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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet
6ves besz6mol6ja 6s ktizhasznrisfgi mell6klete
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PK-643

A szervezetet nyilvintart6 bir6s6g megnevez6se:

O1 F6vdrosi T6rv6nysz6k

o 1

Tiirgy6v:

1. 2ldciszak terjedelme: eg6sz 6v tored6k 6v L

id6szak kezdete v6ge

Vdlassza ki, hogy a beszimo!6 (6s kiizhaszn0srigi mell6klet) az aliibbiak k6zUl melyikre vonatkozak!

a, Szervezet

b. Jogi szem6ly szervezeti egys6g (szermaztatott jogi szem6ly)

2 0 2 0

2 0 2 o 0 3 L

Szervezet neve:

K6z6p-6s Kelet-eur6pai Ttirt6nelem 6s Tirsadalom Kutat6s66rt K6zalapitvany
Szervezet sz6khelye

lr6nyit6sz6m:
2 Teleptil6s: Budapest

K6zterUlet neve

HAzszAm'.

Hat6r6r KOzteriilet jellege
rit

35.
L6pcs6h6z: Emelet: Ajt6:

Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Jogi szem6ly szervezeti egys6g sz6khelye
lrdnyitoszdm: Telepul6s

KozterUlet neve K6zteriilet jellege

HitzszAm L6pcs6hdz: Emelet: Ajt6:

Nyilvantartasi szim

Ugysz{m
9

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g adriszdma: -E-EE
.Szervezgt., Jogi szem6ly szervezeti egys6g
KepvrseloleneK neve:

K6pvisel6 aliirdsa:

Keltez6s:

Budapest

1 L 2

0 L 0 0 o 7 5 2 6

0 L 0 0 P k 6 0 4 I 1 EEE

3 1 o

Dr. Schmidt Miiria

0 5 2 62 0 2 1
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-A kett6s kiinywitelt vezet6 egyeb szervezet
6ves besziimol6ja 6s ktizhasznrlirigi mell6klete

2020.6v
PK-643

1. Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosft6 adatai

2. Tirgy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s kiizhaszn0 tev6kenysdgek bemutat6sa

3. K6zhaszn0 tev6kenys6gek bemutat6sa (tev6kenys6genk6nt)

1.1 Szervezet

6p-6s Kelet-eur6pai Tdrt6nelem 6s T6rsadalom Kutat6s66rt K6zalapitv6ny
1.2 Sz6khely
lranyit6szem: TelepUl6s:

K6zterUlet

Hdzsz6m'.

neve: KozterUlet

L6pcs6hdz Emelet: Ajt6:

1.1 Jogi szemdly szervezeti egys6g

1.2 Sz6khely
lr6nyft6szdm: TelepUl6s:

Kozten-.ilet neve: Kozterr"ilet jellege:

H6zszam'. L6pcsdhdz: Emelet: Ajt6:

,m1.3 Ugysz6m:

1.4 Nyilv6ntartisi szim:

1.5 Szervezet I Jogi szem6ly szeryezeti egys6g ad6sz6ma: -E-EE
Schmidt M6ria

1 7 2 Budapest

gE00 6 4 1 L 9

0 1 0 L o 0 0 7 5 2 6

2 3 0 1

T9g. A Kaizalapirvdny tovibbi cetjainak megvat6sitisa
Szizad lnt6zereL a Fiabsburg Tdn6neti lnrezlteq a Kom
lmre lntdzetel.

els6dK6zalapiwiny legesen
haszniiatuknak esel6segitdse Hdza

keresztuluzeumon val6sit 6rdek6ben m Ukai'dteriSzizad )o(!alnt6zetet, Kurat6munizmus
valam nt Kendsz

elOsegin a term6szeti
megdnes6q nyomon

allewetul4doniban, !ivobinokiban rdliskultu kial tovdbb6 formibanjavaler irja, kdzz6teszi.eglaeb
tirsadalom sziunarabiztosiria iskulturdl val6 6shozzdf6r6stjevakhoz igytovibbiiivel6d6sr, matirsadal kulturdlmiivdszeti is 6s tudominyos

kutarisdr, azokkOveti viltozisait esjelenkori mlivel6tl6srefolytonos

3.1 Ktizhasznf tev6kenys6g megnevez6se kiizm(ivel6d6s
3.2 Ktizhaszntl tev6kenys6ghez kapcso!6d6 kiizfeladat, jogszabAlyhely:

6vi CXL.

ell6tisr5l 6s a kiizm(vel 6d6s16lmuzeilis int6zm a

3.3 Kdzhaszn0 tev6kenys69 c6lcsoportja: 6s kUlftildi es
3.4 Kiizhasznd tev6kenys6gb6! r6szesUl6k t6tsziima:
3.5 K6zhasznri tev6kenys6g f6bb eredmdnyei:

Kitdlt5 verzi6:3.5.0 Nyomtatviny verzi6:1.0 Nyomtatva: 2O2t.O5.27 LL.Sa.O2

t.9 Szeryezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g
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A kett6s kiinyrnritelt vezet6 egydb szervezet
6ves besz6mok6ja 6s ktizhasznrisigi mell6klete

2020.6v
PK-643

1. Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosat6 adatai

2.Tirgy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s kiizhasznti tev6kenys6gek bemutat6sa

3. Kdzhasznti tev6kenys6gek bemutatdsa (tev6kenys6genk6nt)

1.1 Szervezet

K6z6p-6s Ke I et-eu 16 pai TO rt6n el em 6s Tdrsadalo m Kutat6s 66rt KozalapftvSny
1.2 Sz6khely
lrdnyit6sziim: EEEE relepul6s:

Kozterulet

Hdzszdm'.

neve

L6pcs6h6z: Emelet: Ajto

1.1 Jogi szem6ly szervezeti egysdg

1.2 Sz6khely
lriny(t6szitm: Teleptil6s

KozterUlet neve: KozterUlet jellege:

HAzszdm L6pcs6h6z: Emelet: Ajt6:

1.3 Ugyszdm:

1.4 Nyilvintartdsi szim:

1.5 Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6sz6ma:

EEM,EEEFEEEI 'EEM
1

1.6 Szerv€zet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g
KepvrsetoleneK neve: Dr. Schmidt Mdria

Budapest

Hat6r6r rit

35.

o 0 o 7 5 2 6

2 0 L

3.1 K6zhasznI tev6kenys6g megnevez6se oktatiis
3.2 Ktizhasznf tev6kenys6ghez kapcsol6d6 kiizfeladat, jogszabdlyhely: 20tt. 6vi CXC. ttirv6ny

nemzeti ktiznevel6s16l

3.3 KtizhasznI tev6kenys6g c6lcsoportja: es
3.4 Kiizhasznd tev6kenys6gb6l r6szesti16k t6tsz6ma:
3.5 Kaizhasznd tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:

Kit6lt6 verzi6:3.5.0 Nyomtatv6ny verzi6: 1.0 Nyomtatva: 2O2L.O5.27 LL.'a.O2
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet
6ves besziimol6ja 6s ktizhasznrisigi mell6klete

2020.6v
PK-643

1. Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosft6 adatai

2. Tirgy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s kozhaszn0 tev6kenys6gek bemutatdsa

3. Kdzhasznti tev6kenys6gek bemutatisa (tev6kenys6genk6nt)

1.1 Szervezet

Ktiz6p-6s Kelet-eur6pai T6rt6nelem 6s Tdrsadalom Kutat6s66rt K6zatapitvilny
1.2 Sz6khely
lrdnyit6sz6m: EEEE releptil6s:

KozterUlet

HAzszdm'.

neve

Emelet: Ajt6:

1,1 Jogi szem6ly szervezeti egys6g

L6pcs6hdz:
Hatdr6r

35.

1.2 Sz6khely
lrdnyilosz{m:

Koztertilet neve:

Teleptiles

Kozteriilet jellege:

HAzsz6m:. L6pcs6h6z: Emelet:

1.3 Ugyszim:

1.4 Nyilvantart6si sz6m:

1.5 Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6szdma:

Ajt6:

,m

-EE
1.6 Szerv-.etet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g
KepvrseloleneK neve: Dr. Schmidt Miria

o 1 0 6 L L 9

0 1 0 0 0 7 5 2 6

8 2 0 2

kulturiilis tiriiks6g v6delme
3.2 Ktizhasznf tev6kenys69hez kapcsol6d6 ktizfeladat, jogszabrilyhely: 2001. 6vi LXIV. tirrv6ny

A kulturilis v6delm616l

3.3 K6zhaszn0 tev6kenys6g c6lcsoportla: magyar 6s kUlfaildi 6rdekl6d6k
3.4 K6zhasznU tev6kenys6gb6! r6szesiil6k ft5tszima:
3.5 K6zhaszn0 tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:

Kitdlt6 verzi6:3.5.0 Nyomtatv6ny verzi6:1.0 Nyomtatva: 202L.05.27 LL.52.O2
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3.1 K6zhasznI tevdkenys6g megnevez6se:



A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet
6ves b esziimol"6j a 6s kti z h asz nriiri gi mell6klete

2O2O.6v

PK-643

1. Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosit6 adatai

2. Tirgy6vben v6gzett atapc6l szerinti 6s k6zhasznd tev6kenys6gek bemutat6sa

3. Kiizhasznri tev6kenys6gek bemutatisa (tev6kenys6genk6nt)

1.1 Szervezet

Kdz6p-6s Kelet-eur6pai Ttirt6nelem 6s T6rsadalom Kutatas66rtKilzatapitvilny
1.2 Sz6khely
lrdnyit6szdm:

KozterUlet neve KozterUlet jellege:

H6zszdm L6pcs6h6z: Emelet: Ajt6

1.1 Jogi szem6ly szervezeti egys6g

1.2 5z6khely
lrdnyit6sz6m: TelepUl6s:

Kdzterulet neve: Koztertjlet jellege:

HAzszdm'. L6pcs6h6z Emelet: Ajt6:

1.3 Ugysziim:

1.4 NyilviintartAsi szim:

1.5 Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6szd.ma:

1.6 Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g
KepvrsetoleneK neve: Dr. Schmidt M6ria

Hatar6r rlt

o 1 0 k EOEEEI Eggq
0 L 0 0 0 7 5 2 6

1, I 2 7 0 2

3.1 Kiizhaszn0 tev6kenys6g megnevez6se: kutatiis
3.2 KiizhasznI tev6kenys6ghez kapcsol6d6 ktizfeladat, jogszabilyhely:

3.3 K6zhaszn0 tev6kenys6g c6lcsoportja: 6s kUlftildi i es
3.4 K6zhaszn6 tev6kenys6gb6! r6szesiil6k l6tsz6ma:
3.5 Kdzhasznf tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:

Kitiilt6 verzi6:3.5.0 Nyomtatvdny verzi6: 1.0 Nyomtawa: 2O2L.O5.27 L1,.52.O2
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet
6ves besz6mol6ja 6s ktizhasznrisdgi mell6klete

2020. 6v

PK-643

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

5.1 C6l szerinti juttatds megnevez6se El6z5 ev T6rgyev

KOnyvk6szites 4 000 0

5.2 C6l szerinti juttatas megnevez6se El6z5 6v Targy 6v

5.3 C6l szerinti jutattas megnevez6se El5z5 ev T6rgy ev

C6l szerinti juttatiisok kimutatesa
(6sszesen) 4 000 0

C6l szerinti iuttat6sok kimutat6sa
(minddsszeien) 4 000 0

5. C6l szerinti jutattiisok kimutatdsa
(Adatok ezer forintban.)

6. Vezet6 tiszts6gvisel6knek nyriltott juttatas

6.1 Tiszts6g El6z5 6v (L) T6rgy6v (2)

F6igazgat6 64 431 s7 800

6.2 Tiszts6g Ekjz5 6v (1) Tdrgy 6v (2)

Feliigyel6 Bizottsagi tagok 8 934 10 800

A. Vezet6 tiszts6ovisel6knek nv6itott
juttatiis (mindEsszesen): 446s2 80 950

Kit6lt6 verzi6:3.5.0 Nyomtatviiny verzi6: 1.0 Nyomtatva: 2O2L.O5.27 LL.52.O2



A kett6s ktinywitelt vezet6 egyeb szervezet
6ves besziimoltija 6s ktizhasznrisdgi melldklete

2020.6v

PK-643

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

5.1 C6l szerinti juttates megnevez6se El6zd ev Tdrgy6v

5.2 C6l szerinti juttatds megnevez6se ElSzd 6v Targy 6v

5.3 C6l szerinti jutattas megnevez6se El6z6 6v Targy 6v

C6l szerinti iuttatisok kimutat6sa
(mindtisszeien) 4 000 0

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

6. Vezet6 tiszts6gvisel6knek nyfjtott iuttatas

6.1 Tiszts6g El5z6 6v (7) Tdrsy6v (2)

Kurat6riumi Tagok LL287 12 350

6.2 Tisztseg El5z6 ev (l) rirgy 6v (2)

A. Vezet6 tiszts6ovisel6knek nvriitott
iuttatiis (m i nd6sszesen): 84652 80 950

KitOIt6 verzi6:3.5.0 Nyomtatveny verzi6:1.0 Nyomtatva: 202L.O5.27 11..52.02

C6l szerinti juttatiisok kimutatisa
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet
6ves b esz6mol6j a 6s ktizharrrrii,igi mell6klete

2020.6v

PK-643

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

7. Kdzhaszn0 jogiilftis megillapitilsihoz szU ks6ges mutat6k (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok El6z5 ev (L) T6rgy6v (2)

B. Eves tisszes bev6tel 6 544 130 4 986 606

ebbcil

C. A szem6lyi j6vedelemad6 meqhatirozott r6sz6nek az
ad6z6 rendelkez6se szerinti felhasznilisiirril sz6l6
1996. 6vi CXXVI. tdrv6ny alapjiin atutalt osszeg 358 L28

D. Kiizszolg6ltatisi bev6tel 0 0

E. Normativ t6mogat6s 0 0

F. Az Eur6pai Uni6 struktur6lis alapiaib6l. illetve
a Koh6zi6s Alapb5l nyriitott temogCtes 0 0

G. Korrigilt bev6tel [B-(C+D+E+F)] 6 543 772 4 986 478

H. osszes raforditas (kiadis) 6 2s8 846 5 060 844

l. Ebb6! szem6lyi ielleg( rifordit6s 16729L4 1 317 336

J. K6zhasznf tev6kenys6g r6forditisai 6 203 579 5 023 420

K. Ad6zott eredm6ny 285 284 -74 238

L. A szervezet munkii6ban k6zrem(k6d6 kiiz6rdekfi tink6ntes
tev6kenvs6qet v6qz6 szem6lvek szima
(a kiiz6rilekli 6n k6ntes tev6k6nvs6o16l sz6l6
2005. 6vi LXXXVlll. tdrv6nynek meg-felel6en)

E r6forrAs e I I {tottsdg m utat6i Mutat6 teljesit4se

lgen Nem

Ectv. 32. 5 @) a) KB1+82)/2 > 7.000.000, - Ftl

Ectv. 32. g (4) b) [K1+K2>=0] tr
Ectv. 32. 5 (4) c) Kt 1 + t 2 -A 1 - A2y(H 7 + H 2)>=0, 2 5l n tr

T 6.rs ad al m i t1m o g atoft s eg m utat6 i Mutat6 teljesitese

EcN. 32. 9 (5) a) KC1+C2y(c7+G2) >=0,021

EcN. 32. 5 (s) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=Q,51 tr
Ectv. 32. S (5) c) [(L7+L2)/2>= 10 f6] tr tr

Kitiilt6 verzi6:3.5,0 Nyomtatveny verzi6:1.0 Nyo mtatva: 2021.05.27 11.52.02
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Statisztikai sz6mjele

Nyilv6ntartdsi szdma

Ktiz6p 6s Kelet-eu16pai Ttirt6nelem 6s Tirsadalom
Kutatisi6rt Ktizalapitviny

1122 Budapest, Hatir6r ft 35.

2020.6Y.

Eves besz6mo!6

Budapest, 2021. mijus 26.

a v6llalkoz6s megnevez6se

a vallalkozes cime

a v5llalkozis vezetcije
(k6pviseloje)

,d'

i)
k6

Q.rlljJ

1



Statisztikai szamiel: I 823701 0-9499-56,t.Ol
NyilintartSsi szam : 0.1 -O1 -0007526

Kdz6p 6s Kelet-eur6pai Tairt6nelem 6s Tarsadalom Kutatasa6rt Ktizalapitvan

"A" M6rleg

1t1
Eszktiz6k(aktivek)

adatok E Flban

a villalkozas vezet6je

(k6pvisel6je)

Sorszim A tCtel megneyez6se El6z6 6v
El6z6 6v(ek)

m6dositisai
a b c d

1 Belektetett eszk6ztik (2.+10.+18 sor)

2 l. IMMATERtALtS JAVAK (3.-9. sorok)

3 1. Alap itas.atszervez6s aktive[ 6rteke 0 0 0

4 2. Kiserleti fejlesztes aktivelt 6neke 0 0 0

5 3. Vagyoni erteku jogok
2 659 0 I 708

6 4. Szellemi term6kek 248 999 0 153 085

7 5. Uzleti vagy ceg6rt6k 0 0 0

L 6. lmmaterielis javakra adott el6legek
0 0 0

I 7. lmmaterialis javak ert6khelyesbitese 0 0 0

10 ll. TARGYT ESZKOZOK (11.-17. sorok)

11 1. lngadanok 6s a kapcsol6d6 vagyoni6rt6k jogok 1 941 247 0 4 496 863

2, Mrjvaki berendez6sek, g6pek, jarmfivek 0 0 0

13. 3. Egydb berendezdsek, felszerel6sek, jArmijvek 757 821 0 1 175 937

14. 4. Teny6sz6llatok 0 0 0

15 5, Beruhezasok, felijitasok 2 547 129 0 450 852

tb 6. Beruhdzdsokra adott el6legek 25 537 0 55 647

17 7. Targyi eszkdzok ertekhelyesbit6se 0 0 0

18 lll. BEFEKTETETT pENZUcyt ESZKOZoK (19.-28. sorok)

19 1. Tart6s r6szesed6s kapcso[ velhlkozasban 0 0 0

20 2. Tart6san adott kdlcsdn kapcsolt v6llalkozesban 0 0 0

3. Tart6s jelent6s tulajdoni r6szesedds 0 0 0

22
4. Tartosan adott kdlcsdn jelent6s tulajdoni r6szeseddsi viszonyban a[6
valalkozasban 0 0 0

23 5. Egydb tart6s r6szesedds 0 0 0

24
6. Tartosan adott kdlcsdn egydb r6szeseddsi viszonyban alb
vallalkozAsban 0 0 0

7. Eqyeb tartosan adott kdlcsdn 6 173 0 o t/J
26 8. Tartos hitelviszonyt megtestesit6 ertekpapir 0 0 0

27 9. Befektetet penzrigyi eszkijzdk 6rt6khelyesbitdse 0 0 0

28 10. Betektetett penziigyi eszkdzdk 6rtekel6si krjl6nbdzete 0 0 0

Tirgy6v

6 348 26s

162 79

{;

12.

€, 17

21

Budapest, 2021. majus 26.



Statisztikai szrmlel:'l 823701 0-9499-561 -01

Nyilantartasi szam: 0r-01 -0007526

adatok E F!ban

a vallalkozAs vezetdje
(kepvisel6je)

Sorszam A t6tel megnevez6se
E1626 6v(ek)

modositisai
Tirgy6v

a b c d e

29 B. Fo€6eszk6z6k (30.+37.+46.+53)

30 l, KESZLETEK (31.36. sorok)

31 1. Anyagok 0 0 0

32 2. Befejezetlen termel6s 6s felkesz termekek 21 000 0 92 309

3. Ndvend6k-, hiz} 6s egyeb alatok 0 0 0

4. K6sztermdkek 99 015 0 99 007

5. Aruk 3 859 0 4 063

36 6. K6szletekre adott el6legek 0 0 0

37 [. K6VETELESEK (3S.-15.sorok)

1. Kdveteldsek aruszallit6sb6l ds szolg6ltat6sb6l (vev6k) 3 621 0 348

2. Kdvetel€sek kapcsoft vAllalkozassal szemben 0 0 0

40
3. K6vetel6sek jelent6s tulajdoni r6szesed6si viszonyban lev6

vAllalkozissal szemben
0 0 0

41
9, Nuvetelcsel( egyeo reSZeSeOeSMSZOnyOan rcVO ValIaIK[f.FEilI

0 0 0

42 5. Velbkiivetelesek 0 0 0

6. Egy6b k6vetel6sek 300 303

44 7. Kdvetel6sek 6rtekel6si kiiltinbdzete 0 0 0

L Szermazekos iigyietek pozitiv ert6kel6si kulonbdzete 0 0 0

46 . ERTEKPAPiRoK (1?..52. sorok)

47 1. R6szesed6s kapcsolt vellalkozesban 0 0 0

48 2. Jelent6s tulajdoni r6szesed6s 0 0 0

49 3. Egy6b r6szesed6s 0 0

4. Sajat rdszv6nyek, sajat rjzletreszek 0

51 5. Forgat6si c6l! hitelvszonyt megtestesit6 ertekpapirok 0 0

52 6. Ert6kpapirok 6rtekeEsi kiiliinbtizete 0 0 0

53 lv. PENZEszKOzoK (54.55.sorok)

1. P6nzter, csekkek 15 536 0 6 236

2. Bankbetdtek 6 976 581 15 479 555

56 C. Aktiv id6beli elhat,rolesok (57..59.sorok)

1. Bevdtelek aktiv id6beli elhatdrol6sa 0 88 546

2, Kdltsegek, reforditesok aktiv id6beli elhat6rolisa 4 68S 0 9 958

3. Halasztott reforditesok 0 0 0

ESZK0ZoK dsszesen (1.+29.+56)

Budapest 2021. mrjus 26

Kiiz6p 6s Kelet-eur6pai Ttirt6nelem 6s T6rsadalom Kutat6se6ft Kiizalapitven

"A" M6rleg

1t2
Eszkiizitk(aktivak)

El6z6 6v

34.

?q

38.

39.

43.

0 300 651

7 4M 7S8l

123 8741

ol 15 ssi 821

ol 195 379

45.

0

tlu.

57.

0

13 068 590 ol 22 42s690

94 227 98 504

6 992 117 0l 15 485 7Sl

58.

59.

45.

se 5381

325 186 | o

0

I ol o

0

54.

55. ol



Statisztikai szamiel: 1 823701 0-9499-561-0 1

Nyilantartisi szem: 0l -0'l -0007526

Kttzap 6s Kelet-eur6pai Tairt6nelem 6s T6rsadalom Kutatesa6rt Kaizalapitvin

"A" M6rleg

1t3
Fo116sok (passzivik)

Budapest, 202'1. m,jus 26

adatok E Ft-ban

a vallalkozes

(kepvisel6je)

Sors26m A l6tel megnevez6se El6z6 6v
El6z6 6v(ek)

m6dositisal
Tirgy6v

a b c d

D, Saiett6ke (62.+64.+65.+66.+67+68+7,l.)

I. JEGYZETT TOKE 117 000 117 000

Ebb6l: visszavesarolt tulajdoni r6szesed6s ndvertdken 0 0

II, JEGYZETT DE I,IEG BE NEM FIZETETT TOKE (-) 0 0

65 III, T6KETARTATEK 0 0 0

66 IV. EREDMENYTARTALEK 948 649

67 V. LEKOTOTT IARTALEK 0

68 VI. ERTEKELESI TARTALEK 0 0 0

69 1. Ertekhelyesbites en6kel6si tartal6ka 0 0 0

70 2. Val6s 6rtekel6s ertekelesi tartal6ka 0 0 0

71 VII, AOoZOTT EREDMENY 285 284 0 -74 238

E. C6lranal6kok r/3-75)

1. C6ltartal6k a v6rhato kdtelezettsegekre 0 0

2. Cdltartalek a j6v6beni kdftsegekre 0 0 0

3. Egyeb cdltartaEk 0

F. Kiitelezetk6gek (77.+ 82.+ 92. sor)

77 L HATRASoRoLT KOTELEZETTSEGEK (78.-01. sorok)

1. Hatrasorolt ktitelezettsegek kapcso[ vellalkozassal szemben 0 0 0

2, Hatrasorolt kdtelezettsegek jelentds tulajdoni viszonyban l6vo

vellalkozassal szemben
0 0 079

80
3. Hatrasorolt k6telezettsdgek egyeb r6szesed6si viszonyban l6v6

v5llalkoz6ssal szemben
0 0 0

81 4. Hatrasorolt ktjtelezetts6gek egydb gazd6lkod6val szemben 0 0 0

ol1 065 649 991 411

76.

0l

1 071781 586 448

0 0

0l

ol

;1

ol o

72.

73.

ol

lo

78.

0

0

ot.

ol.

OJ,

64.

74.

75.

663 3651 o

ol o



Statisztikai szamjel: 1 823701 0-9499-56,1 -0t
Nyilantartasi szim: 0't -Ot-0002526

Ktiz6p 6s Kelet-eur6pai Ttirt6nelem 6s Tarsadalom Kutat6se6rt Kozalapitven

"A" M6rleg

1t4
Fo116sok (passzivak)

adatok E FFban

a vellalkozes vezetdje
(kepvisel6Je)

A t6tel megnevez6se El6z6 6v
El6z6 6v(ek)

m6dositisai
Tirgy6v

b c d

82. II. HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK (83..91. sorok)

83 1. Hossz0 lej6ratra kapott kdlcsdndk 0 0 0

84 2. Atv6ltoztathat6 6s 6tvatoz6 kiitvenyek 0 0 0

85 3. Tartozdsok kritv6nykibocsatasb6l 0 0 0

Beruhezasi 6s fejlesztesi hitelek 0 0 0

87 5. Egyeb hosszt lej6rat0 hitelek 0 0 0

88 6. Tart6s kdtelezetts6gek kapcsoft valalkozassal szemben 0 0 0

89
vellalkozAsokkal szemben

tulaj an)

0 0 0

v6llalkozdssal szemben

an8,7 ek
0 0 0

9'1 L Egy6b hosszu lejerat0 kdtelezetts6gek 0 0 0

92 II DRdvt EJARAL TU X6TEL TTSEUE GEK 1 04.(s3. sorok)

1. Rtivid lejaratu ktilcsdntik 0 0 0

0 0 0
OE 2. Rdvid lejarati hitelek 0 0 0

3. Vev6kt6l kapott el6legek 0 0 0

97 4. Kdtelezettsdgek aruszallitesb6l 6s szolgettatesbol (sz6llitok) 865 011 0 485 683

98 5. Velbtartozasok 0 0 0

6. Rdvid lejaratt kdtelezettsdgek kapcsolt vellalkozessal szemben 0 0 0

100
rati kdtelezettsegek jelent6s tulajdoni viszonyban l6v6

vdllalkozdsokkal szemben

7. Rdvid leja
0 0 0

101
8. Rdvid bJarat! k6tel ezettsegek egyeb reszeseddsi viszonyban l6v6
v6llalkozissal szemben 0 0 0

102. 9. Egy6b rdvid lejeratll kdtelezetts6gek 206 770 0 100 765

103 1 0. Kdtelezettsdgek 6rt6kel6si ktildnbdzete 0 0 0

1 1. Szarmaz6kos iigyletek negativ 6rtekel6si kiildnbdzete 0 0 0

105 G. Passziv id6beli elhatdrolesok (106..108, sorok)

106 1. Bev6telek passziv id6beli elhat6roldsa 5 394 314 0 14311206

107 216 346 0 319 503

108 3. Halasztott bevetelek 5 320 500 0 6 220 022

109 Fonisok iisszesen (61.+72.+76.+105. sor)

Budapest, 2021. mdjus 26

l'oo","
a

86.

00

90.

93.

94. - Ebb6l: az atualtoAathat6 ktitv6nyek

1011781 0l 586

96.

99.

104.

10 931 160 0l 20 850 731

t3 068 590 22 428 590



Statisztikai szemiel: 1 82370'l 0-9499.561 -Ol
Nyil6ntartisi sz6m : 01 -01 -0007526

Ktiz6p 6s Kelet-eur6pai Tairtdnelem 6s T6rsadalom Kutatasa6rt Ktizalapiwan

Eredm6nykimutat6s
(6sszktilts6g elj5rissal)

211

Budapest, 2021. majus 26.

adatok E Ft-ban

a vallalkozas vezetoje
(kepvisel6je)

Sorszem A tltel megnevez6se Eloz6 6v
E1626 6v(ek)

m6dositisai
Tirgydv

a b c d

1 01. Belfdldi 6rt6kesites netto erbev6tele 758 821 0 174 351

2 02, Export6rtdkesit6s net6 erbevdtele 0 0 0

3 I. ERTE KEsiTEs NETr6 ARBEVETELE (01+02)

4 03. Sajit termel6s0 k6szletek illominyv6ltozisa 22 625 0 70 866

5 04, Sajit el66llitesl] eszk6zdk aktivalt erteke 5 158 0 10215

6 II. AKTVALT sAJAr TELJEsiTMENyEK ERTEKE (03+01)

7 III. EGYEB BEVEIELEK

I Ebb6l: visszairt 6rtdkveszt6s 150 0 0

05. Anyagkdltsdg 74 648 0 58 588

10 06. lgdnybe vett szoEa[atasok 6rt6ke 2 883 319 0 2 627 266

07. Egyeb szolgaltatasok ertdke 27 902 0 21 084

12 08. Eladott aruk beszezdsi €rteke 2 429 0 679

09. Eladott (kdzvetitett) szobilatasok 6rt6ke 0 0 0

tv. AN GJ E LLE 0 RAF RD ITAsoK (05+06+ 07+08+09 )

15. 10. Berkoltsdg 1 219 755 0 1 11'1 564

16 248 189 0 38 626

12. B6rjaruEkok 204 970 0 167 146

18 v. szEMELY JELLEGu neronoirAsox 1ro+tt+rz1
19 VI, ERTEKcS6KKENEsI LEiRAs

20. VII. EGYEB RAFORDiTASOK

21 Ebb6l: 6rtekvesztes 0 0 0

22
A. UzEMr (IjZLETD TEVEKENysEc EREoitEtve pll+116ry.y.y1.y11;

0t

0

4 730

7 58 821

5 7s7 1431

27 783l,

174351

81 081

9.

11.

13.

14.

1'1, Szemelyi jellegU egy6b kilizetdsek

02 988 ?98 2 707 617

17.

1 672514

253 570

1 343 582

285 383

ol I 317 336

0l 651 11?l

0l -73 812

e



Statisztikai szimjel: 1 823701 0-9499-561.01
Nyi16ntartesi szem : 01 -0'l -0007526

Ktiz6p 6s Kelet-eur6pai Ttirt6nelem 6s Tarsadalom Kutatasa6rt Kdzalapitvan

Eredm6nykimutat6s
(Osszktilts6g eljir6ssal)

2t2

Budapest, 2021. mijus 26.

adatok E Ft-ban

a ubllalkozas vezet6je

(kdpvisel6je)

Sorszim A t6tel megnevez6se El6zri 6v
El6z6 6v(ek)

m6doiiusai
Tergy6v

a b c d

23 13. Kapott (ier6) osztal6k 6s rdszesed6s 0 0 0

24 Ebb6l: kapcsolt vallalkozest6l kapott 0 0 0

25 14. R6szesed6sekb6l szarmaz6 bev6telek, ar{olya mnyeres69ek 0 0 0

Ebb6l: kapcso[ vallalkozastol kapott 0 0 0

27
1 5. Befektetett penziigyi eszkoziikbdl {6rt6kpapirokb6t, ktilcsrintikb<it)

szarmaz6 bevetelek. ek
0 0 0

Ebb6l: kapcsolt vallalkozastdl kapott 0 0 0

16. Egy6b kapott (610) kamatok 6s kamatjellegl1 bev6telek 0 0 0

30 Ebb6l: kapcsoI vallalkozastol kapott 0 0 0

3l 17. P6nzrigyi mrjveletek egy6b bevetelei 383 0 440
Ebb6l: 6rt6keldsi ktlldnb6zet 0 0 0

33 VI I t. PiNZUGYI i,UVELETEK BEVETEL E I (1 3+ 1 4+ 1 5+1 6+,| 7)

34. 18. Reszeseddsekbdl szdrmazo refordi6sok, arfolyamvesztes6gek 0 0 0

Ebb6l: kapcsolt vallalkozasnak adott 0 0 0

Jrl

1 9, Befektetett pdnzrlgyr es2kdzdkb6l (6rtekpapirokb6t, k6lcs6ndkb6l)
szermaz6 retorditasok, 6rfolyamvesAesqlek 0 0 0

Ebb6l: kapcsolt vallalkozasnak adott 0 0 0

38 20. Fizetend6 (fzetett) kamatok 6s kamatjelleg( r6forditesok 0 0 0

Ebb6l: kapcsoft vellalkozasnak adott 0 0 0

40 21. Rdszeseddsek, 6rt6kpapirok, bankbet6tek 6rt6kvesa6se 0 0 0

22. P6nz0gyi mUveletek egy6b refordi6sai 482 0 866

42. Ebb6l: 6rtekelesi kiildnbtizet 0 0 0

43. lx. PENzU G YI trl UVE LETE K RAF0RDITAsa I (1 8+ 1 9+20+21 + 22)

44 B. PENZUGYI MU VELETEK ERED ENYE (V .tX)

45 C. ADozAs ELoTfl EREDilENY (tATB)

46 X. Ad6fi zet6si kdtelezetts6g 0 0 0

47 D. AD6ZOTT EREDMENY (rC.X)

26.

28.

29.

3831 0 4401

35.

39.

41.

-.,

285

285 284

0 866

0

482

.99 -426

-74 ,lll



N;-ilvintartisba vdteli szim

0l-01-0007526

Kelt: Budapest,202l mdjus26

Ktiz6p- 6s Kelet-eur6pai Ttirt6nelem 6s Tirsadalom Kutatis66rt Ktizalapitviny

2020. december 31.

Kenais konvvvltelt vezeto egryib szervezetek eves beszdmololdnak eredmenvkrmutatdsa alap is v6llalkozdsi tevdkenyseg szerint

Statisztikai jelz6szim

I E2370 l0-91199-561 -0 I

adatok eFt-ban

KdziP- es Kelereuropai Tortenelem ds

Td,rsadalom Kutatiis6en Kozalapiwiny

Alaptevekenyseg Viillalkozdsi tevekenyseg Osszesen

Sorsz{m A ti.tel mtgnevez6se Eliizii 6v
Elriz6 6vek

m6dositdsa
'l rirgv[r, El6zii 6v

E16z6 6vek

mridosit{sa
Tirgy6v Eliizii 6v

El6zd 6vek

nr 6dosft{sa
Tdrgy6v

a b C d c f h I I k

I
ERTEKESITES NETTO
Anee\€Trr-e 735 083 l5{J 997 23 138 l5 354 75tt 821 t74 351

AKTIVALT SAJAT
TELJESiTMENYEK
ERTEKE

998 68 I13 26 785 l2 968 27 783 8l 081

3 EGYEB BEVETELEK 5 756 683 4 730 297 460 437 5 757 t43 4 730 734

ebbol 0 0

- tagdij 0 0

- alapitotol kapott betizetis

- timogatdsok 5 753 632 4'727 249 382 437 5 754 014 4'727 686

4
PENZUGYI MUVELETEK
BEVETF,I.E

383 440 383 440

A.
OSSZES BEVETEL
( l.+2.+3.+4.sor)

6 493 117 0 4 957 811 50 983 0 28 759 6 5.14 130 0 4 986 606

- ebbol: kr,zhasznir

tevekenvseg bevetelei
6 489 147 4 957 841 6 489 147 4 957 1141

5
ANYAGJELLEGIJ
RAFORDiTASOK

2942 t79 2 684 639 46 l19 22 978 2 9titi 29ti 2 701 6t"1

6
SZEMELYI JELLEGU
RAFoRDiTASoK

| 667 756 r 302 890 5 158 t4 446 I 6729t4 I 317 336

ebb6l: vezet6

tisztsiqvisel6k iuttatdsai
84 652 tiO 950 84 652 80 950

1
ERTEKCSOKKENESI
LEiRAS

253 570 383 913 253 570 383 913

ll EGYEB RAFORDITASOK I 341 582 65t I 12 I 143 582 651 ll2

9
PENZUGYI MUVELETEK
RAFORDiTASAI

482 866 482 tt66

B.
dsszEs RiFoRDiTiS
(5+6.+7.+8.+9. sor)

6 207 569 0 5 023 420 5l 277 0 37 424 6 258 846 0 5 060 8,1,1

ebbril: krizhasznu

tevekenvsdq riiforditrisai
6 203 579 5 023 420 6 203 5'19 5 023 420

C.
.{DOZAS ELOTTI
EREDM[N}'(A-B)

285 578 0 -65 573 -291 0 -8 665 2E5 2E.l 0 -71 23E

t0
ADOFIZETESI

KOTELEZETTSEC
0 0

D.
TARG\'E\'I
EREDIIi)'iY (('-l0l 285 578 0 -65 573 -294 0 -8 665 285 284 0 -74 238



\vilv{ntart{sba v6teli szfm
0l-01-0007526

Statisztikai jelzdszdm:

I 8237010-9499-561-01

adatok eFrban

Ktizep- es Kelet-europai Trirtinelem ds

Tiirsadalom Kutatrisien Ktizal apiwd.ny

Ktiz6p- 6s Kelet-eur6pai Ttirt6nelem 6s Tdrsadalom Kutatds{6rt Ktizalapftviny
2020. december 31.

TAJEKOZTATO ADATOK

Kelt: Budapest.202l malus 26.

Sorszim -{ t6tel megnevez6se Eltizd 6v
El6z6 6vek
mddositisa Tirg.r"6v

a b c d e

A. 5 494 977 4 343 586
ebbtil. norrativ

B, l 750 0
ebbijl: nornrativ tdmogatis

C 0 0

D.
vagv miis allamtol. szervezett6l

szarnlivo 0 0

E.
A szcnrilyijovedelemado meghatdrozott reszdnek ad6z6 rendelkezise szcrinti
fblhasznrikisrol sz6lo I 996.evi CXXVI- kiutalt

358 128

F bevetel 0 0

He l), i ttn korm dn y z at i k6 I tsi g v-etds i tdm o gatds

Az Eurrlpai LInio strukturdlis. illetve a Koh6zi6s Alapbol nyuitott tamoeatds



I
KozEP- rs rrlrr-runopnr

rOntEN rlru Es rAnsnoelou rurerAsArnr
rOznlap[rvANy

KIEGESZ1T6 IVELLEKLET
A 2020. EVI KETToS KONYWITELT VEZETo EGYEB SZERVEZETEK EVES

BESZAMoLoJAHoz

A kieg6szito mell6klet tartalm6t a Szdmvitelirol sz6lo 2000. C. t6rvdny 96. S (4)
bekezd6s6ben foglalt - 6ves besz6mol6 kieg6szito mell6klet6re vonatkoz6 -

rendelkez6sek szerinti tartalommal 6llitottuk ossze a kdvetkezok szerint:

A K6zalapitv5nyt Magyarorsz6g Korm6nya 1999.6prilis 10-6n alapitotta 117.000 eFt indulo
tok6vel. A Fov5rosi Birosdg 1999. majus 28-dn, 7526. sorszdm alatt vette nyilv6ntart6sba,
egyben kdzhaszn0 szervezett6 minositette.
Az Alapito Okirat 2000. augusztus 29-6n modosit5sra kerUlt, melyben az alapilo az indulo
tokebol 5.000 eFt tozsvagyont kUl6nitett el, mely sem a mtikdd6s sor6n, sem a
kOzalapitv6nyi celok megvalosit6s6ra nem hasznSlhato fel.

A Kdzalapitvdny c6lja tudom6nyos kutat6s, k6zmtivelod6si, oktat6si 6s kultur6lis javak
v6delm6vel kapcsolatos 6llami feladat elldtdsa. A Civil torv6ny szerinti kdzhaszn0s6g
megvalositSsa.

A Kozalapitv6ny c6ljainak megvalosit6sa, 6s a kuratorium ezl szolg6lo dont6seinek
v6grehajt6sa 6rdek6ben 2020.6vben a Terror HAzaMizeumot, a XX. Sz6zad lnt6zetet, XXl.
SzAzad lnt6zetet, Habsburg T6rt6neti lnt6zetet, Kommunizmus Kutato lnt6zetet, valamint a
Kert6sz lmre I nt6zetet mtik6dtette.

.r
\

Adosz6m:

KSH szdmjele

Sz6khelye:

Adok6teles tev6kenys6g kezdete: I 999.06.23

A Ktizalapitv6ny alapit6ja :

Magyarorszig Korm6nya

18237010-2-43

1 823701 0-9499-561 -01

1122Budapest, Hat6ror u. 35.

1



A Kcizalapitvdny f6tev6kenys69 ktire:

94.99'08 M.n.s. egy6b kdz6ss6gi, tarsadalmi tev6kenys6g

K6pviseletre jogosult adatai :

dr. Schmidt lV6ria 1023. Budapest. c0l Baba u. 34.
A k6pviselet m6dja: 0niill6.

A beszimo16 elk6szit6s66rt felel6s:

A Kdzalapitv6ny r6sz6re a kdnywiteli szolgeftat6st 6s
Stockmann Kft. (szekhely: H-l078 Budapest, lstvdn u. 4
Judit, kamarai tag konywizsgdt6 v6gezte. ([/KVK: 005607)

K6nyvvizsg6lat

a besz6mol6 ossze6llit6sdt a
7 . 2110.) reszer6l N6metn6 Rak

A Kdzalapitvdny eves beszdmol6jenak konyvvizsgdl6i ellen<iz6set es v6lem6nyez6s6t a
Szuper-Audit Konywizsgelo es Ad6tanAcsad6 Kft. (szekhely: H-1 

.13g-Budapest, petnehazy
u. 24-26. Cegjegyz6k szam:O1-09-6740 44) teszet6l Nemeth Tames kamarai tag
k6nyvvizsgal6 (MKVK: 004852) vegezte. A besz6mol6t hitetesit6 konywizsg6l6i
v6lem6nnyel l6tta el. A konywizsg5l6 a kdnywizsg6l6i szolgaftatason kivUt has
szolgaltatast nem nyojtott a Kdzalapitv6ny r6sz6re.

Kapcsolt villalkoz6sok bemutatisa:

Az 6ves besz6mol6 a Szdmvitelrol sz6l6 2000. 6vi C. tdrv6ny es a 479t2O16. (X . 28.) Korm.
rendelet a szSmviteli torv6ny szerinti egyes egy6b szervezetek besz6mol6 keszit6si es
konywezet6si kOtelezetts6genek saj6tossdrgai16l szabdlyaival Osszhangban keszitlt.

A Kozalapitv6ny nem rendelkezik kapcsolt v6llalkoz6ssal.

