 6s egyeb sajt6anyagok gyr:ijt6s6vel, fordit5s6val. A berlini M[iv6szeti
Akad6miSn 6zott hagyat6kr6szb6l megkaptuk az ir6 19s8 6s 1962 kdzott irt napl6jegrzeteit,
amelyek a k6zeljOv6ben magyarul es n6metUl megjelennek majd.

3.8.3 Megem l6kez6sek Kert6sz lm re szi.i let6s6nek 90. 6vfordu l6j6n

Az lntezet kegyeleti kdtelezetts6geinek eleget t6ve az i16 szuletesenek es halalenak evfordul6j6n
ez 6vben is megkoszonizta a Tdrdk utcai hdzfalon elhelyezett eml€kt5bl6t, amelyet az lnt6zet 6s
a Kozalapitvany Sllittatott 2017 -ben. Kertesz lmre sziilet6senek g0. 6vfordut6ja alkalm6b6l, Ker-

t6sz Magda sz5nd6kainak megfelel6en elk6szittettUk az ir6 sireml6k6t, amelyet 2019. november
8-6n avattunk fel. (B6vebben: lll. fejezet, 34. pont, 39. oldat) Mindemellett ket kulfdldi projektet is

temogattunk: egy brazil portrefllm befejezeset, melynek felvetelei m6g Kert6sz lmre 6let6ben
kezd6dtek, valamint egy nemet nyelvu, a sorsta/ansdg cim( regenyen alapul6 eml6km(sor
bemutat6sdt a Frankfurti K6nywds6r, illetve a stuttgarti zsid6 kulturdlis het kereteben.

3.8.4 M6s ir6k hagyat6kdnak gondoz6sa

Az lnt6zet Kertesz lmre szellemi hagyat6k6nak gondoz6sa mellett m6s ir6k hagyatekat, illetve
hagyat6kresz6t is gondozza, 6s a j6v6ben kul6n honlapot is tervezunk n6gy szez6 (petri Gy6rgy,
Pilinszky J6nos, Sziveri J5nos, Arthur Koesfler) szemerc. petri Gy6rgy nalunk talelhat6
hagyat6k6nak r6szletes, tudom6nyos ig6ny( feldolgozasa a tavalyi evben kezd6d6tt meg kills6
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szak6rt6 bevonaseval, valamint elk6szrilt a kdlt6 mintegy 1700 t6telt sz6mlal6 bibliogr6fi5ja, mely

jelenleg lektor6lSs alatt all, 6s a jdv6 6vben tervezztrk megjelentet6s6t. Az ismeretlen 6letrajzi 6s

kozgyr:ijtem6nyi anyagok felkutat5sa 20'19-ben indult el. Pilinszky J6nosnak egy eddig ismeretlen,

igen nagy terjedelm(, P5rizsban lappang6 hagyat6kr6sze 2017-ben folyamAn kerult hozzank: a

francia nyelvrli, mintegy 700 tetelt szamlal6 levelezesanyag (valamint egy6b, t6bb szSz oldalnyi

kez- es g6pirat) forditasa szint6n folyamatban van. Jelenleg t6rgyaldsokat folytatunk egy tObb mint

40 6r6nyi, publikalatlan filmanyag megv5s6rl6s6r6l, amelyben tdbb mint 30 neves muv6sz, bar6t

emlekezik a kOlt616l. Sziveri J6nos hagyat€k6nak megv6sdrl6s5t k6vet6en a k6ziratok 6s a leend6

honlaphoz szuks6ges dokumentumok kiv6logat5sa 6s digitalizalasa megkezd6ddtt, az ir6

Ozvegyenek ir5nyit5sdval. A teljes hagyatek r6szletes kezirattari leirasa, rendszerczese ezzel

p5rhuzamosan tortenik - emellett a kolt6 nalunk lev6 hagyateka mag5nszem6lyeknek

koszdnhet6en folyamatosan b6vUl is. Sziveri kepz6m(v6szeti irasainak osszegy(jtese,

g6peltetese befejez6dcitt, 6s az eletmfinek ez a jelent6s, drm eddig szinte teljesen ismeretlennek

sz5mit6 r6sze szinten publikelas el6tt 6ll, lekto1616sa rdvidesen befejez6dik.

Osszess6g6ben az lntezet sikeres 6vet tudhat maga mdg6tt, komoly szakmai munk6t folytatott 6s

tevekenyseget pozitiv fogadtat6s kis6rte, a vandorkiellitas pedig t6bb megh[v6st is kapott a j0v6

6vre. Jelenleg zajlik a Kert6sz lmre lnt6zet Bencz0r utcai 6p0let6nek fel0jit6sa, amelyr6l

f6zisvide6k k6szulnek, egy, az0i kdzpont atadesdn bemutatand6 dokumentumfilmhez.

3.9 Felhiv6sok

A K6z6p es Kelet-eu16pai Trirt6nelem 6s TArsadalom Kutat6sa6rt KOzalapitv6ny 6s a XX. SzAzad

lnt6zet hat felhiv6st tett kozz6, amelyek jelenleg is aKualisak:

3.9.1 A n6ci megsz5ll6s politikai 6s faji i.ild6zdttei

A felhiv6s kereteben a Terror H6za Mizeum varja mindazok jelentkez6s6t, akik hitelt 6rdeml6

adatokkal tudj6k bizonyitani, hogy hozzatartoz6juk, ismer6stik a n6ci megsz6ll6s 6ldozat6v6 v6lt,

vagy kutat5saik eredmenyekent az eldozatokra vonatkoz6 adatok birtok6ba jutottak.

3.9.2 Budapest ostromanak po196ri 6ldozatai

A felhivAs kereteben a Terror H6za Mozeum varja azok jelentkezes6t, akiknek a hozz'laftozquk,

ismer6silk az ostrom alatt Budapesten 6let6t vesztette 6s nyughelyiik ismeretlen. A

K6zalapitv5ny, ak6rcsak a n5ci megsz6ll6s aldozataira vonatkoz6 felhiv6s eseteben, a beerkez6

adatokat minden esetben tudom6nyos vizsgalat targyave teszi.
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3.9.3 Elsci Vil69h6bor0s csal6di eml6kek gyiijt6se

2014-ben tlnnepelti.tk az els6 vil69h6bor[ kitor6s6nek szezadik 6vfordul6j5t, melynek alkalmdb6l

a XX. szdzad lnt6zet felhivdst hirdetett. olyan szemelyek jelentkez6s6t v5rj6k, akiknek a nagy

h6bor0val kapcsolatosan b6rmilyen fot6anyag, kepeslap, szem6lyes tortenet, 6let(t, anekdota,
visszaeml6kez6s vagy 6ppen napl6 dll rendelkez6sukre. A k6pek, valamint a csaledtdrt6neti

emlekek 6sszegy0jt6s6nek c6lja, hogy az els6 vil69h6bor0 eddig kev6sb6 ismert arc6t mutassuk

be, konkr6t t6rgyi dokumentumokkal szeml6ltetve, milyen hat6ssal volt a magyar csal6dok
mindennapi 6let6re, valamint az ut6kora.

3.9.4 Gulagadatgy0jt6s

A Tenor H6za M0zeum felhivast tesz k6zz6 azon magyar 6llampolg6rok felkutat5s6ra,
besz6mol6ik, szem6lyes targyaik osszegyfijt6s6re, akik civil interndltk6nt, hadifogolyk6nt vagy a
szovjet katonai t0rv6nyszekek elit6ltjekent j6rtak meg a szovjetuni6 k6nyszermunka{6borait.

3.9.5 Tovibbi adatok gyUjt6se kommunista vezet6kr6l

A Kommunizmuskutat6 lnt6zet felhivast tesz kdzz6, amelyben a magyarorszdgi kommunista
politikusok adatb5zisAnak teljesebbe t6tel6hez k6r kieg6szit6 javaslatokat, 6szrev6teteket,
kapcsol6d6 fenyk6peket.

3.9.5 Felhiv6s Budapesth5borrjs nyomainak dokument5l5s5ra

A Terror Hdza M(zeum 2018. januar 1s-en felhivdst tett kozz6 a L6t6sz6g blogon, amelyet
febru6rban ujabb felhiv6s, marciusban pedig vide6 k6zz6t6tel6vel megism6telt. A Mozeum
Budapest 1944 6s 1956 kc,zdtti h6bor0s nyomainak dokumentelasara hivott fel, kieg6szitve a
bombdz6sok, a forradalom 6s szabads5gharc, valamint a hideghabor0s paranoia - m6g fellelhet6

- emlekeinek rdgzit6sere. Janu6rt6l dprilisig szdmos beszdmol6, csal6di eml6k, irott es k6pi
dokumentum, valamint helyszinnel is azonositott ,,talalat" erkezett be az ene a c6lra megadott e-
mail-cimre. A beerkezett eszrev6telek, javaslatok osszegy(jtese 6s ki6rt6kel6se ut6n ezek is
felhaszndldsra kerultek a Budapest hegei cim( album szerkeszt6sekor.
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IV