SzSmvitel Politika meghatiroz6 elemeinek bemutatesa

SzSmviteli t6rv6ny szerinti 6ves besz6mo16
SzAmviteli t0rv6ny 1. sz6m0 mell6klet szerinti ,,A" vatozat
526mviteli t0rveny 2. sz6mrj mel16klet szerinti 6sszkoltseg
elj6r5ssal es
47912016. (Xll. 28.) Korm. rendelet 5. melleklete
2020. december 31 .

2021. 6prilis 30.

Beszdmo16 formiija.
Merleg:
Eredm6nykimutat6s

A Kozalapitvdny a szdmviteli nyilv6ntart6sait a kett6s konywezet6s rendszer6ben vezeti. A
kOnywezet6s p6nzneme forint.

A besz5mol6 dsszeellitasa sor6n jelent6s 6sszeg0 hiba, ha a meg6llapitott hibahat6sok
tizleti evet 6rint6 0ssz6rt6ke (el6jelt6l fUggetlen) meghaladja a merlegf6osszeg 2%{.

K6vetel6sek, kdtelezetts6gek

A fizet6si hatdrid6n t0li kovetel6sekre az 6rt6kvesztest egyedi elbir6t6s atapi6n Afiapitjuk
meg. A kovetel6sek 6s a kotelezettsegek konyv szerinti 6rt6ken kerulnek kimutatdsra a
merlegben.

2

Merleg fordu16napja:
M6rlegk6szit6s id6pontja:



K6szletek

A v6sdrolt k6szletek eset6n bekerUl6si 6rt6knek - az elt5zo Uzleti 6vhez hasonloan - a
beszez6si ert6kek alapj6n szdmitott bekerUl6si 6r minosUl. A saj5t el66llit6su k6szleteket
eloSllit6si dron, FIFO m6dszerrel mutatja ki.

C6ltartal6kok

A Kozalap[tv6ny a Szdmviteli tdrv6ny 41. $-ban foglalt gazdasSgi esemenyek bekdvetkez6se
eset6n c6ltarta16kot k6pez.

Aktiv 6s passziv id6beli elhat6rol6sok

A Kdzalapitvdny aktiv id6beli elhatdrol6sk6nt sz5molja el a SzSmviteli t6rv6ny g2 - 33. g-ban
bemutatott gazdas6gi esem6nyeket, ha azok a gazd6lkod6si idoszakban felmerulnek.
A Kdzalapitv6ny passziv idobeli elhat6rolSsk6nt mutatja ki a Sz6mviteli torv6ny 44 - 45. S-
ban bemutatott gazdasdgi esem6nyeket, ha azok a gazddlkoddsi id6szakban felmerultek.

Devizis t6telek 6rt6kel6se

A kulfoldi p6nz6rt6kre szolo kdvetel6sek/kdtelezetts6geUp6nzeszk6z6k Forint 6rt6k6nek
meghat6rozds6n5l az MNB 5rfolyam szolg6l alapul. A devizalvaluta k6szletek cs6kken6se
6tlag6r alapj6n tort6nik.

Amortiz6ci6s szab6lyok

Az 6rt6kcstikken6s elsz6mol6sa az eszkdz Uzembe helyez6s6nek idopontj6tol kezdodik.

A tdrgyi eszkoz6k k6zcitt a Kozalapitv6ny azon eszkdz6ket tartja nyilv6n, amelyek v6rhato
haszn5lati ideje meghaladja az egy 6vet. A t6rgyi eszkozok- beszez6si- 6rt6k6nek
meghatdrozdsakor, a KdzalapitvSny minden kolts6get figyelembe vesz, amely az eszk1z
beszez6s6vel, valamint Uzembe helyez6s6vel klpcsoiatban, az Uzembe helyez6sig
felmerlrl.
A tirgyi eszkozdk 6rt6kcsokken6s6t a v6rhat6 haszn6lati idotartamnak megfeleloen
halArozzuk meg. Az 6rt6kcs6kken6si leirSsi modszerek kozirl a brutt6 ertek alapj6n i linedris
leir6s modszer6t alkalm azzuk.
A 100 eFt egyedi beszez6si ert6k alatti eszk6zdket a beszez6skor egy 6sszegben
6rt6kcs6kkenesi leir6sk6nt kertilnek elsz6moldsra.

A leir6si kulcsok a Kdzalapitvdny saj6toss6gait figyelembe v6ve, a v6rhato hasznos
gletta.rtaq es bizonyos tdrgyi eszkdz6k eset6ben a miradv6nyertek figyelembev6tel6vel a
k0vetkezok szerint kerUltek meghatdrozdsra:

Eszkriz meqnevez6se
Leirisi

kulcs %-a
i ert6kr.i 33,0

Szellemi term6kek 33,0
ln 2,0

be felszerel6sek 14,5
lrodatechnikai n mdsol6k 33,0
Egyeb berendez6sek, felszerel6sek
lrodatechnikai kfllszAzezer Ft bekerUl6si 6rt6k alatt

14,5
50,0
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Behajtasi k6lts69etaleny

Kozalapitv6nyunk a PolgAri Torv6nyk1nyvrdl sz6lo 2013. 6vi V. rcrveny 6:155. g (2)
bekezd6se szerinti behajt6si k6lts6gatalanyt nem alkalmazza.

Jelent5s 6rt6k meghatdrozisa a 96. S (3a) bekezd6s alkalmaz6s5hoz

Kdzalapitvenyunk akkor mutatja be a kiegeszitS mellekletben a Sz6mviteli torveny 1.s2.
mell6klet szerinti [\,46rleg A-valtozatAban es 2.s2. melleklet szerinti Eredm6nykimutat6s A-
v6ltozat6ban arab sz6mmal jelolt t6teleket, ha azok egyenlege meghaladla a targy6vi
merlegfriosszeg 25 %1.

Kiv6teles nagys6gri vagy el6fordul6sU bev6telek:

Kiveteles nagysdg0 vagy elofordul6sf bev6telnek kell tekintetni, ha az egyszeri t6telk6nt
felmerUl6 bev6tel nagys6ga meghaladja az el6zo 6vi arbevetel 20 %-t.

Kiveteles nagysag0 vagy el6fordulds0 kcilts6gek vagy r5fordit6snak kell tekinteni, ha a
t6rgy6vi egy szeri t6telk6nt felmer0l6 kdltseg vagy r6fordit6s 6rt6ke meghalad.la az elozo,6ui
osszes kdltseg vagy relordilas 20 ok-eL

Ad6hat6sigi vizsg6lat

Az ad6hat6sag a Kozalapitv6ny 2020. 6vi szemviteli nyilvantart6sait 6s ad6bevallSsait az
ad6 el6viil6s6n beli.il bdrmikor vizsg6lhatja. A K0zalapitv5ny vezet6s6genek nincs tudomdsa
olyan kcirUlm6nyr6l, amely alapjdn az Ad6hat6sdg a Kdzalapitvany sz{mera jelentcis ad6-es
jarul6k kdtelezettseget allapithatna meg.

Ellen6rz6s sordn feltSrt jelent6s tisszegfi hibak eredm6nyre, eszktiz<ik 6s forrdsok
6llominy6ra gyakorolt hatisa

A KozalapitvanynAl 2020. ev folyam6n ad6hat6sagi, illetve cinellenorzes keret6ben nem
tort6nt jelent6s cisszegU hiba feherasa.

Egy6b tej6koztat6 adatok

Az el6z6 iizleti 6vt6l elt6r6 elj6r6sokb<il ered6, eredm6nyt befoly6solt5 elt6r6sek

indokolesa:

KOzalapitv6nyunkn6l nem fordult elo az elozo uzleti 6vt6l elt6r6 elj6rds, amely az eredm6nyt

befoly5solta volna.

A K<izalapitv6ny tev6kenys6g6nek saj6toss6gib6l ad6d6 jelent6sebb t6telek
bemutatdsa:

A targyi eszkozok k6z6tt kerulnek kimutat6sra a fe''ot Heza Muzeum, 6s Kert6sz lnt6zet
ingatlanai, gepei, berendez6sei, illetve a ki6llit6sokkal kapcsolatos berendezesek, kiSllftisi
targyak.
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2020. m6jus 28. nap.ien hatalyba lepett, az egyes kOzigazgatiisi t6rgy0 t0rvenyek
m6dositas5r6l, valamint ingyenes vagyonjuttat6sr6l sz6lo 2020.6vi XXX. t6rveny 50. S-a
kimondja, hogy a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011 .6vi CXCVT t6rv6ny 1 3.S(3) bekezdese 6s az
6llami vagyonr6l sz6l6 2007.6vi CVt. torveny 36. S(1) bekezdese alapjan a Budapest Xll.
ker0let, belter0let 9646 hrsz.-t, term6szetben a 1125 Budapest, Xll. ker., lstenhegyi 0t 92.
szam alatti, valamint a Budapest Xll. keriilet, belterulet, 9957/6. hrsz.-r], term6szetben a
1125 Budapest, Xll. ker., Hatdrdr rlt 35. sz6m alatti az allam tulajdon6ban l6v6 ingaflanok
ingyenesen a Koz6p- 6s Kelet-eur6pai Tort6nelem 6s Tdrsadalom Kutates6rt K1zalapitvAny
tulajdoniiba kerillnek a K6zalapitvany tudomdnyos kutat6s, kcizmtivel<id6s0gyi, oktat6si 6s
kultu16lis javak vedelm6vel kapcsolatos kdzfeladatai ellStasanak el6segit6se c6ljab6l.

Aktiv id6beli elhatarol6sok kozott kerirlt kimutatasra az a bev6tel (86 905 eFt) melyet a
KozalapiUany tamogat6s formdjdrban m69 nem kapott meg, de a kOlts6gek mar felmerUltek.

Passziv id6beli elhatdrol6sok jelentos r6sz6t (20 311 366 eFt) a kapott t6mogatesok alkotj6k.
Ezek egy resz6t a KOzalapitv6ny m6g nem k6lt6tte el (14 238 612 eFt), masik r6sz6t mar
megkapta 6s beruhAzasra ford itotta.

Az egy6b r6fordit6sok kozul a legjelent6sebb t6tel az adott tiimogatasok (643 144 eFt)
6rt6ke. Az adott tamogatesokat az onkorm6nyzatok, civil szervezetek, stb. palyazati fton
nyertek el. Ezek kozott kiemelked<j az els6 vilagh6bor0s eml6km0vek helyredllit6s6ra,
tudomanyos 6s kultu16lis rendezv6nyek megval6sltasara kiirt paly6zatok.

A vallalkozesi tevekenys6g a Terror H6za Mrlzeum tertilet6n m(kdd6 kdnyvesbolt
bev6tel6b6l, valamint a Kozalapitvany altal kiadott kdnyvek 6rtekesites6b<jl 6ll.

Az ellen6rz6s soran feltart jelent6s 6sszegg hib6k eredm6nyre, az eszkiizdkre 6s

forrasok 5llominy5ra gyakorolt hat6sa 6venk6nti megbont6sban:

A tdrgyevben jelent6s osszegri hiba nem kerult azonosit6sra.

A vezet6 tiszts6gvisel6k, az igazgat6s6g, a feliigyel6 bizotts6g tagjainak foly6sitott

el6legek 6s kiilcs<incik tisszege 6s a neviikben v6llalat garanciek:

Vezet6 tisztsegvisel6 resz6re el6leg, kOlcson nem kerult foly6sit6sra. A KozalapiNanynal

Kurat6rium 6s felUgyel6 bizotts5g m(kodik.

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

szokAsos piaci felt6telek ktiztitt val6sultak meg:

A Kdzalapitvany a kapcsolt felekkel a t6rgyevben nem bonyolitott le Uzleti tranzakci6t.

5

A nett6 arbevetel jelent6s r6sz6t a Terror H5za Mtzeum bel6p6 jegyeinek 6rt6kesites6bol
szArmaz6 bev6tel teszi ki, mely a pand6mia miatt jelent<isen visszaesett.



Anya, illewe leanyv6llalattal szembeni k6vetel6sek, illewe k6telezetts6gek, tart6san

adott ktilcs6n6k kapcsolt viillalkozesbanl

A K0zalapitvdnyndl ilyen jellegri tranzakcr6 nem merult fel. (A K6zalapitvenynak nincs anya,

illetve leSnyvdllalata)

K6vetel6sek kapcsolt villalkozdssal szemben :

A Kozalapitv6nynak nincs kdvetelese a kapcsolt villalkoz5s5val szemben

H6trasorolt k6telezetts6gek kapcsolt v6llalkoz6ssal szemben:

Kdzalapiuenyunk nem tart nyilvdn ilyen jellegU kOtelezetts6get

Tafi6s ktitelezetts69 kapcsolt v5llalkozdssal szemben:

Kcizalapitvdnyunk nem tart nyilvan ilyen jelleg( kotelezetts6get

Rtivid lejirati ktitelezetts6g kapcsolt viillalkoz6ssal szemben:

Kdzalapitv6nyunk nem tart nyilv6n ilyen jelleg0 kotelezetts6get

Azon k6telezetts69ek bemutatesa, amelyek hiitral6v6 futamideje ttibb mint tit 6v:

Kozalapitvdnyunk nem tart nyilvan ilen jelleg( kdtelezetts6get

Z6logjoggal vagy hasonl6 jogokkal biztosltott kcitelezetts6gek (felt ntetve a

biztosit6kok fajtijrit 6s formijiit)

KOzalapiwanyunk nem tart nyilvdn ilyen jelleg0 kdtelezettseget

Visszavis6rolt saj6t r6szv6nyek, saj6t iizletr6szek megszerz6s6re vonatko26 adatok:

A tdrgy6vben nem volt ilyen tranzakci6.

Val6s 6rt6kel6s eset6n bemutatand6:

Tarsas6gunk nem alkalmazta a val6s 6rt6kel6st.

A tirgy6vben foglalkoztatott munkavAllal6k itlagos statisztikai l6tsz6ma, b6r 6s
j6rul6k adatai:

Statisztikai l6tsz6m
B6rkOhseg
Megbiz6si dii
Egyeb szem6ly jellegLi kifizet6sek
J6rulekok

81 f6
666 161 eFt
445 403 eFt

38 626 eFt
167 146 eFt
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Ert6khelyesbit6s, 6rt6kel6si tartal6k alkalmaz6sa miatt bemutatand<i adatok:

- a piaci 6rteken tort6n6 6rt6keles alkalmazott elvei 6s m6dszerei:

- az egyedi eszkdz m6rlegk6szit6skori piaci 6rt6ke 6s kdnyv szerinti nett6 ert6ke,

valamint a ket 6rt6k ktll6nbozete,

- az 6rt6khelyesbit6s nyit6 ert6ke, noveked6se, cs6kkenese, zer6 erteke eszkdz

csoportonk6nt.

Kozalapitv6nyunknel nem tortent ert6khelyesbites.

COVID-1 9 j6rv6ny hat6sa a Kiizalapitv6ny Uzletviteli tev6kenys696re

A Kdzalapitv6ny vezet6se megfontolta a merleg fordul6napjdt k6vet6en a besz6mol6
Osszeallites id6pontjeig tart6 id6szakban fenn6l16 COVID-19 virus j6rvSnyijgyi helyzet
Iehets6ges hatSsait - figyelembe veve az ezzel cisszefi]ggesben meghozott kormanyzati 6s
egyeb int6zkedeseket - is, a Kozalapitu6ny penzugyi- 6s vagyoni helyzet6re, valamint
jovobeni mr.ikddokepess6g6re 6s a penz0gyi kimutatasokra vonatkoz6an.
A jitwiny hat6saval kapcsolatos felmer6sUnk 6s 6rt6kel6siink alapjAn afia a kovetkeztet6sre
jutottunk, hogy a beazonositott hatasok nincsenek olyan jelentos vagy sz6mottev6en negativ
hat6ssal a Kozalapitvdny rdvid tev( (a m6rleg fordul6napj6t kovet6 12 h6napot atfog6
idtjszakra vonatkoz6an) penzUgyi-6s likvidit5si helyzet6re, az eszkozok merlegben
bemutatott ert6kel6s6re, valamint a Kozalapitvany ezen id6szakon beluli Uzleti mtik6d6sere,
amely lenyegesen befoly6solnS, vagy l6nyegesen bizonytalanna tenne a Kozalapitv5nynak a
vallalkoz6s folytatasSra vonatkoz6 k6pess6g6t.

Budapest, 2021. mejus 26.

F6igazgat6
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Ktiz6p 6s Kelet-europai Ttirt6nelem 6s T6rsadalom Kutat6s66rt Ktizalapitv6ny
Ev: 2020.6v

l. sziimh mell6klet

Eszktizii k tis szet6tele

Forrisok dsszet6tele

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

Elcizci el e\'
Megnevezds Viltozds

(%)

eszktiztik

i eszkozok

rilis javak
'6rgyi eszkriztik

ef'ektetett

251 658

5 271 734

6 173

t,93
40,34

0,05

162 793

6 t79 299

6 t73

0,73

27,5 5

0,03 00

64,69

I t 7,22

Kiiveteldsek

Ertdkpapirok

P6nzeszktizdk

t23 874

328 807

0

6 992 tt7

0,95

2,52

0,00

53,50

r95 379

300 65 I

0

l5 485 791

0,87

1,34

0,00

69,04 221,47

157,72

91,44

Aktfv id6beli elhatirol6sok

El<izo dv Tdrgydv
Megnevezds Osszeg

(E FO R6szardny'(%)

Osszeg

(E FO Riszarinl'(%)

Viltoz6s
(%)

Saj6t t6ke | 065 649 8,15 99t 4l 4,42 93,03
Jegyzett t6ke

Jegyzett de mdg be nem tizetett t<jke (-)

Triketartal6k

Eredmdnytartal6k
Lekorirtt tartaldk

Ertdkel6si tartaldk

Ad6zott eredm6ny

r l7 000

0

0

663 365
0

0

285 284

0,00

0,00

5,08
0,00

0,00

2,t I

0,90 I 17 000

0

0

948 649
0

0

-74 238

0,52

0,00

0,00

4,23
0,00

0,00

-0,33

t00,00

1 43,0 1

-26,02
C6ltartal6kok
Ktitelezetts6gek
HAtrasorolt ktitel ezettseg

Hosszri lejrlratri kiitelezettsigek

Rtivid lej drani k0telezettsigek

0

0

I 071 781

0.00

0,00

8,20

0

0

586 448

0,00

0,00

2,61 54,72
Passziv id6beli elhatdroz{sok
FORRASOK(PASSZTVAK)OSSZESEN

Osszeg
(E FO Riszarinv tYnl

Ossze-e
(E Ft) Rdszarinv (ouo)

6 3-13 26sl I t4,8t

Forgrieszktiztik 56,97115 93 t 81 
1

7 1"+l 798 | 7l ,26 2 t4,67

e4 t27l 0,72 98 s04l I A4,54

100,00121 .12s 5e0r 3 068 5901

0,44

t00,00| t7t,62

0l o.ool ul o,ool
8,201 58(' r+81 2.61 II 071 781 t4,72

10 9i I r60t

n 068 s90l
20 8,i0 731

22 428 590

92,96

100,00

90.75



Kiiz6p 6s Kelet-eurripai Tiirtdnelem 6s T6rsadalom Kutat6sri6rt Ktizalapitv6ny

fv: 2020.6v

2. sz6nr[r nrelldklet

Mutat6k

adatok E Ft-ban

Mutaltisziinrok Kipzdsc
llltiz.o idoszak Viiltozris

(E Fr (%) (E Ft) (%) ('Yu\

Bct'ektt: tett eszkdz(ik ar6nya
Br: lb ktetett eszk(iz(ik

l'lszk(izdk tisszcscn

5 529 565

r3 06tt 590
42,31

6 348 265
22 428 590

28,30

Forgrieszktiz0k arinya
l'orsrieszkdzdk+Ah iv id<ibcl i e lhal6roliisok

FlszkdzOk tisszesen

7 539 025
I 3 068 590

57,69
r6 080 325

ffi 71,70

Sajit t6kc ardnya
Sajrit t6kc

0sszcs lirrrils

I 065 649

I 3 068 590
8,r5

991 4lt
22 428 590

4,42

K0telezcttsdgek arinya
Kritclezettsdgek

C)sszcs tbrr6s

I 07t 781

l3 068 590
8,20

586 448

ffi 2,61

'l 0ke multiplik6tur
[]szkdzrik iisszesen

Sajdt toke

l3 06tt 590

I 065 649
I 226.35

22 428 590

ffi 2 262,29

1'6ke tbrg6si sebcssdge
Nctt6 iirbevitcl

Sa.lit t6ke

75 ti ti2 I

I 065 649
7 t,21

174 351

991 4t I
t7,59

l-ikvidit6si nrutatti I
(Current ratio)

Forg6eszkdzdk

Rdvid lei6ratri kiitelezettsdgek

'7 444 798
I 071 781

694,62
15 981 821

5tr6 44{t
2 725,19

t.ikviditrisi nrutat(r IL
(Quick ratio - p"ors rrita)

l'Lrrs6cszk(iziik-kcszlctc k

Rdvid le.iriralrl k(itelezetlstlgek
7 320 924
r 071 Ttil

683.06
t5 786 442

586 44ti
2 691,87

l.ikviditrisi mutat(r Ill
PinzeszktizdklErtiknapirok

Rtivid lei6ratrh ktite lezettsdgck

6 992 |7
I 07t 7til

652,3 8
l5 485 791

586 448
2 640.61

l.ikviditdsi r:rutat<i IV
P6nzcszkdztik

Rrivid le idratri kdtclezettsigek

6 992 |7
I 071 78t

652,38
l5 485 791

586 44tt
2 640,61

Sajrit trike hatikonys6ga
Adrizotl ercdnre n.v

Sai6t t6ke

285 2t\4

I 065 649
26;77

-74 238
991 4l -7,49

Arbcvdtel a16n1'os iizleti
erednrinve

l]zemi ( iiz.leti ) eredtndnr-

Nett6 erbevdtcl

285 383

758 82 I
37,61

-73 812
t74 35t

-42,34

Tokearinyos 0zlcti eredminy
Uzemi ( iizleti ) credminy

Saiit t6ke

285 3{t3

r 065 649
26,78

-73 8t2
991 4l I

-7,45

[Jzemi (iizleti) credminy
Osszes eszkdz

285 3{t3

t3 06tt 590
2,t{t

-73 812
22 428 590

-0,33

:t 1.88

66.89

t24.2ti

54.2 t

-112"57

r84,47

24.70

107 i1

2 7.li0

r5,07

19,1,09

404.76

404.76

-27.97

Eszkdzardnyos iizleti
erellm6nv



Kiizdp 6s Kclct-curripai Tiirt6nelcm ds 
-l'drsadalom Kutatisd6rt Kiizalapitviny

llv:2020.6v

J. szinrri melldklet

lmmateridlis javak 6s tdrgf i cszkiiziik bruttri 6rt6kdnek, halmozott 6rt6kcsiikken6s6nek

ds nett6 6rt6k6nek r'6ltozdsa

adatok E l.'t-ban

Mecnevezis

Itrutro crreK t.rtoKcs0KKenes \rtl(i rti'k
Nyito
6rtek

N6veke-
d6s

Csdkke-
ncs

Atsoro-
l6s

7.ir6
Nyito
drtek

l\oveKeoe s
Cs(ikke-

nes

Atso..r-
lds

7.irb Nl itti 7.ir6I erv lclvcn
1;'l.lii I i

Klsefic-
uii

Alapitds-6tszervezis aktivAlt irtdke 0 0 0 0 0 0

Kiserleti tb.ilesztds akliv:ilt drtdke 0 0 0 0 0 0

Vagl,oni drtekti jogok 43 826 t2 700 -34 56 492 4t t6'7 5 617 46 7t\4 2 659 9 708

Szellcmi telmik 462 2'79 28 239 34 490 552 2l.r 2ti0 t24 t87 337 467 248 999 l5-l 0tt5

Uzleti vagy cigirtek 0 0 0 0 0 0

Imnrateliiil is javakra adott eltilegek 0 0 0 0 0 0

I nrnraleri iil i s .javak irtckholl'c:shitesc 0 0 0 0 0 0

I MMA'I'I'RIAI,IS JAVN K

Ingatlanok is a kapcsol6dci vagyorri ert6kiijogok 2 928 160 2 644 292 5 572 4s2 986 9t 3 88 676 I 075 5{t9 | 94t 247 4 496 863

Miiszaki berendezdsek, gepek. .jirnrlivek 0 0 0 0 0 0

Iigych hercndczesck. lblszerelesek".i6rmtivek I 342897 583 550 I 926 447 5ti5 076 163 107 2 327 750 5t0 757 821 I 175 937
-l'cnydszdl latok 0 0 0 0 0 0

Beruhazisok, fbliri it{rsok 2 547 129 I t72 504 3 268 781 450 852 0 0 2 54'7 129 450 852

Ilcruh nzirsokra adott elii legek 25 537 55 64'7 25 537 55 64',7 0 0 25 537 55 647

l-iirgy i eszk(iz(ik erlekhelyesbitdse 0 0 0 0 0 0

I'At{(iYI tisTKOZOK

M inclrissze'sen:

0 0 0 In.l 25 r 251 I 62 793

6 179 2()t)

2 2 r0 -350



Statisaikai sz{mjel: I E2370 I 0-9-199-56 l -0 I

Itlvikintartisi szim: 0l -01 -0007526

Kiiz6p 6s Kelet-eurripai rtirt6nelenr 6s Tirsadalom Kutatfsd6rt Kiizalap(tvdny

.1. szdrni melldklet

CASH-FLOW kimutatis
rdatok E Ft-ban

Sorszf
A t6trl megnevezdse T6rgydv

A b d

I. I. I\ftikiid6si cash florv (l-lJ. sorok)

la. I a. Adozds elotti crcdminr * -74 238
ebbril: mtikddesre kapott, pdnziigyileg rendezett td!ogatais. 3 358 tt l6

lb. lb. Konekciok az adozis el<itti eredmenvben + -27t5 672
I L Korrigiilt adozils ekitti erednrdn) ( la+ I b) + -2 789 9t0
2. 2. Elsziimolt amonizdci6 + 383 913
3. 3. Elsziimolt drtekvesZes es visszafrds a 0
4. -1. Ciltartalik kdpzis ds t'elhasmdkis ktilainbtizete + 0
5 5. Bef-ektetett eszkdzdk irtikesitdsenek eredrnen + -t'70
6 6. Sziillitoi kOtelezensdg viiltoziba + -396 328
7 7. Egy€b r<tvid lejriratu kdtelezenseg viiltoziisa + -106 005
8 8. Passziv id6bel i elhatiiroliisok vdttozrisa + -t 051 026
9. 9. Vev<iktivetelds viiltoziisa + 3 273
l0 10. F, vevtikdvetelds es v6ltozdsa + -46 622
ll I l. Akiv idribeli elhatriroldsok v6ltozdsa + -4 277
t2. 12. Fizetett ado (n)'eres6g utiin) - 0

13. 13. Fizetett osaa reszesedes - 0
II. II. Befektet6si cash llow (lJ-|8. sorok)
14. I 4. Befektetett eszkdzdk beszerzese - -l 185 613
l5 I 5. Befektetett eszkdzdk eladdsa + 170

16. hankbetdtek rdrlesaese. 0

0
t8 t8 osztalek. reszesedes * 0
III. lll. Finanszfroz{si cash flou, t9-26.
19. I 9. Riszvinykibocsiitiis. t<ikebevoniis (t<ikeemelis) bevilele + 0

20. 20. Ktiw6n)'es hitelviszonlt nregtestesito drrikpap(r klbocsdtdsdnak bevitele + 0

2t 21. Hitel €s k6lcstin tblvdtele + 0
22. 22. + t4 329 413
l) 2-3 ttikekivonds litas 0
24. 24. ds hitel visszatizetise - 0
25 Hirel ds ktilcstin tcirlesztdse. visszafi zetdse - 0
26 dtadott -643 144
IV. IV. P6nzeszktiziik viltozisa (I+II+llJ. sorok) +

27 27. Devizds penzeszkdzdk iitinekelese +
0

V. P6nzeszkiiztik szerinti vfltozisa +

m

-4 007 I 52

.l 185 443

16. Hosszf lejdratra nyrijtott ktilcsdn<ik 6s elhelyezett

t7. I 7. Hosszu lejiiratra nytjtou k6lcs6n0k ds elhelyezett bankbetdtek -

l3 686 269

8 493 674

8 493v.



K6zep- 6s Kelet-eu16pai Tort6nelem 6s Tdrsadalom Kozalapitv5ny

Statisztikai sz6mjel : 182j7 OIO-9 499-56 I -0 I

Nyilrintart6si sz6m: 01 -01 -0007 526

Kiiz6p ds Kelet-eu16pai Tiirt6nelem 6s T6rsadalom Kutat6s66rt Kiizalap(tv:iny

5. szinrir nrell6klet

Tdmogat6si programok bemutat6sa

Vdrkert Bazdrban kialakitott I. vil6gh6bonis kidllit6s 3. szakasz6nak megval6sit6sa

Az I. vil69hriboni kitiir€s€nek l00.6vfordulti.ia alkalm6b6l rendezett centeneriumi iinneps6gsorozathoz kapcsoltid6 megeml6kezdsek.

I 956-os Eml6kdv lebonyolit6sa
Benczdr utcai ingatlan f'elijit6sa
Tenor Hina Mfzeum fbldjit6sa
ldo van! Digit6lis tartalomtejleszt6si projekt
2020. 6vi miikrjddsi t6mogat6s
202O. 6,vi sz.akmai programok t6mogat6sa

2021 . 6vi mtikrid6si t6nrogat6s

2O2l . €,vi sz.akmai programok
Szakmai programok 2.

Kert6sz Imre Int6zet 2018. 6vi miikiid6s6nek t6mogatdsa

Kertdsz Imre Int6zet 2019. 6vi mfikdd6s6nek tiimogatiisa
Kert6sz Imre Int6zet 2O2l . €vi miikrid6s6nek t6mogat6sa
2020. ivi Petofi dij ritadfsa
30 6ve szahadon Emldkdv projektjeinek elok6szit6se 6s megval6sit6sa L szakasz

30 6vc szabadon Eml6k6v projekdeinek el6k6szit6se ds megval6sit6sa II. szakasz

30 6ve szabadon Eml6k6v projektjeinek el6k6szit6se 6s megval6sit6sa IlL szakasz

30 6ve szabadon Eml6k6v projektjeinek el6k6szit6se 6s megval6sit6sa IV. szakasz

Pusk6s Kidllit6si Ktizpont megval6sit6sa

Nemzeti 6sszetartoz6s Eve kultur6lis programjainak megval6sitiisa
K<iz6p- 6s Kelet-eur6pai Ttjrt6nelem 6s T6rsadalom Kutat6s66rt K6zalapitv6ny sz6khely6iil szolgdl6 ingatlan felLijitds6nak 6s etalakitAsenak t6mogatdsa

2019.6vi rendelkezo 6v a magdnszem6lyek ad6jdnak lVo-6r61 t6mogat6sa
2020.6,vi rendelkezci 6v a mag6nszem6lyek ad6.i6nak lV.-ir6l t6mogat6sa



Koz6p- 6s Kelet-eu16pai Tort6nelem 6s Tirsadalom Kdzalapitvdny

TSmogatisi program elnevez6se Vdrkert Baz6rban kialakitott L vilSghdboris kiiillitds 3. szakaszdnak megval6sitdsa

T5mogat6 megnevez6se Emberi E16forrdsok Minisztdriuma

Tdmogatis forrisa k6zponti kijlts6gvetes

TSmogatds id6tartama 2018.05.01 - 2020.06.30

T5mogatdsi aisszeg 1 000 000 000

- ebb6l tiirgv6vre jut6 irsszeg 0

- tdrgy6vben felhaszndlt 6sszeg 0

- tdrgy6vben foly6sitott 6sszeg 0

TSmogatis tipusa vissza nem t6ritend6
Tdrgy€vben felhasznAlt iisszeB 16szletez6se iogcimenk6nt
Szemdlyi 0

Dologi 0

0

Osszesen: 0

TAmogat6s t6rgy6vi felhasznSldsinak sztiveges bemutat6sa

Az l. viliighdbori kito16s6nek 100.6vfordul6ja alkalmdb6l rendezett centen6riumi megeml6kez6seinek legfontosabb tudomdnyos 6s eml6kezetpolitikai

alapvet6seit az Eml6kbizottsiig 6s a Tudomdnyos Tandcsad6 Testtilet krizrisen dolgoztdk ki. 201.8-ban nagyszabdsrl ktizponti programokkal 6s hozzdjuk kapcsol6d6

nyilvdnossdg-munkiival (kidllit6sok, konferencidk) kiviinjiik felkelteni a hazai 6s kiilfrildi ktizons6g 6rdekl6d6s6t. Ennek jegy6ben a Vdrkert Bazdr terUlet6n 201.8.

novembert6l 2020. december 31-ig val6sult meg a V6rkert BazSrban az 6vfordul6s hdrom szintet fel6lel6 tcirt6neti kiiillitiis harmadik szakasza, toviibbd ehhez

kapcsol6d6an egy nemzetk6zi konferencia.

Az iizleti 6vben v6g2ett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatdsa
Tovdbbadott tdmogatdsok koordin5ldsa

Elszimol6s elk6szit6se

Felhalmozdsi



Kdz6p- ds Kelet-eur6pai Tort6nelem 6s Tdrsadalom Kozalapitvdny

Timotatdsi program elnevez6se

Az L viliighiibor kitdrds6nek L00.6vfordul6ja alkalmdb6l rendezett centendriumi

0nnepsdgsorozathoz kapcsol6d6 megeml6kezesek.

Timogat6 megnevez6se Emberi E16forrisok Min iszt6riu ma

Tdmogat6s forrdsa kdzponti kdlts6gvet6s

Tdmogat6s id6tartama 2079 .04 .0L - 2021 .06 .30

T6mogat6si iisszeg 1 000 000 000

- ebb6l tirgydvre jutd dsszeg 392 726 552

- tdrgy6vben felhaszn5lt dsszeg 392 726 552

- tdrgydvben foly6sitott dsszeg 0

T6mogat6s tipusa vissza nem t6ritend6

T6rgy6vben f elhasznilt tisszeg 16szletez6se jogcimenk6nt

Sze m6lyi 32 083 360

Dologi 360 643 192

Felhalmozisi 0

Osszesen: 392 726 552

Az L vildghiiborU kitd16s6nek 1OO. 6vfordul6ja alkalmdb6l rendezett centendriumi 0 n ne ps6gso rozathoz kapcsol6do kiaddsok kolts6geit (koordindci6s iroda,

honlap m(kridtetdsi kcilts6ge, 0j 6rtelmezdsi keret megteremt6se, a nemzetk6zi ktiztiss696rt meghozott Sldozatok felkutatdsa, mel6km(vek feltijitdsa,

orszdgos k6pz6si 6s egy6b porgramok szervezdse, ktizriss6gi eml6kezet er5sit6se, nagyszabdsti kdzponti programok megval6sitdsa, folyamatos pdlydztatds a

helyi kdztlss6gek megeml6kez6seinek 6rdek6ben) fedezi bel6le a Kdzalapitvdny.

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev6ke k6s mok bemutat6sa
PSlyiiztatiis

Nova Gorica-i l. viliighiibor0s Eml6km(

Trianon image-film

Temogat6s t6rgy6vi felhasznil6sdnak sziiveges bemutatiisa



Koz6p- 6s Kelet-eu16pai Tdrt6nelem 6s Tdrsadalom Ktizalapitvdny

Tiimogatisi program elnevez6se 1956-0s Eml6k6v lebonyolitdsa
Timogat6 megnevez6se Emberi Er6fo116sok Miniszt6riuma
Tdmogatis forrdsa kcizponti koltsegvetds

Tdmogatis id6tartama 20L6.O1,.O1, - 2020.02.29

Tdmogatisi iisszeg 1,3 2J,2 700 000
- ebb5l tdrgydvre jut6 dsszeg 0

- tdrgy6vben felhaszn6lt osszeg 0

- t6rgy6vben foly6sitott dsszeg 0
Timogatds tipusa vissza nem t6ritend6
T6rgy6vben felhasznilt iisszeg rEszletez€se iogcimenk6nt
Szemdlyi 0

Dologi 0

FelhalmozSsi 0
Osszesen: 0

Tdmogates t5rgy6vi felhaszndlis6nak sztiveges bemutat6sa
A Kdzalapitvdny ldtja el az 1956-0s eml6kwel kapcsolatban a programszervez6si, pdlydzatkezel6si- ds lebonyolit6i, illetve adminisztrativ funkci6kat. A

nyilvdnossig keret6ben multifunkcion6lis honlapot terveztetett, k6szitetett.

Az iizleti 6vben v6gzett fSbb tev6kenys6gek ds programok bemutatSsa



Kriz6p- 6s Kelet-eu16pai Tcirt6nelem 6s Tdrsadalom Kozalapitv6ny

Tdmogat6si program elnevez6se BenczUr utcai ingatlan felUjitdsa

Timogat6 megnevez6se Emberi Er6forr5sok Miniszt6riuma

Tdmogat6s forrisa kdzponti kolts6gvet6s

T6mogat6s id6tartama 2018.04.01 - 2020.12.31,

Timogat6si iisszeg 2 000 000 000

- ebb6l tirrgy6vre .iut6 dsszeg 359 177 180

- tdrgydvben felhaszndlt t sszeg 359 177 180

- tdrgydvben foly6sitott ctsszeg 0

Tdmogatds tipusa vissza nem tdr(tend6

TSrgy6vben felhaszneft iisszeg reszletez6se jogcimenk6nt

Szem6lyi

Dologi

Felhalmozdsi 359 t77 780

Osszesen; 3s9 L77 180

Tiimogatis t6rgy6vi felhasznilisSnak sziiveges bemutatesa

A Kormdny, az LL28/2O18. (lll. 19). Korm. hatdrozatban a Kdz6p- 6s Kelet-eu16pai T6rt6nelem 6s TSrsadalom Kutatdsi6rt Kozalapitvdnyt bizta meg a Budapest

belterUlet 29673 helyrajzi szdmt, term6szetben az 1086 Budapest, BenczUr utca 46. szdm alatt tal6lhat6 Kert6sz lmre lnt6zetet kialakitsdval, feltjftsiival.

Az uzleti €vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

A Benczir utcai ingatlan felijitdsa 2020. 6vben folyamatos volt.



Kozdp- 6s Kelet-eu16pai Tdrt6nelem 6s Tdrsadalom Kozalapitvdny

Tamogatdsi program elnevezEse Terror Hdza MIzeum felUjit6sa

Tdmogat6 megnevez6se Emberi Er6forrdsok Miniszt6riuma

Tdmogatis forrisa kdzponti kdlts6gvet6s

Timogatds id6tartama 20L8.O5.O7 - 2027.07.29

T6mogatesi 6sszeg 60 000 000

- ebb6l tiirgydvre jut6 dsszeg 60 000 000

- tdrgy6vben felhaszndlt dsszeg 60 000 000
- tirgy6vben foly6sitott 6sszeg 0

Tdmogatds tipusa vissza nem teritend6
T5rgy6vben felhasznelt aisszeg r6szletez6se jogcimenk6nt

szem6lyi

Dologi

Felhalmozdsi 60 000 000

6sszesen: 60 000 000

Tiimogatiis tiirgy6vi felhaszn6lSsdnak s2tiveges bemutat6sa
A Terror Hdza Mdzeum felrijitdsi munkdlatainak megterve26se

Az i.izleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatisa
A felUjitdsi munkdlatok megtervezes6hez kivdlaszt6sra keriiltek a tervez6k, a tervezes folyamatos



Kciz6p- 6s Kelet-eu16pai T6rt6nelem 6s T6rsadalom Kdzalapitvdny

T6mogat5si program elnevez6se ld6 van! Digit;ilis tartalomfejleszt6si projekt
T6mogat6 megnevez6se Emberi Er6forrdsok M iniszt6riu ma

T6mogat6s forrisa kdzponti kolts6gvet6s
TamogatAs id6tartama 2078.72.07 - 2022.O5.15

Timogat6si iisszeg 1 500 000 000
- ebb6l tdrgy6vre jut6 dsszeg 132 388 317
- tdrgy6vben felhaszndlt osszeg 132 388 317
- tdrgy6vben foly6sitott osszeg 0

TSmogatis tipusa vissza nem tdritend6
Tdrgy6vben felhaszn6lt tisszeg r6szletez6se rogcimenk6nt
Szem6lyi 120 648 L10
Dologi lL740 207

Felhalmozdsi

Osszesen:

T6mogatSs t6rgydvi felhaszn5ldsdnak sz6veges bemutatisa
A Magyar Kormdny a 1035/2018. (11.12.) sziimt, digitdlis tartalomfejleszt6s t5mogatds616l sz6l6 Kormdnyhatdrozatban a Ko26p- 6s Kelet-eu16pai Tort6nelem

es Tdrsadalom Kutatiisii6rt Kozalapitvdnyt digitdlis tartalomfejleszt6si feladatokkal bizta meg. A Magyar Kormdny a 1,035/2018. (11.12.) sz;imu, digitdlis
tartalomfejleszt6s tiimogatiisi16l sz6l6 Kormdnyhat6rozatban a Kciz6p ds Kelet-eu16pai Tort6nelem 6s Tdrsadalom Kutat6sddrt Kdzalapitviinyt digitdlis

tartalomfejlesztdsi feladatokkal bizta meg.

Az Uzleti 6vben v€gzett f6bb tev6 k6s amok bemutatisa
ret6ben l6trehozott szakmai munkacsoport elkeszitette a kutatdsi tervet, feldlltotta az 6rtelmezdsi keretrendszert , felm6rte 6s elemezte a nemzetkdzi es hazai

132 388 317



TSmogat5si program elnevez6se 2020. 6vi m(ktidesi t6mogatds

T6mogat6 megnevez6se Miniszterelnoks6g

TSmogatds forrdsa kdzponti kolts6gvet6s

Timogatds id6tartama 2020.01.01 -2020.12.31,

T6mogat6si aisszeg 820 000 000

- ebb6l tirgy6vre jut6 dsszeg 820 000 000

- tdrgy6vben felhaszndlt osszeg 820 000 000

- tdrgy6vben foly6sitott dsszeg 820 000 000

TSmogatas tipusa vissza nem tdrilend6

Tdrgy6vben felhaszn6lt tisszeg r6szletez6se jogcime nk6nt

Szem6lyi 405 574 37 4

Dologi 308 806 055

FelhalmozSsi ros 679 577

Osszesen: 820 000 000

TSmogatiis tirgy6vi felhaszndlSsdnak sztiveges bemutatdsa

A Kitzdp- 6s Kelet-eur6pai T6rt6nlem 6s Tdrsadalom Kutat6sd6rt Kozalapitvdny, ezen beltil a Terror Hdza Mizeum, a XX. Szdzad lnt6zet, a XXl. Szdzad lntdzet, a

Habsburg Tdrt6neti lnt6zet, valamint a Kommunizmuskutat6 lnt6zet m(kcid6si kdlts6geinek tdmogatisa.

Az iizleti 6vben v6 f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

A Kdzalapitvdny 6s a Terror H5za Mrizeum m(kddtetese

Kdz6p- 6s Kelet-eu16pai Tdrt6nelem 6s Tdrsadalom Kozalapitvdny



Kriz6p- 6s Kelet-eu16pai Tort6nelem 6s T5rsadalom Kozalapitvdny

Tdmogat6si program elnevez6se 2020. 6vi szakmai programok tdmogatisa
Tdmogat6 megnevez6se M in iszterelndks6g

Timogat5s forrisa kdzponti kdltsdgvet6s

Timogat6s id6tartama 2020.01.o1 . 2027.O9.27

Timogat6si tisszeg 240 000 000

- ebb6l tiirgydvre .iut6 dsszeg 1,37 436 316
- tdrgydvben felhaszn5lt osszeg 1.37 436 316
- t6rgydvben foly6sitott tisszeg 240 000 000

T6mogatis tipusa vissza nem teritend6
T6rgy6vben felhasznAlt tisszeg 16szlete26se iog€imenk6nt
Szemelyi 44 600 019

Dologi 87 067 670

5 768 627

Osszesen:

T6mogat6s t6rgy6vi felhaszndlis5nak sztiveges bemutat6sa
A Koz6p- 6s Kelet-eur6pai Tort6nlem 6s Tdrsadalom Kutatdsd6rt Kdzalapitv6ny, ezen belul a Terror Hdza Mizeum, a XX. Szdzad lntezet, a xxl. szdzad lntezet, a

Habsburg Tdrt6neti lnt6zet, valamint a Kommunizmuskutat6 lnt6zet szakmai programjainak tdmogatisa.

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

Kommunizmus Aldozatainak Eml6knapja

Bush-szobor dllitdsa

A Terror Hdza MIzeum m(tdrgyillomdnydnak v6delme ds gyarapitdsa

Felhalmoz6si

L37 436 31,6



Kozdp- 6s Kelet-eu16pai Tdrt6nelem 6s Tdrsadalom Kdzalapitvdny

T6mogat6si program elnevez6se 2021. 6vi m(kod6si timo8atds
T6motat6 megnevezEse Miniszterelnciks6g

T5mogatds forr5sa kozponti ktiltsegvet6s

T6mogat6s id6tartama 2021,.O 1.O1,. - 2021,.1,2.3 1,

T6mogat6si iisszeg 820 000 000

- ebb6l tiirgy6vre jut6 6sszeg 0

- tdrgydvben felhaszn6lt osszeg 0

- tdrgydvben foly6sitott 6sszeg 820 000 000

Tdmogat6s tipusa vissza nem tdritend6
Tdrgy€vben felhaszndlt tisszeB 16szlete26se jogcimenk6nt

Szemelyi 0

Dologi 0

Felhalmozdsi 0

Osszesen: 0

Timogatiis tiirgy6vi felhaszndlis6nak sziiveges bemutat5sa
A Kciz6p- 6s Kelet eur6pai Tdrt6nlem 6s Tiirsadalom Kutat5sdirt Kozalapitv6ny, ezen belill a Terror Hdza MLizeum, a XX. Szdzad lnt6zet, a XXl. Szdzad lntezet, a

Habsburg Tort6neti lnt6zet, valamint a Kommunizmuskutat6 lnt6zet m(krid6si kt lts6geinek tdmogatisa.

Az Uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatSsa
A Kdzalapitvdny 6s a Terror H6za Muzeum mUkodtetdse



Koz6p- 6s Kelet-eu16pai Tdrt6nelem 6s Tdrsadalom Kozalapitviiny

T6mogatdsi program elnevez6se 2021-. dvi szakmai programok

TSmogat6 megnevezEse Miniszterelnoksdg / Bethlen Gdbor Alapkezel6

T6mogatis forrSsa kozponti koltsdgvet6s

Tdmogat6s id6tartama 2021.01.01. - 2027.72.37.
Timogatdsi aisszeg 240 000 000

- ebb6l tilrgy6vre jut6 dsszeg 0

- tdrgy6vben felhaszndlt dsszeg 0

- tdrgy6vben foly6sitott dsszeg 240 000 000

Tdmogat6s tipusa vissza nem t6ritend6
TSrgy6vben felhaszndlt iisszeB r6szletez6se jogcimenk6nt

Szemelyi 0

Dologi 0

Felhalmoz6si 0

Osszesen: 0

Tdmogat5s t6rgy6vi felhaszndl5s5nak sztiveges bemutatdsa
A Kdzep- 6s Kelet eur6pai Tdrt6nlem 6s Tdrsadalom Kutatdsddrt Kdzalapitvdny, ezen beliil a Terror H6za MUzeum, a XX. Sziizad lnt6zet, a XXl. Szdzad lnt6zet, a

Habsburg Tort6neti lnt6zet, valamint a Kommunizmuskutat6 lntdzet szakmai programjainak tdmogatdsa.

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenysdgek 6s programok bemutatSsa



Kciz6p- 6s Kelet-eurdpai Tcjrt6nelem ds Tdrsadalom Kozalapitvdny

T6mogatdsi program elnevez6se Szakmai programok 2

T6mogat6 megnevez6se Miniszterelndkseg / Bethlen Gdbor Alapkezeki
Tdmogat5s forrdsa kozponti kolts6gvetds

Tdmogat6s id6tartama 202t.o7.o 7. - 2027.72.37

TSmogat6si tisszeg 390 000 000
- ebbdl tdrgy6vre jutd dsszeg 0

- tdrgydvben felhaszndlt tisszeg 0

- tdrgy6vben foly6sitott dsszeg 390 000 000

Tdmogatds tipusa vissza nem teritend.i
Tirgy6vben felhaszn5lt aisszeg reszletez6se jogcimenk6nt

szem6lyi 0

Do logi 0

Felha lmoz6si 0
(isszesen: 0

T6mogatis tirgy6vi felhaszndlis6nak sztiveges bemutat6sa
A Political Network for Values nemzetkozi szervezet 6ves konferenci6ja 6s a hozzd kapcsol6d6 kis616programok:

A tervek szerint a 2020-ban a koronavirus-jdrvdny miatt elmaradt talSlkoz6nak, a j6rvinyhelyzet fiiggv6ny6ben 2021tavaszdn vagy nyardn Budapest ad

otthont. A rendezv6nyt a Politikai HAl6zat az Ert6kek6rt Magyarorszdg Egyesiilet szervezi, amely 16szdre a sztiks6ges forrdst a Koz6p- 6s Kelet-eu16pai

Tdrtdnelem 6s T6rsadalom Kutatds66rt Kdzalapitv6ny egyuttmUkdd6si megdllapod6s keret6ben biztositja.

Az iizleti 6vben v6gzett fSbb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa



Ktizdp- 6s Kelet-eu16pai Tdrt6nelem 6s Tdrsadalom Kdzalapitv6ny

TSmogatiisi program elnevez6se Kert6sz lmre lnt6zet 2018. 6vi m(kod6s6nek tdmogatdsa
TSmogat6 megneve26se Miniszterelndksdg

Tamogatis forrisa kdzponti kdlts6gvet6s

TSmogatis id6tartama
Timogat6si iisszeg 550 000 000

- ebb6l tiirgyevre jut6 tisszeg 207 690 273
- tdrgyevben felhaszndlt osszeg 207 690 273
- tirgyevben foly6sitott tisszeg 0

T5mogatds tipusa vissza nem teritend6
Tdrgydvben felhasznilt aisszeg rEszlete26se jogcimenk6nt

Szem6lyi 87 512 164
Dologi 28 373 198

91 804 851

dsszesen: 207 690 21,3

Tiimogatiis tiirgy6vi felhasznSlisinak szoveges bemutatisa
A 2017 janudrjiit6l mijktid6 lnt6zet f6 c6lkitr:iz6se az iro em16kenek es szellemi hagyatdkdnak m6lt6 gondozdsa, kiadatlan m(veinek 6s a r6la szo16 irodalmi

anyagok dsszegyU.it6se, feldolgozdsa, sajt6 alii rendez6se, valamint a hazai 6s k0lfoldi kirzgy(jtem6nyekben 6s magdntulajdon ban fellelhet6 dokumentumok
gy(jt6se. A tdmogatds az lnt6zet 6ves m(krid6si ktilts6geit fedezi,

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

K6z- 6s g6piratok, szem6lyes dokumentumok leltirozisa,
Kert6sz lmre irodalmi tev6kenys6g6re vonatkoz6 dokumentumok gy0jt6se, rendszerez6se,

Hang- ds vide6anyagok archivdldsa

Az ismeretlen Kert6sz lmre c. viindorki:illitis megva16sitdsa

s Tuddstdr l6trehozdsa

2018.01.01. - 2020.06.30.

Felhalmozdsi



Koz6p- 6s Kelet-eu16pai Tdrtenelem 6s Tdrsadalom Krtzalapitvdny

Timogatdsi m elnevez6se Kert6sz lmre lnt6zet 2019. 6vi m(kiides6nek tdmogatAsa
T6mogat6 eve2ese

T6mogat6s forrisa kciz nti kdltsdgvet6s
T6mogatds id6tartama 2019.01.01 - 2021.06.30
Tim o 6s0 000 000

- ebb6l ti ut6 6sszeg 284 234 076
- tSrgy6vben felhaszndlt osszeg 284 234 07 6
- tdrgydvben fo sitott osszeg 0

Timogatis ti a vissza nem teritend6
T6rgy6vben felhas2nelt 16szletez6se jogcimenk6nt
Szem6lyi r22 980 702
Dologi 65 984 887
Felhalmozdsi 95 268 487
Osszesen: 284 234 07 6

T6m tdrgy6vi felhasznSlis5nak sziiveges bemutatisa
ituzdse az iro eml6kenek es szellemi hagyat6kdnak m6lto gondozdsa, kiadatlan m(veinek ds a rola sz6l6 irodalmi

anyagok osszegy(jt6se, feldolgozdsa, sajt6 alii rendez6se, valamint a hazai 6s kiilftjldi kozgy(jtem6nyekben 6s magdntulajdonban fellelhet6 dokumentumok
gy(jt6se. A tiimogatds az lntdzet 6ves mfk<id6si k6lts6geit fedezi.

A 2017 janudr)At6l mukod6 lnt€zet f6 c6lk

Az iizleti dvben v6guett f6bb tev6 k 6s programok bemutatisa

K6z- 6s g6piratok, szem6lyes dokumentumok leltdrozdsa,
Kert6sz lmre irodalmi tevdkenys6g6re vonatkoz6 dokumentumok gy(jt6se, rendszerez6se,

Hang- ds vide6anyagok archivdldsa
Digit6lis tud6stdr b6vit6se

Miniszterelnoks6g



Koz6p- 6s Kelet-eu16pai Tdrt6nelem 6s Tdrsadalom Kdzalapitv6ny

Tdmogat6si program elnevez6se Kertdsz lmre lntezet 2021. 6vi m(krid6senek t5mogatdsa
Timogat6 metneve26se Miniszterelnoks6g
TSmogat5s for16sa kdzponti kdltsegvet6s

Timogat6s id6tartama 202 J,.O1,.O 1, - 2021. 1,2.3 1,

T6motatisi aisszet 550 000 000
- ebb6l tiirgydvre jut6 Osszeg 0

- tdrgy6vben felhaszndlt risszeg 0

- tdrgydvben foly6sitott dsszeg 6s0 000 000

Tdmogates tipusa vissza nem t6ritend6
Tdrgy6vben felhaszn5lt iisszeg 16szletez6se iogcimenk6nt
Szemdlyi 0

DoloBi 0

Felhalmozdsi 0

Osszesen: 0

Timogat6s t6rgy6vi felhaszn6lSs6nak sztiveges bemutatAsa
A 2017 janu6rjiit6l mUkod6 lnt6zet f6 c6lkitriz6se az ir6 em16k6nek 6s szellemi hagyat6kdnak m6lt6 gondozisa, kiadatlan mUveinek 6s a r6la sz6l6 irodalmi

anyagok risszegyujt6se, feldolgozdsa, sajt6 alei rendez6se, valamint a hazai 6s knlfoldi kdzgyfijtem6nyekben 6s magdntulajdonban fellelhet6 dokumentumok
gyUjt6se. A tiimogatds az lnt6zet 6ves mUkrid6si krilts6geit fedezi.

Az iizleti 6vben v6gzett fSbb tev6kenys6gek 6s programok bemutatisa
K6z- 6s 96piratok, szem6lyes dokumentumok lelt6rozdsa,

Kert6sz Imre irodalmi tev6kenys6g6re vonatko26 dokumentumok gy(jt6se, rendszerez6se,

Hang- 6s vide6anyagok archivdldsa

Digitdlis tud6stilr b6vit6se

Szakmai programok szervez6se



Koz6p- 6s Kelet-eu16pai Tdrt6nelem 6s Tdrsadalom Kdzalapitv6ny

TAmogat6si program elnevez6se 2020.6vi Pet6fi dij Staddsa

T6mogat6 megnevez6se Mol Nyrt.

T6mogatis forrisa gazddlkod6

Tdmogatis id6tartama 2020.12.18

T6mogatisi tisszeg 7 000 000

- ebbdl tdrgydvre jut6 dsszeg 7 000 000

- tdrgy6vben felhaszndlt osszeg 7 000 000

- tdrgy6vben foly6sitott osszeg 7 000 000

TSmogatis tipusa vissza nem t6ritend6
TSrgy6vben felhasznSlt 6sszeg 16szletez6se iogcimenk6nt
Szem6lyi 7 000 000

Dologi 0

0

Osszesen: 7 000 000

Tiimogatiis tiirgy6vi felhaszndlisdnak sztiveges bemutatdsa
Kdz6p- 6s Kelet-eu16pai Tdrtdnelem es Tdrsadalom Kutatdsddrt Ktizalapitvdny ds a MOL-csoport dltal alapitott Pet6fi-di.iat olyan jeles szem6lyek kapjdk, akik

az elm lt 6vtizedekben kiemelked6en sokat tettek a kii26p-eu16pai n6pek szabadsdgd6rt,

Az Uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatisa

Deutsch Tamds, a Fidesz-KDNP eu16pai parlamenti delegdci6vezet6je 6s K6nya lmre, a Boross-kormdny volt beltlgyminisztere vehette dt a Kozdp- es Kelet-

eu16pai Tdrt6nelem 6s Tdrsadalom KutatdsS6rt Kdzalapitvdny, valamint a Mol Nyrt. dltal kdztjsen alapltotta Pet6fi-dijakat a Terror Hdza M[zeumban.

Felhalmozdsi



Koz6p- 6s Kelet-eu16pai Tort6nelem 6s Tdrsadalom Kozalapitvilny

Tdmogatisi program elnevez6se 30 6ve szabadon Emlekdv projektjeinek el6k6szit6se 6s megval6sitdsa t. szakasz
Timogat6 megnevez6se Miniszterelnoks6g
T6mogat6s forrdsa kozponti kdlts6gvet6s
T6mogat6s id6tartama 2019.01.09 - 2020.06,30
T6mogatisi tisszeg 471377 52a

- ebb6l tiirgy6vre jut6 dsszeg 0

- tdrgy6vben felhaszndlt 6sszeg 0

- tdrgy6vben foly6sitott dsszeg 0
T6mogat5s tipusa vissza nem tdritend6
Tirgy6vben felhasznalt iisszeg r6szletez6se jogcimenk6nt

Szemdlyi 0

Dologi 0
Felhalmozdsi 0
Osszesen: 0

T6mogat6s tArgydvi felhaszndlisinak sztiveges bemutat6sa
Magyarorszdg Kormdnya 30 6ve szabadon cimen eml6k6v szervez6s616l hatdrozott a2 1989-es es 1990-es antikommunista forradalmak 3O.6vfordul6ja
alkalmdb6l. Az 6vfordu1616l va16 m6lt6 megem16kez6s 6rdek6ben - 2019. mdrcius 15. napjiit6l k6t6ves id6tartamra - dr. Schmidt Miirtdt nevezte ki az

eml6k6v koordindliis66rt felel6s kormdnybiztossd. A 30 6ve szabadon eml6kdv Emlekbizottsdgdnak l6trehozisd16l a LOO2/2079. (t. 9.) Kormdnyhat6rozat, a

korm6nybiztos kinevez6s616l 6s feladatai16l a 1,1,23/2079. (lll. 13.) Kormdnyhatdrozat, az emldk6v programj516l a LL24/201.9. ( t. i.3.) Kormdnyhatdrozat
rendelkezik.

Az i.izleti 6vben vdgzett f6bb tev6ken k 6s programok bemutatdsa

Eml6k6v arculat5nak kialakitdsa

Em16kszem rekldmfilm elkiszitdse
Szabadsdgkoncert a H6sdk te16n

Evfordul6s honlap l6trehozdsa

P6lydzatok megvaldsitdsa



Kriz6p- 6s Kelet-eu16pai Tdrt6nelem 6s Tdrsadalom Kdzalapitvdny

Temogatdsi program elnevez6se 30 6ve szabadon Eml6k6v projektjeinek el6keszitese es megva16sitdsa ll. szakasz

T5mogat6 metnevezEse Miniszterelnoks6g

Tdmogat6s forrdsa kozponti k6lts6gvet6s

Timogat6s id6tartama 2019.05.01. - 2020.1,2.31,.

T6mogat6si tisszet L 800 000 000

- ebb6l tiirgy6vre jut6 6sszeg 0

- tdrgy6vben felhasznSlt dsszeg 0

- tSrgy6vben foly6sitott dsszeg 0

T6mogatds tipusa vissza nem t6ritend6
T6rgy6vben felhaszn6lt 6sszeg 16szletez6se iogcimenk6nt
Szem6lyi 0

Dologi 0

Felhalmozdsi 0

6sszesen: 0

Timotat6s t6rgy6vi felhaszndlisinak sztiveges bemutatdsa
Magyarorszdg Kormdnya 30 6ve szabadon cimen eml6k6v szervez6s616l hat6rozott az 1989-es es 1990-es antikommunista forradalmak 30.6vfordul6ja
alkalmdb6l. Az 6vfordu1616l val6 m6lt6 megeml6kez6s 6rdekdben - 2019. mdrcius 15. napjiit6l k6t6ves id6tartamra - dr. Schmidt M6ri6t nevezte ki az

eml6k6v koordinildsd6rt felel6s kormSnybiztossd. A 30 6ve szabadon em16k6v Eml6kbizottsiigitnak l6trehozdsS16l a L002l2OL9. (1. 9.) Kormdnyhatdrozat, a

kormdnybiztos kinevez6s616l 6s feladatai16l a L123120L9. (lll. 13.) Kormiinyhatdrozat, az eml6k6v programj516l a L124/2019. (lll. 13.) Kormd nyhat6rozat
rendelkezik.

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek ds programok bemutatisa

Tabl6kiiillitAs megval6sitdsa a Terror Hdza Mizeum el6tt
Orszdgos 6s nemzetkozi Vdndorkidllitdsa megval6sftdsa

Orszdgos pedag6gustovdbbk6pzds

Fesztivdlokon val6 megjelen6s

Pdlydzatok megval6sitdsa



Ktiz6p- 6s Kelet-eu16pai Trirt6nelem 6s Tdrsadalom Ktizalapitv6ny

Tdmogat6si program elnevez6se 30 dve szabadon Eml6kdv projektreinek el6keszitdse 6s megval6sitdsa lll. szakasz

Timogat6 megnevez6se Miniszterelnoksdg
Tdmogatis for16sa kdzponti kdltsdgvet6s

Tdmogatds id6tartama 2020.01.01. - 2027.72.37.

Timogat6si iisszeg 3 000 000 000
- ebb5l t5rgyevre.iut6 dsszeg 1 610 090 036
- tiirgy6vben felhaszndlt osszeg 1 610 090 036
- tdrgydvben folv6sitott dsszeg 3 000 000 000

T5mogatds tipusa vissza nem teritend6
T6rgy6vben felhaszn6lt 6ss2eg 16szletez6se iogcimenk6nt
Sze me lyi 272 426 923
Dologi 'J, 397 66],443
Felhalmozdsi 'J, 270
Osszesen: 1 610 090 036

Tiimogatiis tiirgy6vi felhaszndlisSnak sziiveges bemutatisa
Magyarorszdg KormSnya 30 6ve szabadon cimen em!6k6v szervez6s616l hatdrozott az 1989-es 6s 1990-es antikommunista forradalmak 30. 6vfordul6ja
alkalmdb6l. Az 6vfordu1616l va16 m6lt6 megeml6kez6s 6rdek6ben - 2019. mdrcius 15. napjiit6l k6t6ves id6tartamra - dr. Schmidt M6ri5t nevezte ki az

emldk6v koordini16sd6rt felel6s kormdnybiztossii. A 30 6ve szabadon eml6k6v Eml6kbizottsdgdnak l6trehoz6sd16l a LOO2/2019. (1. 9.) Kormdnyhatdrozat, a

kormdnybiztos kinevez6s616l 6s feladalat6l a ll23/20L9. (lil. !.3.) Kormdnyhatdrozat, az eml6k6v progra mjir6l a lL24/2Of9. (lll. 13.) Kormdnyhatdrozat
rendelkezik.

Az lizleti6vben vdgzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatdsa

Tab16kiiillitiis megval6sit5sa a Terror Hdza Mrlzeum el6tt
Orszdgos 6s nemzetkdzi Vilndorkidllit6sa megval6sitdsa

Orsz5gos peda96gustovdbbk6pz6s

Fesztivdlokon valo megjelen6s

Pdlydzatok megval6sitdsa



Koz6p- 6s Kelet-eu16pai T6rt6nelem 6s Tdrsadalom Kozalapitv6ny

Timogatdsi program elnevez6se 30 6ve szabadon Emlek6v proje kt einek el6keszitese 6s megval6sitdsa lV. szakasz
T6mogat6 megnevez6se Miniszterelntiks69
T6mogat6s for16sa krizponti kcilts6gvet6s

T6mogatis id6tartama 2021.01.01. - 2022.72.37
T6mogatisi tisszeg 1 s00 000 000

- ebb6l tiirgyevre jut6 dsszeg 0

- tdrgy6vben felhaszndlt os 0

- tdrgy6vben foly6sltott ds 1 500 000 000
TimogatSs tipusa vissza nem t6ritend6
Tirgy6vben felhaszn6lt Ossze 16szlete26se imenk6nt
Szem6lyi 0

Dologi 0
Felhalmozdsi 0
6sszesen: 0

TdmogatCs tSrgy6vi felhaszn616sinak sziiveges bemutatSsa
g Kormdnya 30 6ve szabadon cimen eml6kdv szervez6s616l hatSrozott az 1989-es 6s 1990-es antikommunista forradalmak 30. 6vfordul6ja

alkalm6b6l. Az 6vfordul616l val6 m6lt6 megeml6kez6s 6rdek6ben - 201"9. mdrcius 15. napjJt6l kdt6ves id6tartamra - dr. Schmidt Mdri6t nevezte ki az
eml6kiv koordindldsS6rt felel6s kormdnybiztossd. A 30 6ve szabadon eml6k6v Eml6kbizottsdgdnak l6trehozii sAr6l a 7oo2/2otg. (1. 9.) Kormiinyhatdrozat, a
kormdnybiztos kinevez6s616l ds feladatai16l a LL23l2079. (lll. 13.) Korm6nyhatdrozat, az eml6k6v programjd16l a 7124/2019. (lll. 13.) Kormdnyhatiirozat

rendelkezik.

Magya rorsz5

Az iizleti 6vben vagzett f6bb tev6 k6s mok bemutatdsa

Tab16kidllitiis megval6sitdsa a Terror Hdza MUzeum el6tt
Orszdgos 6s nemzetkcizi Vilndorkidllftdsa megval6sitdsa

Orszdgos peda96gustovdbbk6pz6s

Fesztivilokon val6 megjelen6s

P6lyizatok megval6sitdsa



Koz6p- 6s Kelet-eu16pai Tortdnelem 6s Tdrsadalom Ktizalapitvdny

Tdmogat6si program elnevez6se Puskds Kiiillitiisi K6zpont megvalositSsa
T6mogat6 megnevez6se Miniszterelnoks6g
T6mogatis forrdsa kcjzponti kdlts6gvet6s
T6mogatds id6tartama 2019.04.05. - 2022.01.16
Tdmogatdsi osszeg 3 886 397 608

- ebb6l tdrgy6vre .iut6 dsszeg 44t 796 249
- tdrgy6vben felhaszndlt <isszeg 441,796 249
- tdrgydvben foly6sitott dsszeg 1, 494 768 31,1,

T6mogat6s tipusa vissza nem tdritend6
TSrgy6vben felhaszndlt tisszeg 16szletez6se iogcimenk6nt
Szemelyi 92 460 704
Dologi 37 026 2a8
Felhalmoziisi 318 309 257
Osszesen: 447 796 249

Til st6 felhaszndlds6nak sztiveges bemutatesa
A Magyar Kormdny a Lf8612O79. (lV. 5.) Korm. hatirozatdban a KOz6p- 6s Kelet-eur6pai T6rtinelem 6s Tdrsadalom Kutat6s66rt Kozalapitvdnyt bizta meg a

Pusk6s A16na 16szek6nt megval6sul6 Puskds Kidllitdsi Krizpont (tovdbbiakban: a Puskis MLizeum) tervez6s6vel 6s kialakitiisdval.

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev€kenys6gek 6s programok bemutat6sa

Szakmai munkacsoport feliillitesa
Tudomdnyos Tandcsad6 Testiilet feldllitsa

Koncepci6 kialakitdsa

Mizeum terve26s6nek e16k6szlt6se
(iillitdsi tdrgyak felkutatdsa, restaaurdldsa, beszerz6se



Krizdp- 6s Kelet-eu16pai Tortdnelem 6s Tdrsadalom Kdzalapitvdny

T6mogatisi program elnevez6se Nemzeti 0ssz€tartozds Eve kulturdlis programjainak megval6sitdsa

T6mogat6 metnevez6se
T6mogatis for16sa k6zponti kdlts6gvet6s

T6mogatds id6tartama 2020.02.28. - 2027.72.37

T5mogatisi aisszeg 2 964 255 000
- ebb6l tdrgydvre jut6 dsszeg 895 600 103

- tdrgydvben felhaszn6lt tisszeg 895 500 103

- tdrgy6vben foly6sitott 6sszeg 2 964 255 000

Timogat6s tipusa vissza nem t6ritend6
T6rgy€vben felhasznAlt 6sszeg 16szlete26se logcimenk6nt
Szemilyi 185 703

Dologi 895 414 400

Felha lmoz5si 0

Osszesen: 895 600 103

TSmogatiis tergy6vi felhaszn6lis6nak szaiveges bemutatisa
Magyarorszdg Kormdnya,,A nemzeti tjrsszetartozds dve" elnevez6ssel szervez megeml6kez6s-sorozatot az els6 vildghitborit kovet6 Pdrizs k6rny6ki bdk6k 6s a

Magyar Ki16lysdgot srljt6 Trianoni b6kediktdtum 100. 6vfordul6jiira. Az eml6k6v tort6neszszakmai felUgylet6vel a Korm6ny Prof. Dr. Schmidt Mdridt a Koz6p-

ds Kelet-eu16pai Tdrtdnelem 6s Tdrsadalom Kutatdsd6rt Krizalapitvdny (tovdbbiakban: a Kdzalapitvdny) f6igazgat6jdt bizta meg.

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

Arculati elemek terve26se 6s megval6sitdsa

lmdzsfilm kdszitdse

Kiadvdnyterjesztds

Rekldmkampdny

Emberi Er6forrSsok Minisztiriuma



Koz6p- es Kelet-eu16pai Tdrt6nelem ds Tdrsadalom Ktizalapitv6ny

TAmogatisi program elnevez6se

Kdz6p- ds Kelet-eu16pai Tdrt6nelem 6s Tdrsadalom KutatdsS6rt Kcizalapitvdny sz6khely6iil

szolgdl6 ingatlan fehijitiisdnak 6s 6talakitdsdnak tdmogatdsa

T6mogat6 megnevez6se Miniszterelnoks6g

T6mogat6s forrSsa kdzponti kdlts6gvet6s

T6mogat6s id6tartama 2020.to.20. - 2022.06.30

T5motat6si tisszeB 1 000 000 000

- ebb6l tirrgydvre juto dsszeg 3 274 467

tdrgy6vben felhaszndlt dsszeg 3 274 467

- tdrgy6vben foly6sitott dsszeg 1 000 000 000

T6mogatSs tipusa vissza nem teritend6
T5rgy6vben felhaszn6lt aisszeg r6szletez6se iogcimenk6nt
Szem6lyi 3 262 707

Dologi 17 760

FelhalmozSsi 0

Osszesen: 3 274 467

TimogatSs tirgy6vi felhaszn5lSsinak sziiveges bemutat6sa

Kriz6p- 6s Kelet-eu16pai Tdrt6nelem 6s T6rsadalom Kutatds66rt Kdzalapitveny sz6khely6Lil szolgdl6 ingatlan fehijitis6nak 6s dtalakit6sdnak timogatdsa

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa
el6k6szit6si feladatok



Koz6p- 6s Kelet-eu16pai Tdrt6nelem 6s Tdrsadalom Kdzalapitveny

Timogatdsi program elnevez6se

Koz6p- 6s (elet-eu16pai Tdrtdnelem 6s T6rsadalom Kutatdsd6rt Ktizalapitv6ny tulajdon6ban

l6v6 lstenhegyi r.iti ingatlan fehijitiisdnak 6s dtalakitdsdnak tdmogat6sa

Timogat6 megnevez6se Miniszterelndks6g / Bethlen Gdbor Alapkeze16

Timogat6s forr5sa kdzponti kolts6gvet6s

Tdmogatds id6tartama 2A2L.0L.O7. - 2022.12.3 1.

Tdmogatisi tisszeg 1 200 000 000

- ebb6l tirgy6vre jut6 dsszeg 0

' tdrgy6vben felhaszndlt cisszeg 0

- t6rgyevben foly6sitott dsszeg 1 200 000 000

T6mogatis tipusa vissza nem t6ritend6

T5rgy6vben felhaszn6lt iisszeg r6szletez6se iogcimenk6nt
Szem6lyi 0

Dologi 0

FelhalmozSsi 0

Osszesen: 0

Tiimogatis tdrgy6vi felhaszn6l6s5nak sztiveges bemutat6sa

A fel[Jitott ingatlan lesz a Krizalapitvdny k6t tudom6nyos munkaszervezet€nek - a milt szdzad t6rt6nelmdnek tudomdnyos vizsgdlata, ezen beli.il is els5sorban

a magyar 6s a kdz6p-kelet-eu16pai tdrt6nelemi, politikai 6s tdrsadalmi folyamatok kutat6sa, feldolgozdsa 6s bemutatdsa c6ljiib6l 1999-ben l6trehozott XX.

Szdzad lnt6zetnek, valamint a t€rs6g0nk jeleninek, .jov6i6nek 6s a fejl6d6si lehet6s6geinek tdrsadalomtudomdnyi vizsgdlatdra, elemz6s6re alapitott, jelenleg

b6relt ingatlanban tev6kenyked6 XXl. Szdzad lnt6zetnek - a sz6khdza.

Az tizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa



Kriz6p- 6s Kelet-eu16pai Tcirt6nelem 6s Tdrsadalom Ktizalapitvdny

TSmogatdsi program elnevez6se 2019.6vi rendelkez5 dv a magdnszem6lyek ad6jiinak 1%-5161 tdmogat6sa
Tdmogat6 megneve26se

Timogatis for16sa kdzponti kdltsegvet6s

Tdmogatis id6tartama 2020.01.01. - 2020.72.37.
T5mogatdsi tisszeg 358 385

- ebb6l tdrgydvre jut6 tisszeg 358 385
- tdrgy6vben felhaszndlt Osszeg 358 385
- tdrgydvben foly6sitott Osszeg 0

T6mogatds tipusa vissza nem t6rftend6
T6rgy6vben felhasznilt aisszeg 16szletez6se jogcimenk6nt

Szem6lyi 0

Dologi 358 385
Felhalmozdsi 0
Osszesen: 358 385

Tdmogatds t6rgy6vi felhasznd15s5nak szaiveges bemutatisa
A tdmogatiist gy(.ttem6nygyarapit5sra forditottuk.

Az iizleti 6vben f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa



Kciz6p- 6s Kelet-eu16pai Tdrtenelem 6s Tdrsadalom Kozalapitvrny

Temogatisi program elnevez6se 2020.6vi rendelkez6 dv a magdnszemelyek ad6j;inak 1%-5161 tdmogat6sa
Tdmogat6 megnevez6se

Tdmogatis forrdsa k6zponti kolts6gvet6s
Timogatds id6tartama 2020.01.01. - 2020.12.3',t.

T6mogatdsi aisszeg 1,27 645
- ebb6l tdrgy6vre jut6 dsszeg 0
- tdrgy6vben felhaszndlt osszeg 0

- tdrgy6vben foly6sitott dsszeg t27 64s
Tdmogatds tipusa vissza nem teritend6
Tdrgy6vben felhaszn5lt tisszeg r6szletezdse iogcimenkdnt
Szem6lyi 0
Dologi 0

Felhalmoz5si 0

Osszesen: 0

Tiimogatiis t6rgydvi felhasznSlisinak sztiveges bemutatisa

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa



FUGGETLEN K6NYVvIZSGALoI JELENTES

A Ktiz6p- 6s Kelet-eur6pai Ttirt6nelem 6s Tirsadalom Kutatisi6rt Ktizalapftv{ny kuratoriurndnak

V6lem6ny

Elv6gea0k a Ktiz6p- 6s Kelet-eur6pai Ttirt6nelem 6s Tirsadalom Kutatrisd6rt Ktizalapitviny (,g
Kdzalapitviiny*) 2020. evi dves beszimoloj6nak kdnywizsgrllatdt, amely 6ves besz6mol6 a 2020. december 3l-i
fordul6napra k6szitett mdrlegkil - melyben az eszkdzrik 6s forr6sok egrezri v6gtisszege 22.428.590 eFt, az ad6zott
eredmeny -74.238 eFt vesztes6g. melybril kdzhasznri eredmeny -65.573 eFt veszteseg, v6llalkoz6si erednrdny -

8.665 eFt vesztes6g -. 6s az ugJanezen id<iponttal vdgz6diS iizleti 6we vonatkoz6 eredmdnykimutatrisb6l. valamint a
szlmviteli politika jelent6s elemeinek dsszefoglaliis6t is tartalmaz6 kiegdvitci mell6kletkil rill.

VdlemdnyUnk szerint a melldkelt dves besz6mol6 megbfzhat6 ds val6s kdpet ad a Kdzalapitv6ny 2020. december 3l-6n
fenn6ll6 vagyoni ds p6nztigyi helyzetdr6l. valamint M ezen idriponttal vd,gziSdiS Uzleti iwe vonatkozo jovedelmi

helyzetdr<il a Magyarorszdgon hat6lyos, a szimvitelr<il sz6l6 2000. 6vi C. ttirv6nnyel Osszhangban (a tov6bbiakban:

,,sziimviteli tcirvdny").

A v6lem6ny alapja

Ktinywizsg6latunkat a Magyar Nemzeti K6nywizsgdlati Standardokkal osszhangban ds a kdnywizsgdlatra vonatkoz6

- Magyarorszigon hat6lyos - tdrvdnyek 6s egy6b jogszabrilyok alapjin hajtotruk v6gre. Ezen standardok irtelmdben
fenn6ll6 felelcissegtink kivebb leir6sit jelentdstink ,,4 kiirDnni:sgdl6 dyes bes:dmol6 kAnyni:sgdlatdirt val6

fele\5ssege" tuPur luta,lmzzza.

FUggetlenek vagyunk a tdrsas.igt6l a vonatkoz6, Magyarorszdgon hat6lyos jogszabrilyokban ds a Maryar
Ktinywizsg6l6i Kamara ,"A ktinywizsgril6i hivatris magatartrisi (etikai) szabAlyair6l 6s a fegyelmi eljrinisr6l sz6l6
szabillyzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kdrddsek tekintetdben a Kdnywizsgril6k Nemzetkiizi Etikai
Standardok Testi.ilete 6ltal kiadott ,jrlemzetktizi etikai k6dex kamarai tag k6nywizsg6l6knak (a nemzetkiizi

fliggetlensdgi standardokkal egybefoglalva)" cimri k6zikdnyvdben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, 6s

megfeleltink azDgyanezen norm6kban szerepl6 tov6bbi etikai el6ir6soknak is.

Meggytiz6ddstink, hogy az dltalunk megszerzett k6nywizsgdlati bizonyitik elegend<i ds megfelel<i alapot nytijt
vdlemdnytinkhdz.

Egy6b informrici6k: A kiizhasznrisigi mell6klet

Az egydb inform6ci6k a Ktiz6p- 6s Kelet-eur6pai Ttirt6nelem 6s Tirsadalom Kutatrisi6rt Ktizalapftviny
2020. dvi kdzhasznts6gi mellikletdb6l rillnak. A vezetds felel6s a ktizhasznrisdgi mell6kletnek a3501201I (XII.30.)
Kormiinyrendelet vonatkoz6 e16ir6saival tisszhangban tdrtdn<i elkdszftisdirt. A fliggetlen k6nywizsgri16i
jelentdsiink ,.Vdlemdny" szakaszdban az dves beszdmol6ra adott vilemdnytink nem vonatkozik a kozhaszntsdgi
melldkletre. ds a ktjzhasznrisrigi mell€kletre vonatkoz6an nem bocs6tunk ki semmilyen formrijt bizonyossdgot
nyijt6 kUvetkezet6st.

Az 6ves besz6mol6 iiltalunk vdgzett kdnywizsgillatrival kapcsolatban a mi felelossdgtink a ktjzhaszntsrigi
melldklet 6tolvasdsa ds ennek sor6n annak mdrlegeldse, hogy a kdzhasznris6gi mell€kletben foglalt egydb
informilci6k linyegesen ellentmondanak-e az dves beszdmo16nak yagy a kdnywizsgrllat sor6n szerzett
ismereteinknek, vagy egydbkdnt rigy tiinik-e, hogy azok ldnyeges hibris rillft6st tartalmaznak. Ha az elvegzett

//



munkAnk alapjrin arra a k6vetkeztetdsre jutunk, hogy a kdzhasznrisdgi meltdklet ldnyeges hibes ellit6st tartalmaz,
kdtelessdgUnk err<il ds a hibrls allit6s jellegdr5l jelent6st tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni val6nk.

A vezet6s [6s az irinyitdssal megbfzott szem6lyekl felel6ss6ge az 6ves beszdmoki6rt

A vezetds felelos az dves besz6mol6nak a szdmviteli tcirvdnnyel dsszhangban tiirtdn6 6s a val6s bemutatils
kcivetelmdnydnek megfelelci elkdszftdsddrt, valamint az olyan belsci kontrolldrt, amelyet a vezet6s sziiksdgesnek
tart ahhoz, hogy lehetcivd viljon az akilr csaliisb6l, akrir hibrib6l eredri l6nyeges hibris 6llit6sr6l mentes 6ves

beszfmol6 elk6szitdse.

Az dves beszdmolo elkdszftese sorin a vezetds felekis azdrt, hogy felmerje a K0zalapitvdnynak a vdllalkoz6s
folytat6s6ra val6 kepessdget es az adott helyzetnek megfelelcie nkozzetegye a v6llalkoz6s folytatrisrlval kapcsolatos
inform6ci6kat, valamint a vezetds felel a viillalkozds folyatrisdnak elvdn alapu16 dves besz6molS ossze6llitdsedrt.
A vezetesnek a vdllalkoz6s folyatrls6nak elvdb6l kell kiindulnia. ha ennek az elvnek az drvdnyesiil6s6t elr6r6
rendelkezds nenr akaddlyozz4 illetve a v6llalkozdsi tevdkenys6g folytatds6nak ellentmond6 tenyezo, kciriilm6ny
nem 6ll fenn.

Az irdnyitdssal megbfzott szem6lyek fele16sek a Kdzalapftvriny pdnzi.igyi besz6mol6si folyamatinak
felUgyeletdert.

A kiinpvizsgdl6 6ves besz{mol6 ktinywizsgilatd6rt vaki felel6ss6ge

A kdnywizsg6lat sor6n cilunk kell5 bizonyoss6got szerezni arr6l, hogy az dves besz6mol6 eg6sze nem tartalmaz
akiir csal6sb6l, ak6r hibrlb6l ered6 ldnyeges hibes 6llitest. valamint az, hogy ennek alapjrin a vdlemdnyiinket
tarlalmaz6 fi.iggetlen k<inywizsgril6i jelentdst bocsiissunk ki. A kell<i bizonyoss6g magas fokf bizonyossrig, de
nem garancia arra. hogy a Magyar Nemzeti Konywizsg6lati Standardokkal dsszhangban elvdgzett konywizsg6lat
mindig felt6rja az egydbkdnt l6tez6 ldnyeges hibiis 6llitast. A hibris ellit6sok eredhetnek csal6sb6l vagy hibrib6l, 6s

ldnyegesnek mincisiilnek, ha 6sszerti lehet az a vilrakozfus, hogy ezek dnmagukban vagy egytittesen
befolyrisolhatjdk a felhasznril6k adott 6ves beszimo16 alapj6n meghozott gazdasilgi dontdseit.

A Magyar Nenrzeti Kcinywizsg6lati Standardok szerinti kcinywizsg6lat egdsze sor6n szakmai megitdl6st
alkalmazunk 6s szaknrai szkepticizmust tartunk fenn.

Toviibbil:

o Azonositjuk 6s felmdrjiik az dves besz6mo16 ak6r csal6sb6l, ak6r hibrib6l eredti ldnyeges hibris dllftrisainak
kockiizatait, kialakftjuk ds vdgrehajtjuk az ezen kock6zatok kezelds6re alkalmas k6nywizsgailati
elj6r6sokat, valamint elegend6 ds megfelelci kdnywizsgrllati bizonyftdkot szerzunk a vdlemdnyiink
megalapoz6siihoz. A csal6sb6l ered6 ldnyeges hibris illitris fel nem t6rris6nak kockrizata nagyobb, mint a

hibeb6l eredci6, mivel a csal6s magrlban foglalhat dsszej6tszdst, hamisit6st, sz6nddkos kihagydsokat, tdves
nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll feli.ilirrisrit.

o Megismerjiik a kdnywizsgiilat szempontjdb6l releviins bels6 kontrollt annak 6rdekdben. hogy olyan
kdnywizsg6lati eljdrdsokat tervezziink meg, amelyek az adott kdriilmdnyek kdzOtt megfelel6ek. de nem
azdrt. hogy a Kdzalapitv6ny bels6 kontrolljrinak hatdkonysigrira vonatkoz6an vdlemdnyt nyilvrinitsunk.

. Ertdkeljiik a vezetds 6ltal alkalmazott sz6mviteli politika megfelel<isdgdt 6s a vezetds rlltal k6szitett
szdmviteli becsldsek 6s kapcso16d6 k6zz6tdtelek dsszertis6git.