A KOzALApirvAHy zotg. Eu rtRovAttvRl

4.1 Megjelentkiadv6nyok

4.1.1 Sz5jer J6zsef: Ne bantsd a magyartl - Gondolatok a bev5ndorl5srol, Fideszr6l,

Magyarorsz6g16l, Alapttirv6nyU n kr6l 6s Eu16pi16l

Valsagban van Eur6pa. Elveszitette az irdnyt(j6t 6s arra k6sziil, hogy feladja azokal a

hagyom6nyait, amelyek 6vszdzadokon 6t biaositottak fennmarad6siit 6s sikereit. Eur6p5nak

politikai, gazdas5gi, demogr6flai 6s lelki meg0jul5sra van szuks6ge. Magyarorsz6g k6sz arra,

hogy fontos, irinymutat6 szerepet jatsszon az EU cselekv6k6pesseg6nek helyre6llit6s6ban,

versenyk6pess6g6nek meger6sit6s6ben. A r6gi, lej6rt receptek nem m0kddnek tobb6, azok

6ppenhogy akadSlyozitkaz innovativ, (j utakat keres6 megoldasokat, tart6sitjak a pangdst. uj

utakra, [j valaszokra, meresz dontesekre van szuks6g! Sz6jer J6zsef 2014 ianuAria 6s 2018

decembere kdz6tt szuletett gondolatait osztja meg az olvas6val a bev6ndorl6sr6l 2019

februarjaban napvilagot l6tott tanulmSnykdteteben. (L6sd m6g: lll. feiezet, 13. pont,21. oldal)

4.1.3 Sz5jer J6zsef: A globalista utopizmus afiuma 6s az ellene valo orvoss6g

Szabads6g 6s fuggetlenseg. Haza 6s nemzet. Gor6g-r6mai hagyom5ny 6s zsid6-kereszteny

6rt6krend. Ezeket vallja a sze.z6. Politikai elemzeseinek targyai mindazok a jelens6gek, amelyek

ezt az 6lhet6 6s otthonos keretet fenyegetik. Elemz6se politikai szempont0' mert politikus.
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4.1.2 Schmidt M6ria: 0j vil69 sziiletett (1918'1923)

Az 1914-ben kezd6dott es vilagmeret(ve dagadt Osszecsap6s felrobbantotta 6s megsztlntette a

r6gi vil6got, mikozben utat nyitott egy 0j, minden kor6bbin6l kegyetlenebb korszaknak, amelyet

r6vid XX. sz5zadnak szokis nevezni. A Nagy H6bort16l sz6l6 els6 6rtelmez€si kiserletek a habor0

logik6j6b6l sarjadtak, 6s a gonosz, illetve a j6 kdzdtti kuzdelemk6nt irtek le az esem6nyeket. Ez

az 6rtelmez6s m6ig sok hivet tudhat mageenak. Schmidt M6ria nagyivu essz6je az egyik els6

szellemi pr6b6lkozas, hogy t0l16pjiink az ellentetparokkal oper6l6 magyarazatokon. Csak sz6z 6v

telt ef az6ta, igy kijelenthet6: ez a k6nyv igazi kezdet. Sokan fognak hivatkozni 6. 2019

m6rciusat6l mar el6rhet6 a kdnyvesboltokban ez a gazdagon illusztrelt, egyedi k6t6s( esszek6tet.

(Ldsd n6g: lll. fejezet, T. pont, 16. oldat; lv. feiezet 1/3. pont 47. oldal 6s lv. feiezet 1/5. pont 49.

oldal)



Gondolkod6 politikus - 6s rem6li ez nem oximoron. A kotet Sz5jer J6zsef eur6pai parlamenti

k6pvisel6 2019. m6rcius 4-i, az EdtvOs J6zsef El6ad6sok keret6ben elhangzott beszed6nek

szerkesztett 6s kib6vitett valtozata, mely 2019 m6jus6ban az Eur6pai parlament

K6pvisel6csoportj6nak t6mogat6s6val jelent meg magyar, angol 6s n6met nyelven. (L6sd meg:
lll. fejezet, 4. pont, 13. oldal)