. Kovetkeztetdst vonunk le arr6l. hogy helydnval6-e a vezetds resz1r6l a v6llalkoziis folyatrlsiinak elvdn
alapu16 dves beszdrno16 ossze6llit6sa, valamint a megszerzett ktinywizsg:ilati bizonyitdk alapjrin arr6l, hogy
tbnnrlll-e ldnyeges bizonytalansdg olyan esem€nyekkel vagy feltdtelekkel kapcsolatban, amelyek jelent<is

kitsdget vethetnek fel a Kozalapitv6ny v6llalkozds folyatdsdra va16 kdpess6git illet6en. Amennyiben az a
ktjvetkeaetdst vonjuk le, hogy ldnyeges bizonytalans6g 6ll fenn, fiiggetlen k6nyvvizsg6l6i jelent6siinkben
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fel kell hivnunk a figyelmet az 6ves beszdmol6ban ldv6 kapcsol6d6 k<izz6tdtelekre, vagy ha a kozzdt6telek

e tekintetben nem megfelelSek, min6sitentink kell v6lem6nyiinket. Krivetkeztet6seink a fliggetlen
kdnywizsgiil5i jelent6siink dritum6ig megszerzett kcinywizsgillati bizonyit6kon alapulnak. Jiivribeli
esemdnyek vagy feltdtelek azonbanokozhatjrik aA,hogy aKozalapitvirny nem tudja a v6llalkoz6st folytatni.

Ert6keljiik az dves besz6mo16 itfog6 bemutat6srit, fel6pftds6t ds tartalm6t, beledrtve a kieg6szitci

melldkletben tett kdzzdtdteleket, valamint drt6keljtik azt is, hogy az dves beszimol6ban teljesiil-e azalapul
szolgiilo iigyletek ds esem6nyek valos bemutatdsa.

Az iriinyitdssal megbizott szemdlyek tudomds6rra hozank - egydb k6rddsek mellett - a kcinywvizsgiilat tervezett

hat6kdr6t ds iitemez6sdt, a krinywizsgillat jelentcis megrillapitiisait, beledrwe a Krizalapitvdny 6ltal alkalmazott

belsci kontrollnak a kdnlwizsgrilatunk sordn iiltalunk azonositott jelentcis hiiinyossrigait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2021. mijus 26.

Kiinywizsgri16 Tamis
6s Ad6tanicsad6 Kft.

(MKK nyilv. tart. szAm: 001402)
I I 39-Budapest. Petneh6zy t. 24-26.

kamarai tag k<inywvizsgril6
(MKK tags6gi sz6m: 004852)
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vEzET6r 6sszerocLALo

Ber a Kdzalapitveny 2020-as munka6v6nek regul6ris 6s projektszintti programelemeit

6z6kenyen 6rintett6k a koronavirus Jervany miatt tavasszal 6s <jsszel bevezetett korlStoz6

intezkedesek, azok bonyolit5sa nagyobb r6szben zdkken6mentesen megval6sult (a ,,30 6ve

szabadon" embkev programcsomagja, Puskes Mizeum es a digit'lis tankonwprojekt

el6keszit6 munkafolyamata, a Trianoni bdkediktAtum 100. evfordul1jAra eml6kez6 Nemzeti

osszetaftozAs 6ve egyes elemeinek megval6sitAsa, a mizeumi applik^ci1 bevezetese, a XXl.

Sz^zad lntezet elemzdi rcvekenysege, a Habsburg T1fteneti lntezet konferenciasorozata,

illetve a Kertdsz lmre lntezet 6p\let6nek 6taddsa, publikitci6s es kie ibsszervez6

tev6kenys6ge valamint a hagyatdkok digitafizeci6ja).

A koronavirus j6rv5ny nyom6n elo6llt veszhelyzet miatt tavasszal 6s osszel sor kerUlt a Terror

H6za Mtizeum k6nyszer( bez*asea, ami 6z6keny vesztes6get jelent, hiszen az a l6togat6i

szamok drasztikus cs6kken6s6vel j6rt. OrOm az ilromben, hogy a pro.jektek .ielent6s r6szet

,,online tizemm6dban" tudtuk folytatni (a Trianon szezadik evfordubjera emEkezd im1zsfilmek

bemutat1sa, az iskol{soknak sz1nt ismerefteieszti Trianon-fAzet keszitese, a jdrvdny miatt

digitelis *tAlbsra kdnyszer lt magyar k1zoktatds tdmogatiisa stb.).

A Kozalapitv6ny munkaszervezetei a korl6toz6sok 6s k6nyszer( m0zeumi zaras idej6re

tigyeleti rendszerben mtk6dnek, a munkat6rsak r6szben otthonr6l, r6szben bejarva latiak el

feladataikat, az ertekezletek online platformon zallanak, ezzel is csOkkentve a fert6zesek

vesz6ly6t. Kulon or6m, hogy a kurat6riumi jelent6s elk6szUlt6ig - bar tdbb munkatdrsunk

megbetegedett - eddig mindenki felgy6gyult!

BUszk6k lehettink arra, hogy az online t6rben zajl6 programjaink (st(tdi6sbesz6lget6sek,

bemutat6k, kampenyok, oktat^si taftalmak, online rendezvenyek sfb.) elk6peszt6

n6pszerUs6gnek Orvendenek, online rendezv6nyeink a tobb tizezres (!) r6szv6tel melleft

zajlottak 6s za]lanak, a Kcizalapitv6ny internetes platformjainak k6vet5i sz6ma pedig tobb

szAzezresre duzzadt ebben az id6szakban! Mindannyian varjuk a norm6lis mfkcid6s

felt6teleinek visszat6r6s6t, igy az ene a munka6vre tervezett program.iaink egy r6sz6t jdv<ire

fogjuk megval6silani (Trianon tematikdj(t vdndo*i1llitAs, feln1ttkepzesi programunk tAbb

eleme, kdnyvbemutatbk stb.), a tervez6i feladatokat (Tenor HAza M0zeum megLjitdsa,

HaErOr 0ti ingatlan felijit6sa) pedig javar6szt szint6n online megold6sokkal folytattuk.
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Tajekoztatni szeretn6m a tisztelt Kurat6riumot, hogy hosszri 6vek er6feszitesei ulen iden

Kdzalapitvanyunk sz6khelye (Hatiiror 0t 35.) valamint az lstenhegyi rit 92. szam alatti ingatlan

Magyarorsz6g Korm5nydnak dOntese alapjan is tulajdonunkba kerUlt. Az Emberi Er6forrdsok

Miniszt6riuma pedig mintegy 1 milli6rd forintos tamogatast biztosit a felljit6si munkalatokra,

melyek tervez6sr f6zisa m5r megkezd6ddtt. Vezetoi osszefoglal6m keret6ben koteless6gem

tov6bb5 t6j6koztatni a Kurat6rium tagjait, hogy egyik tagunk, Sz6.jer J6zsef volt Eur6pa

Parlamenti k6pvisel6 ez 6v decembe16ben azonnali hat6llyal lemondott tagsaga16l.
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MUZEUMT rEVEKENysEc, tArocATot szAuox -
TERRoR nAza uUzeuur

2. 1 Gyrijtem6nyfej lesztr-is, gyarapod6s

A Terror Haza Mtzeumban 2020 els5 f6l6v6ben celir6nyos gyfljt6st a 30 6ve szabadon

emlek6vhez 6s a k6szU16 Pusk6s-ki6llit6shoz kapcsol6d6an folytattunk.

Az els6 f6l6vben a t6rgyi- 6s a numizmatikai gyrijtem6nyr6szeket gyarapitottuk vds6116ssal:

. 375 darab sport6rmet 6s eml6kt6rgyat v6s6roltunk meg egy magangyriitot6l az

1940-es 6vek elej6t6l eg6szen 1986-ig, a mexik6i futball-vi169bajnoksdgig. A kottekci6

t0lnyom6 resze a Rdkosi-korszakb6l, illetve az 1950-es 6vek kOzep6r6l, mSsodik

fel6b6l sz6rmazik. Kulon 6rt6ket kepviselnek a N6pstadion megnyit6sahoz k6t6d6

emlekt6rgyak (p6ld6ul Nemeth lmre, az 1948-as londoni olimpia kalap6csvet<i

arany6rmese els6 igazgat6 asztali z6szl6ja).

. A szovjet csapatok kivonul5sa alkalmdb6l kiadotl aranyozott bronz eml6k6rmet az

Arp6d Eremboltt6l, 169is6gkeresked6stdl vasaroltuk meg.

Tovdbbra is kiemelt ,igyelmet forditunk az 1956-os magyar forradalom es szabads6gharc

eml6keinek felt6rds6ra. A Kommunizmus Aldozatainak Emleknapja kapcsdn rendszerint ttibb

megkeres6s 6rkezik mizeumunkhoz. Az idei 6vben ezek k6zUl ajand6kk6nt siker0lt

megszerezni P6terfi Mikl6s, 1956-os rijpesti szabadsegharcos h6s, m(egyetemista, elit6lt

szem6lyes dokumentumait, igazofuenyait.

A misodik fel6vben - a m0zeum 2020. j0nius 23-i uira nyitasat kOvet6en - folytat6dott a

feldolgozatlan, hivatalosan nyilvdntart6sba nem vett targyi ellomany feldolgoz6sa, valamint a

mut6rgyraktdr k0ltoztet6s6nek el6k6szitese. C6lirSnyos gytijtes ez id6 alatt nem tort6nt. A

koltdztet6sre szeptember elej6n kerult sor: az int6zm6ny birtokSban lev6 mut5rgyak

mindegyike dtkerUlt a Terror Heza Mtzeum raktarab6l a Kert6sz lmre lnt6zet Benczir utcai,

kifejezetten erre a c6lra kialakitott mtit5rgyraktdrdba. Ugyancsak szeptemberben,

magenszemelyek ajandekoz6sanak koszctnhet6en a k6vetkez6 t6telekkel gyarapodott a
gyUitem6ny:

. Urban G5bor 63 darab szocialista vrilasztiisi 6s propaganda t6mijri plakStot

adomanyozott az lnt6zetnek. A plakatok a K6d6r-rendszer idejeben keszUltek.

. Gask6n6 Tat6r Agota, int6zm6nyUnk egykori dolgoz6ja 35 db Kid6r-rendszer

idej6ben ('60-70-es 6vek) k6szitett haszn5lati tiirgyat adomanyozott a
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Kozalapitvanynak, melyek kozul a 35. tetel (egy aluminium 6teles doboz) tov6bbi 11

t6telt foglal mageban. Ezekr6l a hivatalos nyilvdntart5sba tort6n6 bekerulesig

(belelt5rozdsig) ideiglenesen egy tergyfot6kkal b6vitett lista kerijlt felv6telre.

Folyamatban van tov5bb6 m69 egy ajendekozas, amely16l eddig csupdn telefonos 6s

e-mailes egyeztet6st folytattunk az adom5nyoz6si szand6kkal 616 Szedlacsek Erik6val,

aki a felaj6nlott t6rgyakat (termel6szdvetkezeti kittintetesek, plakettek, Horthy

,,Vit6zs6g6rt" katonai kitUntet6s, cigaretta/szivartart6) Nagykozdur6l hozza majd el

mtzeumunkba.

2.2 MiltAr gyv6del em, konzervil6s, resta u 16 las

A Terror Hdza Mfzeum megel6zS 6s meg6rz6 dllomanyv6delmi tev6kenys6get a korabbi

gyakorlatnak megfelel6en folytatta.

A 2019 <jsz6n hivatalos dtad5s ttjdn mizeumunkba kerUlt voft zankai [ttor6mtzeum anyaget

konzerva[attuk 6s fert6tlen ittettuk. Konkr6tan az alebbi munkek keszultek el:

Elv6geztetti.ik az osszes - tobb mint 1100 darab - oklev6l papirrestauretori tiszitaset

6s fert6tlenites6t, mert rengeleg por es egy6b kosz, n6hol pen6sz rak6dott r6juk a

kor6bbi, nem megfelel6 Veci 0ti t5rol6s sor6n.

A tdbb mint 1100 darab oklevelet es 625 darab plaketot allagmeg6rz6 savmentes

zacsk6kba, illetve savmentes dobozokba raktuk.

Az adattari anyagokat, visszaeml6kez6seket sz6tvdlogattuk, t6mdnk6nt savmentes

lev6ll6ri dobozokba pakoltuk, az els6dleges keres6st lehet6v6 t6v6 feliratozasokat

elv6geztUk.

Mr.itergw6delmi szempontb6l kUlon kiemelend6 a Bencz0r utcai mtt6rgyraktdrba t6rten6

ktiltdztet6s, 2020. szeptember 3-dn. Ennek a mriveletnek kcisz0nhet6en a t6rgyak egy

m[t6rgyv6delmi, drllagmeg6v6si szempontb6l sokkal megfelel6bb, sokkal optimdlisabb

klimatikus felt6teleket 6s fenyviszonyokat biztosit6 kdrnyezetbe keriiltek. A k6lt6ztet6st

megel6z6 hetekben a Terror Hdza M0zeum lV. emeleti mfit5rgyrakt6r6ban a t6rgyakat

szakszer en el6k6szitetttik a szallit6sra (csomagol6s, katalogizSl5s), ktjlon erre a c6lra rendeh

savmentes tasakokban 6s dobozokban helyeztuk el azokat. A savmentes leveftari dobozokon

az els<idleges keresest segit6 feliratozest elv6geztUk, ennek megfelet6en helyeztUk el 6ket a

Benczlr ulcai mfi tdrgyrakt6r Salg6-polcos rendszer6ben.

A Terror H6za M[zeum rakt5r6ban jelenleg az t]ttdr6 gyfjtem6ny van ethetyezve, amely

ko16bban a folyos6 menten talalhat6 ,,kis raktArban", illetve a tArsalg6ban kapott ideiglenesen

helyet. Az Uttdr6 gy0jtemenyt 2020. szeptember 10-6n kOltoztettuk at a mrit6rgyraktarba, hogy
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jobb allagv6delmi korUlmenyek k6zott folytathassuk 6z6set 6s feldolgozas6t, illetve hogy

visszaadjuk az Sltala korabban elfoglalt kozossegi teret a munkat6rsaknak.

2.3 M[t6rgynyilventartas, feldolgoz6s

Az tij gyarapodisok szaklelt6rkonyvi nyilv6ntarl6s5t 80 sz6zal6kban elv6geztuk- A munk5t a

koronavirus j6rvdny okozta veszhelyzet miatt atmenetileg szijneteltetttik, es amint

lehets6gess6 vAlt, folytattuk. A sport6rmekb6l ttjbb mint 250 darabot feldolgoztunk, azaz

a leltdroz6st lehet6v6 t6vo el6zetes meghatarozast (fdleg az anyag 6s a kor, keletkez6s 6ve

tekinteteben) elv6geztUk, igy ezek belelt61026sra kertiltek.

A nyilvantartAs masik nagy terUlete, a zdnkai 0tt0r6mt)zeum anyag6nak m(targytipus szerinti

sz6tv5logatdsa, darabonk6nti beazonositSsa, a majdani szaklelt5ri nyilv6ntart6st el6segit6

t6bldzatos list5z6sa volt. Osszefoglalva eddig az al6bbi munkat vegeztuk el:

r Plakdt - 120 t6tel (ez tdbb mint 600 darabot jelent)

. Napl6k - 174l6tel

. Visszaeml6kezesek - 78 t6tel

o Oklevelek - 680 t6tel (ez tobb mint 1100 darabot jelent)

. Fot6negativok - 1 15 t6tel

. Adatt6ri anyagok- 390 t6tel

A tobb ezer darab pozitiv f6nyk6p beazonositSs6t szint6n elvegeauk, egyenkenti list6z5sukat

a koronavlrus i6rveny okozta rendkivuli helyzet szakitotta f6lbe.

A miitargyak nyilvantartesi, vagyonbiztonsdgi, illetve kozzeteteli cel0 fot6zasa folytat6dott. Az

[tttir6mfzeum anyag6b6l az osszes plak6t be le lett fot6zva nyilventartesi 6s k6s6bbi

publik6ci6s c6lb6l. A H6seink - Cigdny szabadsdtgharcosok /956 cimrli id6szaki kidllitds

dokumenlumfot6zasa szint6n megt6rt6nt.

A m(tSrgyak Benczfr utc5ba sz6llitds6ig (2020. augusztus 3. 6s szeptember 3. k6zdtt)

folytattuk a korabban elkezdett, de a pand6mi6s helyzet miatt sztineteltetett mutargyellomeny

szakleharkonyvi feldolgoz6s6t. Ennek eredm6nyek6nt nyilventartasba kerult:

. a N6meth Endre-f6le sportgyfjtem6nyb6l mintegy 200 t6tel,

. a Holokauszt gy(jtemenyb6l 1270 t6tel, melyek korabban m6g nem voltak belelt6rozva.

A zAnkai 0ttdr6 anyag mftargytipus szerinti sz6tv6logatasat, darabonk6nti meghatS1026sat, s

a majdani szakleltSrkdnyvi nyilv6ntanest el5segit6 t6bldzatos listdrzSs5t jelenleg is folytatjuk,

eddig a t6rgyak korulbelUl egyharmada kertllt ily m6don el6zetes feldolgoz6sra. Folyamatban

van tovabba a digitelis lelt6rkonyvi nyilvdntart6s: megv6s6roltuk a szoftvert a
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M0zeumDigit6rt6l, a c6g munkat6rsa kijOtt a mfzeumba el6adest tartani szamunkra a rendszer

m0kcid6serol.

2.4 Tudom6nyos ismeretterjeszt6s, m fzeum pedagog ia

Keziratban elk6sztrlt k6t tematikus k6z6piskolai t6rt6nelemfuzet (az 1956-os forradalom 6s

szabadsegh arc; Trianoni bd ked iktetum).

A j6rv6nyUgyi korldtoz6sok miatl a M(tzeumok Ejszakdj6t online folytattuk le, okt6ber 23-dn

pedig 1956-os Forradalom 6s Szabads6gharc Eml6knapja alkalm6b6l az Elmondjuk, hogy

tuddl elnevez6s[i rendhagy6 t6rt6nelem6rdinkat szint6n online mutattuk be az 6rdekl6d6knek.
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A KOZALAPiTVANY RENDEZVENYEI

A 30 6ve szabadon eml6k6v keret6ben 2020. janu6r 15-6n elindult a Viszl6t, Lenin!

elnevezesr.i Filmklub. A Terror H6za M0zeum 6s a Kommunizmuskutat6 lntezet k6zds

szervez6s6ben zajl6 programsorozat els6 rendezv6ny6n Torok Ferenc Moszkva t6r cimii, a

rendszervaltoztatds idej6n jatsz6d6 filmjet lathatt6k az 6rdekl6d6k, amelyben archiv

felveteleken az '1989-es ev tobb hazai to(enelmi esem6nye, egyebek mellett Nagy lmre

[.jratemet6se es Kdd6r J5nos hal6la is megjelenik. A vetit6st megel<iz6en B6k6s Mirton, a

Fefiot Haza M0zeum kutat6si igazgat6ja beszelgetett Tallai G5borral, a m0zeum

programigazgat6j6val, aki maga is ahhoz az 1989-ben 6refts6gizett koroszt5ly6hoz tartozik,

amelyr6l a film is sz6l.

A besz6lget6s sor6n az NDK-ban sztrletett, de gimnaziumi tanulm6nyait mdr Magyarorsz6gon

v6gz<i Tallai Gdbor felid6zte a k6t kommunista rendszerhez es a rendszerv6ltAs 6vehez kdt6d6

eml6keit. A programigazgat6 ahhoz a nemzedekhez tartozik, amely 6ppen 1989-ben tette le

6retts6gi vizsg6jdt, 6s biir szem6lyes eml6kei alapjdn 1989 tavaszan, nyardn m6r 6rezni

lehetett a vaftozasok szel6t, a r6gi beidegzodesek m6g elevenen 6ltek. A rendezv6nyt

megel6z6 beszelget6st saj6t sajt6s-vide6s csapat dokumentaha, a 30 6ve szabadon eml6kev

honlap.l6ra pedig cikk kerUlt fel az esem6nyr6l.

3.2 12020-01-221 Arck6pek az Osztrak-Magyar Monarchiabol - Zita

ki16lyn6

A Habsburg Ttirt6neti lntezet 6s a KOz6p- 6s Kelet-eur6pai Tcirt6nelem 6s Tarsadalom

Kutatasa6rt Kdzalapitv6ny Arckdpek az Os2trdk-Magyar MonarchiSb6l cim0 sorozatdnak

2020. janu6r 22-i rendezv6nye lV. K6roly kirAly feles6g6r6l, a Bourbon-parmai Zrt{r6l, az

utols6 magyar kirdlyn616l sz6lt. A rendezv6ny meghivott el6ad6ja Macz6 Ferenc t6rt6nesz, a

Magyar Tudomdnyos Akad6mia ,,Lendiilet" Szent Korona Kutat6csopo(drnak tagja volt. A

loft6nesz Zita kiri)lyne eml6kezete cim0 el6adAsaban arra torekedett, hogy a kir6lyne 6letenek

els6sorban a Monarchia felbomlasig terjed6 id<iszaket mutassa be, de nehany k6p kis6ret6ben

erint6legesen 6lete tovabbi r6szleteir6l - a tr6nr6l val6 lemond6sr6l, a menekUl6sr6l, a

kudarcba fulladt visszateresi kiserletekrdl, a szamr.izet6sr6l, lV. Karoly halel6r6l, majd az

ozvegy Zita Spanyolorsz6gban, az Egyesiin Allamokban, illetve SvAjcban l6lt6tt utols6 6veir6l

- is megeml6kezett.
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3.3 (2020-01-23)T5k6czki L6szl6 sireml6k6nek felavatisa a Fiumei

Uti Sirkertben

A K0z6p- 6s Kelet-eur6pai Tort6nelem 6s Tdrsadalom Kutatasa6n Kdzalapitv6ny 6s a

Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertilet szervez6s6ben 2020. januir 23-an - temetesenek

m6sodik 6vfordul6jdn -, a Fiumei Uti Sirkertben felavattdk Tokeczki Ldszl6 Sz6chenyi-dijas

t6rt6n6sz, egyetemi tan6r sireml6ket. Juha Richird szobrdszmrjv6sz alkot5s6t Bogirdi
Szab6 lstv6n reform6tus lelkesz, a Magyarorszagi Reform6tus Egyhdz Dunamell6ki

Reformdtus Egyhazkeri.ilet6nek puspoke avatta fel, majd B6k6s M5rton tort6n6sz, T6k6czki

Laszl6 egykori tanitvanya mondott besz6det.

B6kes M6rton elmondta: a sireml6kavat6ssal olyan mement6t kiv6nnak 6llitani T6k6czki

L6szl6nak, amely m6lt6k6ppen fejezi ki emberi 6s szellemi nagys6g5t, 6s egy0ttal

szer6nyseg6t is, amelyb6l e kett<j eredt. Egykori taner6t meltatva arr6l beszelt, T6keczki

L6szl6 egesz pSlyejat vegigkis6rte az eredeti, magyar nemesi liberalizmus hiteles kepviselete,

amelynek konzerv616s6ban latta, tObbek kozcttt, a sajet feladat6t is. El6adSsaiban 6s televizi6s

megnyilatkozasaiban egyardnt faradhatatlansag. megbocsat6, de sohasem fens6bbseges

vagy leereszked6 turelem jellemezte, nem ismerte az akad,6,miai gogdt, sohasem hivatkozott

tekintely6re, mindig 6rvelt es sohasem kinyilatkoztatott - tette hozze 86k6s M6rton.

3.4 (2020-01-30) Mozgisban - Ezt kciszcjnhetjiik Scrutonnak!

A XXl. Sz6zad lnt6zet 616 Facebook-vide6s elemz6sei so16n h6napr6l-h6napra k6z6pt6von is

aktuelis t6mSkat dolgoz fel meghivott vend69ek segits6g6vel. A besz6lget6sek kiemelt c6lja,

hogy a nemzetkdzi 6s a hazai kozeletet foglalkoztat6 Ugyeket tegabb osszefugg6seikben,

m6lyrehat6an 6rtelmezze, hosszrl 6vekig 6rv6nyes gondolatokat adjon a n6zriknek. A 2020.

lanu6r 30-6n rendezett 616 vide6elemzes temaja a janu5r kozep6n elhunyt Roger Scruton

eletUtja 6s tevekenys6ge volt. A besz6lget6st Pogr6nyi Lovas Mikl6s, a XXl. Szazad lnt6zet

kutat6ja vezette, besz6lget6partnerei B6k6s Miirton, a fenor HAza Mtzeum kutatesi

igazgat6ja es Czopf Aron, a Komment6r foly6irat munkaErsa voltak.

Czopf Aron felidezte, hogy Scrutont mindig is 6rdekelte a r6gi6nk, es 6ppen a kdz6p-eur6pai

dllamokban szezett, a ,,katakombAkba" szamUz6tt civil tArsadalom tapaszalata volt az, amely

az 1968-as pdrizsi didkldzad5sok tiress6ge es szentimentalizmusa mellett egyertelmUv6 tette

szemeta, hogy hova vezetnek az utdpakus gondolatok, 6s hogy a helye az ezzel szemben5ll6

oldalon van.

Bekes M6rton szerint a magyar konzervativok az '1990-es evek k0zepet6l sokat tanultak

Scrutont6l, de 6 is sokat tanult t6lunk. ,,A2, hogy Edmund Burke sztrlet6s6nek napj6n halt meg
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Scruton, az mindenk6ppen szimbolikus - mutatott ra Czopf Aron -, hisz ahogy Burke

gondolkod6s5t az akkori, az anarchi6ba fordul6 p5rizsi forradalom, rigy Scrutont a 68-as

pArizsi di6klezadas ihlefte meg.",,A k6vetkez6 nagy konzervativ gondolkod6 vSrhat6an kozep-

eur6pai lesz" - frizte tovdbb a beszelget6st B6k6s M6rton, aki maget konzervativ

kontinent6lisk6nt jellemezte. tuint kifejtette, hagyomenyaUetel nem l6tezik, de a magyar

hagyomAny16l elgondolkodhatunk ugyanrigy, mint Scruton az angol16l, 6s meg kell tanulnunk

annyira magyar konzervativnak lenni, mint amennyire Scruton angol konzervativ volt.

Mit tanulhatunk m6g t6le? - vetette fel a k6rdest Pogr6nyi Lovas Mikl6s, amire Czopf Aron

vdlaszk6ppen az oikophilia, az otthonszeretet fogalmat emelte ki. Ennek l6nyege a hely

szellem6hez, a lokdlis kornyezethez val6 szoros kapcsol6dis. De tanulhatunk t6le vitakulturAt

is, hiszen kritik6ja 6s mar6 humora mindig eleg6ns maradt. Scruton nem keseredett bele a

harcokba, megengedte magenak, hogy szemlelje a vil6got. Sokat irt a sz6pr6l, a
m0veszetekr6l, munk5ss5g6ban mindig a harm6ni6t kereste.

Burke is irt egy fontos mtivet a fens6gesr6l es a szepr6l, az angol gondolkod6k sz6mdra fontos

t6ma a szeps6g - emlekeztetett B6k6s Mdrton, aki Rajcsiinyi Gell6rt egy lr5sdra hivatkozva

felhivta a figyelmet az angol hagyomSny es kOrnyezet <isis6g6re, annak 6vszSzadokon

keresztul megmarad6 vdltozatlansAgara. Mik6zben az elmrllt n6gysz6z evben mondhatni csak

k6t jelent6s esem6ny tortent Nagy-Britanniaban - a ,,dics6s6ges forradalom" 6s a Brexit -
addig Magyarorszagon csak a XX. szezadban tobb olyan id6szakot tal5lunk, amikor nehSny

6v alatt minden tobbszor fenekestUl felfordult.

Roger Scruton angol ir6-filoz6fus Fut6bolondok, csal6k, agit6torok - Az (tjbaloldal gondolkod6i

cim[i k0tet6vel ismerkedhettek meg az 6rdekl6d1k 2020. februir 11-6n a XXl. Sz6zad

lntezetben. A rendezv6nyen Linczi Andris, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora mondott

lauddci6t, majd kerekasztal-besz6lget6s kovetkezett Pogonyi Szabolcs, a CEU oktat6ja,

Frank Ftiredi, a XXl. Sz6zad lnt6zet f6munkat6rsa 6s Betlen Jinos, a konyv fordit6ja

r6szv6tel6vel, Tallai Giibor, a Terror H6za Mr.izeum kutatAsi igazgat6ja moder6l6s6val. A

vend6geket B6k6s Merton, a Terror H5za M0zeum kutatasi igazgat6ja koszontotte, az

esem6ny hitzigazdAia De6k D6niel, a XXl. Sz6zad lnt6zet vezet6 elemz6je voh.

De5k Ddniel arr6l besz6lt, hogy bar remelt6k, hogy elhivhatjek a szez6t a bemutat6ra, Roger

Scruton 2020. januar 12-6n elhunyt, igy a rendezv6ny egyben emlekez6s is a kortdrs

konzervativ filoz6fia egyik legnagyobb alakj6ra. B6kes Marton kdsz6nt6j6ben felid6zte: Roger

Scruton Az jbaloldal gondolkod6i cimii, 1985-ben szuletett kOtete eredetileg a Salisbury
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3.5 (2020-02-'11l Roger Scruton: Fut6bolondok, csalok, agitatorok -
Kcinyvbemutato a XXl. Szlzad lnt6zetben



Review has6bjain cikksorozatk6nt jelent meg, majd a szerzo 2015-ben 6tdolgozta,

lrlagyarorsz6gon 2019 november6ben lStott napvilagot KdzalapitvAnyunk gondoz6seban.

B6k6s Menon szerint Scruton nagy 6s nemes eletmUv6hez akkor lehettink h0ek, ha tlgy

csinalunk mint 6, vagyis egy igazi nemzeti konzervativ programot dolgozunk ki. Ez m6r

Bezsenyi Deniel 6ta folyamatban van a K6rp6t-medenc6ben, egy 250 6ves strat6gi6r6l

besz6l0nk, amelynek egyik 6pit6eleme lehet ez a kOtet is - tette hozz6.

Ldnczi Andr6s laudSci6j6ban arr6l besz6lt, hogy a halSl5t k6vetoen hirtelen nagy lett az

6rdekl6d6s Roger Scruton irAnt, aki harcos konzervativk6nt dllitotta be mag6t a kezdetekt6l,

ennek rendelt ala mindent, m6g a karrierj6t is. ,,Konzervativnak lenni sehol sem k6nnyri -
mondta LAnczi Andrds - ennek az az oka, hogy a nyelvezet, amely a globalizeft, liberalizdlt

vil6gban megjelent, val6j5ban az rijbaloldal nyelve." Scruton karosnak, haszontalannak 6s

f6lrevezetonek tartotta az 0jbaloldal gondolatait 6s nyelvezet6t.

Betlen J6nos szerint Scruton szdveg6nek lendUlete van 6s nagyon racion5lis. Az ijbaloldal
gondolkod6i cim kotet m6g Margaret Thatcher, egykori brit miniszterelnok korm6nyz6sa

idej6n jelent meg 6s ir6ja egyetemi p6lyafutasat meredek lejt<ire 6llitotta. Egy egyetemi

filoz6fus a k6nyv akkori megjelen6se ut6n biral6 levelet kuldott a kiad6nak, majd a kotet

lekeri.ilt a konyvespolcokr6l, a megmaradt peldanyok pedig a szez6 f6szer6ben v6gezt6k -
id6zte fel Betlen JZrnos. Kit6rt arra botr5nyra is, amely a New Statesman cimU a baloldali

lapnak adott interj0ja ut6n tort ki: ,,refogtek, hogy antiszemita". Holott - Betlen

megfogalmazSsaval - az interjrit ,,megkezelt6k", azaz ,,meghamisitofiak" a lapn6l, igy pont az

nem dertilt ki, amit mondott, hogy,,aki Sorost bir5lja, az att6l nem antiszemita".

Frank Ftireditdbbek kdzott a116l besz6lt, hogy Scruton szerint a konzervativ 6tletek sze16nyek,

emiatt tudj6k nehezen inspirdlni a fiatalokat, ugyanakkor maga a szetzb nemcsak j6 filoz6fus,

hanem j6 kommunik6tor is volt, 6s a fiatalokat is meg tudta sz6litani. Pogonyi Szabolcs szerint

a konyv legnagyobb erdeme h6tkdznapi nyelvezete, a koznyelvi filozofd15st azonban egyetemi

berkeken belirl szinte lehetetlen 6rv6nyeslteni, mert 616 elv5r6s egyfajta bels<i szakmai

,,metanyelvezet" haszn6lata.
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3.6 (2020-02-121 Viszl6t, Lenin! vetitessorozat - Good bye, Lenin!

A 30 6ve szabadon eml6k6v keret6ben 2020. febru5r 12-6n tartottak meg a Viszldt, Lenin!

elnevez6s( Filmklub m5sodik vetites6t a Kino Caf6 moziban. A Terror Hdza M0zeum 6s a

Kommunizmuskutat6 lnt6zet kdz6s szervezeseben zajl6 rendezv6nysorozat esem6ny6n

ezottal a Good bye, Lenin! cim(j nemet filmet tekinthett6k meg az 6rdekl6d6k. A filmet

megel6z6en B6k6s Marton, a Terror H5za M0zeum kuta6si igazgat6ja k6sz6ntotte a

r6sztvev6ket 6s roviden felvezette a vetit6st. Kiemelte: ez egy olyan film, amely mindenki



szem6ta 6rthet6 m6don AbrAzolla a rendszerveftoztatas folyamatat es r6vil6git annak

tdrt6nelmi jelentos6g6re. A Woffgang Becker rendezte Good bye, Lenin! egy 2003-ban

bemutatott nemet filmdrdma, amely humoros 6s tragikus elemeket vegyit. A Nemet

Demokratikus Kozt6rsas5g (NDK) bukdsa 6s a n6met 0jraegyesit6s idejen j6tsz6d6 tdrtenet

l6nyege, hogy egy testv6rpiir NDK-rajong6 anyja h6napokra k6m6ba esik, semmit sem tud a

v6gbement vdltozdsokr6l, 6s amikor felebred, a gyerekek, hogy megkim6lj6k a tflzott

izgalomt6l, nem is 5rulj6k el neki, hogy mi tort6nt id6kcizben. A vetitesen a moziterem minden

sz6ke foglalt volt.

3.7 (2020-02-13) Arck6pek az Osztrek-Magyar Monarchieb6l - Tisza

lstv5n

A Habsburg Torteneti hlezet Arckepek az Osztrdk-Magyar Monarchiitb6l cim( rendez-

v6nysorozalenak 2020. februir 13-i esem6ny6n Maruzsa Zolt6n tort6n6sz (ELTE), az EIVfUI

kozneveles6rt felel6s allamtitkara tartott el6adAst Tisza lstvdn kAlpolitikai ndzetei cimmel. Mint

elmondta, Tisza lstvant apja, Tisza Kdlm6n r6v6n mdr gyermekk6nt egy olyan kUl6nleges

kdzeg vette kOrUl, ami termekenyit6leg hatott a gondolkod6sSra, 6s tobbek kozOtt a diplom5cia

fele terelte 6rdekl6d6s6t. ,,Politikai gondolkod6s5nak kdz6ppontj6ban a magyar szuverenit6s,

lvlagyarorsz5g integritesanak a kerd6se drllt, ebbol a perspeklivSb6l vizsg6lt nagyon sok Ugyef'

- szogezte le a tdrt6n6sz. Tisza az egyik legfenyeget6bb k0lpolitikai vesz6lynek az orosz

birodalom panszl6v torekveseit tekintette. Szint6n alapvet6s volt szemara a n6metekkel val6

szovels6g, de az Osztrak-Magyar Monarchia meger6sit6se, a dualizmus fenntart6sa, a

magyar erdekek k6pviselete ugyancsak politikai elkdtelezettseg6nek fontos elemeit kepea6k.

Ktilpolitik6j6nak vaftozasaira az Els6 Vil6gh5bor0 alatt els6sorban parlamenti besz6deib6l

kovetkeaethetunk - emelte ki a tort6nesz, hangsflyozva: Tisza lstvSn ebben a helyzetben is

ki6llt a n6met szdvetseg mellett, em megjelent a tavols6gtart6s, hiszen sz6m6ra az els6dleges

a magyar szuverenit6s, illetve integrites k6pviselete volt. Mindemellett a Monarchia

fenntanes6val kapcsolatos 6ll5spontia is jelent6sen megv5ltozott.

A F6v6rosi Szab6 Ervin Kcinyvt6r (FSZEK) volt az otodik 6llomasa annak a tabl6kidllit6snak,

amelyet a Kert6sz lmre lnt6zet szervezett Az lsmeretlen Keftdsz lmre - Tanul66vek 1934-

7955 cimmel. A tadatot Hafner Zoltin, a Kertesz lmre lnt6zet igazgat6ja 6s Fodor P6ter, a

F6v6rosi Szab6 Ervin Konyvt6r toigazgal,6ja nyitottdk meg 2020. februir 20-an. Mint Fodor

P6ter kiemelte, a Nobel-dijas i16 tanul66veire koncentral6 kiSllit6s digitdlis tartalmakkal is
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3.8 12020-02-201 Az lsmeretlen Kert6sz lmre - Tanulo6vek 1934-

1955 - Kiillitis a F5virosi Szabo Ervin K6nyvtirban



kiegesztllt, igy a l6togat6k monitoros vetites, valamint 6rintrSk6perny6s applikdci6k

segits6g6vel ker0lhetnek m69 kozelebb Kert6sz lmre 6let6hez, kor6hoz, valamint els6 konyve,

a Sorsta/anseig keletkez6s6nek elm6nyszeni megismer6s6hez.

Az tjnnepelyes megnyit6t k6vet6en lrodalom es tudomdny - Keftesz /mre cimmel irodalmi

esttel egybekdtotl konyvbemutat6 verta az 6rdekl6d6ket, akik az int6zet gondoz6siiban

megjelent Keft'sz lmre mfivei ciml bibliogr5fliival ismerkedhettek meg. A kiadv6ny egyfajta

6ttekint6se, dsszegz6se az i16 eddig megjelent muveinek: nyolc tematikus fejezetben osszesiti

kdteteit, ir6sait, m0forditesait, leveleit, a vele k6sziilt interjrjkat 6s idegen nyelven megjelent

konyveit. A kotet szerkeszt<ijevel, Hafner Zoften irodalomtort6n6sszel a Kertesz lmre lnt6zet

operativ igazgat6ja, Bednanics G6bor beszelgetett. Kozremiik6dcitt: Luk6cs S6ndor
Kossuth- 6s Jiiszai Mari-dijas szinm0v6sz. (Ldsd m6g: V. fejezet, 1/2. pont, 89. oldal)

3.9 (2020-02-25\ Megeml6kez6s a Kommunizmus Aldozatainak

Eml6knapja alkalm6bol

A Terror H5za Mrizeum 2020-ben is izgalmas programsorozatnak adott otthont a

Kommunizmus Aldozatainak Eml6knapja alkalmdb6l. A rendezv6nysorozat 2OZO. tebruat 24-

6n kezd6ddtt, amikor kdzismert k6z6leti szem6lyis6gek - Hrutka R6bert, Jeszenszky Zsolt, R.

KArpdti P6ter, Hars6nyi Levente, Nagy D6niel Viktor, V6ri Attila, L6bas Viki, Benk6 Ldszl6,

PSsztor Anna 6s Pauman D5niel - tartottak tdrlatvezet6st kriz6piskolai csoportoknak

tcirt6ndszeink 6s tdrlatvezet6ink segits6g6vel a Terror H6za M0zeumban.

A Kommunizmus Aldozatainak Eml6knapjen 2020. februiir 2S-6n ingyenesen fogadta

vend6geit a Terror HAza M0zeum, ahol ezen a napon, a 30 6ve szabadon az eml6k6vhez

kapcsol6d6an nyilt meg az El6szOr szabadon - Az 1990-es els6 szabad v6laszt6sok

plakdtjai cim6, ingyenesen megtekinthet6 id5szaki ki6llit5s. Ader J5nos kciztdrsas6gi elndk is

l6togatSst tett a m{zeumn5l, hogy m6csestgy(jtSssal emldkezzen meg a kommunizmus

6ldozatair6l. Ugyanezen a napon az Ur6nia Filmszinh6zban taftottak kdzponti megeml6kez6st,

amelynek keret6ben Schmidt M5ria, a Terror Hdza M0zeum f6igazgat6ja 6s Gulyis
Gergely, Minisztereln6ks6get vezet6 miniszter mondtak besz6det, majd az tinneps6g utSn

Schmidt M6ria dijakat adott 5t az Id6kapuk cimfi ttjrt6nelmi applikdci6s verseny r€sztvev5inek.

A Terror Hdza M[zeum rendhagy6 tdrt6nelem6r6i 2020. februir 25. 6s 28. k6z6tt v6rt6k a

didkokat 6s tan6raikat. Tdrteneszeink id6n a harminc 6wel ezel6tti rendszervaltoztatas

tortenet6t, fontosabb esem6nyeit mutatt6k be. Az el6adSsokon - amelyeken tobbek kozdtt a

p6neu16pai piknikrril, az els6 szabad valasztas plak6tiai16l, a rendszerv6ltoztatas ielkepeir6l
6s a szov.iet csapatok kivon6s6r6l esett sz6 - csaknem 1500, tobbek kdzott Budapestr6l,
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A XXl. Szazad lntezet el6 Facebook-vide6s elemz6sei soran aktu6lis t6m6kat dolgoz fel

meghivott vend6gek segits6g6vel. Az int6zet munkat5rsai 6s vend6gei 2020. m5rcius 3-6n

arra kerest6k a v6laszt, hogy mi vezetett a Jobbik sz6tes6s6hez 6s balra tol6dAs6hoz. A

Vdltoz6 radik1lisok, radikdlis vdltozi)sok cimfi rendezv6ny r6sztvev6i Nagy Ervin, a XXl.

Szazad lnt6zet kutat6ja 6s Szentesi Zrildi Liszl6, a Magyar Demokrata f6munkatdrsa voltak,

a besz6lget6st Deik D6niel, a XXl. Sz6zad lnt6zet vezet6 elemz6ie moder6lta.

Deek D6niel a besz6lgetes elej6n kiemelte: a nemzeti radikalizmus a rendszerv6ltoztatas 6ta

jelen van Magyarorsz6gon, de mig az 1990-es 6vekben Csurka lstvdnnal azonositottuk, addig

a 2000-es 6vek16l a Jobbik vette at a MIEP szerep6t. Mint mondta, a Jobbik ugyanakkor balra

tol6dott es mira az egykori jobbikos, nemzeti radikdrlis szauaz6k jelent6s resze a Fidesz

t6borat gyarapitja. A kutat6sok 6s a velaszt6si eredm6nyek aZ mutatjak, hogy a Jobbik egy

6v alatt gyakorlatilag dsszeomlott, az elmflt hetekben szinte minden nap kil6pett valaki a

pdrtb6l vagy feloszlott valamelyik alapszervezet. Mint fogalmazott, a jelenlegi elnok, Jakab

P6ter egy konfliktusos szem6ly, aki nem kepes egyben tartani a Jobbikot.

Nagy Ervin hangsllyozta, hogy a nemzeti radikalisok mindig is kciz6ppontba helyezt6k a

nemzeti szuverenitast, fontosnak tartjak a hagyomanyaink es a nemzeti 6rdekeink v6delmet,

illetve kiizdenek az orszAg gazdas6gi 6s politikai mozg5ster6nek tagit6saert. Szerinle az az

MDF-b6l kivalt csoport, amely k6s6bb megalapitotta a MIEP-et, volt a szellemi el6dje volt

azoknak, akik l6trehozt6k a Jobbikot es a 2000-es 6vekben elinditott6k a pertot a

'16

V6cr6l, Szegedr6l, P6csrdl, Nagyk6ll6r6t, Erdr6l, Tiszaftiredr6l, Nagykanizs6r6l, Szolnokr6l,

sz6kesfeherv6rr6l, Kazincbarcikar6l, Dabasr6l, Mez6t0rr6l 6s ocsdr6l 6rkezett diak 6s tan6r

vett r6szt. A rendhagy6 t6rt6nelem6r6k hallgat6i a Terror H6za Mtizeum (j mobilapplik6ci6j5val

is megismerkedhettek, illetve megtekinthettdk a The soviet story cimfi lett tcirtdnelmi filmet,

amely az el6addsok utiin v6rta az 6rdekl6d6ket a Terror HSza Mrizeum harmadik emeleti

nagyt6rgyal6jSban. A rendhagy6 tdrt6nelem6rekon a kdvetkezci elciad6sok hangzottak el:

Bertin6 Dr. Varga Judit Mondd, te kit vdlasztanAl? - Az ets6 szabad v6tlaszt6s

plakt)tjai

B6k6s Mirton: A rendszervdltoztat1s ikonogr1fi^ja

L6szl6 Bernadeft:. P 6 ne uropai pikn ik

Farkas Sebesty6n L6rinc: Kis hidegheboni

Szab6 Akos: Vars6 - Pr6ga - Budapest, 1 989

Kalmir Mikl6s: Te nem tudod, milyen j6 nelkiiled! - A szovjet csapatok kivonesa

3.10 (2020-03-03) Mozg6sban

v6ltoz6sok

V6ltoz6 radikalisok, radikalis



professzionelis politizales 0tj5ra. Nagy Ervin kiemelte, hogy a nemzeti radikalisok mindig is

szembehelyezkedtek a globalizmussal 6s koveteltek azt az elitcserdt, amely a

rendszerveltoztat6s ut6n, az elszdmoftatas hianya miatt nem kovetkezett be marad6ktalanul.

Szentesi ZOldi Leszl6 szerint Csurka lstvennak olyan gondolatai voltak, amelyek ma is

meg5llj6k a helytlket 6s.javareszt megta16lhat6ak a Fidesz mai politikaj6ban. Mint fogalmazott,

nagy hib6ja volt Csurk6nak, hogy nem volt kepes professzionSlis partot l6trehozni, amelyben

a valaszt6k sz6les r6tege szamera eladhat6 m6don tudta volna hangodatni iizeneteit. Nagy

Ervinhez hasonl6an 6 is hangsrlyozta, hogy a nemzeti radikilisok, a MIEP-esek egyahal6n

nem voltak antiszemitak 6s rasszistak, hi6ba igyekeaek rendre megbelyegezni 6ket a

ballibe16lis olda116l. Ez ugyanakkor mer nem mondhat6 el a jobbikos karrierpolitikusokr6l, akik

az aKualpolitikai 6rdekeik miatt a legdurv6bb Uzenetekt5l sem riadtak vissza. [V1int

fogalmaztak, ha Csurka lstv:in hallotta volna ezeket, mindenk6ppen elhatArol6dott volna t6luk.

,,Egyik p6rt sem v6ltozott annyit, mint a Jobbik" - tette hozz6 Nagy Ervin, aki szerint m6r a

2000-es 6vek kcizep6n l6tni lehetett, hogy a szervezet nem abba az irdnyba tart, amelyet az

alapit6 tagok elgondoltak. Szentesi Z}ldi Lesl6 is osztotta eA a v6lemenyt, aki szerint mar

2006-ban elvesztette az identit6sAt a p6rt, hiszen onnant6l kezdve olyan karrierpolitikusok

lept6k el, akiknek a nyilvdrnoss6g el6tt megfogalmazott Uzenetek semmit sem jelentettek,

csupen politikai hasznot rem6ltek t6luk. Jakab Peterrel szerinte lenyegeben v6ge a pdrtnak,

hiszen a Demokratikus Koalici6 ,,nemzeti tagozat6va" teszi aA.

A XXl. Sz6zad lntezet 6s a Polg6ri Magyarorszegert Alapitv6ny egyiittmr.iktidesenek

koszOnhet6en 201S-ben ttiera indult nagy sikeni Edtv6s J6zsef El6ad6sok cimU sorozat idei

rendezvenyen Ryszard Legutko, a krakk6i Jagell6 Egyetem filoz6fiaprofesszora, Eur6pai

parlamenti kepvisel6 tartott el6adest A kommunizmus emlakezete 6s (tj bresvonalak

Eurapdban cimmel 2020. mircius 9-6n a Verkert Bazdrban. A megjelenteket Gulyes

Gergely, Miniszterelndks6get vezet6 miniszter kdszOntotte.

Guly5s Gergely kdsz0nt6j6ben kiemelte, Eur6pat meg kell v6deni azokt6l, akik anyagi vagy

hatalmi erdekb6l meg akarjak v6ltoztatni, 6s ebben K6z6p-Eur6pa evszazados tapasztalata

fel6rtekel6dik. Mint fogalmazott: ,,a t6rs6g orszegai megkapt5k a v6doolt6st a totalitarius

eszm6k ellen". A miniszter a magyar-lengyel kapcsolat tortenetet felidezve a116l beszelt, hogy

a mindk6t orszag tdrt6nelme ktrlonosen neh6z volt, 6s a k6t nemzet szamithatott egymasra
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3.11 (2020-03-09) A kommunizmus eml6kezete 6s [j t6r6svonalak

Eur6p6ban - Ryszard Legutko el6ad6sa (Etitvtis J6zsef

Elciadisok)



1920-ban, 1939-ben, 1956-ban, illetve 1989-ben is. Legutko professzort m6ltatva k6zolte,

hogy 6 ,,a nyugati vileg azon r6sz6hez tartozik, amely meg6lte a letezrj szocializmus

terrorrendszereinek tomboldsSt, 6s j6l tudja, hogy mennyit 6r a szabads6g".

Ryszard Legutko el6ad6s6ban kifejtette: a k0zep-eur6pai rendszerek osszeoml6sa utAn a

kommunistdk bekapcsol6dtak a politikai fo*amba, lelkes Eur6pa-p6rtiak lettek es

szovets6gesekre leltek a liberAlisokban. ,,Osszess6geben a politikai f6sodor balra mozdult el"

- ielentette ki. P6ld6nak hozta fel, hogy az olyan politikai er6k, mint a lengyel Jog 6s

lgazsagossag parla (PiS) az EU-ban nem sz6mitanak legitimnek, ftjggetlenUl att6l, hogy

mekkora felhatalmazSst kapnak a v6laszt6kt6l. Legutko ennek okait tergyal6 el5addsdrban a

kommunizmust az emberi tort6nelem leggyilkosabb rendszer6nek nevezte, kifejtve, hogy a

kommunistdk gondolkodds6ban - a marxizmus osztaryharc-terminol6giaja fovtan - nagy

szerepet jatszott az ellens6gk6p, a kozelet nyelv6l pedig a katonai sz6tdrb6l vett kifejez6sek

uralt6k. Ut6bbi - folytatta - megfelemlit6 hatSssal volt az emberek gondolkodas6ra 6s

cenzIrat, 6ncenztrat eredm6nyezett.

Fekete lbolya Bolse vita cim( filmj6vel folytat6dott 2020. mircius 11-6n a Tenor H6za

Mtzeum 6s a Kommunizmuskutat6 hlezel Viszl1t Lenin! cimet visel6 vetit6ssorozata. A film

el6tt B6k6s MArton, a Terror Haza M0zeum kutat6si igazgat6ja Kormos Val6ria 0js6gir6val

besz6lgetett a rendszerveltoztat5s korszakdnak hangulatdr6l, az akkori rem6nyekrdl 6s

tapasztalatokr6l. A T5ncsics MihSly dijas 0jsAgi16 elmondta, v6ratlanul, hirtelen j6tt a

szabadsag, amelynek hatalmas ill0zi6kkal vagtak neki akkoriban. Hamar kidertlft azonban,

hogy a sikerekert tov6bbra is kem6nyen meg kell dolgozni 6s az [j kdr0lm6nyek kdzott gyakran

a szerencselovagok j6rnak j6l.

A felismer6sek ugyanilyen 0tiet jarjak be a Bolse vita cimi film h6sei is, akiknek tdrt6nete a

rom6niai forradalom 6s a d6lszlav h6bor0 kciz<,tti id6szakban jStsz6dik- Gy0jt6pontjuk a Bolse

vita nevU pincekocsma, ennek a felszabadult, ibr6ndokkal es v6gyakkal teli id6szaknak

18

A filoz6fiaprofesszor lgy velte: mindaz, amit a marxizmus a kommunizmus idej6n kifejtett,

jelenleg a neomaaizmusban folytat6dik, amely er6s szovets6gesre lelt a liberalizmusban.

Ut6bbi - tette hozza - mar ,,nem a legtermekenyebb talaia a szabads6gnak", mivel a

liberalizmusnak is eros ,,ellens6gsz0kseglete" van. Jean-Claude Junckerre, az Eur6pai

Bizotts6g (EB) Mau filoz6fidj5t v6delm6be vev6 korabbi elnOk6re ls utalva azt mondta, ,,az EU

a kezdetektcjl a politikai f6sodor kez6ben volt". Allespontja szerint a m6skent gondolkod6kat

zaklatds, elit6l6s 6s iogi szankci6k is 6rik, 6s egy olyan, az embereket megal6zkod6sra

kenyszerit6 gyakorlat tan0i vagyunk, mint amilyen a kommunizmus alatt volt.

3.12 (2020-03-1 1) Viszl6t, Leninl vetit6ssorozat - Bolse Vita



megfelel6 169kOrri hely. Egy olyan gondtalan kor k6pe rajzol6dik ki, amelyr5l a szerepl<lk azt

szeretn6k hinni: ez maga a t6rt6l fuggetlenitett, viszonylagos ,,Nyugat", a cel, amely fel6

kdzeledtek. A t6rtenelem szele azonban konnyen forg6sz6lle v6lik, amely elsodorja azokat,

akik t0lzottan belek6nyelmesedtek helyzetUkbe. A j6indulat[ ebrdndoz6kat 6s piti sefteseket

r6vid id6n belUl ,neh6zfirlk" k6vetik, akik a szabad piacot hamar sajet iizleti vdllalkozdsukkd

alakitj6k. Szerepl6ink messze sodr6dnak, a Bolse vita hely6n sexshop nyilik. A film v6g6n a

kirobban6 d6lszl5v h6boni bozalmair6l k6szult felveteleket lathatunk, az elerni v6gyott

JugoszlSvia pusztulSs6val teve teljess6 a kibontakoz6 ilhizi6veszt6st.

3.13 (2020-06-15) Mozgisban - Rendszerv6lt6s ut5n korszakvSlt6s?

Az elm0lt 10 ev korm5nyzati teljesitmeny6t vette g6rcso ald a XXl. Sz6zad lnlezel Mozgitsban

cimii 616 vide6elemzes-sorozatanak 2020. jInius 15-i m sora. A besz6lget6st Deek Daniel,

a xxl. Szazad lnt6zet vezet6 elemz6ie moderafta, besz6lget<ipartnerei G. Fodor Gdbor

politol6gus 6s B6k6s Marton, a Tenor HAza Mtzeum kutat6si igazgat6ia voltak.

G. Fodor Gdbor kifejtette, hogy ma m6r egyre inkSbb az Orb6n-rendszer alapjain l6trejdv6

korszakv6lt6sr6l kell bevelnUnk, annak ellen6re, hogy a tortenelmi korszakhatarokat 6ltal6ban

a m0ltat vizsg6lva szoktuk meghatdrozni. A most megfigyelhet6 6llamszerkezeti atalakulesok

mellett azonban ,,olyan fundamentAlis vahozasokr6l van sz6, amelyek nem csupan a

szem6lyekben 6s az intezmenyekben testesulnek meg, hanem megv5ltoztatj6k mindaz,

ahogyan eddig gondolkodtak, cselekedtek a politik6ban" - mondta. A rendszerv6ltoztatast

kdvet6 20 6vet alapvet6en m6g mindig a baloldali gondolkoddsm6d hat6roZa meg, az elm0lt

10 6vben viszont lekerult a ,,szemellenz<i" 6s kiderult, hogy mindaZ, amit kor6bban

lehetetlennek hittek, m6gis lehets6ges megval6sitani.

B6k6s M6rton egyet6rtett a helyzetelemz6ssel, hozzet6ve, hogy 2010{61 rendszervaft5snel is

t6bb t6rt6nt, hiszen ,,mentalitAsv5lt5s" kezd6d<jtt, amely alapja lehet a korszakv6ltdsnak.

V6lem6nye szerint az Orb6n-kormdny megalakul6sa nem csupan a rendszerva[oztdes

befejez6sere adott lehet6s6get, hanem egy olyan kult[rav6has ig6ret6t is hordozta, melynek

alapj6n korszakot lehet v5ltani, vagy inkebb epiteni. llyen 6rtelemben ,,az Orb6n-korm6ny

c6lba juttatta 2010-et k0vet6en a magyar rendszervaltAst", ami abb6l latszik leginkabb, hogy

az 6ppen G. Fodor G5bor altal leirt ,,reformperti ideol6giai kontinuum" 20 6ve utan mas

gondolkod6si logik6t inditott 0tjara. A progresszivites - vagyis a kommunizmus 6s a

liberalizmus 5ltal is elkepzelt j<iv6beni ide6lis 6llapot fel6 mutat6 politikai gondolkodes -
folytonossaget, illetve a folyamatos ,,v6lsdgkezel6st" 201o-ben megszakitotta az Orb6n-

korm5ny 6s belekezdett egy rij korszak 6pit6s6be. 86k6s M6rton felhivta a figyelmet ana, hogy
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2010 6ta a politika retorikai eszkozk6szleteben a magyar jobboldal nem hasznalja a,,v6lsag"

sz6t, mig a korabbi Medgyessy-Gyurcs6ny-Bajnai kormdnyok alatt szunteleniil e116l volt sz6.

A vildgban zajl6 kulturalis kUzdelmek megvitat5s6t t(ae ki c6ljaul a XXl. Szazad lntezet

MozgAsban cim0 sorozat5nak 2020. jrinius 28-6n elhangzott ad6s6ra. A besz6lget6st Deek

D6niel, a XXI. Szezad lnt6zet vezet6 elemz6je moder5lta, besz6lget6partnerei pedig Orb5n

Balizs, a Miniszterelnoks6g parlamenti 6s strat6giai dllamtitkdra 6s B6k6s Merton tdrt6n6sz,

a f error HAza Mfzeum kutat6si igazgat6ja, a Komment6r foly6irat f6szerkesztoje voltak.

Az Amerikai Egyesult Allamokban es tobb nyugat-eur6pai orszagban mer h6napok 6ta

kulturalis eredetr:i, olykor v6res zavargdsok zajlanak, ugyanakkor K<iz6p-Eur6pa kimarad ebb6l

az Ujabb t6rsadalmi v6ls6gb6l - mondta felvezet6j6ben Dedk D6niel. Orben Balazs ezzel

kapcsolatban kiemelte: egyre ink6bb €zodik a nyugati civiliz6ci6 irenyvesztettsege, mig sok

mds civiliz6ci6 - pelddul a kinai vagy a muszlim - egyre ink6bb felemelkedik. A mostani

zavargasok csupan tunetei ennek a nyugati iranyvesztesnek, ami az USA eseteben r6miszt6

jelens6g, hiszen konnyen elveszitheti vezet6 pozici6j6t a vildgban. L6nyeg6ben ,,saj6t

tort6nelmi, alkotmanyoz6 szemelyis6geik ellen zajlik a l6zad6s" - tette hozza.

B6k6s M5rton szerint is ir6nyvesztes tapasztalhat6 a nyugati vil6gban 6s nem l6tszik, hogy a

szimbolikusan a szoborrombolasokkal azonosithat6 jelenseget mi kdveti, azaz milyen vilSg

vir rdnk. Ellenp6ldakent emlitette az 1956-os magyar fonadalmat, amikor a Sztalin-szobor

ledontese utan annak hely6re egybrll kitrizt6k a R6kosi-cimer n6lkiili magyar zesdol, ezzel

jelezve, hogy a kommunizmus hiinya az a pozitiv c6l, amit a n6p maga ele tUzdtt. Jelen

pillanatban viszont nem ldtjuk, hogy a Nyugaton zajl6 kulturalis lSzad6snak mi a val6di c6lja,

mi lesz a folyamat v6ge - mondta Bek6s Marton.

3.15 (2020-07-14) Mozg6sban - Kulturharc a XXl. szezadban

(Konferencia)

Mozg6sban - KuftAharc a XXl. szezadban cimmel rcndezell konferenciat 2020. jtilius 14-6n

a XXl. Szdzad lntezet. A rendezv6ny el6ad6i GulySs Gergely, Minisztereln0ks6get vezet6

miniszter, Schmidt Miria, a XXl. Szdzad lntezet f6igazgat6ja, Ger6 Andr6s, a Habsburg

Tdrt6neti lnt6zet igazgat6.ja, Frank Fiiredi, a XXl. Sz6zad lnt6zet tudomdnyos fdmunkatarsa,

Mark Higgie egykori ausztral nagykovet, a Danube lnstitute tanecsad6ja, Orb6n Balizs, a

Miniszterelnoks6g parlamenti 6s strat6giai 6llamtitkara es B6k6s MSrton, a Terror H6za

Mtzeum kutatasi igazgat6ja voltak. A konferenciazdr6 kerekasztal-beszelget6set Szab6

Lasr6 kommunikdci6s szakember moderalta, a r6szwev6k G. Fodor G6bor politol6gus,

20

3.14 (2020-06-28)Mozg6sban - Harc a kultt166rt: sajat utunkat jArjuk



Gall6 B6la, a XXl. Sz6zad lnt6zet tudomdnyos f6munkatarsa 6s Sz6nth6 Mikl6s, az

Alapjogokert KOzpont igazgat6ja voltak.

Schmidt M6ria Most milik pontosan cim[i, az amerikai modell bukds6r6l sz6l6 el6adasiiban

elmondta: a liberalizmus m6ra szitoksz6va v6lt, semmi mds nem maradt bel6le, csak egy Ures

dogmahalmaz, es nem tekinthet6 szabadsdgp6rtinak, sokkal ink6bb szabadsdgellenesnek. A

BLM-mozgalom c6lja nem a feketek egyenlosit6se, annak r6sztvevoi a feherek hely6be

akarnak lepni, a1akaiek, hogy rigy szolgaljak 6ket, ahogy el6deik szolg6lt6k a fehereket. A

Nyugaton felid6zett kultur6lis hdborri celjai l6tsz6lag vonz6, Udvozlend6 torekv6sek, mint a

szabads6g6rt. a ,,nyift tarsadalom6rt" vagy a rasszizmus ellen zajl6 ktizdelem.

Frank Ftiredi A bizonyos,,nyilt t1rsadalom" - a kultira ellen ciml el6adas6ban kijelentette: a

,,nyiI tarsadalom6rt" folytatott kulttrharc val6jaban a nem tetsz6 v6lem6nyek elhallgattateset

jelenti, amelynek Nyugaton bevett sz6fordulata is van (cancel culture vagyis a,,kirekeszt6s

kulttrdja"). A ,,nyilt t5rsadalom" harcosai nem birjak elviselni az emberek kdzotti

kulc,nbs6geket, igy minden orszagot ,,ki akarnak nyitni". Csak addig ,,demokrat5k", amig

erdekeinek megfelel, ha c6ljaikat 6ppen az imperializmus rev6n tudjak erv6nyesiteni, akkor

azt temogatjak.

Ez a kultlrharc ma Eur6pet is kett6osztja, hiszen [jbaloldalinak lenni ma nagy divat Nyugat-

Eur6paban. Kdz6p- es KelelEur6pa n6pei viszont nem k6rnek ezekb6l a folyamatokb6l.

Guly6s Gergely, Miniszterelnoks6get vezet6 miniszter Ez a harc mer a vegs6? cimfi

eloadasaban elmondta: ennek ok6t abban l5tja, hogy a kommunizmus ideien a keleti blokk

orsz5gai megtapasztalhattak a diktat[ra mibenl6tet, a v6lem6nyek elhallgattat6sdt- Azonban,

ha nem vigydzunk, nem szervezzUk meg magunkat, a konzervativ kdzoss6geket, akkor

Magyarorszag is nyugati ftra lephet - hangsflyozta.

Ehhez kapcsol6d6an ltrlark Higgie Nagy-Britannia szuver6n itra l6p6s6r6l 6s az orsz6g

jelenlegi kil6t6sai16l besz6lt Kdprombol1s ut6n: Nagy-Britannia vagy Kis-Anglia? cimmel. Ger6

Andras A mai Magyarorszeg es a magyar klasszikus libere s hagyomdny ciml el6ad5s5ban

a magyar liberalizmus kapcs6n nyfjtott t6rt6neti kitekint6st. Mint mondta, Magyarorsz6g

val6j5ban meg6rizte a klasszikus liberalizmus ertekeit, mig a mai progressziv torekveseket

egyenesen antilibe16lisnak nevezhetjijk.

Orb6n Baldzs Altamalapitls a XXt. sz1zadban - A magyar 6ltam karal<tere cimmel tartott

el6ad6sdban hangsrilyozta: ha azt hissztik, hogy a siker receptje kUlfdldrdl jdn, akkor

leszokunk a gondolkodesr6l, s hi5ba veszi.ink 6t mAsutt j6l m0kod6 int6zm6nyeket, mint6kat,

nem fogjuk tudni m(kodtetni azokat. A magyar karakter hat jellemvon6sat emelte ki: a

szabads6gszeretetet, a h6dit6s nelkUli vit6zs6get, az idegen eszm6kkel szembeni kritikus
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magatartest, a keleti-nyugati kett6sseget, a megosztottsagunk 6s egys6giink ambivalenciaJet,

valamint a kereszt6nys6get, mint az 5llam6pit6s es megrijul6s mindenkori alapj6t.

B6kes Merton Csak a szimb6lumok szemibnak cimri el6ad6sdban r6mutatoft, hogy a

tort6nelmi es kultur6lis k6noncsere, a r6gi szimb6lumok [jjakkal val6 kovetkezetes felv5lt5sa

6ltal5ban rendszer-, s6t korszakv6ltast jelent. llyennel pr6belkoztak Magyarorsz6gon 1919-

ben, amikor papirmas6val takartdk el a nem tetszo szobrokat, 6s ilyen szimb6lumcsere ment

vegbe 1945 utan is, idegen jelk6pek segits6g6vel. A Szt5lin-szobor 1956-os ledont6se maga

volt a forradalom, a kommunista cimer eltavolitesdval a lyukas zes o a szabadsagot

jelkepezte, a Szabad Nep felirat A NEP-p6 t6rt6n6 6talakit6sa pedig a rendszer hazugsagait

leplezte le, mikozben kozvetlenul is megjelenitette a forradalom alanyat, targyet 6s c6liat.

De mi lesz ennek a kuzdelemnek a v6ge, kitorhet-e valaha a kultorbeke? Ezt a k6rd6st jarta

koril az a kerekasztal-beszelget6s, amelyen Gall6 B6la, G. Fodor Gebor 6s Szenth6 Mikl6s

vett r6szt. Abban mindannyian egyet6rtettek, hogy a kultrlrbeke nem lehets6ges, a

ktizdelemben nem lehet kompromisszumra jutni. Gall6 B6la kiemelte a kult0rharc amerikai

v6lasztiisokkal kapcsolatos aktu6lpolitikai celjait, ami kapcs6n G. Fodor G6bor ramutatott,

hogy az amerikai elitek Trump elleni kuzdelmukben eztttal tal6n egy olyan ajl6t nyitottak ki,

amelyet mdr nem tudnak bez6rni, az esem6nyek pedig visszaford ithatatlanok lesznek. A

kerekasZal-beszelgetes is vil6gossa tette a kultrirharc proryjelleg6t. 5z6nth6 Mikl6s kiemelte,

hogy a liber6lisok kisa.latitottak bizonyos fogalmakat, mint pelddul a demokrdcia vagy a

szabadsag, azokat egyediil a saiat szeml6letukkel azonositva, nezeteiket pedig

politikamentes, apolitikus feliileteken hirdetik, leplezve azok politikai jelleg6t.

3.16 (2020-07-15) Mozg5sban - N6metorsz6g Eur6pa probl6maja?

A XXl. Szezad hlezel Mozgdtsban cim( 616 vide6elemz€s-sorozat6nak 2020. julius 15-6n

elhangzott, Ndmetorszdg Europa probl€mdja? cim0 adasa a soron kdvetkez6 n6met uni6s

elnokseg kil5t6sair6l sz6lt. A r6sztvev<ik Deutsch Tamiis, a Fidesz Eur6pai parlamenti

k6pviseldje es Gall6 86la politol6gus, a XXl. Szazad lnt6zet tudomanyos f6munkat6rsa voltak,

a beszelget6st Deik Diiniel, a XXl. Sz6zad lnt6zet vezet6 elemz6je moder6lta.

Deutsch Tam6s a mrisorban egyebek mellett arr6l besz6lt, hogy a n6met soros elnOksegnek

nagyon sok fajsulyos kihivessal kell megkuzdenie. I\rtint kifejtette, a bev6ndorl6s kapcsen az

eloszt6si mechanizmust lesz6mitva mar l6nyegeben a kor6bbi magyar javaslatokat latjuk

visszakdsz0nni, hiszen m5r 6k is l6tjdrk, hogy a 2015-6s n6met 5ll6spont ,,tot6lis kudarc". Gall6

B6la szerint a magyar korm6ny nagyon okos Slldspontra helyezkedett az uni6s hitelfelv6tel

kapcs6n, sikeresen k6pviseli a magyar erdekeket. A mrisor hAzigazdAja, De6k D6niel pedig
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kiemelte, hogy a soros elndks6g alatt a n6meteknek kompromisszumra kell torekedniuk,

ugyanakkor vdrhat6an a sajat erdekeiket akarjak majd 6rvenyesiteni minden k6rd6sben.

3.17 (2020-08-20) Filmek az els6 vi169h6borrirol

Allamalapitdsunk Unnepe, illetve a Nemzeti Osszetartozds 6ve alkalmab6l, Ahogyan m6g

soha nem hallott6l az els6 vilAghAborirol cimmel eg6sznapos, ingyenes filmvetit6s vSrta az

6rdekl<id6ket 2020. augusztus 20-5n a Terror Hdza M0zeum harmadik emeleti

nagytermeben. A program keret6ben az els6 vilSgh6borri, illetve a trianoni b6kediktdtum

centen5riuma kapcs6n, Schmidt Maria 6s Tallai GSbor forgat6kdnyve alapjan keszUlt, M. Nagy

Richdrd rendezte dokumentumfilmek voltak l6that6k. A nez<jk a k0vetkez6 - magyar 6s angol

nyelv( - filmeket tekintheft6k meg:

. Eur6pai testverhdboni 1914-1918 / Europe's Fraternal War 1914-1918

. 0j vil6g szablr-tt / New World Was Born

A Terror H6za Mozeum 6s a Kommunizmuskutat6 lnl{zel Viszbt, Leni,h/ elnevez6s0

filmklubjdnak 2020. szeptember g-i vetit6s6n a 80 millio cimLi lengyel filmdrSmet tekinthett6k

meg az 6rdekl6d6k. A 30 6ve szabadon eml6k6v keret6ben megrendezett programot a

budapesti Lengyel lnt6zet t6mogatta. Waldemar Krzystek ir6-rendez6 1981-ben, 10 nappal a

hadiallapot bevezetese el6tt j6tsz6d6 alkot6s5ban egy leny(gdz6 akci6n kereszttil jelenik meg

a XX. sz6zadi lengyel t6rtenelem egyik meghata1026 fejezete. A fllm 2013-ban Lengyelorszdg

Oscar-nevezettje volt a legjobb idegen nyelv0 film kateg6riaban. A j6rv6nyhelyzet miatt a

filmvetit6st megeloz6 beszelget6s ez[ttal elmaradt.

A Kdz6p- 6s Kelet-eur6pai Tdrt6nelem 6s Tiirsadalom Kutatese6rt Kozalapitvdny n6gy rij

kotettel jelentkezett a 91. Unnepi Konyvhetre, amelyet a Magyar Konyvkiad6k es

K6nyvterjeszt6k EgyesUlete a koronavirus-jdrvany okoaa veszelyhelyzetre tekintettel online

rendezett meg 2020. szeptember 17-20. kozott. Megjelent Ger6 Andr6s trirt6n6sz Mozaik -
Magyar jelenid6 6s ttifi1nelem cim0 konyve, Domonkos Ldszl6 a magyar forradalmarok

oldal6ra elft szovjet katonAk hist6riaj6t mes6li el Atefi szoujet katon1k 195fuban ciml
kdteteben, a fiatalon elhunyt k6lt6t6l, Sziveri J6nost6l A szelherceg - vebgafoff versek cimmel

l6tott napvil6got 0j k0ltem6ny-kollekci6, T6k6czki L6szl6 tdrt6n6sz pedig hal6la el6tti egyik

utols6 munkajak6nt gr6f Andrassy Gyula szellemi-politikai arcel6t raizolta meg a

z5

3.18 (2020-09-09) Viszl6t, Lenin! vetit6ssorozat - 80 millio

3.19 (2020-09-17) Uj kiadv6nyokkala 91. (online)Unnepi K6nyvh6ten



nagykdz0ns6g szAmeru. Az rij kiadviinyokat vide6beszelgetesek, valamint tajekoztat6 cikkek,

kisfllmek segits6g6vel mutatta be a KOzalapitvany sajat, illetve a Konyvhet online feluletein.

A XXl. SzSzad lnl6zet Mozgdsban cim( 616 vide6elemz6s-sorozata 2020. szeptember 22-6n

megtartott ades5nak a n6met bev5ndorl5spolitika otodik 6vfordul6ja adta aktualitas6t. A

rendezv6ny r6sztvev6i Kovecs Zolten, nemzetkdzi kommunik6ci6ert felel6s allamtitk6r,

Pr6hle Gergely, a Habsburg Ott6 Alapitv6ny igazgat6la 6s Frank Fiiredi, a XXl. Sz6zad

lnt6zet tudom5nyos f6munkat6rsa voltak. A beszelget6st Dedk D5niel, a XXl. Szezad lntezet

vezet6 elemzdje mode16lta.

Kovacs Zolten ana hlvta fel a figyelmet, hogy az illeg5lis migr6ci6 2013-t6l erdsodott, 2015-

ben pedig m5r naponta ezr6vel 6rkeztek a hat5rokhoz az illegSlis bev6ndorl6k, 6s amikor a

Budapesten atuezet6 csemp6szrltvonalak is bedugultak, akkor torl6dtak fel a migrdnsok a

Keleti pelyaudvarnal. ,,Ekkor a n6met fels6bbrendUseg 6s mordlis imperializmus alapj6n

igaztalan v6dak fogalmaz6dtak meg Magyarorsz6ggal szemben, nem kis r6szben a n6met

sa.jt6 hat6s5ra, amely nyomast gyakorol az ottani politikara" - mondta az 6llamtitkar. Frank

Fi.iredi annak a v6lem6ny6nek adott hangot, hogy Nagy-Britanni6ban sokan a migreci6 miatt

szavaztak a Brexitre, az EU elhagy6s6ra. ,,Az6la is 6rkeznek a migransok Nagy-Britanni6ba,

de nem tortenik semmi" - fogalmazott. Mint kifejtette, a politikai elit gydva, nem merik azt

3.20 (2020-09-18) A Kertesz lmre lntezet Benczur utcai szekh5zinak

z6rtkorti bem utatoestje

Schmidt M6ria, a Koz6p- es Kelet-eur6pai T6rt6nelem 6s T6rsadalom Kutat6s66rt Kdzalapit-

viny f6igazgat6ja, valamint a Kert6sz lmre lntezet k6t vezet6je, Hafner Zolt6n igazgat6 6s

Szab6 Tam6s programigazgat6 2020. szeptember 18-an zartkdrri rendezv6ny keret6ben

mutatt6k be a Kert6sz lmre lnt6zet 0j sz€khAzAl a K6zalapitvdny 6s az lnt6zet partnereinek. A

rendezv6nyen Schmidt Mdria hangstlyozta: a beruhAzes els6dleges celja az 6rt6k6z6s volt,

igy amit lehetett, azt megmentett6k az 1910-ben 6ptilt villSban, ahol azonban nem maradtak

fenn az eredeti r6szletek, ott az epUlet szellemis6g6t 6126, de XXl. szazadi megold6sokat

alkalmaztak. Hafner Zoltan az lnt6zet tev6kenys6g6r6l sz6lva kiemelte: Kertesz lmre 6lete 6s

eletm[ive jelent6s r6szben meg felt6ratlan 6s publikSlatlan, ebbe a munkaba az int6zet mes

kutat6kat, szakembereket, m0fordit6kat is szeretne bevonni. Szab6 Tamas ismertette: a

Bencz0r utca 46. szem alatti szecesszi6s villdt a Kozalapitv6ny brutt6 762 milli6 forint6rt

vesArolla meg a F6v5rosi Onkorm6nyzatt6l, majd brutt6 2 milli6rd forintb6l 0jitotta fel. Az esten

fell6pett a Blahalouisiana zenekar 6s Szab6 Sebestyen L6szl6, a Nemzeti Szinh6z mriv6sze.

3.21 (2020-09-22) Mozgisban - 6t 6ves a Witlkommenskultur



mondani, hogy ez igy nem mehet tovabb, mert f6lnek a m6di6t6l, f6lnek kimondani, hogy a

migransokat meg kell dllitani - jegyeZe meg.

Pr6hle Gergely a migrdci6s v5ls5g kezdet6re utalva arra hivta fel a figyelmet, hogy ot 6vvel

ezel6tt a magyar korm6ny - ellent6tben peld6ul a gorcig hat6s6gokkal -jogkovetS magatart6st

tanUsitott, igyekezett elv6gezni feladat6t, regisztr6lni, nyilvdntartSsba venni az 6rkez6ket.

Eppen ez ellen tiltakoztak a Keleti p5lyaudvarn6l feltorl6dott migr6nsok, 6s erre mondta azt a

n6met politika, hogy lvlagyarorsz6g rosszul benik a menekultekkel, ez6rt kell nekik segiteni.

3.22 12020-09-29) Trianon't00 - Unnep6lyes b6lyegkibocsit6s

A Koz6p- 6s Kelet-eu16pai Tort6nelem 6s TSrsadalom Kutatasa6rt KOzalapitveny es a lvlagyar

Posta Zrt. b6lyegiwel allitott emleket az els6 vil6ghdbonit lezdr6 trianoni b6kedikt5tum

aldirSsa centendriumAnak. A Trianon 100 ciml, Tak5cs TamSs tervezte b6lyegivet 2020.

szeptember 29-6n mutattak be a Terror H6za Mrizeumban. A b6lyegkibocsat6 Unnepsegen

Schmidt Miria, a m(zeum t6igazgatqa, Gulyiis Gergely, Miniszterelnoks6get vezet6

miniszter 6s Schamschula Gyairgy, a Magyar Posta Zrt. vez6rigazgat6ja mondtak besz6det.

A moderdtor Tallai Gabor, a m[zeum programigazgat6ja volt.

Guly6s Gergely fgy fogalmazott, 100 6v t6vlatab6l Trianon els6sorban azt jelenti, hogy ,,a

magyar nemzet akkor is tilel, ha hal5lra sz6nj6k. Volt erdnk megmaradni a nehezebb id6kben

is, volt er6nk [jra megtalalni, felvenni, 6s megenisiteni az elszakitott nemzetr6szekhez

kapcsol6d6 k6tel6keket" Trianon egy ,vszdzad milt6val figyelmeztet6s: a szembenallas

K6zep-Eur6p6ban nem j5rhat6 it. Birodalmak Utkoz6z6najaban 6lve csak akkor vedhetji.ik

meg szabadsagunkat es csak akkor tudjuk megdrizni kult[r6nkat, mindazt, akik 6s amik

vagyunk, es csak akkor alkothatjuk meg a magunk.i6v6j6t, ha a Kdrrpdrt-medenc6ben hat6rokra

tekintet nelkirl lelhettink valamennyien otthonra - hangsflyozta a miniszter.

Schmidt Mdria elmondta: ,,Lehet, hogy a XX. szezadi tdrtenelemben jaratos embernek

mazochizmusnak t(nhet, hogy 6ppen a tort6nelem egyik legnagyobb igazs6gtalans5gdt

or6kitik meg eml6kb6lyeggel, 5m aki igy reagal, annak fogalma sincs a tflel6s szab6lyair6l.

Nem tudja, hogy mi magyarok nem az igazs6gtalans5gra, nem a pusztuldsra, nem az

6z6ketlensegre, a kisemmiz6sre, a sz6gyenre, a kapzsis6gra, az arroganci5ra emlekezi.ink,

hanem arra, hogy mindezek nem fogtak rajtunk, hogy a szeretet, az elni akar6s er6sebb volt

6s hozz5segitett bennUnket a t(l6l6shez."

Schamschula Gydrgy arr6l besz6lt, hogy t6rsasdguk tdrtenete mindv6gig Osszeforrt a

nemzet6vel, hiszen az 1 867-es kiegyezes utAn jdhetett l6tre a hangsflyozottan nemzeti.ielleg0

posta. A Trianon ut6n ljra kellett szervezni a post6t, figyelmet forditva arra, hogy meg6lhet6st

biztositsanak az elcsatolt teri..iletekr6l erkez<i munkatersaknak. A vez6rigazgat6 jelezte: alkalmi
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A Kert6sz lmre lnt6zet v6ndorki6llitSs6nak hatodik 6llomSsa - Szeged, Szabadka, P5pa, a

budapesti Vigszinhaz 6s a Fov5rosi Szab6 Ervin konyvt6r utan - a debreceni Nagyerdei

Viztoronyban mutatta be Kertesz lmre fiatalkori elet6nek fontos allomSsait. A tarlat anyaga a

kordbban bemutatott k6pek 6s k6pa16ir6sok mellett egy speci6lis, a Viztorony ovegfelUletere

k6szult tdbb m6teres informdci6s matric6val b6viilt a debreceni helyszinre. A ki6llitds 2020.

szeptember 29-6n megrendezett megnyit6jen Szab6 Tamiis, a Kert6sz lmre lnt6zet

programigazgat6ja megkoszonte Debrecen varos meghivds6t 6s ismertette, milyen

rendezvenyeket tervez a kozeljov6ben az lnt6zet. Besz6det mondo Puskas lswen,
Debrecen kulturd6rt felel6s alpolg6rmestere 6s Hafner Zolt6n, a Kert6sz lntezet igazgat6ja.

A megnyit6 [inneps6gen az Arco Nobile von6sn6gyes Sug6r Rezs6: 2. von6snegyes, l. es ll.

r6szlet6t adta el6, Mercs Jdnos szinm0v6sz pedig felolvasta Kertesz lmret6l a Stockholmi

beszddeL A t5rlatot 2020. oK6ber 2g-ig tekinthett6k meg az 6rdekl6d6k.

lrodalmi esttel egybekotott konyvbemutat6val eml6kezett meg Sziveri Janos halalanak 30.

evfordul6j6r6l a kdlt<i hagyat6k6t gondoz6 Kerl6sz lmre lnt6zet. A 2020. oktober 8-6n

megtartott rendezv6nyen Wunderlich J6zsef szinm(v6sz olvasott fel A szalherceg cimmel, a

Kozep- 6s Kelet-eu16pai T6rt6nelem 6s T6rsadalom Kutat6sS6rt KOzalapitv5ny gondoz6siban

megjelentetet valogat6sk0tetb6l, majd kerekasztal-besz619et6s kovetkezett Fenyvesi Ott6 6s

Zaliin Tibor kdlt6k, valamint Hafner Zoftan, a Kert6sz lmre lnt6zet igazgat6ja r6szv6tel6vel.

Hafner Zolt6n a besz6lget6sen kifejtette, kiv6teles lehetos6g, hogy Sziveri J6nos

hagyat6k6nak m6g felt6ratlan r6szeit, publikiilatlan anyagait m6lt6 kortilm6nyek koz0tt tudjak

kezelni. ,,Szakmai 6s etikai felel6ss6get is vdllalunk ez6rt a hagyat6k6rt. Komplex 6s

tdbbir5nyl gyiijt6- es kutat6munket kezdttlnk meg, A sz6lherceg cimii vdlogat5skotet ennek a

rendszerez6 munkdnak csup6n els6 allomiisa. Sziveri Jenos sokoldal0 mUv6sz volt, a

k6pz6mr:iv6szeti irSsai meg felfedez6sre varnak" - emelte ki az igazgat6.
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belyegeikkel egyszerre eml6keznek 6s em16keztetnek tOrtenelmi.ink fontos esem6nyeire, t6bb

mint masfel |vszAzada. Megemlltette: az ezer forintos osszn6v6rt6kti 6s 45OO vdgott

p6lddnyban kibocsetott trianoni belyegblokkon Vorosmarty l\rihdly Sz6zatdnak ,,Megfogyva

bar, de torve nem" sora olvashat6, es az Orczeghez kupolacsarnoka ldthat6_

3.23 (2020-09-29) Az ismeretlen Kert6sz lmre - Tanul66vek 1934-

1955 - Ki6llitis Debrecenben

3.24 (2020-10-08) Sziveri Jinos-est a Kert6sz lmre lnt6zetben



Fenyvesi Ott6 kd116, i16, kepz6m0v6sz fiatalkorat egyUtt tOltcitte Sziveri Jdnossal, em16kezete

szerint inkebb gondolati trukkOkb6l 6llt az alkot6mriv6szet0k. ,,Nem voltunk kepzett

kepz6m(v6szek, megpr6b6ltunk a hetvenes 6vekben minden m0v6szeti stilust befogadni. Az

Uj Symposion oldalain nagy hangs0lyt fektettunk ana, hogy tematika szintj6n er6sitsUk a

k6pz6mriveszeti vonalat. A hetvenes-nyolcvanas evek osszmfiv6szeti hatasai, mint a punk,

vagy az alternativ zenek Sziveri J6nos verseinek az el6ad6sm6dj6ra is hatottak. A

performanszt, mint k6pz6m(v6szeti elemet haszn6lta" - fogalmazoft Fenyvesi Ott6.