4.1.4 G& Akos Bence: K zdelem az eur6pai szint6ren - A Magyarorszaggal szembeni

,,jogd llamisdg " -kritika feltaraflan 6sszefUgg6sei

A szez6 bemutatja, hogy Magyarorszegnak 2o1o 6ta milyen kdzjogi vagy politikai vit6i vannak az
eu16pai int6zmenyekkel. Mivel a vit6k forgat6kdnyveit is reszletesen elemzi, sokat segit az eur6pai
szinteren zajl6 kirzdelmek h6tter6nek meg6rt6s6ben. A mogottunk hagyott 6vtized
jogellamisegeval kapcsolatos esem6nyeinek, torekv6seinek r6szletes bemutatas6val, 6rtelmes,
logikus rendbe helyez6s6vel, a hett6rben rejt6z6 jelens6gek okainak, l6nyeg6nek
megvil6git5s6val ez a k6nyv ma nagy hianyt p6tol az Eur6pai uni6 m(kod6s6r6l sz6l6
irodalomban. A k6tet 2019 m5jus6ban jelent meg a K6zalapitv6ny gondozds6ban.

4.1.5 B6k6s M6rton: Fordul a sz6l

A XXl. sz5zad elejen melyUl az ellent6t a globalista 6s a lokalista er6k k6zOtt. Manapsag m6r nem
els6sorban a jobboldal 6s a baloldal kdzott zajlik a kUzdelem, hanem azok k0z6tt, akik hisznek a
nemzetallamokban, a hatarok fontossagaban, a csalad 6s a munka 6rt6k6ben, 6s azok kozott,
akik nem. A f6 frontvonal a nemzeti, demokratikus er6k es a nemzetkdzi, antidemokratikus er6k
kdz6tt h0z6dik. A n6pszuverenites 6s a nemzeti szuverenit6s dsszekapcsol6dott egymdrssal:

enn6l er6sebb g5t aligha epithet6 a globaliz6ci6 ellen. A kommunizmus bukesa 6ta az
internacionalizmus szdmos m6s vdltozata jelentkezik: neolibe16lis globalizaci6, a ,,nyilt
t6rsadalom" ut6piaja, iszl6m fundamentalizmus. Az internacion6l6k internacionel6jeval szemben
egyedul a nemzetdllamok 6llnak, kcizeleg a n6pek tavasza - irja a szerz' a g0. Unnepi Kdnyvhet
0jdonsegakent megjetent k6tet6ben.

4.1.6 Kormos Val6ria: Alomsztiv6k - N6nek lenni a K6dir-korban

Kormos Val6ria ez0ttal a barsonykesztyfis K5d6r-korszak gondosan becsomagolt diktatorajat n6i,
csalddi sorsokon et mutatja be, abban a rem6nyben, hogy ezek a szem6lyisegek, helyszinek,
helyzetek visszaadnak valamit a kor hangulateb6l. sz6v6n6, titkos apaca, sos-anya,
szdvetkezeti kozmetikus, muzeumi divattdrt6nesz, rekord p6ld6nysz5mri hetilap f6szerkeszt6je
mesel a m0ltr6l. A felillrdl iranyitott, a gazdasegi 6rdekek szerint v6ltoZatott n6i szerepek
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csekely eselyt adtak a szem6lyis6gek kibontakoz6sanak, az egy6ni pr6balkozasoknak. Ezeknek

a n6knek az iranyelvek szerint boldogoknak, el6gedetteknek kellett volna lenniuk, a n6politika

jegy6ben ez6rt mindent meg is adtak. De ,,szitrk6nek kellett lenni", belesimulni a tomegbe. A

legbatrabbak sem gondoltSk, hogy meg az 6 6letukben megvSltozik a rendszer, ebb6l eredt a

megalkuv6s, az a k6tarcris6g, amely behatolt a n6i letbe, gondolkodesba. A k6tet a Ktizalapitvany

gondoz6s6ban, a 90. Unnepi Konyvh6t tijdons6gak6nt kerUlt az olvas6kozonseg el6 (Ldsd m6g:

lll. fejezet 26. pont 32. oldal.)

4.1 .7 Ger6 Andr5s: Hit, illtlzi6kkal

Ger6 Andr6s t6bb tanulmenyb6l all6 kotete a h6bor0s gy6zelembe vetett hitr6l, a sikeres

meg6jul6snak es a tdrtenelmi Magyarorsz6g fennmaradesanak illtlzi6jar6l sz6l a Monarchia

vegnapjain. Figyelemmel kis6ri az els6 vilaghebor0 ideje alatt bek6vetkezett tr6nveftest, ezzel

6sszefgggesben Ferenc J6zsef eml6kezet6t, a haboni es a politikai elit viszony6t, a szinhez, mint

propagandaeszk6z szerep6t. Kiil6n ir6sban eml6kezik meg Habsburg Ott6r6l, a megkoron6zatlan

t16nOrdkds16l. A kiadvdny a K6zalapitv5ny gondozds6ban, 2019 m6iusaban jelent meg az Unnepi

Konyvhetre. (L6sd m6g: llt. feiezet, 25. pont, 32. oldal 6s lV. feiezet 1/5. pont 49. oldal.)

4.1.9 Eur6pa jtiv<lje - V4 - Egys6g 6s er6

A nemzeti identit6s, a hagyomSnyos kereszteny kultrlra meg6z6s6nek fontoss6ga, a tomeges 6s

illegalis migraci6 vesz6lye, a gazdasSgi versenykepesseg megtartasa vagy a technol6giai

innovaci6 - ezek a k6rd6skdr6k sosem voltak m6g ennyire aktu6lisak Eur6pdrban. Jelen k6tet a

2018. m6jus 23-24-en Budapesten megrendezett E uropa idv6ie cimu nemzetkdzi tan5cskoz6son

elhangzott el6ad6sokat adja k6zre szerkesztett form6ban. lgy mdr olvas6ink is meggy6z6dhetnek

r6la, hogy a tan6cskoz6s felsz6lal6i egyt6l egyig korunk legkiv6l6bb gondolkod6i k6z6 tartoznak.

A konferenci6t Magyarorsz6g Kormanya megbizasab6l, a v4-es magyar eln6ks6g alkalm5b6l a

Kozalapitvany szervezte. A 2019 szeptembereben megjelent kdtet szerkesA6je B6k6s M6rton.

4.1.10 The Future of Europe - V4 - Strength and Unity

Az Eur6pa j^v1je - v4 - Egys^g 6s et.6 cim( konferenciakotet a magyar kiadessal egyid6ben

angol nyelven is napvil6got l6tott. Szerkeszt6: Nagy Katerina.
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4.1.8 Miria Schmidt: The Birth of a New World 1918- t 923

A szez6 2019 marciusaban megjelent (Jj vitdg szi)tetett 1918-1923 cimU essz6k6tete 2019

.itiliusdt6l mdr angol nyelven is el6rhet6 az olvas6k6z0ns6g szemara.



4.1.11 Miria Schmidt: Geburt Einer Neuen Welt 1918-1923

Pe. lli vitdg sztiletett 1918-1923 cimu essz6k6tet a nagy sikerre val6 tekintettel 20'19

szeptember6ben n6met nyelven is megjelent, bemutat6j6ra a Frankfurti K6nyw6saron kerult sor.

4.1.12 Az ismeretlen Kert6sz lmre - Albina

A Kertesz lmre lntezet kiadv6nya Nobel-dijas i16nk els6 feles6g6nek, Vas Albinanak (192'l-1995)

a megrendlt6 6lettdrt6net6t mes6li el, a h6bonis Uld6ztet6st6l a kistarcsai internalesan et a
mell6zott ir6 melletti rendithetetlen kitartdrsaig. ,,Nem az 6lete volt nagyszeru: 6 maga volt nagy

lelek. -Az en munkam az 6 emlekmfive is." - irta r6la Kertesz lmre, mikor 42 6vi egyt]tteles uten

elvesztette feles6get. Vas Albina szabadk6n szuletett - a kiadv6ny az lntezet nagy siker(

szabadkai kiallitAsa (2019. okt6ber 'l 7. - november 1 1 .) alkalm6b6l jelent meg.

4.1.13 Az ismeretlen Kert6sz lmre - Tanul66vek (szerb nyelvfi kiadis)

A Kert6sz lmre lnt6zet vandorki6llit6senak katal69usak6nt megjelent kiadv6ny az i16 eddig szinte

teljesen ismeretlen 6letperi6dusdt mutatja be 1934 6s 1955 kozott: azokra a korai, meghat6roz6

6lmenyekre osszpontosit kiadatlan dokumentumok bemutat6s6val, amelyek a k6s6bbi ir6i

p6lyaszakasz irAnyat, temavalasztasait is meghalilrozzAk. A2019 tavassz6n megjelent katal69us

ezfttal szerb nyelven kertrlt kiad6sra a vandorkiellit6s 2019. okt6beri szabadkai allomasara.