Zal6n Tibor kolt6, [16, dramaturg egyi]tt dolgozott Sziveri Jdnossal, aki az Uj Symposiont annak

1983-as felsz5mol6s6ig foszerkeszt6k6nt vezette.,,J6 izlese volt, remek lapot szerkesztett,

pedig neh6z 6rdks6gtjnk volt. Az el6ttirnk alkot6 nemzed6k erds avantgard nemzed6k volt,

bennirnk pedig erds volt a k6sztetes, hogy valami mast csinaljunk. Janos egyszerre volt

osztdnds 6s szigoni, fegyelmezett szerkeszt6ssel dolgozott. Ez a kett6ss6g a verseiben,

alkotasaiban is visszattikrOz6dik" - id6zte fel Zal6n Tibor.

Az irodalmi est v6gen Lajk6 F6lix Liszt Ferenc-dijas heged(mtiv6sz adott koncertet, majd

Szab6 Tam6s, a Kert6sz lmre lnt6zet programigazgat6ja bejelentette, hogy az lnt6zet Sziveri

Janos halelanak 30. 6wordul6jera nyllt zenei p6ly6zatot irt ki, amelyre december 15-ig lehet

bekUldeni az alkot6sokat. (A pdlyitzatrdl a Keft6sz lmre tntezet honlapjdn lehet titj1koz6dni.)

3.25 (2020-10-10) A Kert6sz lmre lnt6zet sz6khAzAnak megnyit6ja

Orben Viktor miniszterelndk 6s Schmidt Miiria, a Kozep- 6s Kelet-eur6pai TOrt6nelem 6s

TArsadalom Kutat6s6ert Kdzalapitvany f6igazgat6ja 2020. okt6ber 1O-6n iinnep6lyesen

megnyitottek a Kert6sz lmre lnt6zet rij sz6khSzdt. A Bencz0r utca 46.szam alatti szecesszi6s

vill6t a Kdzalapitvdny brutt6 762 milli6 forintert vAserolta meg a F6v6rosi Onkormdnyzatt6l,

majd brutt6 k6tmilli6rd forintb6l rijitotta fel.

Orban Viktor megnyit6besz6d6ben t6bb id6zetet is felelevenitett a Nobel-dijas ir6t6l, igy

peld6ul arra a gondolat6ra is eml6keztetett, miszerint ,,olyan 6llatfajta, amelyet multikuhuralis

tdrsadalomnak hivnak, nem letezik". Kert6sz lmre szerint ugyanis az eur6pai civiliz6ci6 bajaira

csak a sajet civilizdci6s keretein beli]l szabad velaszokat keresni, kfvulrdl import6lt

megold6sok nem m0k6dnek. A miniszterelnok felid6zte, hogy amikor Kert6sz lmre megkapta

az irodalmi Nobel-d ijat, heves vitdk zajlottak Magyarorsz6gon, ku16nosen a jobboldal 6s inkiibb

annak radik6lisabb resze ogy gondolta, ugyan 6ridsi siker a Nobel-dij, de ,,minden relativ,

micsoda nagy ir6k nem kaptak" pelddul a k6t vildgh5bor[ kOzdtt, 6s azt is mondt6k, nyilv6n

az6rt kapta Kert6sz lmre a kittintetest, mert reg6nye, a Sorsta/ansdg holokauszttargy0. Ez a

vita beskatuly6za Kertesz lmr6t,,egy olyan fi6kba, ahovS <i soha nem vagyakozott 6s nem is

volt semmi indoka, hogy oda bezetjik" , az 6 m6ly intellektuset ugyanis nem lehet korl6tok k6ze



szoritani - jelentette ki Orb5n Viktor. Az ir6 6letrltjdrb6l kiemelte: Kert6sz lmre a

kommunizmusban a teljes kivUl6ll6s strategiejat valasztotta, tisztAn akart 6lni, nem akart

kompromittel6dni, fgy gondolta, ,,ebben nem szabad r6szt venni. A Budapesten megva16su16

bels6 emigriici6t velasztotta" - fogalmazott.

Schmidt Maria felid6zte: h6rom 6wel ezel6tt mertilt fel az a gondolat, hogy Kert6sz lmre

hagyatekanak m6shol nem 6zott r6sz6t sajdt int6zm6nyben dolgozzak fel 6s hozzanak l6tre

egy olyan int6zetet, amely az ir6 eml6k6t, hagyateket 6s OrOks6get m6lt6 m6don ipotja. Orb6n

Viktor miniszterelnok az els6 pillanatt6l temogatta ezl az elkbpzel6st - emelte ki, majd

eml6keztetett arra, hogy az int6zetnek otthont ad6 Benczor utcai szecesszi6s vill5t a )(X.

szazad elejenek mesterei olyan szinvonalon alkott6k meg, hogy a mai napig is a l6togat6

csodAlatat vAltja ki. A fel0jitaskor igyekeztek mindent, amit lehet, meg6rizni, a beruhez6s tObbi

r6sz6t pedig hason16 szinvonalon elv6gezni. schmidt M6ria elmonddsa szerint a Kert6sz lmre

lnt6zet a kutat6k mellett a sz6lesebb k6zdns6get is v6rja irodalmi es t6rsm0v6szeti

programokkal, de kutat6i 6s fordit6i oszt6ndijprogramokat is rendszeresen hirdet.

3.26 (2020-10-1 2) Mozg6sban - Tcirt6netmi blokk 5ll Orb6n mogott

A XXl. Sz5zad hlezel Mozg1sban cim( el6 vide6elemz6s-sorczata 2020. okt6ber 12-6n

elhangzott addsdrnak vend6gei - G. Fodor Gebor politol6gus 6s B6k6s Mafton, a Terror H6za

M0zeum kutat5si igazgat6ja, a Kommentar foly6irat f6szerke szlcip - az elmrjlt evtizedek

politikai v6ltozasair6l beszelgettek De6k Diniel, a XXl. Sz6zad lnt6zet vezet6 elemz6je

moder5l6sdval. A mUsor aprop6ja B6k6s M6rton Tortdnelmi blokk itll Orben m6g6ft cim1

tanulm6nya volt, amelyben a t0rten6sz kifejti: az elm0lt 10 6vben az Orben Viktor vezette

Fidesz-KDNP-nek sikerUlt egy olyan ,,rij tSrsadalmi koalici6t korm6nyz6sa m6g6 6llitania,

amely stabilan a hazai 6rdekek 6s 6rt6kek k6pviselete mellett szavaz".

B6k6s Marton a besz6lget6s elej6n kifejtette, a veros-vid6k, a vall6sos-nem vall6sos, t6k6s-
munk6s 6s egy6b mds tdresvonalak minden t6rsadalomban jelen vannak, az ezeket

megsz6laltat6 p6rtok azonban bizonyos tor6svonalakat fel tudnak er6siteni, m6sokat pedig el

tudnak halvSnyitani. Szerinte az elm0lt 10 6v stabil korm5nyzdsa azokat a pontokat tal6lta

meg a magyar tarsadalomban, amelyek dsszekotik az embereket. Az6rt nevezhet6 nemzeti

,,Orb5n-koalici6nak" a korm6nyz6s m6g6tt 6116 tarsadalmi k6zeg, mert a Fidesz-KDNp felUlirta

az olyan, kor5bban jelen l6v6 tdresvonalakat, mint p6ld6ul a jobb- vagy baloldalis6g.

HozzAtette: a mult hetv6gi borsodi id6kdzi v6laszt5s kit0n6en tudja illusztr6lni, hogy milyen

tOr6svonaFvatozas ment v6gbe az elmUlt 6vtizedekben a magyar tarsadalomban: az egykori

kommunista mintav5rosnak szamlt6 Tisza0jv5ros baloldali szavaz6i minden probl6ma n6lk0l

leszavaztak egy antiszemita jobbikos ieloltre. ,,Kialakult mara egy nemzeti p6lus, amelyet a



Fidesz-KDNP f6mjelez 6s egy nemzetkdzi p6lus, amelyhez a baloldali pdrtok 6s a Jobbik

tartoznak" - mondta Bek6s tVlSrton.

G. Fodor G6bor szerint a ,,tdrsadalmi erot6r" l6nyegesen melyebb a politikai erot6rn6l, ez pedig

azokat az embereket, tdrsadalmi csoportokat foglalja mag6ban, amelyek elmennek szavazni.

Husz 6vig mtikod6tt szerinte az ugynevezett,,Horn-egyUtthat6", amely mog6tt kozel 3 millio

ember felsorakozott v6laszt6s16l-vdlaszt6sra. A 2006-os esem6nyek ut5n azonban

dsszeomlott ez a t6rsadalmi erot6r, a Fidesz pedig l6trehozott 0jabbat: kib6kitette azokat a

t6rsadalmi csoportokat, amelyeket a balliber6lis korm6nyok 6sszeugrasztottak egymdssal, 6s

a nemzeti Ugyek politik6ja r6v6n olyan iigyeket emelt a koz6ppontba, melyeknek

kosz6nhetoen a kor6bbi tdresvonalakat felUliro t6bbs6get tudott l6trehozni.

3.27 (2020-10-14) Hogyan lesz p6nzem az irisbol? - Konferencia

Hogyan lesz pdnzem az irdsbol? cimmel rendezett tanicskoz6st a Kert6sz lmre lnt6zet a

jogdrj, a szerzoijog 6s a kozos jogkezel6s rejtelmeir6l 2020. oktober 14-6n az lnllzet Bencz0r

utcai sz6kh5zflban, azzal a c6llal, hogy a szerzok, a kiad6k 6s az irodalmi 6let egyeb szereploi

szAmAra szakmai segits6get adjon a szerzoi jogok 6rv6nyesit6s6hez. A konferencia

hAzigazddja 6s moderdtora Szab6 Tam6s, a Kert6sz lmre lnt6zet programigazgatoja volt.

Szabo Tam6s kosz6ntdje ut6n elsok6nt Kabai Eszter, az Arlisjus jogi igazgatoja tartott

eloaddst irok a jognak asztal1nttl cimmel, 6ttekintve az irodalmi mtivek szezoi jogi

v6delm6nek szab6lyait, majd Zentai P6ter Liszl6, a Magyar Szak-6s Sz6pirodalmi Szerzok

6s Kiadok Reprogr6fiai EgyesUlet6nek igazgatoja Reprogratiai jogdij- kompenzacio 6s / vagy

tdmogatds? cimti eload6sa k6vetkezett. Sifter Veronika, a Magyar lrodalmi Szerzoi

Jogv6do 6s Jogkezelo EgyesUlet tev6kenys6g6t mutatta be, B6nhegyesi B6la, a FilmJus

EgyesUlet jogtan6csosa az irodalmi mrivek megfilmesit6s6rol besz6lt, Fodor Klaudia

Franciska Ugyv6d az irok, a szdvegirok, illetve az influenszerek kdzdss6gi m6di6ban

6rv6nyesUlo szezoi jogairol tartott eload6st, mfg Szigeti Kovdcs Petra, a HUNGART

EgyesUlet munkat6rsa a k6pek 6s a fotok irodalmi alkot6sokban tort6no felhaszndl6sdnak

szab6lyaival ismertette meg az 6rdeklodoket. Az eload6sok utSn kerekasztal-besz6lgetds

hangzott el Az ihlettdl a jogdijakig tarto 0t cimmel, Zentai P6ter L6szlo, Fodor Klaudia

Franciska 6s Kabai Eszter r6szv6tel6vel.

3.28 (2020-10-14)Viszl5t, Lenin! vetit6ssorozat - Ttiske a korrim alatt

A Terror HAza Mizeum 6s a Kommunizmuskutato lnt6zet Viszl6t, Lenin! elnevez6sri

fllmklubjdnak 2020. okt6ber 14-i vetit6s6n a ftjske a k6rdm alaft clmfi, 1987-ben forgatott

magyar filmdr5mdt tekinthett6k meg az erdekl6d6k a Kino Caf6 Moziban. A Cso6ri S6ndor ir6
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es S6ra Sindor rendez6 nev6vel f6mjelzett alkot6s az 1980-as 6vek v6g6nek korrupt k6d6ri

vil6g6t, a felsz6molt tanyavilag maradv6nyain Ugyesked6 pdrtfunkcion5riusok mindennapjait

es a politika el6l menekU16, a szerelem 6s a mageny kozott tirlod6 mLiv6sz dr6majet mutatja

be. B5r a filmet az [gynevezett ,,t(rt kateg6rieba" soroltak, a cseh demokratikus ellenzek

segltsegevel eljutott a Karlovy Vary Filmfesztiv6lra, ahol 1988-ban f6dijat kapott. A 30 6ve

szabadon eml6k6v keret6ben megtartott filmvetit6st megel6z5en B6k6s Marton, a Tenor

H5za Mizeum kutat6si igazgatoja koszdnt6tte a vend6geket. A moziteremben a

j6rvdnyhelyzet miatt minden vend69 mellett egy-egy helynek ki kellett maradnia.

3.29 12020-10-15) Mozaik - Gerci Andr6s k6nyv6nek bemutatoja

A 91. Unnepi Kdnyvhet alkalm5b6l jelent meg Ger6 AndrAs: Mozaik - Magyar jelenid6 6s

toft,nelem cimf, 2012 6s 2019 kozott szuletett lresokat tartalmaz6 k6tete, amelyet 2020.

okt6ber 15-6n mutatt6k be a Kert6sz lmre lnt6zetben. A szez6vel B6k6s M6rton tort6n6sz,

a Terror H6za Mtzeum kutatAsi igazgat6ja es Csunderlik P6ter tdrt6nesz, az ELTE BTK

oktat6ja besz6lgettek Nagy Beatrix, a Habsburg Tort6neti lnt6zet munkatarsa moderelasdval.

A koronavirus miatt zartkor[i rendezv6nyt 6l6ben, online kis6rhett6k figyelemmel az

6rdekl6d6k a Habsburg Tdrteneti lnt6zet Facebook olda16n.

Bek6s M5rton arr6l beszelt, hogy a mfivet olvasva megragadla az a,,kicsit szemtelen vagy

frivol" kijelent6s, miszerint, ,,megkozelit6se nem felt6tlenijl illeszthet6 a politikai taborok

logikdj6ba". Ugy v6lte, egy mag6ra valamit ad6, j6 6rtelemben f0ggetlen t6rt6nesz ezt

mindenk6ppen meg kell, hogy engedje mag5nak. Csunderlik P6ter szerint a kotet mintegy

bevezet6sk6nt szolgal Ger<i Andr5s 6letm[v6be. R6mutatott tov6bb5, hogy a konyvben

olvashat6 ,,kis, szines tort6netek" segitseg6vel a szee6 k6pes egy egesz lortenelmi

szem6lyis6get 6s annak mag6n6let6t is felvdzolni. Ger6 Andrds ogy velte, minden k6rd6st fel

lehet tenni a tortenelem kapcsan. Mint elmondta, vileg6leteben gyuldlte a tabukat, a

provok6ci6t pedig j6 dolognak tartja, mert soha semmit nem lehet rigy el6rni, ha az ember

,,nem kavarja meg az 5ll6vizet". (Ldsd mdg: V. fejezet, 1/6. pont, 90. oldal)

A XXl. Szdzad hlezel Mozgdsban clmri el5 vide6elemz6s-sorozatanak 2020. okt6ber'19-6n

elhangzott, Sz6p ij vil,gvdge cimr.i adasa a koronavirus-j6rv6ny gazdasigi 6s t6rsadalmi

hatasair6l sz6lt. R6sztvev6i Fiildi Liszl6, biztons5gpolitikai szak6rt6, Frank Fiiredi, a XXl.

Sz6zad lntezet tudom6nyos f5munkatdrsa 6s B6k6s M6rton, a Terror Hiza M0zeum kutatasi

igazgat6.ja, a Kommentar foly6irat fdszerkesA6je voltak. A besz6lget6st Deik DSniel, a XXl.

Szazad lnt6zet vezet6 elemz<ije moder6lta.
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,,A biztons6g egy olyan dolog, amely tulajdonkeppen a mindennapokban nem l6tezik. Ha van,

akkor senkit nem 6rdekel. Azonban, ha valamilyen okbol gondokkal szembesUl egy

t6rsadalom, akkor a biztons6g minden egyeb t6nyezot megeloz" - kezdte gondolatait F6ldi

LSszlo. N/int fogalmazott: ha nincsen biztons6g, akkor nincsen rend, ha pedig nincsen rend,

akkor nincsen demokr6cia. Elmondta, a koronavirus egy olyan rossz helyzetben 6rte Europ6t,

amikor m6r a biztons6g hi6ny6nak probl6m6ja r6gota elot5rben volt. All6spontja szerint

h5borfban 6llunk, hiszen ugyan a fegyverek nem ddrdgnek, de nagypolitikai szinten olyan

feszUlts6get jelentek meg a vildgban, amelyek igenis v6rre mennek.

B6k6s Mdrton szerint a nagy j6rv6nyok - pestis, kolera, spanyoln6tha - Ugy is 6rtelmezhet6ek,

mint egy 0j vil6grend kezdetei. A spanyoln6tha peld6ul egy 0j, demokratikus 6s glob6lis

vil6grend f6jdalmas nyit6ny6t jelentette, 1917-18-tol kezdve ezzel pArhuzamosan indult el a

mdig ismert, Amerika 5ltal domin6lt vilSgunk - mondta. ld6n azt latjuk, hogy miut6n azamerikai

egypolus0 vil5grendnek v6ge, ezzel egy1tt a liberdlis korszak is lez6rul, ugyanakkor a

demokr6cia velUnk marad. ,,[t/ost az6rt harcolunk, hogy eZ a demokr6ciSt nemzetiv6 tudjuk

tenni, m6skUlonben a nemzetkdzi erok martal6k6vd v6lik" - tette hozz6 Bekes M6rton.

Frank FUredi elmondta, a kor6bbi jdrv6nyokkal ellent6tben a koronavfrus-jdrv6ny politikai

Uggye vdlt. A spanyoln6tha idej6n peld6ul Wilson amerikai eln6k egyszer sem besz6lt a

j6rv6nyr6l, mig ma a koronavirus a politika kdzponti k6rd6s6v6 vSlt - tette hozz1. trla teljesen

mds a helyzet, most 6ppen a lflrv1ny alapjdn alakultak ki politikai tdr6svonalak az egyes

eur6pai t6rsadalmakban. Az angol nyelvU orsz6gokban az emberek sokkal kev6sb6 biznak a

kontinentdlis Eur6p6hoz k6pest a korm6nyukban, hiszen a kultur6lis 6s egy6b politikai

k6rd6sek dsszefolytak a koronavirus-jSrv6nnyal is, Igy peld6ul maga a maszkvisel6s is politikai

k6rd6ss6 vdlt. tttlint mondta, a j6rv6nybol politikai szempontb6l eddig a baloldalnak volt haszna,

mig a jobboldali erclk meggyengUltek.

3.31 (2020-10-23) Online tortSnelemorik *s filmvetitds az 1956-os

Magyar Forradalom es Szabadsigharc Ern16knapjin

Az 1956-os Magyar Forradalom 6s Szabads6gharc Eml6knapja alkalm6bol 2020. oktober 23-

6n delelott 10 or6tol 18 or6ig filmvetit6st rendeztUnk a Terror HAzaMlzeum harmadik emeleti

nagyterm6ben, ahol a Jdtsszunk nyugodtan! cimi dokumentumfilmet tekinthettek meg az

erdeklodok. A film - amelyet Schmidt M6ria 6s Tallai G6bor forgat6konyve alapjdn Tor6k

Ferenc rendezett 2011-ben - a legendds magyar futballista, Pusk5s Ferenc 6lettdrt6net6n

keresztUl mes6li el Magyarorsz6g tdrt6net6t a m6sodik vil6gh6bort v6g6t6l az 1956-os

forradalmon 6s szabads6gharcon 6t a rendszerv6ltoztat6sig. A film el6tt Tallai Gibor, a Terror

HAza mizeum programigazgatoja besz6lt videofelv6telrol Puskds Ferenc 6lett6rt6net6nek
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fordul6pontjai16l, szem6ly6nek jelentSseg6161 6s a bemutatott korszakok16l, ut6na az 1956-os

Eml6k6v imazsfilmjei voltak lathat6k. Az Elmondjuk, hogy tudd! elnevez6s0 rendhagy6

tort6nelem6r6kat ez0ttal online form6ban lehetett megtekinteni a m6zeum honlapj6n, ahova a

k0vetkez6 vide6k kerUltek fel:

B6k6s M6rton: Balatonifiik - Antikommunista ellendll6k az '50-es 1vekben

B6k6s Merton: A legfiatalabb m6ftir- Mansfeld Pebr fi941-1959)
Liszl6 Bernadett:, H6s sportolok

3.32 (2020-10-27) George H. W. Bush budapesti szobr6nak avatasa

lVlagyarorsz6g Korm6nya - 6s a Kormdny Sltal megbizott K6z6p- 6s Kelet-Eu16pai T<irt6nelem

es T6rsadalom Kulatas6rt Kozalapitvany - a kommunista uralom buk6sSnak harmincadik

evfordul6ja alkalm6b6l szobor allites6val tisztelgett George H.W. Bush, az Egyesijlt Allamok

41. elnoke emleke el6tt 2020. okt6ber 27-6n, a budapesti Szabadsdrg t6ren. A M6t6 lstven

szobr6szmtiv6sz k6szitette szobrot Orbin Viktor miniszterelndk 6s David B. Cornstein, az

USA magyarorszagi nagykovete avatta fel. A rendezv6ny moderatora Tallai Gibor, a Terror

H6za Mfzeum programigazgat6ja volt.

Orb6n Viktor besz6d6ben felid6zte, hogy a Szabads6g ter egyik oldal6n all a nemet, a m6sikon

a szovjet megsz6lles eml6km(ve, hangsrilyozva, hogy ha magyar vagy, csak k6t lehet6s6g

kozott v6laszthatsz: vagy a megsz6ll6k, vagy a szabadsdg mell6 drllsz. ,,Ma egy szoborral

tisztelgunk baratunk, George Herbert Walker Bush, az Egyesitlt Allamok 41. elnoke el6tt. ltt

all, ezen a t6ren k6t f6rfi Amerik5b6l, akik kdzdsen inditottak harcot a vil5gkommunizmus ellen"

- fogalmaZa, utalva Ronald Reagannek, az USA 40. elndk6nek szobrara is. A miniszterelnOk

felelevenitette George H. W. Bush 1989-es budapesti latogat6sat, jelezve, hogy amikor az

elnok meg6rkezett a Kossuth t6rre, 6k pontosan ezt kertek t6le, hogy ,,szabaditson meg minket

Jalt5t6l", es 6 tamogatta ezt.

David B. Cornstein szinten eml6keztetett, hogy kilenc eve egy mAsik, kor6bbi amerikai elnok,

Ronald Reagan szobrdrt avatt5k a Szabads6g t6ren. Most pedig egy 0jabb amerikai

szabadsdgh6st tisztelnek meg, George H. W. Busht, 6s tal6n nem is lehetne m6lt6bb helyet

tal6lni a szobr6nak, mint kozel Reagan elnokhdz 6s az amerikai nagykOvets6ghez. Kiemelte:

a magyarokat sosem hagyta el a szabadsagszeretet, a kommunizmus 0sszeoml6sa pedig egy

Uj ebredest hozott a szabadsdgszeret6 embereknek. George H. W. Bush 1989-es latogat6sa

a magyar f6varosban ezt a rem6nyt jelkepezte - jelentette ki a nagykovet.

A XX. SzSzad lnt6zet 6s a Konrad Adenauer Alapitv6ny 2012-ben konferenciSt rendezett

George H.W. Bush pdlydj6r6l a hazai 6s nemzetk6zi tort6n6sszakma jeles k6pvisel6ivel. A

tan6cskozds el6ad6sai magyar 6s angol nyelven k6nyv form6jaban is megjelentek Eur6pa
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szerencseje, illetve Europe's Luck cimmel, amely kdteteket megkaptak szoboravat6 vend6gei.

(A kotetet ident6l eleffironikus form1ban is elerhetik az 6rdekl6d6k - Lasd V. fejezet, 3/5. pont,

97. oldal)

Kert6sz lmre 91. sz0let6snapjan a Kert6sz lmre lnt6zet vezetcii 6s munkatdrsai koszonizassal

es gyertyagyu.itassal eml6keztek meg a Nobel-df.ias ir6 Fiumei Uti Sirkertben al16 sireml6k6nel,

egykori Torok utcai lak6h6zanak fal5n elhelyezett eml6ktabl6n6l, illetve a Kert6sz lnt6zet

Bencz0r utcai 6pillet6nek kertj6ben felellitott mellszobranal.

3.34 (2020-11-09) Mozg6sban - Hiborri Eur6pa ellen

A XXl. Szazad lnl,6zet Mozgesban cimti 616 vide6elemz6s-sorozala 2020. november 9-6n

elhangzott adasanak vend69ei - So6s Eszter Petronella politol6gus, FranciaorszAg-szak6rt6

6s Sayfo Omar polito169us, az Avicenna Kozel-Kelet Kutatdsok lnt6zet6nek iszlemkutat6ja -
az elmUlt hetek iszlamista terronamad6sai16l 6s azok t6rsadalmi 6s politikai kovetkezmenyei16l

beszelgettek De6k D6niel, a XXl. Szdzad lnt6zet vezet6 elemz6je moderSl6s6val.

,,A mai Eu16p6ban mar nem lehet tagadni, hogy a terrorizmusnak 6s bev6ndodasnak van k6ze

egym6shoz" - kezdte gondolatait Sayfo Omar, aki szerint Emmanuel Macronnak

mindenk6ppen igaza van abban, hogy az iszlSm, pontosabban a muszlim vilSg v6ls5gban van.

Osszefoglal5sa szerint az iszl6m egy jogvallSs, amiben vannak kUlOnb6z6 jogforr6sok,

amelyek a h6tkdznapi 6letre 6s a politik5ra vonatkoz6an irenyt mutatnak a muszlimoknak. A

tOrv6nykezes feladatkdre kiz5r6lag a vallastud6knak a feladata. Az eur6pai iszl6mban a

migr6ci6 r6v6n legitimit5si valsag alakult ki, mivel nincs egys6ges autoritas, amely mindenki

sz6m6ra 6rv6nyes velemenyt fogalmazhatna meg. HozzAtette: a szunnita vileg a protest6ns

vil5ghoz hasonl6an decentralizdlt. Az internetes virtu6lis k6zdss6gben radikaliz6l6d6 fiatalok

jogtalanul magukhoz veszik a torvenyalkot6i feladatkort, 6s terrorcselekmenyeket kovetnek el,

a sajet iszlSm-ertelmez6suk alapj6n - fejtette ki.

So6s EsZer Petronella szerint a 2015-6s Charlie Hebdo-mer6nylet 6ta a franci6k tisztaban

vannak azzal, hogy egy nagyon s0lyos 6s folyamatos terrorfenyegetetts6ggel elnek egyUtt.

Az6ta t6bb olyan intezked6sre kerult sor, amelyekr<il 15 6wel ezel6tt elkepzelhetetlen lett

volna, hogy a francia tarsadalom elfogadja. llyen intezked6snek min6stil p6ld6ul az internetes

metaadatok 616 figyel6se a francia hat6sSgok dltal vagy olyan szervezetek feloszlat5sa,

amelyeket korabban iszlamista kapcsolatok apolas6val gyan0sitottak. A fenyegetetts6g tart6s,

nem igazan csdkkenthet6, amivel egyutt kell elni - ez a v6lekedes jellemzi a belenyugv6 6s

beletor6d6 francia t6rsadalom hozzadll5sat. A franciaorszegi muszlim kisebbs6g pontos
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szemafinyat illet6en a szak6rt<j elmondta, hogy a francia Allamnak nem k0teless6ge

nyilv6ntartani, hogy ki milyen etnikai csoporthoz tartozik, de a hivatalos becsl6sek szerint a

franciaorszagi muszlimok sz6ma 6-7 milli6ra tehet6, a nem gyakorl6 muszlimokat is bele6rtve.

A XXl. Szdzad lntazel Mozg1sban cim0 616 vide6elemz6s-sorozah 2a2c. december 7.en

elhangzott ad6s6nak vendegei - Patrick Egan, az FWD Afiairs igazgat6ja, Gall6 B6la

politol6gus es Frank FUredi szociol6gus, a XXl. Szazad lntezet tudomdnyos f6munkatersa -
az amerikai elnokv6lasztast kovet6en kialakult nemzetkdzi helyzetet elemeztek Deek Deniel,

a XXl. SzSzad lnt6zet vezeto elemzrije moderdl6s6val. A besz6lgel6t6rsak t6bbek kdzdtt arra

a k6rd6sre kerest6k a vdlaszt, hogy miutan 2O2O-ta az Egyesiilt Allamok tdrsadalmi kohezi6ja

vesz6lyesen meggyengtrlt, fjfent a demokrat6k adnak elnokdt, versenyt6rsai pedig

megerdsodtek, visszaterhet-e a demokraciaexport gyakorlata?

3.36 Kar6csonyi kiadv6nyaink online bemutat6i

A Kozalapitv6ny 6s a Magyar Posta Zrt. belyegiv kibocset6s6val tisaeleg az 1990 m6jus6ban,

immer szabadon megv6lasztott korm6nyunk, az Antall-kabinet em16ke el6tt. Az Elekes Attila

And116 grafikusm[v6sz tervezte b6lyegivet 2020. december 16-en mutattak be a Terror Haza

Mrizeumban. A teljesen z6rtk0r0, online k6zvetitett b6lyegkibocs6t6 iinneps6gen Schmidt

Miria, a mfzeum f<iigazgat6ja es Schamschula Gydrgy, a Magyar Posta Zrt. vez6rigaz gat6ia

mondtak besz6det. A rendezv6ny moder6tora Tallai Giibor, a m[zeum programigazgat6ja

volt. A b6lyegeken az AntalFkabinet elhunyt tagjai - Antall J6zsef (1932-1993) minisztereln0k,

Balsai lstvan ('1947-2020) igazsitgngyi miniszter, F0r Lajos (1930-201 3) honvedelmi miniszter,

3.35 (2020-1 2-07) Mozgisban - Az amerikai vi169rend vege?

Ot rll kiadv6nnyal - Schmidt M6ria Orszitgb6l hazeL Bekes Mi{lon: Kufturilis hadviseles,

Kert6sz lmre: Vihgveg-t1ftenetek, V6clav Klaus: A szabads1g hull4mvas(ttjdn 6s Gertrude

Himmelfarb: Egy nemzet, kdt kultira cim( k0tet6vel - jelentkezett a kar6csonyi kdnyvpiacra a

Kcizalapitv6ny. A koteteket a koronavlrus-jarv6ny miatt vide6n rogziteft, online kozvetitett

besz6lget6sekkel, recenzi6kkal, illetve online hirdetesekkel n6pszerusitettuk. Schmidt M5ria

k0teter6l Tallai G6bor 6s B6k6s M6rton besz6lgetlek a szez6vel, B6kes Marton kOnyvet G.

Fodor G6bor politol6gus, Szab6 Laszl6 kommunikdci6s szakember 6s a szez<j mutatt6k be,

mig a Kert6sz lmre-kotetr6l Volgyi T6th Zsuzsa tjs6gir6 kerdezte Hafner Zolt5nt, a Kert6sz

lmre lnt6zet igazgat6j6t. V6clav Klaus 6s Gertrude Himmelfarb muveinek bemutat6j6ra 2021

januarjaban kerul sor.

3.37 (2020-12-16) B6lyegiv az Antall-kormany em16k6re
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A Kozalapitv6ny 6s a MOl-csoport ahal alapitott Pet6fi-dijat olyan jeles szem6lyek kapj5k,

akik az elmtlt 6vtizedekben kiemelkedcjen sokat tettek a kdz6p-eu16pai n6pek szabads6g66rt.

Az eddigi dijazottak Gabriel Andreescu, T6kes Laszl6, Anne Applebaum, Ivlart Laar, Miroslav

Kusy, Vlagyimir Bukovszkij, Filep M5ria, Kozma lmre, Karol Sauedand, Balds-Piri L5szl6 es

Reg6czy-Nagy L6szl6, Stanislaw Dziwisz, V6clav Klaus, valamint Lezsak S6ndor 6s Sz6jer

J6zsef voltak. ld6n K6nya lmre, a Boross-kormdny belijgyminisztere, a Nemzeti Kerekaszlal

reszvevoje 6s Deutsch Tam6s, a Fidesz alapit6 tagja, a p6rt Eur6pai parlamenti kepvisel6je,

az 1989-90-es rendszerv6ltoztat6s kiemelkedcj szem6lyis6gei r6szestrlnek a kiti..intet6sben. A

2020. december 18-6n. a Terror H6za Mizeumban - ez0ttal a koronavirus-j5rv6ny miatt z5rt

kdrben, elo online kozvetit6ssel - tervezz0k megrendezni az Unnepseget, melyen Schmidt

M5ria, a XXl. Sz6zad lnt6zet f6igazgat6ja 6s Vilegi Oszk6r, a MOl-csoport elnoksegi tagja

(vide6Uzenetben) kosz0ntik majd a vend6geket, Guly6s Gergely, MiniszterelnOks6get vezet6

miniszter, Kozma lmre atya, a Mdltai Szeretszolgalat elnOke es Viclav Klaus volt Cseh

koztarsasagi elndk (ugyancsak vide6tizenetben) fogja meltatni a dijazottakat. A K6nya lmre

es Deutsch Tam6s pelyakep6t r6vidfilmek mutatjak be. Kdzrem(kod6 eload6nk Banda Adam

heged(mtiv6sz lesz.

A Kommunizmus Aldozatainak Eml6knapj6t6l, 2020. februar 25t61 0j mobil applikdci6

segits6gevel fedezhel6k fel a Tenor Haza Mizeum titkai. Az izraeli GEM Museums Ltd. 6hal

fejlesZett, magyar-angol nyelv( alkalmazas segits6g6vel a l5togat6k figyelemmel kiserhetik

tart6zkodasi helyilket, inform6ci6kat olvashatnak a m0zeum termeirdl, a kivdlasztott

installaci6kr6l 6s kiAllitott t6rgyakr6l, s6t ki is jelolhetik kedvenceiket. A mtzeum bej6r5sa utdn

a vendegek egy k6rd<iivet is kitoltenek, s az ez alaplan kesztilt statisztikat akar a k6z6ss6gi

medi6ban is meg tudjdk osztani. Az alkalmaz6s igy nemcsak a m0zeumnez6s 6lmeny6t

fokozza, de a lStogat6i szokesokat is megismerhetjuk 6ltala. Az applikaci6 bekeriilt az App

Store 6s Google Play {ruh{zak kin5lat6ba, ahonnan az lOS, illetve az Android rendszerfl

k6sztilekekre is let6lthet6. A let6ltesek szSma november v6g6ig '1800 f0l6 emelkedett.
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Gerbovits Jen6 (1925-2011) t6rca nelkUli miniszter, Gy6riv5nyi Sdndor (1927-2007)

munkaUgyi miniszter, Horvdrth Bal6zs (1 942-2006) beliigyminiszter, M6dl Ferenc (1931-201 1)

1990 6s 1993 kOzOtt terca n6lktili miniszter, Nagy Ferenc Jozsel (1923-2019) fdlm0veles0gyi

miniszter, valamint RabAr Ferenc (1929-1 999) penzUgyminiszter - l6that6k.

3.38 (2020-12-18) Petrifi-dij itad5sa (megrendez6s el6tt)

3.39 Elk6sztilt a Terror Hdza Mlzeum mobilapplik6ci6ja



IV

x6zampirvAruy EGyEB pRoJEKTJeT Es a nozzAlux
KApcsoLooo revExeNysEcer, RENDEzvEruyex

4.1 Elscj vi169h6bor0s centenariumi projekt es ren d ezven ysorozat

A Kormdny az els6 vildghebori kirobbanSs6nak 100. 6vfordul6jdua, illetve a 2o2o-ig tart6

centenSriumi programsorozat lebonyolit6s6ra l6trehozta az Els6 Vildghdborfs Centen5riumi

Emlekbizottsdrgot (1472120'12 (X. 29.) sz6mri Korm6nyhat6rozat). Az el5zetes terveknek

megfelel6en az Eml6kbizotts6g 6s a titk6rs6gi feladatokat ell6t6 XX . SzAzad lntezet a hat 6ven

6t tart6 centeneriumi programsorozat soren folyamatosan dolgozza ki (1) a kozponti

megemlekez6sek, rendezv6nyek, ki5llit5sok, tudom6nyos 6s oktatdsi programok koncepci6it

6s val6sitja meg azokat, illetve (2) egytittmIkdd6sben az illet6kes nemzetkt zi szervezetekkel

i16nyit6 szerepet v6llal nemzetkozi programsorozatok koordin6l6s6ban. Az Eml6kbizottsag 6s

a XX. sz6zad lnt6zel a centen6riumi programsorozat osszt6rsadalmi jellegenek er6sitese

6rdek6ben ugyanakkor (3) tobb ezer hazai szervezetnek, helyi kozdss6gnek, telepul6snek

kin5l folyamatos paly6zali lehet6seget. A Kormany 2018 m6rciusdban Schmidt Mdri6t, Koz6p-

6s Kelet.eur6pai rcirtenelem 6s T6rsadalom Kutatese6rt Kozalapitv6ny f6igazgat6j6t nevezte

ki a centenariumi megemlekez6s-sorozat kormanybiztosanak.

Az els6 vi169h6boni centen6riumi megeml6kez6seinek legfontosabb tudom6nyos 6s
emlekezetpolitikai alapveteseit az Eml6kbizotts6g 6s a Tudom6nyos Tan6csad6 Testulet

kdzdsen dolgozt6k ki:

. 0j 6rtelmez6si keret teremtese, amely a szdz 6ven dt sulykolt ellent6tp5rok (gy6ztes-

veszles, aldozat-agresszor stb.) helyett val6s lehet6s6get ad az esem6nyek

6rtelmez6s6re;

o a nemzeti k6zoss6g6rt meghozott 6ldozatok (katona h6s6k) felmutatasa,

eml6kmtvek felijitdsa;

. orsz6gos k6pzesi 6s egy6b oktat6si programokkal megsz6litani a fiatalokat;

. k0z0ss6gi eml6kezet er6sit6se;

. nagyszabes0 kdzponti programokkal 6s hozzdjuk kapcsol6d6 nyilvdrnoss6g_

munkaval (kidllitSsok, tanacskoz6sok, kamp6nyok) felkelteni a hazai 6s kulfcildi

koz6ns6g 6rdekl<ides6t;

o folyamatos pAlyAzati lehet6s6gekkel forr5st teremteni a helyi k6zOss6gek

megeml6kez6seihez.

Jt)



4.1.1 Elsri vi169h6bonis centeniriumi p6ly6zatok A p6lyizati tev6kenys6g

osszegz6se

Az 6vfordulohoz k6tdtt p1lyAzatok teljes kdrri Ugyint6z6s6vel (felhiv6sok, birdlat,

szez6d6sk6t6s, kapcsolattart6s, Ugyf6lszolg6lat, elsz6moldsok felUgyelete, hi6nypotl6sok,

kifizet6sek teljesitese) az Eml6kbizotts6g a XX. Sz6zad lnt6zetet bizta meg. Az elso pdlydzali

ciklus 2014. janudr 15-6n indult, melynek keret6ben m6d nyilt tudom6nyos m(vek

megjelentet6s6re, elso vil6gh6bor0s eml6kmrivek helyre6llit6s6ra, tudom6nyos 6s kultur6lis

rendezv6nyek, mtiv6szeti tev6kenys6gek megvalosit6s6ra, valamint jatek- 6s

dokumentumfi lmek forgatok6nyveinek megalkot6s6ra.

A 2014-es piily6zati 6vt6! kezdve az Eml6kbizotts6g, illetve a Bizotts6g 6ltal megbizott

pfllydzali iroda eddig 1243 pitlyAzat megval6slt5sdt t6mogatta. Az etfogadott, lezirt,
elszSmolt p6ly6zatok sz6ma 1{ 90, amelyek k6zUl eml6kmti 796, kulturdlis rendezv6ny 303,

k6nyv 70, forgat6k6nyv 17 darab.
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A megvalosult p6ly6zatok 6s rendezv6nyek fontos szerepet j6tszanak a nemzeti eml6kezet

erdsit6s6ben 6s fenntartSs6ban. A sz6moss6gbol it6lve jelentos t6rsadalmi ig6ny mutatkozott

az els6 viliigh5bor0 eml6kezet6nek lokdlis feldotgozdsAra. Uj p6lySzatot 2019. jrinius 30-ig
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a projektek megvalosit6sa 6s elsz6moldsa folyamatos.
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4.1.2 Folytatodik az Elsci Vildghibor0s centeneriumi honlap bcivit6se

A XX. Szdzad lnt6zet a megeml6kezessorozat egyik els6 elemekent keszitette 6s inditotta el

2013 november6ben a centeneriumi honlapot (www.elsovilaohaboru.com). Az els6

vil5ghdbor[ i16nt erdekl<jd6 k6zons6get megsz6lit6, a vil6ghabort esemenytOrtenet6t,

meghat6roz6 alakjait, h6seit, a frontok 6s a h6torsz6g vileget bemutat6 port6l 20i3-ban

ohatesi kateg6rieban kUlondijat nyert az Ev Honlapja versenyen, ZO14 kozepen angol nyelvfi

vAltozattal b<ivUlt, tartalma pedig az6ta is folyamatosan frissirl. A honlap Eml6km1vek

aloldal6nak 2020 6prilisaban elk6szult fejleszt6se a centendriumi palyeza]rc;k segits6gevel

fel0jitott vagy letrehozott els6 viliigh5bor0s eml6kmr.ivek adatait 6s fot6it tartalmazza. A
palyezali elszSmol6sok lezeresaval tov6bbi eml6km0vek felt6lt6se verhat6. ugyancsak ez a
honlap fogadja be 6s n6pszerusiti a trianoni b6kedikt5tum sz&adik evfordul6j5ra emlekez6

tartalmakat.

4.1.3 Rendezv6nysorozathoz kapcsol6d6 programok, esem6nyek

Az Eml6kbizotts6g 6s a XX. sz6zad lnt6zet az elmrilt evekben t6bb tucatnyi rendezv6nyt

szervezett. A centeniriumi rendezv6nyek (tudom6nyos ulesek, filmvetit6sek, kiellit6sok,

nemzetkdzi egyiittmr.ikod6sek stb.) egy r6szet kozvetlen0l a XX. szazad lnt6zet
programirod6ja val6sitotta meg, mdrs r6szuk paly6zati t6mogatassal jott l6tre egyeb

intezm6nyek programjak6nt.