4.1.14 30 6ve szabadon - T6rt6nelemftizet 1989-90-16l

A 30 eve szabadon cim[ 2019 okt6ber6ben megjelent ismeretterjeszt6 munkafuzetet ingyenesen

kapt5k meg a Terror H6za M(zeum rendhagy6 t6rtenelem6raira latogat6 di6kok. A kiadvdny

bemutatja a fiataloknak, hogy harminc 6ve szabadon - k6zel egy nemzed6knyi id6, mely sor6n a

szabadseg 6s a fUggetlens6g r6v6n mi magyarok k6pesek voltunk begy6gyitani a kommunizmus

okozta sebeket. A szabads6g 6s a fttggetlenseg megsokszorozla alkot6er6nket.

4.1.15 Bekes M6rton - Gyarmati lstvan - TakAcs Tam6s P6ter: Budapest hegei

A v6ros 616 mfzeum, amely felt6kenyen 6zi a kdrulotte 6s benne zajl6 konfliktusok emlekeit. Ma

is szdmos olyan helyszin akad, amely h6sies m6labrlval eml6keztet Budapest szenved6seire,

megpr6b6ltat6s6ra. A magyar fdveros a XX. szazad derek6n a konfliktusok gynjt6pontj6ban

helyezkedett el. 1944-45-6s megsz6ll6sai, a lelszttz napos ostrom, a heves bomb6z6sok, majd

1956 forradalma 6s szabads6gharca a hebonls drllapot hossz0 6vtized6t jelentette. A Kdzala-

pitvany gondozesaban megjelent album t6bb mint 60 fot6val dokument5tja, hogy a XX. sz6zad

nyomai meg mindig l6tszanak epitett kOrnyezetunkdn. (Liisd mdg: lll. fejezet, 40. pont, 43. oldal)
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v
A KOzALApirvArv KoMMUNrKAcrora

5.1 Altalenossajt6jelenl6t

A Kozep- 6s Kelet-eur6pai T6rt6nelem 6s Tdrsadalom Kutat6s56rt Kdzalapitv6ny

kommunikaci6jat 2019-ben is kommunikaci6s st6b segitette, amely hetente attekintette 6s

megvitatta a legfontosabb teend6ket, illetve 6rt6kelte az elozo het munkajat. Feladata volt, hogy

a K0zalap[tv6ny feltrletein (k6z6ssegi m6dia, honlapok) felhivja a figyelmet a k[l0nbdz6 intezetek

rendezv6nyeire, programjaira, osszehangolja a kommunikaci6t a t6rsszervez6 intezm6nyekkel,

illetve megszervezze a midiaszerepl6seket, archivdlja azokat (szOveg, k6p 6s mozg6k6p

form6j6ban), valamint kiszolgalja a folyamatos m6dia6rdekl6d6st.
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4.1.16 Roger Scruton: Futobolondok, csal6k, agitatorok - Az rijbaloldal gondolkod6i

Semmi sem leplezte le jobban a kommunizmus kdvet6it, minl a ,,16t hatdrozza meg a tudatof ftlel

6lland6 szajk6zdsa. 6k is tiszteban voltak vele, hogy Karl Max 6llitdsa mer6 teved6s, ezefi azJ.en

hatalmas energiakkal kisereft6k meg a tudat etformAl6sat. Mivel politikai ut6djaik, a kortars

baloldali gondolkod6s k6pvisel6i is tisztirban vannak a vil6g val6di rendjevel, 6jt nappalld t6ve,

konyvtarakat megtolto lendUlettel igyekeznek filoz6fiai alapot teremteni eszmeiknek. Roger

Scruton, az angol konzervat(v filoz6fus szemukra l6gy a levesben, kavics a cip6ben, bors az orruk

alatt. Fut6bolondok, csal6k, agitetorok cim0 kdnyv6ben Scruton nagy turelemmel 6s rendkivul

sz6rakorat6an bontja le a hamis l6gv5rakat. A kotet vegere magunk sem ert,uk, hogyan futhattak

be ekkora p5ly6t a baloldal pehelys0lyO szt6rjai. llletve dehogynem! Csak be kell tiltani az igenyes

gondolkoddrst. A 201s-ben a Bloomsbury altal kiadott, kilenc fejezetb6l all6 kdtet a KOzalapitvany

gondoz6saban jelent meg el6sz0r magyar nyelven 2019 decembereben.



VI

A KOzALApirvAny aRcHivunaArulx revExeruysEce

6.1 Archivum

2019-ben folytat6dott az Archlvumban elhelyezett hagyat6kok rendez6se, valamint a rakt6ri

jegyz6kek iresa.

6.1.1 Kert6sz lmre hagyat6ka

6.1.2 Pusk6s Julianna hagyat6ka

Pusk5s Julianna tOrt6nesz, migraci6kutat6 hagyat6k6nak rendez6se keret6ben folytat6dott a

hagyat6k fot6dokument6ci6jSnak digitaliz6ldsa, a fot6k t6macsoportok szerinti mapp6kba

rendez6se es a fot6k adatainak excel t6bl6zatokba val6 r0gzit6se. A k6szill6 levelt5ri fot6t6r az

eletinterj0kat ad6 csal6dok, illetve egyes meglatogatott amerikai magyar kdz6ss6gek eredeti

felv6teleit, a Pusk6s Julianna altal az amerikai magyar templomokr6l keszitett fot6k kis tdred6k6t,

valamint Pusk6s 1982-ben megjelent Kivdndort6 magyarok az EgyesAft Allamokban 1880-1940

cim( monogr5fi6ja szemara gyojtott fot6masolatokat tartalmazza. Folytat6dott a Puskds-hagyat6k

250 darab magn6kazettat tartalmaz6 gy0jtem6ny6nek digitaliz6l6sa is. A kazeft6k az Egyestrlt

Allamokba kiv6ndorolt els6- 6s masodgenerSci6s magyarokkal keszitett, p6tolhatatlan

6letinterj(kat tartalmazzdk.

6.1.3 A Terror H6za Mizeum f6nymdsolt iratgyfijtem6nye

Befejez6dott a Terror H6za M0zeum 6lland6 kidllitdsdnak dsszeilllt6sa idej6n kulonboz6

magyarorszagi leveltarakb6l f6nymesolatkent kikert 1945-1990 6vkor( iratanyagok

rendez6se. Az iratokr6l digitdlis jegyz6k keszUlt.
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A Kertesz lmre hagyatek fot6gy(jtem6nye folyamatosan b6viil. Az ir6 csal6di hdtter6t 6s

elet0tjanak kU16nb6z6 6llom6sait dokument616 Kert6sz lmre Fot6t6r digitalizelt felv6teleit

tartalmaz6 gy0jtemenye mellett, a Kert6sz lmre lnt6zet eddigi programjait dokumentdl6 fot6k is

feldolgoz6sra kerUltek. A fot6k mindegyike kUl6n jelzetet kapott, melyek a temacsoportok szerint

rendezett mapp5kban, a jelzeteknek kdsz6nhet6en kronologikus sorrendben kovetik egym6st. A

Fot6tdr tematikus gyrlijtem6nyeiben jelenleg 2300 darab felv6tel talelhat6, melyekben a keres6st

ket elektronikus jegyz6k segiti.



6.2 Konyvtir

A Kdnyvtdrba 6s a Foly6irattdrba 6rkez6 kdtetek 6s periodik6k katalogizalesa, illetve jegyz6kel6se

folyamatos.

6.3 lratt6r

Folyamatosan zajlik a Ktizalapitv5ny Ugyviteli iratainak iratt6ri rendez6se. Az iratt6rozott

dokumentumokr6l darabszint( iratt6ri jegyzEk keszUl.
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A Kdzalapitveny 2019-ben a sz6khelye mellett 6 telephely6n folytatta a tev6kenyseget, amelyek

kdziil 3 sajdt tulajdon0 6s 4 b6relt ingatlan.

A telephelyek k6zu[ a Kertesz lmre lnt6zet sz6kh6zak6nt vasArolt Bencztr utcai ingatlan fel0jites

alatt dllt.

A tdbbi ingatlannal kapcsolatban az 5ltaldrnos napi karbantart5si 6s javit6si munk6kat a mUszaki

el6irasoknak 6s szabv6nyoknak megfelel6en v6geztilk. Az Uzemeltet6si csoport a bejelentett

hibak, a saj6t napi hibalist6k 6s a tervezett javitasok list6i alapj6n dolgozott. A javit6si munk6k

nagy r6szet a fontossagi sorrend 6s az anyagi lehet6segek alapjan k6szul6 iitemezes szerint,

kUls6s v5llalkoz6k bevon6saval v6geztUk. A v5llalkoz6kkal vegeztetett javitasi munka m6rt6ke

sokszorosa volt a saj6t l6tszemmal elvegezhet6knek . Az amorlizAci6 miatt ugr6sszeruen n6tt a

szakmunkaig6nyes napijavitasok sz6ma. A szerz6d6tt karbantart6 cegek eves Utemez6s szerint

v6gezt6k feladataikat.