4.1.4 strat6giai megillapodis a KLIK-kel az ui vil6g szuletett cimfi k6zponti kiillitis
in gyenes litogatasarol

Az Els5 vil6gh6bor[s centen5riumi Emlekbizoftsdg tdmogatds6val k6szult es 201g. november

23-6n teljess6 vdrlt uj vil6g szfiletett cimu kdzponti kiallitas tov5bbra is nagy n6pszer(s6gnek
6rvend a V6rkert BazSrban. Az els6 vilSgh6bor0 lehet6 leg5tfog6bb bemutat5set celul kittiz6,

tObb mint 2000 negyzetm6teres, szemos modern kiallite$echnol6giai eszkdzt felvonultat6

tetlat az 1914-es boldog b6keid6Kril a l6v6sz6rkok vil6g6n it a harcokat lezar6
b6kerendszerig kalauzolja el a latogat6kat. A tarlatot 2020 els6 h6napjaiban - a koronavirus

okozta rendkivtili helyzet bekiivetkezt6ig - szemos iskol6s gyermek t€rit6smentesen
tekinthette meg annak a Klebelsberg Kozponttal 2019-ben megkotott strat6giai
megillapodesnak kdsz6nhet6en, amelynek kereteben a Kdzalapitveny dsszesen 1oo milli6
forint temogatast nyrijtott a KLIK-nek az ingyenes muzeumlatogatasok megszervez6sre. A
2020 marciusat6l bevezelett rendkiviili helyzetre, illetve a jarvany masodik hullamara
tekintettel a Kdzalapltv6ny 6s a Klebelsberg Kozpont kozdtt fennell6 egyuttm(k6d6s
meghosszabbit6sra kerult. Az iskoleknak 2021. 6prilis 30-ig van lehet6s6gi..tk a
mtzeuml6togat6sok megval6sit6s6ra, igy minden tanul6, akinek m6r nem volt m6dja eljutni a
kiellitasra, bep6tolhatia azt.
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4.'l .5 Az elsci vil5ghiborus rendezv6nysorozat kiadv6nyai

Az elso vildgh6borts rendezv6nysorozat kerel6ben minden evben 0jabb es tijabb izgalmas,

hienyp6tl6 kiadvanyok l6tnak napvil6got a K6zalapitvany gondozas6ban. Az idei 6vben egy

magyar es egy angol nyelvrli konferenciakotet jelent meg lJj vil^grend 1918-1923, illetve lhe

New World Order 1918-1923 cimmel, B6kes M6rton, illetve Naqy Katerina szerkesztes6ben.

A kotetekben a 2018 december6ben rendezett, tJj vildgrend sztileteft cimu nemzetkdzi

konferenci6n elhangzott el6ad6sok szdvegei olvashat6k. A nagysikerf rendezv6ny h6rom f6

t6mak0rben (Az tij vilSgrend, A h6bor0t lezZrr6 b6kerendszer, A nemzeti onrendelkezes

k6rd6se) targyalta az els6 vildgh6bor0t kovetri id6szak esem6nyeit 6s a b6keszez6desek

kdvetkezm6nyeit, az el<jad6k kcizdtt pedig olyan ismert 6s elismert hazai, illetve nemzetkdzi

szak6rtokkel tal6lkozhaftak az 6rdekl6d6k, mint Balogh Andr6s, B6k6s [Vldrton, lvo Banac,

Alain de Benoist, Frank Ftrredi, Gero Andr6s, Peter Maz, Sean McMeekin, Joshua Muravchik,

Valerij Leonidovics Muszatov, Schmidt Maria, valamint Szak6ly S6ndor. (LAsd mdg: V. fejezet

1/3. pont, 89. oldal)

4.1.6 Elk6szUlt 6s kutathato az elsci vi16ghiboru ildozatainak adatbizisa

A h6bori Sldozatainak eml6k6t 6zi az a hatalmas, valamennyi h6si halott nev6t 6s (ahol

lehet6seg van) haldrliinak kdrttlm6nyeit tartalmaz6 digitdlis adatb6zis is, amelyet az

Eml6kbizottsag megbizeseb6l a Hadtdrteneti lnt6zet a Honv6delmi Miniszt6riummal 6s a
Magyar Nemzeti Lev6ltdrral egyUttmokdd6sben keszitett el. Az interneten mindenki sz6m6ra

hozz6f6rhet6 6s kutathat6 adatbazist (katonahoseink.militaria. hu) 2020. szeptember 14-en

mutattek be a Hadtdrt6neti lnt6zet 6s Mfzeumban.

4.1.7 Els6 Vil5ghiborris Kaizponti Eml6kmii Szlov6niiban

Az els6 vilegh6boriban, az olasz hadszinteren h6si halSlt halt magyar katonaknak eml6ket

allit6 kdzponti emlekhely l6trehoz6senak otlete 20'16. j0lius 16-5n merult fel lVlagyarorszdrg

szlov6niai nagykOvetsege r6sz6r<jl. Az Els6 Vilaghebor0s CentenSriumi Emlekbizottsag, a HM

Hadtdrteneti lnt6zet 6s Mrlzeum, Magyarorszag szloveniai nagykdvets6ge, valamint Nova

Gorica v5ros onkorm5nyzata kdz6s projektjenek kidolgoz6sdban aktiv reszt vallat

Kdzalapitv5nyunk is, szervez6ssel, koordindrci6val, az eml6kmti fel6llitds5nak 6s kozvetlen

kornyezete kialakit6s6nak finanszirozSseval, valamint az informSci6s t6bl5ja szoveg6nek

megir5s5val segitve az emlekhely megalkotasat. A Nova Goricat6l 6szak-keletre, az lsonzo

volgye mellett 6pU16 eml6khely koncepci6j6ra, kivitelez6s6re, tulajdonviszonyaira, illetve

k6s6bbi karbantartasera vonatkoz6 szez6d6st 20'lg. decembe16ben irlAk alA a Kdzalapitv6ny

6s Nova Gorica Onkorm6nyzat6nak k6pvisel6i, maid megkezdodtek a kivitelez6si munkalatok.

A modern stilus0, l6v6szSrkot szimbolizel6 eml6km( az6ta elkeszillt, a nagy h6bor0 magyar
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katonah6seinek melt6 mement6jak6nt. AtadAs6t december 16-ra tervezik, magyar r6szrol

Benko Tibor honv6delmi miniszter vesz majd r6szt az tinneps6gen.

Magyarorsz69 Korm6nya 30 eve szabadon clmen eml6k6v szervez6s616l hatarozott az 1989-

es es 1990-es antikommunista forradalmak 30.6vfordul6ja alkalm6b6l. Az 6vfordul6r6l val6

m6lt6 megemlekez6s 6rdek6ben - 2019. marcius I 5. napj6t6l k6t6ves idotartamra - dr.

Schmidt M6ri6t nevezte ki az eml6k6v koordindl5s56( felel<is korm6nybiztossi. A 30 6ve

szabadon eml6k6v Eml6kbizotts6g6nak letrehoz6s6rcl a 100212019. (1. 9.) Kormdnyhatarozat,

a kormanybiztos kinevez6s6rol es feladatair6l a 112312019. (lll. 13.) Kormanyhalerczat, az

eml6kev programje16l a 112412019. (lll. 13.) Korm6nyhat6rozat rendelkezik.

4.2.1 Az eml6k6v c6llai

A 2019. mSrcius 15{cil 2021 . j0nius 19-ig tart6 emlek6v c6lja

hogy r6ir6nyitsa a magyar allampolgiirok 6s az eur6pai nemzetek Jlgyelmet az

akkori esemenyek vilagpolitikai s0lyara;

hogy nyilvSnval6v6 tegye: a koz6p-6s kelet-eur6pai nemzeti kozdssegek - 6lve a

tort6nelmi lehet6s6ggel - maguk vivtak ki szabadsegukat 6s fUggetlensegUket;

hogy a szabadseg 6s fiiggetlens6g visszaszez6s66rt hozott 6ldozatok a XXl.

szAzadban elfoglalhass6k m6lt6 helyuket Eur6pa k6zdss6gi eml6kezet6ben;

hogy az a felszabadult orom, amely a harminc 6wel ezelcjtti esem6nyeket ovezte,

a jelenben is er6sitse az eur6pai testv6ris6g 6z6s6t es hozz5.j5ruljon Eur6pa

orsz6gainak 6rdekegyesit6 torekv6seihez.

4.2.2 A Ktizalapitviny eltal kidolgozott projektelemek

A Magyar Korm5ny a Kdzep- 6s Kelet-eur6pai Tort6nelem 6s T6rsadalom Kutatasa6rt

K6zalapitvdrnyt k6rte fel - a korm6nybiztossal egyuttm0kodve - az eml6k6v programjainak

megval6sitdsSra, illetve az eml6k6vhez kapcsol6d6 pAlyazatok lebonyolit6s6ra. A

Kozalapiweny al6bbi projekttervei az 1989-es 6s 1990-es antikommunista forradalmak 30.

6vfordul6j5t koordin6l6 Eml6kbizotts6ggal es a Korm6nybilossal egyeAetve k6szUltek, es

azokat a Kozalapitvany saj6t hataskoreben val6sitja meg. MikOzben a programtervek

kialakitasdnal kiemelt szempont volt a t6rsadalom legsz6lesebb r6tegeinek megsz6lit6sa, a

Kdzalapitvany kiildnOs hangs0lyt fektet a nemzeti kdzdss6g legfiatalabb nemzed6keinek (Y 6s

Z gener6ci6) aktiv bevon6s5ra, tovdbbd a 30 6wel ezel6tti esem6nyekben helytellast tan0sit6

6s m6g 6l<5 kiemelked6 h<jseink, valamint a diktatlreval szemben ellenall6st tanUsit6

6llampolg6rok el6tti tisztelet 6s h6la kifejezes6re. Ktemelt szempont annak kifejezesre

4.2 A 30 6ve szabadon eml6k6v programelemei 6s rendezv6nyei
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juttatasa is, hogy az 0gynevezett rendszerv6ltoztat5sok a kelet-eur6pai r6gi6 minden

orsz6g6ban a nemzeti kozossegek tev6keny 6s tomeges r6szv6tel6vel z4lofiak, igy az

antikommunista forradalmak a t6rseg lak6i kOzos siker6nek tekinthet6k.

A Kdzalapitv6ny el6k6szitette projektek:

o ismeretterjeszt6 6s kultu16lis jellegfiek (kdzponti Unneps6gek, ki6llit6sok,

forgat6k6nyvek);

. okatisi potenciSllal rendelkeznek (ismeretterieszt6 el6addsok szervez6se, utaz6

kiallitSsok a kozoktat6si int6zm6nyek szitmAra);

o identit6st er6sit6 kamp6nyelemek magyarorszSgi, r6gi6s 6s nemzetkdzi

hat6k6rrel (tdrsadalmi celrl reklSmok).

4.2.3 Az eml6k6v peryezafi tev6kenys6ge

A 30 6ve szabadon eml6k6v Eml6kbizotts6ga megbiz6s6b6l a K6zalapitvany pelyezafi

konstrukci6kat dolgozott ki, a palyezali kiir6sok, illetve az ezekkel kapcsolatos tudnival6k az

eml6k6v honlapj6n httos://www badon. hu/oalvazatoki/ lyazati-kiirasok olvashat6k

A kiir6sok k6zul els6kent megjelent szabadsagkoncert pelyazat keret6ben 6nkormanyzalok
p6ly5zhattak olyan konnyfizenei programok megrendez6s6re, amelyek 16irenyitjak a figyelmet

a 30 ewel ezel6tti esem6nyek jelent6s6g6re, felid6zik a fugge ens6g visszaszez6s6nek

euf6ri6.iat 6s er<isitik az egytiv6 tartoz5s ez6s6t.

Az Antall J6zsef pilyizat keret6ben <inkormiinyzatok, alapitv6nyok, kdzalapitv6nyok,

egyhdzak 6s egyhSzi jogi szem6lyek, kozm(vel6desi intezm6nyek, miniszt6riumok 6s egyeb

kdzintezm6nyek p6lydzhatnak a rendszervaltoztat6 esemenyekre, illetve azokban

r6sztvev6kre emlekez6 kiemelt programok, rendezv6nyek szervez6s6re. A kiirdsra eddig gg

pdlydzat erkezett be, amelyek kdzul 41-16l szuletett d6nt6s, 24 r6szesiilhetett t6mogatasban,

17 pedig elutasitasra kerult. A p5lydzatok megval6sitasanak hat6rideje: 202i. aprilis 30. A
koronavirus jiirv6ny nyomiin kihirdeteft v6szhelyzeti rendelkezdsek miatt a pilyizati
konstrukci6t 6tmenetileg felfuggesztettiik.

4.2.4 A 30 6ve szabadon eml6k6vhez kapcsol6d6 programok, esem6nyek

A programelemek el6k6szites6vel, operativ szervez6s6vel 6s lebonyolitdsival a

Kdzalapitvany a xxl. sz6zad lntezetet bizta meg, amely megterveztette az eml6k6v arculati

elemeit, valamint 6nalb honlapot k6szitett, amelyen minden, az eml6k6wel kapcsolatos

informdrci6 megtalalhat6.

Brivtilt az Eml6k6v honlapja: www.3oeveszabadon. h u

A Kozalapitvany, illetve a XXl. Sz6zad lntezet ahal 2019 nyaren elinditott honlapon az
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Em16kbizottsSg 6s a biral6 bizotts6g tagjai, illetve szervezeti fel6pit6suk mellett megtalalhat6k

a pevezali dokument6ci6k 6s eredm6nyek, az Em16kev letolthet6 vizu5lis arculati, eduk6ci6s

6s ismeretterjeszt6 elemei. [Vindemellett az eml6k6vhez kapcsol6d6, orszagos 6s nemzetkozi

szinten megva16sult programokr6l, esem6nyekr6l is olvashat6k hirek, tud6sit6sok, f6nyk6pes

beszemol6k. Az 1988-ban, 1989-ben 6s 1990-ben tdrt6nt, rendszervaftoztatassal osszefUgg6

kiemelt esem6nyek rovid leiresait, fot6it tartalmaz6 Kronol6gia aloldal2020. februdr 4-6n lett

6lesitve. 2020. mdjus 2{61 ldthat6 honlapon az OrAksegl)nk a b6torsdg cim0 online kiallitAs,

amelyen az 1990-es valasztasokkal kapcsolatos anyagok, korabeli valasztasi plak6tok,

valamint egykori valasztasi rekl5mfilmek tekinthetrjk meg. Ad aloldalon a

rendszervaftoztat6sban r6sztvev6 prominens szemelyekkel k6sztrlt interjUr6szleteket 6s a

16sztvev6kt6l vett gondolatokat, id6zeteket is taldrlhatnak a latogat6k.

Egyiift, szabadon - plakAt 6s TCR-kampiiny a Nemzetktizi Roma Nap alkalmib6l

A Nemzetk6zi Roma Nap alkalmdb6l 2021-ban nyolc kiemelked6 magyar cigdny elettOrtenet

valhatott szeles korben ismertt6 annak a plak6t- 6s TCR-kampinynak a segits6gevel, amelyet

a 2020. 6prilis 8-5n inditott a Kozalapitvany 30 6ye szabadon emlek6v keret6ben. A bemutatott

roma k0z6leti szerepl6k szakmai 6s kdzeleti tev6kenys6gtikkel mer a diKat0ra 6vei alatt is

hozzAi6rultak egy 6ntudatos 6s biiszke magyar cigany koz0ss6g fel6pitesehez. Voltak koztUk,

akik iskol6t alapitottak, akik movel6desszervez6k6nt dolgoztak, m6sok m0veszettikkel vagy a

politikusi tev6kenysegUkkel segitettek k0z0ss6get szervezni, kultirat letrehozni. A

Szentandr6ssy lstv6n Kossuth-dijas fest6m6v6sz16l, KovAcs Zolt5n iskolaszervez6r6l,

Hegyesine Ors6s Eva tanirr6l, a tehets6ges roma fiatalok felkarol6j616l, Szakcsi Lakatos B6la

Kossuth- 6s Liszt Ferenc-dijas zongoramfiv6szr6l, Horv6th M. Judit fot6muveszrdl, Haga

Ant6nia politikusr6l, Nagy Gusaav k6lt6r6l, valamint Szegedi Dezs6 szinm0veszr6l Joka

Dar6czi Janos es Berneth G5bor k6szitettek portr6filmeket, amelyek a kampany soran a 30

6ve szabadon eml6k6v honlapj6n 6s Facebook-oldal6n lehetett megtekinteni. A bemutatott

szem6lyek16l k6sztjlt plak6tok a Budapest forgalmas kOztertiletein voltak lithat6k.

30 6ve szabadon - Utaz6 kiillitis

Tavaly novemberben ttnak induh az az ulaz6 ki6llit6s, melynek keret6ben minden

magyarorszdgi megyesz6khelyen, valamint szamos hazai 6s kUlf0ldi nagyv6rosban l6that6

volt a Terror H6za M0zeum 30 6ve szabadon cimLi szabadt6ri tabl6ki6llit6s5nak anyaga. A 1 3

tabl6b6l 6l16 t6rlat 0t nagyobb tartalmi egys6gben, korabeli fenykepek 6s id6zetek segits6g6vel

mutatja be, hogyan jutott el Magyarorsz6g a kommunista elnyom6st6l a rendszerveftoztat6sig.

A kiallit6s 2O2O janu{rjAt6l mdrcius k6zep6ig Szombathelyen, Szekszdrdon, P6csett,

Nagykanizsan, Sopronban, Miskolcon, Kaposvdron, P5p5n es Duna0jvarosban, illetve

Berlinben, Vars6ban 6s Pr6gdban vofi lathat6, majd a koronavirus-jarveny miatli veszhelyzet



enyhUl6s6vel mdjus k6zep6tol Sz6kesfeh6rv5ron folytatodott a ki6llit6s-sorozat. A

korl5toz6sok miatt a Kdzalapitv6ny a hStral6vo, kUlf6ldre tervezett kidllltdsait is magyar

helyszineken val6sitotta meg.

A 30 6ve szabadon utaz6 ki6llitis 6llom6sai

BRUSSZEL - European school Brussels 201 9. november 27. - 2019. december 1 1.

2019. december 3. -2019. december 17.

2019. december 6. - 2019. december 20.

2019. december 10. -2019. december2g.

2019. december 13. -2019. december 19.

2019. december 16. -2019. december 30.

2020. janu1r 3. - 2020. janufir 17.

2020. )anuAr 6. - 2020. januAr 20.

2020. janudtr 10. - 2020. januAr26.

2020. janu1r 15. - 2020. januAr 29.

2020. janudr 24. - 2020. febru6r 6.

2020. januAr 28. - 2020. februdr 10.

2020. febru6r 3. - 2020. februAr 17.

2020.lebruAr 26. - 2020. m6rcius 1.

2020. mlrcius 2. - 2020. mArcius 16.

2020. mArcius 4. - 2020. mArcius 19.

2020. mdrcius 1 1. - 2020. m6rcius 25.

2020. m5jus 20. -2020.j0nius 3.

TEMESVAR - Gerhardinum R6mai
Katoli kus Teologiai Llceum

Veszpr6m - V6rosh6za

KOLOZSVAR - KolozsvSri Magyar Opera

Gy6r - Kisfaludy Kdz6ss6gi T6r

Zalaegerszeg - Hevesi Sdndor Szinh6z
el6tti t6r

Szombathely - Wedres S6ndor Szinh6z

Szeksz6rd - Garay t6r

P6cs - Csontv6ry Mtizeum

Nagykanizsa - Kanizsai Kultu16lis
Kdzpont

Sopron - Rondella

BERLIN - Haze Gallery

Miskolc - Ady Endre Mfivel6d6si H6z

VARSO - Vars6i Magyar lnt6zet

Kaposvir - Egyiid ArpSd Kuttur6lis
K<izpont

PRAGA - Prdgai Magyar lnt6zet

Duna0jv6ros - lntercisa Mfzeum

Sz6kesfeh6 rv 6r - Szabadmfi vel6d6s H6za

43

Helyszin ld6pont



Szolnok - Aba-Nov5k Ag6ra Kultur6lis
K6zpont el6tti t6r

Eger - Eszterhiizy t6r 2020. jfnius 9. - 2020..itnius 23

Salg6tarjen - J6zsef Attila Mfivel6d6si
K6zpont el6tti t6r

2020. j0nius 24. - 2020. jtilius 8.

Kecskem6t - Hiriis A96ra Mfivel6d6si
Ktizpont el6tti t6r

2020. j0nius 25. - 2020. jtllius 9.

Gyula - Kossuth ter 2020. itlius 9. - 2020. jtilius 22.

Debrecen - Kossuth t6r 2020. j0lius 13. -2020. jtilius 27.

B6k6scsaba - Szent lstvin t6r 2020. jrilius 22. - 2020. augusztus 5.

KOMARNO - Limes Gal6ria 2020. jrilius 24. -2020. augusztus 7

Nyiregyhiza - Vici Mihily Kulturilis
Kdzpont

H6dmez6viis5rhely - Bessenyei Ferenc
Mfivel6d6si K<izpont

2020. augusztus 10.-2020. augusaus 24.

Szeged - Szent-Gy6rgyi Albert Ag6ra 2020. augusZus 31.-2020. szeptember 14

Si6fok - Kelman lmre Kulturalis Kiizpont
elStti t6r 2020. szeptembet 8. - 2020. szeptember 22.

Szarvas - Cervinus Teatrum 2020. szeptember 14. - 2020. szeptember 28

Keszthely - F5 t6r

Nagyk6rtis - Arany Jenos Kulturiilis
K6zpont

2020. szeptember 30. - 2020. oh6ber 24

Tatabiinya - V6rtes Center s6tel6utca 2020. okt6ber 2. - 2020. okt6ber 13

Domb6var - Tin6di Haz 2020. okt6ber 5. - 2020. ok6ber 19.

Tapolca - F6 t6r 2020. okt6ber 16. - 2020. november 2.

Mosonmagyar6v6r - Flesch Kaizpont 2020. okt6bet 22. - 2020. november 6.

2020. november 10. - 2020. november 23
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2020. jtlnius 8. -2020. j(tnius 22.

2020. augusaus 4. - 2020. augusaus 18.

2020. szeptember 29. - 2020. oh6ber 12.

V6c - M6rcius 15. t6r



Soltvadkert - Kossuth Lajos utca 10. 2020. november 18. - 2020. december 2.

Dunakeszi - D6zsa Gy6rgy t6r 2020. novembet 25. - 2020. december I

30 6ve szabadon - Lettilthet5 tabl6ki6llit5s

A 30 6ve szabadon tabl6kirillitds anyagdt szSmos magyar Onkormenyzat, valamint

nagykdvets6g 6s kulfoldi magyar kultur6lis int6zet is bemutatta az eml6k6v honlapjdr6l tdbb

nyelven letolthet6 es kinyomtathat6 anyag segitsegevel. Tobbek k6z6tt a vilniusi, a szciuli, a

washingtoni, a Buenos Aires-i magyar nagykovetsegen, a kassai 6s mtrncheni f6konzulatuson,

a Londoni Magyar Kulturalis Kdzpontban, a Sz6fiai Magyar lnt6zetben, a New York-i Magyar

H'zban, az Universidad San Francisco de Quito katolikus egyetemen, valamint a tabi Zichy

Mih6ly Mtlivelod6si K0zpontban, az als6zsolcai K0z6ss6gi H6zban 6s s6rmell6ki repttl6t6ren

lathatta a rendszervaltoaatds eml6kezetes pillanatait felelevenit6 tabl6kat a nagykoz6ns6g.

El6sztir szabadon - Az 1990-es els6 szabad vilaszt6sok plakitjai - ld6szaki kiellitis a

Terror H6za Mfzeumban

A 30 6ve szabadon eml6k6vhez kapcsol6d6an keri.llt megrendezese az El6sz6r szabadon -
Az 1990-es els6 szabad v1lasztitsok plakAtjai cimti, ingyenesen megtekinthet<i id6szaki

ki6llitds a Terror H6za Mizeumban. A t6daton - amely 2020. februet 25-6n, a Kommunizmus

Aldozatainak eml6knapjAn nyilt meg a nagykoz6ns6g ekift - a harom evtizeddel ezeldtti

rendszervaltoztatAs partjainak legfontosabb plak5tjai, Uzenetei lethat6k.

Viszlat Lenin! - Vetit6ssorozat a Kino Caf6 Moziban

A 30 6ve szabadon eml6kev rendezv6nyekent, Viszbt, Lenin! cimmel vetit6ssorozatot indilott

a Terror Hdza M0zeum 6s a Kommunizmuskutat6 lntezet, amelynek keret6ben a

rendszervaftoztat6s id6szak6t meg6rdkil6 magyar, illetve 6s kozep keleleur6pai

filmalkot6sokat tekinthetnek meg az 6rdekl6d6k minden h6nap m6sodik szerd6jdn a Kino Caf6

Moziban. A 2020. januir 15-6n Tdr6k Ferenc Moszkva tdr cimfi alkotasaval elinditott filmklub

keret6ben eddig Wolfgang Becker Good bye, Lenin!, Fekete lbolya Bolse Vita, Waldemar

Kzystek 80 milli6 6s S5ra Sdndor Tlske a k6r6m alatt cimt filmj6t tekinthett6k meg az

erdekl6d6k. (Bdvebben: lll. fejezet, 1.,6., 12., 18.es28.pont, 12., 15., 20., 25. 6s 31. oldal)

Ut a szabads6ghoz - Orszigos akkreditilt pedag69us tovibbk6pz6s-sorozat

0t a szabads6ghoz: az i lampolgdti kompetenci1k fejleszt6si lehetlsdgei a k6z6y 6s kelet-

eur6pai rendszeru6ltoztatdsok tiikreben cimmel indult utjAra a 2020. februAr 14-6n az az

orszegos akkreditah pedag69us tovabbkepz6s-sorozat, amelynek a keret6ben az 5ltaljrnos 6s

kdzepfok0 oktat6si int6zmenyek tandrai a rendszervahoaat6s id6szak6val kapcsolatos
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legkorszerribb tudomdnyos eredm6nyekkel, tov6bb6 olyan oktates-m6dszertani javaslatokkal

talalkozhatnak, amelyek elvezetess6 teszik a tan6rai foglalkozdsokat. A tov6bbkepz6s hiirom

t6rt6neti, tematikai egys6gben (ut a szabads^ghoz, 1989: a csoditk 6ve, A Kdd1r-korszak

Magyarorszdgon) tekinti 5t a korszakot, t6rben es id6ben ktrzelitve k0zep-eur6pai

orsz6gokban, illetve a Magyarorsz6gon lezajlott esem6nyekhez. A k6pz6ssorozatot a

koronavirus-jarv6ny okozta rendkiviili helyzet miatt k6tszer is le kellett allitani, igy csupan

februer 24.6s m6rcius 8., illetve szeptember 1 . 6s okt6ber 31. kdzdft zajlott az oktatAs. Ez id6

alatt 36 k6pz6si csoportban 810 f6 tudott r6szl venni a Balatonkenes6n, Cegleden

Kecskem6ten 6s Mez6k<ivesden megtartott h6tv6gi tov5bbk6pz6seken. A pedag6gusok

visszajelz6sei 93,4 szezal6kos el6gedettseget mutattak.

Az eml6k6v tervezett programjai

A XXl. Szdzad lnt6zet dltal az eml6k6v keret6ben tervezett programokr6l 6s projektekr6l - a

.jelenlegi fut6 projektek folytatesan t0l - a Kozalapitveny tervezett programjait bemutat6

tablazatban olvashat6 b6vebben. Ezeknek a programelemeknek a bonyolitasat is befolydsolja

majd a koronavirus miatti kodatoz6 rendelkez6sek hatAlya. (LAsd: Xll. fejezet, 1. pont, 133.

oldal)

4.3.1 El6zm6ny

MagyarorszSg Korm6nya - a Magyar Orsz6ggyril6s 18t2019. (Vl. 18.) OGY hatArozata

6rtelm6ben - a 2020. 6vben Nemzeti osszetaftozes dye elnevez6ssel megeml6kez6s-

sorozatot szervez az elsci vil6gh6bor[t k6vet6 Parizs kcirnyeki bek6k es a Magyar Kir6lysdrgot

s0jt6 Trianoni b6kedikt6tum 100. 6vfordul6jAra. Az eml6k6v torteneszszakmai felugylet6vel a

Kormeny Dr. Schmidt [t/5ri5t, a KOz6p- 6s Kelet-eur6pai Ttirt6nelem 6s T6rsadalom

Kutat6s56rt Kozalapitv6ny (tovabbiakban: a Kozalapiuany) fdigazgat6j6t bizta meg, aki

elkeszitette az Eml6k6v fdbb uzeneteit meghatdroz6 narrativ Osszegz6st, a Kozalapitvdny

pedig kiils6s szakert6k bevon6sdval megalkotta az Em16k6v kozponti programelemeit.

4.3 A Nemzeti 6sszetartozes 6ve programelemei 6s rendezv6nyei

4.3.2 Az eml6k6v programelemeinek <isszegzS bemutatisa

A programelemek kidolgoz6sa sor5n f6 feladat az eml6k6v f6bb arculati elemeinek (1096,

mott6, vizu6lis megjelenites irdnyvonala) megalkotAsa, tovabba a megeml6kezes-sorozat

tartalmi elemeinek (imdzsfilmek, orsz6gos m6diakampany, dokumentumfilm, tudom6nyos

ismeretteriesa6 kiadvanyok, c6lzott orszagos pedag69us{ovabbkepz6s, utaz6kiellit6s)

reszletezett kidolgoz5sa 6s megval6sit6sa. A Nemzeti Osszetanozes eve alkalmdb6l strat6giai

egytrttmrikodesek eg6sz sorat javasoljuk, melyek - mikozben k6pesek kifeiezni Magyarorsz6g
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nagy mflt[ vallalatainak nemzeti elkotelezetts6g6t - jelent6sen nOvelik az Eml6k6v

marketingkommunikAci6j6nak hatekonysaget (BKK, MOL, OTP, MAV, VOLAN, Magyar

Posta).

A Kdzalapitv6ny megbiz6s6b6l Tak5cs Tam6s tervez6grafikus kidolgozta az Eml6k6v narrativ

osszegz6sevel osszhangban 16v6, azt er6sit6 teljes koni arculatat (lo96, mott6, lev6lpapir,

kozponti rendezv6nyek kdtelez<i grafikai elemei stb.). Az elk6sziilt arculati k6zik0nyv alapul

szolgdl majd az Em16k6v dsszes programelem6nek megjelenit6s6ben.

lmdzsfilmek 6s ismeretterjeszt6 dokumentumfilm k6szit6se

Az Eml6k6v keret6ben olyan imSzsfilmek k6sziilnek, melyek az 56-os Emlek6v

programj6hoz hasonl6an at6lhet6v6 teszik a szaz 6wel ezel6tti esemenyeket, tovdbb5

rdirainyitj6k a valaszt6polgArok figyelm6t az els6 vilaghabor0t kovet6 id6szak

nemzetegyesit6 es megtart6 er6feszit6seinek maig hat6 eredm6nyeire.

Az Eml6k6v keret6ben k6sziil6 30 m6sodperces tSrsadalmi cel0 rekl5mok - ig6ny

szerint - osszetartoze$ erdsit6 iizeneteket hordoznak vagy programok, rendezv6nyek,

emlekevhez kapcsol6d6 projektek bevezetesere, meghirdet6s6re szolg6lnak majd.

Trianon 100 - Osszetartozunk, dsszetartoztunk - Az emlektiv imizsfilmiei

A trianoni bekediK5tum 100. evfordul6ja 6s a nemzeti dsszetartoz6s napja alkalm5b6l 2020

els6 f6l6v6ben ket kisfilm k6szult el a K6z6p- 6s Kelet-eur6pai T6rt6nelem es T6rsadalom

Kutatasaert K<izalapitv6ny megbiz6s6b6l Trianon 100 - Osszetartozunk, lsszetaftoztunk

cimmel. A 30, 60, illetve 120 mesodperces v6ltozatban k6sziilt im5zsfilmek Schmidt M6ria 6s

Tallai G6bor forgat6konwe alapjan szUlettek.

A Kozalapitvany 6tdolgoztatta a Varkert Bazdrban Elthal6 0j vitAg szuletef kiellites Trianonra

vonalkoz6 filmes anyagait 6s a tedaton megtekinlhet6 k6t 26 perces filmmel egyutt

bemutatAsra az MWA rendelkezes6re bocsetotta.

Trianon 100 - B6lyegkisiv kibocsatesa

A Kciz6p- es Kelet-eur6pai Tdrt6nelem 6s T6rsadalom Kutatasaert K6zalapitv6ny 6s a Magyar

Posla Zt1. - az 1956-os, az els6 vil69h6bor(s es a 3O 6ve szabadon eml6kevek gyakorlat6hoz

hasonloan - b6lyegiwel allitott emleket az els6 vilighdbor[t lezer6 trianoni b6kediktatum

aleir6sa centenarium6nak. A Tak6cs Tam5s tervezte, Trianon 100 cim( b6lyegivet 2020.

szeptember 29-6n bocsatotta ki Schmidt Miria, a Terror H6za M0zeum f6igazgat6.la, Guvas
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Gergely, MiniszterelnOks6get vezet6 miniszter 6s Schamschula Gy6rgy, a Magyar Posta Zrt.

vez6rigazgat6.ia a Terror Hdza Mrizeumban. A 4500 vegott peld6nyban kibocsatott trianoni

belyegblokkon V0r6smarty Mlhaly Szdzadnak,,Megfogyva b6r, de tOrve nem" sora olvashat6,

6s az Orszdghiz kupolacsarnoka l6lhal6. (B6vebben: lll. fejezet,22. pont, 27. oldal)

Tudom6nyos 6s ismeretterieszt6 kiadvenyok

Az Eml6kev kiemelt c6lja, egy koz6rthet6 a hazai es a nernzetkozi nyilv5noss6g sz6m6ra is

befogadhat6, 150-200 oldalas kiadvdny eljuttatesa az oktal6si int6zm6nyekhez 6s a

konyvtArakba, valamint angol, n6met 6s francia nyelven ktilfdldi int6zm6nyekbe is. Tekintettel,

hogy jelenleg a szAzadik 6vfordul6 egyetlen [j szemponti, dtfog6 6s szintetizdl6 elemz<ii

er<ifeszit6se Schmidt [Vl6ria uj vil6g szt)letett 1918-1923 cimfi kotete, javasoljuk annak

rdviditett vahozatban tcirt6n6 megjelentet6s6t. A konyv mellett egy trianoni tematikaj0 iskolai

munkafuzet is k6szult, amelyet ig6ny 6s forr6s szerint az orszeg minden iskol6sa 6s a ki6llit6s

minden latogat6ja megkaphat. (B6vebben: V. fejezet, 1/5. pont, 91. oldal)

M6diakamp6ny

Az eml6k6v Uzenet6nek min6l sz6lesebb korbe val6 eljuttat6s6t orsz6gos mediakampany

zajlott 2020. m5jus 15. es jrinius 25. kozott (plakatok, imazsfitmek, TCR, YouTube, lnstagram,

Facebook, nyomtatott 6s elektronikus sajt6). Mindemellett a trianoni bekediktatum al6ir6s5nak

100. 6vfordul6ja alkalmdrb6l a KozalapitvSny 6s az Els6 Vil6gh6bonis Centen6riumi

Emlekbizotts6g felhiv6st is kiadott, amely a Facebookon k6zel 150 ezres el6r6ssz6mot

produkdlt. (Ldsd meg: Vl. fejezet, 1. pont, 106. oldal)

Orszigos pedag6gus tov6bbk6pz6s

Fontos cel az 6halanos 6s koz6pfok0 oktat6si int6zm6nyekben dolgoz6 pedag6gusok

munkajanak temogat6sa, ez*l az '1956-os, az els6 vildgh6bor0s, valamint a
rendszerv6ltoztatast 6rint6 (a jArv6ny miatt felfi.iggesztett) akkreditalt k6pz6seink rendkiviil

kedvez6 tapasztalatain alapulva 6s azok minteje'a 2O21-ben orsz6gos akkredit6lt

pedag6guskepz6s inditunk Trianon{6makOrben. C6lunk legaldbb 5OO0 pedag69us

felk6szit6se, tov6bbk6pz6se.

Vindorkiillitis, megeml6kez6sek

Mivel a koronavirus jSrvany miatt meghozott v6szhelyzeti rendelkezesek tartama jelen

pillanatban nem tudhat6, a tervezett kdzponti 6s onkormenyzati szint0 megemlekez6

rendezv6nyek pontos id6pontja m69 kerdeses. A Kdzalapitueny altal tervezett vandorki6llit6s

ugyanakkor k6sSbbi id5pontokban 6s orszegszerte is folyamatos lehet6s6get biaosit
megeml6kez6sek megtartAsdra.
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4.4.1 El6zm6ny

A Magyar Kormany a 118612019. (lV. 5.) Korm. hat6rozatdban a K6zep- 6s Keleteur6pai

Tortenelem 6s T5rsadalom Kutatasa6rt Kozalapituenyt bizta meg a PuskSs Arena r6szek6nt

megval6sul6 Pusk6s Ki6llit6si Kcizpont (tov5bbiakban: a PuskSs M0zeum) tervez6s6vel es

kialakit6s6val. A Kozalapitveny az el5zetes sz6beli meg5llapod6sok alapjan 201 I .ianuarj6ban

megkezdte a projekt el<jk6szites6t, kreativ munkacsoportja megalkotta a 2300

n6gyzetm6teres t6rlat el5zetes tartalmi szinopszis5t.

4.4.2 A mfzeum f6 i.izenete

A t6rlat f6kurdtora, Schmidt M6ria a l6tesi.il6 m0zeum tervez6sekor els6sorban Pusk6s

Ferenc aktiv labdartig6 palyafutaset helyezi a t6rlat tartalmi kdz6ppontj6ba. Az el6zetes

lartalmi koncepci6 6ltal megfogalmazott cel, hogy a Pusk5s Mrlzeum latogat6i sz{mdra

6z6kelhet<jv6 6s egyfttal kozismertte v6ljon mindaz, amit a vil6ghir0 magyar labdar0g6

megtestesit. Puskas Ferenc szem6lye, sorstort6nete 6s sportp6lyafut5sa ugyanis alkalmas

ana, hogy m6r-m6r tapinthat6ve tegye mindazokat a tula.idonsagokat - a szikraz6 lehetseggel

pirosul6 kitartast 6s elkOtelezettseget, az eltokelts6get, a hazaszeretet, a csavaros eszj6rest,

az 0jrakezd6s k6pess6g6t, az 6nazonossaghoz val6 felt6tlen ragaszkodast - melyekre

nemzeti k0z0ss6gtink legszebb tulajdons6gaik6nt szokas tekinteni. A Pusk6s Mtzeum - az

alapit6i sz6nd6knak megfelel<ien - olyan biiszkes69ponttii v6lhat, amely k6pes arra, hogy a

felnOvekv6 nemzed6kek sz6mara is identitasteremt6, azt meger6sit6 attrakci6va valjon.

4.4.3 A Puskes Muzeum terlatenak tematikus kerete

4.4 Pusk6s Ki6llit6si Kcizpont megval6sitesa

A projektalapit6 dokumentum szerint a Puskis Muzeum n6gy f6 t6mak<ir ment6n 6ptil fel.

Az els6dleges (1) Pusk6s Ferenc kimagasl6, ikonikus szem6lyisegenek bemutat6sa, aki a

szegenys6gb6l kitorve, ketszer is a pad1616l fel6llva, mindig a haz6ja6fi kUzdve lett a vi169 els6

,,totalis futballist6.ia" 6s egyben legismertebb magyarja. Pusk6s 6letp5ly6ja mellett (2) az

Aranycsapat, illetve a (3) stadion t6rt6net6t is bemutatjuk, igy a t6rlat - term6szetesen a

legkorszer0bb mtzeumtechn0169iai megold5sok alkalmaz6sdrval - megfele16 futballszakmai,

fulballtort6neti kitekintest is k6pes lesz nytijtani. A tarlat Pusk6s, illetve az Aranycsapat

legendajet (4) a magyar tortenelmi emlekezetbe egyazva mutatja be: az el6zetes koncepci6

t6rteneti kerete a m6sodik vildrgh6bort ut6n romokban hever6 Magyarorsz6g bemutat5s6t6l, a

ki6pUl6 6llamp6rti diktat0r5n, illetve az 1956-os forradalmon 6s szabads6gharcon 5t Pusk5s

kUlf6ldi labdartg6 karrier.l6nek meghatAroz6 esem6nyei kozotti ivet rajzolja meg. MindeZ a

XXl. sz6zad audiovizu6lis kult0r4anak digit6lis alapri 6s multimediiilis eszkOzrendszer6vel

val6sitjuk meg (erint6keperny1s feliiletek, adatbdzisok, szi.ikseg eseten ijraforgatott
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nagyfelbontds(t filmfelv6telek, VR36Gas technol1gia alkalmazesa, interaktiv elemek, j6t6kok).

4.4.4 A ki6llitis szerkezete, tartalmi v6za

A mfzeumepUlet als6 szintje mdr a kiszolg6l6 funkci6k ell5tds6t is a ki6llit6s r6szek6nt

ertelmezi. A jegyp6nztdrban kap helyet a stadion rekonstru6lt kijelz6je, melyet a jegyvesad6k

maguk kezelhetnek. A sorban all6kat ekOzben a labdar0ges alapvet6 elemeir6l (labda, mez,

kozdns6g), illetve az Aranycsapatr6l 6s annak jatekosair6l k6szitett im6zsfilmek

sz6rakoztatjak, hangsflyozva: 6k azok a ktilonleges kepess6ggel rendelkez6 magyarok, akik

osszealhak es fel6rtek a csicsra. A foldszint mindemellett a gyermekeknek is kin6l

prog ramlehet6segeket:

rajzok keszitese 6s kivetit6se az eg6sz szinten

,,greenboxos" labdar0g6-iskola (ahol kUlOnbdz6 r0g6technikak sajdtithat6k el)

workshop-jelleg0 foglalkoz6sok sportszakm6k (bir6, sportriporter, 0js5gi16, sportorvos

stb.) kipr6bal6sara

A l6pcscih6zba be6pitett minimalista Uvegdobozban egy l6nchajt5sos konveyor szdllit

ktilonbdz<j relikvi5kat (ciprik, labddk, kupa, bel6p<1jegy, mr.isorfi.izet, sip) le 6s fel a mtzeum

negy szintje kOzdtt, ezzel is meghozva a hangulatot az emeletre indul6knak. A falakra

kihelyezett f6ny0js6gon m6trix-szeru kepek, gifek, rovid jelenetek futnak. Mindezzel egy

izgalmas, elland6an nyuzsg6 terre alakul a l6pcs6h6z. Az emeletre fel6rve magic wall fogadja

a letogat6kat, akik az 6rintrik6perny6s feliileten az Aranycsapatr6l keszult montdrzsk6pek,

illetve focisk6rtydk segitseg6vel ismerkedhetnek meg a jSt6kosokkal (alapadatok, klubok,

eredm6nyek, fot6k, vide6k). A lepcs6h6zban mindazok a vilagklasszis futballcsapatok es

j5t6kosok is megjelennek, akikkel Puskas6k valaha megmerkdztek, sajat csapataik

felismer6se ugyanis osszehasonlit6si alapk6nt szolgal 6s tisaeletet 6breszt a kUlf6ldiekben.