A Terror H6za M0zeumnak helyet ad6 Andrdssy 0ti 6pUletben 5vente egyszer etmenetileg

bez6rjuk a kiellitast, hogy a nagyobb volumen[ karbantartdsi 6s javit6si munkalatokat

elvegezhesstlk. 2019. evi karbantartasi leAlldsra januar 7. 6s 14. kdzott kerirlt sor. A ledllds n6lkUl

v6gezhet6 felijitasi munk6k folyamatosan zajlottak. A m(zeum Uzemeltet6se a folyamatosan 6s
jelent6sen veltoz6 m0szaki jogszab6lyi kdrnyezetnek megfelel6. A sz0ks6ges valtoztatdsok

elv6gzese az Uzemszerl m0kdd6s akadalyozasa n6lktil t6rt6nik.

A Kdzalapitveny 2019. evi tev6kenys€ge soren, a telephelyein rendezett programok, esemenyek

m(szaki felt6teleit minden esetben biztositani tudtuk. A kozteruleti rendezvenyek, tart6s

k6ztertllet-foglalasok valamennyi hat6s6gi enged6ly6t folyamatosan, sajat hat6skdrben inteztuk.

A munkav6delmi el6irasokat minden esetben betartjuk, valamint a munkav6delmi

kockazat6rtekel6si dokument6ci6ban leirt feladatokat folyamatosan v6grehajtjuk.

Az Aradi utcai rakt6rban a kdnyvallomanyt es a m[iszaki anyagokat elkUldnitve t6roljuk. A konyvek

6s egy6b t6rgyak t6rol6s6ra polcrendszert v6sarohunk 6s 6pitettUnk ki, amelyet folyamatosan

b6vitentrnk kell.

A B6thory utcai telephelyen lehet6s6gUnk ad6dott egy pincehelyis6g be es6re, ahol kialakitottunk
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egy p6nzugyi iratt5rat. Ehhez tisztas6gi fest6ssel, kisebb javit6sokkal k6szitettUk el6 a helyis6get,

valamint polcrendszert v6s5roltunk 6s biztositottuk a helyis6g folyamatos p6ramentesit6s6t is.

Ennek kciszdnhet6en egy helyen tudjuk t5rolni a Kozalapitvany p6nzugyi 6s pAlyazati

dokumenteci6j6t. A p6nzUgyi iratter kialakites6val egy r6g6ta fennAll6 tArol6si 6s archiv6l5si

probl6ma old6dott meg.

A K6zalapitvdny telephelyein felUl, kUls6 helyszIneken elhelyezett 6s jelenleg is a K6zalapitvdny

tulajdonSban lev6 ki6llit5sokat, szobrokat illet6en is folyamatosan vegezzuk a karbantartesokat,

javitasokat, illetve a sztiks6ges enged6lyek meg0jitasa is folyamatos. llyen jelleg[ installaci6k,

kidllitdsok a kdvetkez6k:

. A Reagan szobor, a Konrad Adenauer €s a lV. Karoly mellszobor.

. A V6rkert BazArban k6szitett l. Vil6gh6bor[rr6l sz6l6 ki5llit6sunk - a V6rgondnoks6ggal

egyuttm(kddve.

. A V6roshdza parkban a lV. K5roly szobor mdgotti kerit6selemeken elhelyezett,

uralkod6kat dbrizolo installSci6.

. AV6rkert Baz6r el6tti terUleten elhelyezett installaci6 (Egi FUlel6). Az alkotas rendelkezik

azokkal az engedelyekkel, amelyek az elhelyez6s6hez szirksegesek voltak, illetve a

statikai tervekkel, amelyek a stabilit6s6t igazoljdk.

. A M0zeum el6tt az Andr5ssy fton megnyilt 30 6ve szabadon cim( tabl6kiallitas minden

szUks6ges enged6llyel, hozz6j6ruldssal rendelkezik.

Biztositottseg

Biztositottsdgunk teljeskdr(. A Kdzalapitvdny sajdt 6s b6relt ingatlanjai, mUtArgyai 6s install6ci6i,

96pei 6s berendezesei, illetve a szem6lygepkocsik mindenre kiterjed6en biztositottak. A ki6llitott

mutergyak, installdci6k biztositasenak alapja az aktualiz5lt t6teles 6rt6klelt6r. A Terror Hdza

M0zeum el6tti kozteruleten elhelyezett 6s ideiglenes ki6llitasainkon l6that6 m[t6rgyak es t6rgyak

szint6n biztositottak. Harmadik f6lre 6s saj5t dolgoz6inkra vonatkoz6 felel6ss6gbiztositassal is

rendelkezUnk. 2019-ben bizlositesi esem6ny nem tortent.
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