A m0zeum els6 szintje Pusk5sr6l, a leghiresebb magyarr6l sz6l. A vend6gek egy majdnem

1 00 m6teres kciriv ment6n haladva ismerhetik meg a legendSs jat6kos 6let6t, karrierj6t"

Szemuk el6 tirul, mik6nt 5ll fel k6tszer a semmib6l, mik6nt lett k6tszer vil5gszt6r. A koriv els6

fel6t a magyarorszegi id6szak teszi ki, koz6pen az 1956-os fordulat kap helyet, a m5sik oldalon
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A Puskes MUzeum leUanyterveit F. Kov6cs Attila Kossuth-dijas tervez6 a kialakftott koncepci6

menten, 6m egy [j szeml6letm6d beemel6s6vel dolgozta ki. A laNanytervek szerinl a m0zeum

6pUlet6t kiviilr6l - egy kdz6pkori katedr6lis homlokzatdhoz hasonl6an - az Aranycsapat

tagjainak femszobrai diszitik, a bejdratn5l pedig egy nagyobb, kUl6n6l16 Puskas-szobor lSthat6

majd. A m0zeum el6ttit6ren az Aranycsapat fe16ll6sa szerint elhelyezett piknikasztalok kapnak

helyet, amelyekn6l kedvUkre bev6lgethetnek, kadyazhatnak, gombfocizhatnak a Puskds

Arena teruletere l6togat6k.



pedig a ki.ilfdldi evek 6s a hazat6r6s szerepelnek. A teret behatarol6 bels6 oszlopokat mozg6

kepanyag teszi hasznossa, 6rdekess6.

A m5sodik emeleten az Aranycsapat tortenete szakr6lis szintre emelve kerill bemutatasra,

6z6keltetve, hogy a kommunizmus idej6n a vallas elnyom6s6val a stadionok veftak

templomokk5. Koz6pen egy aranyozott tr6fedkb6l osszedll6 kehely, illetve egy szint6n

aranyozott patk6 kap helyet az Aranycsapatr6l sz616 informdci6kkal. A bels6 falakon a csapat
j6tekosainak ,,szent k6pei" ldthat6k, a ktrlso oldalakon a r6luk k6szitett vide6k futnak. A terem

h6ts6 r6sze kincstark6nt mrik6dik a leg6rt6kesebb relikvi6kat felsorakoztatva.

A harmadik emeleten egy rideg, dermeszt6 terembe l6pnek be a latogat6k, ahol a pertvezet6s

6s az Aranycsapat kiizdelme zajlik. A harcok a bels6 kuzd6t6ren folynak a szintet korbe cilel6

stadionban helyet foglal6 szurkol6k el6tt. Az 5llami int6zked6sek nehezitik a jatekosok 6let6t,

azonban 6k osszedllva, egy csapatot alkotva - hol az allami g6pezeten felitlkerekedve, hol

egy0ftmfikddesre k6nyszertilve - 6rik el sikereiket. Ezzel az 1954-es viligbajnoks6g
ezust6rme is at6rtelmez6sre kertil. Kudarcc6 a politikai vezet6s formalta, azonban ahogy a
nemzetek, szurkol6k manaps6g kezelik, sikerkent ertelmezend6. Ez a szint mar h[s-v6r
emberkent mutatja a jat6kosokat 6s az olyan megtOrtent esemenyeket, mint p6ld6ul a

csemp6sz6s engedelyez6se, a klubok sz6tver6se, a jatekosok besorozasa, a Nepstadion

fel6pit6se, sz0cs 56ndor kiv6gz6se, Pusk6s besz6lisa R6kosinak vagy a FIFA eltilt6sai.

A muzeum legfels6bb szintj6n (rii6pit6s) egyediildrll6 vetit6si 6lm6nyt kiv6nunk nytjtani a
l5togat6knak, amely a XXl. sz6zad vizu6lis elv6r5sainak megfelelve mutatja be puskes 6s az

Aranycsapat legfontosabb sikereit. A t6rlatnak ez a r6sze [jraforgatott es szamit6g6pes

effektek (cGl) felhaszndleseval k6szul, a bemutatott fllmbe.i6tsz6sok olyanok lesznek, mintha

az 50-es 6vek m6rk6z6seit korunk techno169iajaval rogzitettek volna.

4.4.5 A Puskis Mizeum terlatanak gyakorlati megval6sit6sa

A mizeum kreativ st6bj6nak megbesz6l6sei - a koronavirus-jdrvdny els6 hulhm6nak

elmflt6val - heti rendszeresseggel zajlottak a Terror Heza M0zeumban. A csapathoz

csatlakozott szab6 Tam6s, a Kert6sz lmre lntezel programigazgat6ja, illetve Kollarik ramiis
tan6csad6, a Moholy-Nagy Muv6szeti Egyetem igazgat6ja, 6s ezzel perhuzamosan a

tervezesi 6s kivitelez6si munk5latokat 6rint6 kooper6ci6k ls megindultak. A jdrv6ny mesodik

hull6ma azonban oK6ber v6gere ismet online keretbe terelte az egyezteteseket.

A kialaku16 vlde6-adatbazisb6l kivelasztott jelenetek modern techno169iai k6vetelm6nyeknek

megfelel6 Ujraforgatas6ra legink6bb alkalmas cegekkel t6bbkor6s egyeztet6s zajlott. Az

aj5nlatok befogaddsSt, mEd az aienlattev6k kreativitas5nak es megbizhat6saganak

felm6r6set kovet6en kiv6lasztdsra keriiltek a technol6giai kovetelm6nyeknek megfelel6, a
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kivitelez6sre legink6bb alkalmas filmalkot6-csapatok. A Spatium Advertising stabja, valamint

az Umbrella.tv filmgydrt6 c6ggel szorosan egyuttmr:ikod6 Kinopravda t6rsulat a kreativ csapat

megbeszelesein elhangzottak ment6n nagy erovel vegzik a k6panyagok osszedllit6sdt az

id6kdzben csatlakozott Ferenczy-Kovdcs seb<i grafikus segits6g6vel. A f6ldszintre tervezett

portre- 6s imSzsfilmek elfogad6sra kerUltek. Az els6 szintre keru16, Puskas elet0tjat bemutat6

anyagok mellett, mar a tov6bbi szintek filmjeinek (p6lddul az Aranycsapat felallesa, taktikai

repertoarja, hires g6lok, cselek bemutat6sa) kidolgoz6sa is folyamatban van. Szint6n

megkezd6dott annak a Puskds Ferenc nemzetkozi ismertseget, tisztelet6t 6reztet6 filmnek a

megva16sit5sa, amelyben hires futballistak, edz6k, politikusok 6s mriveszek mondjik majd ki

a legismertebb magyar nev6t, illetve becenevet.

A mindezek alapjiul szolg6l6 vide6-adatb5zis sz6lesit6se ebben az 6vben sem 6llt meg. A

Magyar Nemzeti Filmalap a Puskis Ferencre koncentr6l6 filmhirad6k, dokumentumfilmek,

interj0k utan az Aranycsapat tov6bbi tagjait megjelenit6 felvetelekrol keszitett gy(jt6st. A

legnagyobb kUlfoldi archivumokat (British Pathe, British Movietone, Bundesarchiv, Filmoteca

Espaffola) k0vet6en kisebb adatbazissal rendelkezo int6zetek, televizi6s t6rsas6gok (francia,

holland, belga, sk6t, lengyel, szerb, argentin) felv6teleit is sikerult megtekinteni.

A h6tteranyag sz6lesit6s6ben kiemelt szerepet jatszott a nemzetkdzi sportszervezetekkel

(NOB, FIFA, UEFA) val6 kapcsolatfelv6tel, a n6luk rendelkez6sre 6116 anyagok elerhet6v6

tetele. Az MTVA illet6keseivel kotdtt megdllapodSs szint6n komoly elorelep6st jelentett. Az

MTVA archivum6nak eler6se a haz6nkban levetitett interj0k, beszelget6sek, show-m(sorok,

dokumentumfilmek, r6vid bejatszesok, hirek jelent6s r6sz6t tett6k a m0zeum r6sz6re

felhasznalhat6va. Killdn kutatast ig6nyelt a Hadtort6neti lntezet 6s M[zeum archivumSnak

felt6r5sa. A korabeli Nephadsereg Hirad5k tobbszdr is besz5moltak a Budapest Honv6d

csapat6nak m6rk6zeseir6l, amely kepanyagok - a Magyar Nemzeti Fitmalappal

egyUttm0k6d6sben - retus6l6sra kerUltek, igy a lehet6 legjobb min6s6gben el6rhet6k. A

legmodernebb vetit6si 6lm6ny megval6sit5s6hoz sz6mos tovabbi moz96 k6panyag feljavit6sa

elkertrlhetetlen.

A filmanyagok b6vitese, illetve a magyarok eredmenyeinek er6sit6se c6lj6b6l a hazai

klubcsapatokkal is megindult az egyuttmrikodes. Azok a vide6k, amelyeket tobbek kozott a

MOL Fehervdr FC, a Vasas FC, az MTK Budapest, a DWK 6s a Pusk5s Akademia FC

bocsdtott rendelkez6siinkre, nemcsak az im6zsfilmek kidolgozds6t segitett€k, de egy ktllon,

az elm0lt id6szak stadionfel0jitasait - cs0cspontkent a Pusk5s Ar6na Ojjdsz0letes6t -
6sszegz6 anyag megval6sit6s6t is lehet<iv6 tett6k. Az egyuttmtikddes ugyanakkor nem 51ft

meg a vide6k megosztds6val. A kreativ csapat tagjai bdlArlAk az angyalf6ldiek otthon6ul

szolg616 lllovszky Rudolf stadiont, valamint a Pusk6s Akad6mia Pancho Aren6j6t is. Ut6bbi, a
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Pusk6s lntezetet is magaba foglal6 klub eset6n ki.il6n6sen gyUm6lcs6z6 egyezm6ny

veglegesit6se van elerhet6 k0zels6gben. A kdzds munka ekozben megindult. Az intezetben

el6rhet<i, Pusk6shoz, illetve az Aranycsapat mas .iat6kosaihoz k<ithet6 eml6kt6rgyak, relikvi6k

felm6r6se, katalogiz6lasa jelenleg zajlik. Makai L5szl6 berendezo a felcs0ti illet6kesekkel napi

szinten egyeztetve dokument6lja, metaadatokkal elldtva rendszerezi az olt dsszegyult,

azonban mostan6ig sz6tsz6rtan hever6 t6rgyakat, amelyek a puskds lvllzeumban is
felhaszn6l6sra keriilhetnek.

A kreativ stabhoz j0niusban csatlakozva, els6 korben a szakert6k aftal gyrljtott f6nyk6peket

feldolgozva kezdte meg a fot6k tarh6zdnak b<ivit6s6t somogyi N6ra k6pszerkeszt6, fotografus.

A magyar, illetve kUlfdldi i..igynOksegek mellett mfzeumokkal, archivumokkal, magiingyijjt6kkel

6s a korabeli f6nyk6p6szek jogut6daival egyeztetve sikerult az el6rhet6 fenyk6pek sz6m6t

tobb mint n6gyezer darabra gyarapitani. Jelenleg zajlik az osszegyrijtott k6pekbcjl a

mizeumban felhasznAlhat6 fot6k kljelol6se, metaadatb6zissal tort6no kieg6szitese.

Az erintok6perny6s feltiletre, az fgynevezett ,,magic wall-ra" kerulo adatb6zisok rovidit6se

megt6rt6nt. ltt, a befogad6k0zpont[sagra koncentralva, 6rthet6 nyelvezettel etadott

legl6nyegesebb informeci6kat ismerhetik meg a l6togat6k. Takdcs Tamas 6s Ferenczy-

Kovdcs Seb6 grafikusok megkezdt6k a felUletre kerU16 mont6zsk6pek, illetve fociskany6k

kialakit6s6t. Ezek gyakorlati megtekint6sere - a Szepm0veszeti Mtzeum ,,uarAzsfal1t"

megalkot6 Back&Rosta Kft-vel kotott meg6llapod6snak koszonhet6en - a Tenor HAza

M0zeumban beprogramozott 6rintok6perny6n keresztiil van lehet6seg. Jelenleg a feltiletek

Puskas M0zeumban alkalmazand6 m6reteir6l, elhelyezeser6l zallanak az egyeztet6sek. Az

Aranycsapat, illetve a korabeli labdanig6s ut6n r6szletesebben 6rdekl6d6k sz5m5ra egy

m6lyebb szakmai h6tt6rtud6st ig6nyl6, kife.iezetten kutat6si c6l0 erint6fetiitet is keszUl.

A tOrteneszek folytattak a falakra feliratk6nt keriil<j, de ak6r hangsz6r6kb6l is bejatszhat6

karakteres mondatok gy(jt6s6t. A nemzetkozi klasszisok pusk5s6kat 6rint6 gondolataival, a

mai vilSgszt5rok mondataival kiegeszitett anyag 6tn6z6se, a legjobb mondatok kiv6lasztasa

folyamatban van.

A Kozalapitvany szeptemberben generaltervez6si sze126d6st kotott a Rapa Architects Kft-vel.

A t5rsas6g f6 feladata F. Kov6cs Attila l6tvanytervi koncepci6jSnak megfelel6en a torony6pijlet

szuks6ges 6talakitdsi 6s at6pit6si feladatainak szakegi szintfi mIszaki tervez6se. A tervezesi

munk6k folyamatban vannak, ezeket a heti rendszeress6g[ tervez6si egyeztet6seken

keresztiil Ambrus Gyorgy iranyitja. A tervez6ssel perhuzamosan el6keszit6s alatt ill a m6rnok

lebonyolit6, a mUszaki ellen6r, valamint a kivitelez6si kdzbeszez6s dokument6ci6ja. A

ki6llit6terek eszkozrendszereinek, illetve a legmodernebb vetit6s-, hang- 6s f6nytechnikai

megoldSsoknak a beszez6s6r6l az SMP Solutions Kft-vel folyik az egyeztet6s.



4.4.6 A program szakmai vezet6se - A projekt l6trehoz6s6ban k<izremfiktjd6 testiiletek

6s munkacsoportok

A Pusk6s M0zeum projekt szakmai vezet6je, fdkurdtora Dr. Schmidt M6ria, a KKETTK

Ktizalapitv6ny f6igazgat6ja, projeKmenedzsere 6s kur6tora Tallai G6bor, a Tenor H6za

M0zeum programigazgat6ja, penzugyi vezet<ije Fekete Marianna, a Terror Hdaa Mozeum

koordin5ci6s igazgat6ja. A Puskds M0zeum V6dntiki Testulet6t a magyar sponelet vezet6

tiszts6gvisekii, kiemelked6 alakjai mellett kozjogi m6lt6s6gok, illeUe a nemzetkdzi labdar0g6s

egyik neves k6pvisel5je alkotja. A testUlet tagjai:

Dr. Cs6nyi S6ndor, az MLSZ elnoke, a FIFA 6s az UEFA alelndke

Dr. Fenyvesi M6t6, 76-szoros v6logatott labdari96, Pusk6s Ferenc volt csapattdrsa

Dr. Fiirjes Bal6zs, Budapest 6s a f6v5rosi agglomer6ci6 fejleszt6s66rt felel6s

drllamtitkdrr, kiemelt budapesti fejleszt6sek6rt 6s nemzetkozi sportpevezatok6rt felel<js

kormanybiztos

Garaba lmre, 82-szeres valogatott labdarig6

Francisco Gento, a Real Madrid tiszteletbeli elnoke, Pusk6s Ferenc volt csapatt6rsa,

43-szoros spanyol v6logatott labdar0g6, hatszoros BEK gy6ztes

Jakab Jiinos, a Budafok tiszteletbeli elncike

Dr. Kulcsir Krisztiin, a Magyar Olimpiai Bizottsdg elnoke

Nyilasi Tibor, 7o-szeres valogatott labdarog6, az MLSZ eln0ks6gi tagja

Raduly J6zsef, k6tszeres velogatott labdanlg6, Pusk6s Ferenc volt csapattArsa, a

legid6sebb magyar valogatott labdar[96

Dr. Schmidt M5ria, a Pusk6s Mfzeum fdkuratora, a Terror H6za M02eum f6igazgat6ja

Schmitt Pal, a NOB tagja, a Nemzet sportol6ja, olimpiai bajnok

Dr. Szab6 TUnde, az EMMI sportert felel6s 6llamtitkara

Sztill6si Gytirgy, nagykdvet, a Magyar Sport0js6gir6k Szovets6g6nek elnoke, a

Nemzeti Sport-csoport f6szerkeszt6je

A Puskis M[zeum Tan6csad6 Test0let6ben a magyar 6s nemzetkOzi sport6let komoly

szak6rtelemmel bir6 szerepltii, alakit6i foglalnak helyet, akik tanecsaikkal, javaslataikkal

aKivan hozzajerulnak a m0zeum kialakit6s6hoz. A testulel tagjai:

Balogh Balizs, a Pusk6s lnt6zet igazgat6la

atott labdar[tirtics J6nos, 62-szeres
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Balogh Gabriella, az MLSZ elndksegi taga, az MLSZ Marketing es M6dia

Bizofts6gSnak elniike

Berzi Siindor, az MLSZ alelndke

Marco Fazzone, a FIFA World Football Museum igazgat6ja

Dr. Kollarik Tam6s, a Moholy-Nagy M0v6szeti Egyetem igazgat6ja, egyetemi oktat6,

filmes szakember

Dr. Kov6cs Barnabis, volt barcelonai f6konzul, a KUBALAg0 6s KOCSIS9O

eml6k6vek megalkot6ja

Dr. Mocsai Lajos, a Testnevel6si Egyetem rektora

Dr. Szab6 Lajos, a Magyar Olimpiai 6s Sportm0zeum igazgat6ja

Dr. Vil6gi Oszk{r, a MoFcsoport csoportszint( innov5ci6s igazgat6ja, igazgat6s6gi

tagja, a DAC tulajdonosa

A testUletek idei Ul6s6re november elej6n kerult volna sor, azonban a koronavirus-jerv6ny

terjed6senek csokkent6s6re bevezetett korlatoz6 int6zkedesek miatt a talalkoz6 etutemezesre

volt sziiks6g.

4.4.7 A Pusk6s Muzeum kommunikici6ja

Zajlik az egyeztet6s a Puskdrs Mfzeum leend6 honlapjdnak fejleszt6i 6s adminisztrativ

feladatait ellat6 st6bbal, illetve Sz6ll6si GyOrgy k6zvetit6s6vel t6rgyal5sok folynak a 2OO ezet

kovet6vel rendelkez<i PuskAs rajong6i oldallal.

lntenziv megbesz6l6sek zajlottak a Puskas A16na terillet6t kezel<j, Nemzeti Sportkozpontok

illetekesivel a mfzeum 6pUlet6n elhelyezend6 - 6s a kes6bbiekben is haszn6lhat6 - LED fal

megval6sit6s516l , amely az Eb idej6n hirdetesi feltlletkent is felhaszn6lhat6 lehet.

A Puskds M0zeum st6bja hozz5j6rull a Puskiis, a musical megalkotSs6hoz: audiov2udlis

anyagokkal, hett6rinform6ci6kkal segitettuk az alkot6kat. Sz<ill6si Gyorgy 6s Szab6 Laszl6

szem6lyesen is kozrem0kodtek a zen6s darab kialakit5sdrban. A musicalt erint6 mUsorokban,

interj0kban a mozeum kozelg6 megnyitasa is rendre sz6ba keriilt.

OK6ber 23-5n a Terror H5za M0zeum eg6sznapos fllmvetit6se keret6ben a Jetsszunk

nyugodtan! cimti filmet l6thatt6k az 6rdekl6d6k, amely Puskds Ferenc 6lettort6net6n keresztiil

mes6li el Magyarorszdg tdrt6net6t a miisodik vil6gh6bor0 veget6l a rendszervdltoztatdsig. A

film el6tt Tallai Gdbor programigazgat6 besz6lt Pusk6s Ferenc 6let6nek fordul6pontjair6t 6s a

bemutatott korszakr6l. (Ldsd m6g: lll. fejezet, 31. pont,33. oldal)

4.4.8 K6pregeny Puskis Ferencr6l 6s az Aranycsapatr6l



A Pusk5s Ferencrcjl 6s az Aranycsapatr6l sz6l6 10 - Puskes cim0 mrivet Tallai G6bor

programigazgat6 forgat6konyve alapj6n Futaki Attila k6preg6nyrajzol6 elkeszitetle, de a
megjelentet6set a labdar0g6 Eur6pa-bajnoks6g jarvanyvesz6ly miatti elmaraddsa 6s a szint6n

ennek kovetkezmenyek6nt kialakult nyomdai kapacitashiany ok{n 2021 tavasz5ra id62itjUk. A

szez6piros legut6bbi k6z6s munkaja (Budapest Angyala) az6la liancia kiad6 gondozasaban

is megjelent, jelent<is es pozitiv visszhangot veftva ki a nemzetkdzi k6preg6nyviliigba n. (Litsd

meg: V. fejezet, A4. pont, 94. oldal)

4.5 Digit5lis tananyagfejleszt6s

A Magyar Kormany a 1035/2018. (11.12.) szamri, digitalis tartalomfejleszt6s t6mogatasar6l

sz6l6 Korm6nyhatarozatban a Kozep- 6s Kelet-eur6pai T6rt6nelem 6s Tarsadalom

Kutat6sa6rt Kozalapitvanyt digit6lis tartalomfejlesztesi feladatokkal bizta meg. A

Kozalapitvdny 20'19 januarj6ban folyamatosan b6viil6 munkacsoportot hozott l6tre a proiekt

kidolgoz5s6ra, amelynek tagjai Schmidt Miria, a Kcizalapitv6ny f6igazgat6ja, Tallai G6bor,

a Terror Haza M0zeum programigazgat6ja, Ger6 Andriis, a Habsburg Torteneti lntezet

igazgalola, B€k€s Marton. a Terror HSza lVlizeum kutat6si igazgat6ja, Szab6 Liszl6
kommunik6ci6s szakert6, Nagy Zolt6n kutatasvezet6, szakmai koordin6tor, valamint Misley

Helga, Sal6t Magdolna 6s Pesti Csilla kutat6k.

4.5.2 A projekt koncepci6ja - A digit6lis tank6nyv architektfreja

. Az oktatasban meg kell teremteni egy [j nyelvezetet 6s egy rijfajta gondolkodast, igy a

tananyagnak forrasalapt helyeft gondolkod6salapUnak kell lennie.

. A tananyagnak a dtint6spontokra kell koncentrdlnia 6s szemos szerepjatek

beemel6se szuks6ges, amivel az inform6ci6 val6ban ismerett6 alakul 6s megmarad.

. Fontos egy validilt informici6t tartalmaz6 lexikon l6trehoz6sa.

5t)

4.5.1 A projekt c6lja 6s tartalma

A digitalis tankonyv projekt c6lja, l6trehozni egy modern technol6gidj0, (j arculat0, a 14-18

6ves fiatalok kreativitesi szintj6vel korrel616, az'56-os tort6nelmi esem6nyeket 0l narrativaban

kezel6, lenyegre t0r6 es a probl6mamegoldasra f6kuszal6 programot a korabban pilot

projektkent kifejlesztett 1956-os modul felhaszn6las6val, b6vit6s6vel, illetve kiterjeszt6ssel.

Mivel interdiszciplinaris modul l6trehozasa a cel, az '56-os t6rt6nelmi t6m6hoz kapcsol6d6an

az irodalom, az dllampolg6ri ismeretek, a filmm(v6szet, a k6pzrim(veszet, a zene, a l1ldrajz

es a sport t6m5ja is beemel6sre kerijl. A 24 h6napos projekt vegere egy - a vil6g jelenleg

haszn6latos digitalis tananyagait bemutat6 - 6llapotfelm6r6snek, valamint egy saj6t digitalis

tananyag-koncepci6nak kell elkeszUlnie.



4.5.3 A digitalis tananyag megalkotesanak f6bb szempontjai

A t0rt6nelemben sz0ks6g van egy nemzeti 6rdek- 6s 6rt6kkdzpontf narrativa

kialakit6s6ra, ami mutatja, hogy a magyar nemzeti k6zoss6g a tdrtenelem soran

folytonosan ellenal[, a komoly kUls6 kihiv6sok mellett is meg tudtunk maradni 6s

egyben felvesse a k6rd6st, hogy mik6nt is tudtunk megmaradni?

Az '56-os tortenelembe 6rdemes beemelni 0j, jelenleg nem oktatott elemeket

(pelddul hogy Washingtonban els6dlegesen a megsz6llt 169i6 destabiliz6l6s6ra 6s

nem felszabaditesara tOrekedtek).

Szint6n erdemes neves szem6lyek, 6rdekes tOrt6netek beemel6se.

A tananyagban hangstilyos szerepet kapnak a ktiltinbtiz6 j6t6kos feladatok

(strat6giai szerepj5tekok, dont6sszimuleci6, kviz, csatajdt6k).

RendkivUl fontos a tanerok 6s a gyerekek bevondsa a projeK fejleszt6s6be.

Ugyelni kell az egy6ni 6s a team working feladatok megfelelS arinyiira.

Figyelembe kell venni, hogy maga a val6s oktatasi folyamat t6bb csatorn6n

keresztiil parhuzamosan zajlik 6s egyutt 6rhetik el a kijeldlt c6lt.

Kdzvetfteni kell a tort6nelem-, irodalom-, mflv6szettel foglalkoz6 tan5rok fel6, hogy

kozdsen tervezzenek, az okatast diszciplinirisan iisszehangoljik.

Ki kell dolgozni az ()j tananyag tanarokhoz val6 eljuttatiisiit, p6ld6ul

feln6ttk6pz6si programokon kereszttil.

a

a

a

a

a

a

4.5.4 A digitrilis tananyagfejlesztes helyzete magyarorsz6gi 6s nemzetk6zi

kitekint6sben

A digitSlis tananyagfejleszt6s sor6n els6dleges feladat a kutates, amelynek c6lja az 1956-os

temakort feldolgoz6 digitalis tananyag fejleszt6s6hez szuks6ges, gyakorlat-orientaft

57

A tankdnyvben egyszerre lesz jelen a hagyominyos 6s a digitilis struktfra: a

szoveges anyag mellett fot6anyagok, hypertextek, 6br6k, infograflkak, animeci6k,

rovidfilmek, hanganyagok, interj(k, korters tdrt6n6szek 6sszegz6 gondolatai es jdt6kok

segitik a tananyag meg6rt6s6t.

Ennek megfelel<ien [j algoritmika kialakit6sa sziiks6ges, ami lek6pezr a tizen6vesek

informdci6feldolgoz6 szokesait.

C6lszer0 lehet egy sz6vetrendszert megalkotni, amelyben 6-8 f6 t6ma van kijelolve

6s r6szletesen bemutafua, 6s ezekbril kiindulva bdrmely tartalomhoz eljuthat a didk.

A programnak k6pesnek kell lennie tdj6koz6dSsi k6pess6get adni a gyerekeknek a

r6|uk z0dul6 informaici6halmaz szelektdl5s6hoz 6s 6rtelmez6sehez, ez6rt szintekre

kell osztani a kiiltinbiiz6 fontoss6gt informaci6kat.



hatt6rtanulmany elkeszitese, melynek m6dszertana szekunder kutatasok, hazal 6s

nemzetkozi szakirodalom, kutatesi beszamol6k, nemzetkozi 6s nemzeti strategiai

dokumentumok 6s tovabbi, a t6maf6kuszhoz illeszked6 szakmai anyagok 6s primer kutat6sok

(kvalitativ 6s kvantitativ) eredm6nyein, azok t6bbszempontrj felt6r5sSn alapul. A kutat6si cel

megval6sitasa ot piller ment6n t6rt6nik. Els6k6nt ('l) a digit6lis tananyag fogalom6rtelmez6si

kereteinek meghatarozesera kerUl sor, ezt koveti (2) a digit6lis tananyagfe.ilesztes nemzetkozi,

valamint (3) a magyarorsz6gi j6 gyakorlatainak azonositesa, vegUl (4) ezek szintetizalesa, 6s

(5) szakmai javaslatt6tel a sajat digit6lis tananyag elk6szit6s6nek szempontjaira vonatkoz6an.

Ezen ot pil16r ment6n a kdvetkez6 kutatdsi kerd6sek kerUltek meghataroz6sra:

A digitilis tananyag 6s tananyagfejleszt6s 6rtelmez6si keretrendszere (Hogyan

6rtelmezhet6 6s definidlhat6 a digit6lis tananyag fogalma? I\rilyen szempontok

ment6n rendszerezhet6k a digitdlis tananyagok? Hogyan 6rt6kelhetok a gyakorlatban

megval6sitott digit6lis tananyagok?)

A digitilis tananyagfejleszt6s nemzetkiizi gyakorlata (Milyen j6 gyakortatok

azonosithat6k nemzetkdzi kontextusban a digit6lis tananyagfejlesztes tekintet6ben

az elm0lt 12 evben?)

A digit6lis tananyagfejleszt6s magyarorsz6gi gyakorlata (Milyen j6 gyakorlatok

azonosithat6k Magyarorsz6gon a digit5lis tananyagfejlesztes tekintet6ben az elm0lt

12 6vben?)

Az eredm6nyek szintetiziilasa (Milyen hasonl6s6gok 6s kiilcinbs6gek

azonosithat6k a hazai 6s nemzetkozij6 gyakorlatokban?)

Digitilis tananyag-javaslatt6tel (A kutatSsi eredm6nyek alapj6n milyen fejlesztesi

javaslatok fogalmazhat6k meg a jelen digitSlis tananyag fejlesztes6re vonatkoz6an?)

4.5.5 A digitilis tananyagfejleszt6s megval6sitasinak l6p6sei

A kutatas 2019. Sprilis 15. 6s 2020. iiprilis 14. kaizdtt val6sult meg, ezatatt a kdvetkez6

eredm6nytermekek k6szilltek el:

1) Kutat6si terv (elkeszt)ft)

2) A digit5lis tananyag 6s tananyagfejleszt6s 6rtelmez6si keretrendszere (elkesz lt)

3) A digit6lis tananyagfejleszt6si nemzetkozi gyakorlata /rendszerez6 elemz6s/

(elk6sztllQ

4) A nemzetkOzi digit5lis tananyagfejleszt6si gyakorlat /elemz6 6rt6kel6s/ (elk6szhlt)

5) Digitalis tananyagok elemz6s6nek k6drendszere (elkeszAlt)

6) A digit5lis tananyag 6s tananyagfe.ileszt6s hazai gyakorlat6nak elemz6se 1 . (elkesztilt)
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7) A digiteilis tananyag 6s tananyagfejleszt6s hazai gyakorlatenak elemz6se 2. (elkeszAft)

8) Az 1956-tal kapcsolatos tdrtenelemtanit6s hazai gyakorlata, tovdbbd a tantervekben

6s tankOnyvekben meg.jelen6 t6maspecifl kus tertjletek elemz6se (elk6szillt)

9) Primer kutat6sok a digitalis tananyagfejleszt6s szolg5lat5ban: a komplex kutatds

m6dszertani h6ttere 6s munkaterve (megteNez6sre keriilt)

10) M6dszertani-tematikus 6sszegzo, gyakorlatorient6lt fejlesztesi .iavaslattetel (a

prezentdci6 elemkdnt)

11)A kutat6si eredmenyeket tovabba a szakmai javaslatokat integr6l6 prezent6ci6

(elkEszAft)

4.5.6 A 2020. ianu'r 1. - iprilis 30. k6z6tti id6szak eredm6nyei

A kutatas-fejleszt6si projekt els6 l6pcs6je szekunder kutatas volt, amit masodik korben egy

r6szben kvalitativ, 16szben kvantitativ elemekre 6pU16 primer kutat5s volt hivatott kieg6szileni,

egy0ttal el6k6sziteni a fejlesztesi folyamatot is. A primer kutat6st megterveZ0k k6rd6ives 6s

f6kuszcsoportos, valamint interj0s kutates form6j6ban. Elk6sziilt a kutat6si javaslat 6s annak

tervezett kdlts6gvet6se, 6s a kutatAs sor6n szak6rt6i interj0k is szillettek. A primer kutates

jelent6s resze azonban a koronavirus-jarv5ny miatt alapvet6en meghiusult, mivel a kutatesi

elemek jelent6s r6sze nem volt id6ben lebonyolithat6 (f6kuszcsoportok, k6rd6ives vizsg6lat).

Ezen kutatas (r6szbeni) p6tl6s5ra egy korabbi primer kutatas adatb6zis6nak

masodelemz6s6re ker0lt sor. Ennek keret6ben pedag69usok, tanu16k 6s szUl6k szempontjait

elemeztuk, mutattuk be. Ert6kel6sre kerult a Terror HAza M0zeum 6ltal kor5bban kidolgozoft,

k6tf6le platformon (Android, IOS) mukdd6 digitdlis 1956-os tananyag elemz6se is, hogy a

korebbi tud6st 6s tapas1alatot be tudjuk csalorndzni a fejleszt6si folyamatba.

Az eddigi eredmenyek alapj6n elkeszUlt ,,Digit^lis 1956 - Adaptiv digitdlis tananyagfejlesztes

6s digitdlis okatAs" clmmel egy magas szintu 6sszefoglal6, amely a projekt tapasZalataira 6s

mar l6that6 eredm6nyeire 6pitve - a tavoll6ti oKat6s keretei k<izott - mutatta be a digitelis

fejleszt6sek lehetseges megold6sait 6s el6nyeit, r6szben pedag6giai, r6szben technol6giai

oldal16l.

A javasolt digitalis oktatasi tananyag-csalad feileszt6s6hez az al6bbi elvek 6s szempontok

kerUltek megfogalmaz6sra:

A digit5lis tananyag-csalSd a kdzoktatasi rendszerrel osszhangban 6ll, annak c6ljaival

megegyezri, ugyanakkor azokal a digitAlis kompetenci6k fejleszt6sevel kib6vitett

c6lrendszerrel bir.

Er6siti a nemzeti identit5st, k6pes a modern eszk<iztikkel a nemzeti c6lokat t6mogatni.
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. A digit5lis tananyag-csal6d tartalma struktrjr6j6t tekintve tantergyi 6s 6vfolyam-

bontasokban szervez6dik, de lehet6s6get biztosit a tantdrgyak kozOtti szinergiek

megteremt6s6re is a tantargyak, ewolyamok k6z6tti ,,hat5ra 6pes" tdmogatesaval.
. Reszponziv (eszkdzfOggetlen), mobiltanul6sl is t6mogat6, akad6lymentesitett,

biztons6gos rendszer, mely internet kapcsolattal es anelki.il is hasznalhat6, valamint

lehet6seget biztosit a m5r l6tez6 fejleszt6sekkel t6rt6n6 integr6ci6ra (p6ld5ul e-Kr6ta).
. A digitalis tananyag-csaled temogatja a kollaboraci6t 6s a tudasmenedzsment

ktilonb6z6 form6it (letrehozes, megoszt6s, felhasznalas) a web2.0-ds technol6giek

lehets6ges integrAISs5val.

. Szem6lyre szabott, egy6ni tanul6si utak bej6r6sdrra alkalmas rendszer, melyben a

tanulasi kornyezet fogalma 6talakul, 6s ezAltal a pedag6gus szerepe is

[jraertelmez6dik: tdmogat6 mentorre valik.

. A digitalis tananyag-csalad hibrid oktatdsi kornyezelre k6szUl (haszn6lhat6

tanteremben 6s tavoKat6sban is) 6s tj tervezesi, m6r6si, 6rt6kel6si 6s

folyamatszab6lyoz6si lehet6s6geket biztosit a pedag69usok szemaru.

Kidolgoz6sra kertilt a fejlesztesi szempontrendszer, bemutatva az applikeci6 6s a web alapo

rendszer el6nyeit, hetrenyait 6s lehet6segeit. A fejleszt6sl szempontrendszer r6szek6nt h6tf6le

modul (6s ennek r6szek6nt szamos tov6bbi szempont, illetve eldontend6 k6rdes) kerijlt

azonositasra.

A kutatesi anyagok 6ttekint6s6t 6s 6rt6kel6s6t, valamint a koronavirus miatti
veszhelyzettel 6sszefiigg6 online tanitSsi tapasztalatok <isszegz6s6t Tallai G6bor
programigazgat6 es Nyir6 Andriis informatikai szak6rt6 v6gezt6k el, iisszesit6 elemz6siiket

bemutattak a K<izalapiWiiny f6igazgat6janak, aki ez alapjan jeltilte ki a fejleszt6s i16nyait

6s hat6rozta meg a k6szitend6 digitrilis tananyag informatikai architektrir6jdt.

4.6 A Habsburg Tcirt6neti lnt6zet tev6kenys6ge

A 2003-ban letrehozott - majd 2011 6ta a Koz6p- 6s Kelet-eur6pai T6rt6nelem 6s Tdrsadalom

KutatSsdert K6zalapitv6ny r6sz6v6 v6lt - Habsburg Tdrt6neti lnt6zet sziilet6seben egyardnt

szerepet jatszott a tudomiinyt6rtenet szellemi horizontjdnak v6ltozAsa, a m0lt U.ira felfedezeft

tagabb kontextusa 6s az eu16pai osszefi.igg6sek.ielent6s6g6nek a politikai v6ltoz6sok ment6n

kikrist6lyosodott tudatosodasa. Az lnt6zet fennallasa alatt szamos tudom6nyos,

ismeretterjeszt6 rendezv6nyt - konferenciet, kerekasztal- 6s m0helybesz6lget6st - szervezett,

mindemellett fontos, hianyp6tl6 kiadvdnyok megjelentet6se is f0z6dik a nev6hez.

Az lnt6zet 2O2O-ban folytatta a 2017-ben elindult Arck6pek az Osztrek-Magyar Monarchi1b1l

cim( m(helybeszelgetes-sorozat6t, amelyben a korszak kulturalis, m(v6szeti 6s tudom6nyos
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eletenek meghat6roz6 egy6nis6geivel, szemely0k korabeli es ut6lagos megit6l6s6vel

ismerkedhetnek meg az erdeklodok. ld6n Zita kir5lyn6r6l 6s Tisza lstv6nr6l hangzottak el

eloaddsok a neves szak6rtok tolmecsol6sdban. A Habsburg Tort6neti lnt6zetben

megrendezett programok vend6geinek szdma 25-60 koz0tt mozgott. A rendezv6nyeket a

Kozalapitvany st6bja online kozvetitette. a m6diavisszhangot a sajt6figyel6ink rOgzitett6k"

(B6vebben: lll. fejezet, 2. 6s 7. pont, 12. 6s 16. olda\ Az lnt6zet nev6hez frliz<jdik Ger6 Andrds

Mozaik - Magyar jelenid6 6s tdrt6nelem cimii tanulmanykdtete is, amely a Kozalapitv6ny

gondoz6saban jelent meg, s amelyet 2020. okt6ber 15-6n mutattak be a Kert6sz lmre

lnt6zetben. (BSvebben: lll. fejezet 29. pont, 32. oldal 6s V. fejezet, 1/6. pont, 90. oldal)

A koronavirus-j6rv6ny alatti rendkiv0li helyzetben az lnl1zel - csatlakozva a Tanulj ofthon!

programhoz - honlapjdn 6s a facebook oldaldn tudAstartalmakat osztott meg napi

rendszeress6ggel, Igymint Habsburg uralkod6k 6letrajzi dsszefoglal6ja, jelent6sebb forrdsok,

tanulm5nyok, 6vfordul6kra val6 megemlekezesek, erdekessegek. Jelenleg k6t 0jabb kdnW

6ssze6llit6sa zajlik: az egyik a magyarorsz6gi zsid6 holokauszt t6mdj6t 6leli fel enciklopedikus

formeban, a m6sik az Arckdpek az Osztritk-Magyar Monarchidb6l sorozat el6adesait adja

kozre nyomtatott form6ban. (A Habsburg TAfteneti lntezet 2020 mdsodik fel6v6re vonatkoz6

terveir1l a Xll- fejezet 3. pontjdban, a 135. oldalon olvashat6 b6vebben.)

4.7 A Kommunizmuskutato lnt6zet tev6kenys6ge

Magyar kommunista vezetcik - Digitalis adatt6r

A Kozalapitvany altal 201 1 6ta mr.ikodtetett Kommunizmuskulat6 lntezet 2020-ban is folytatta

az elampefti diktat[ra iranyit6 szervezet6re s azok kepvisel6ire vonatkoz6 adatok

osszegyojtes6t 6s publik6l5s6t. A Kommunizmuskutat6 lnt6zet feladata, hogy jelenUnk

kutat6si eredmenyeire epitve, az 1989 6ta el6rhetS tov5bbi dokumentumok felhaszndlds5val

adjon k6pet a kommunista hatalom birtokosainak szem6ly6r6l, 6letp6ly6jdr6l. Ennek

6rdek6ben havi rendszeresseggel, ebec6-sonendben k6sziti el 6s teszi kdzz6 a rendszer

mukodtet6inek aktualiz6lt 6letrajzait. Az elmult id6szakban (2020. aprilisa 6s 2020. okt6bere

kozdtt) 25 6letraiz k6szult el, ezzel az elk6szult 6letrajzok szAma 340. 2020. december 31-ig

tovdbbi 12 eletra.iz fog elk6szUlni, igy a 2020-as 6vet 37 elkeszitett 6letra.izzal zArluk, az

6sszesen elk6szUlt eletrajzok sz6ma pedig 352 lesz.

Az lnt6zet nev6hez fUz6dik a 30 6ve szabadon eml6k6v keret6ben id6n janudrban, a Terror

H6za Mtzeummal kdzrisen inditott ViszlSt, Lenin! cimU vetit6ssorozat is, amelynek keret6ben

a rendszervaltoztatashoz kapcsol6d6 t6m6j0 filmeket tekinthetnek meg az 6rdekl6d6k minden
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h6nap m6sodik szerdajen a Kino Caf6 moziban. (L6sd mdg: ltt. fejezet, 1., 6. 12.,18.6s ZB.

pont, 12., 15., 20., 25. 6s 31. oldal, valamint lV. fejezet, 2. pont, 48. otdat)

A Magyar Korm6ny 181212016 (X11.20.) hat6rozata alapj6n 2017 januarjeban megalakult 6s a

KOz6p- 6s Kelet-eur6pai Tdrt6nelem 6s T6rsadalom Kutatas66rt Kdzalapitvdny 5hal

miikddtetett Kert6sz lmre lnt6zet f6 c6lkitriz6se az ir6 eml6k6nek 6s szellemi hagyat6k6nak

melt6 gondozesa, kiadatlan mUveinek 6s a r6la sz616 irodalmi anyagoknak az 6sszegy(itese,

feldolgozAsa, sajt6 al6 rendez6se, valamint a hazai 6s kUlfoldi k6zgyrijtemEnyekben es

magantulajdonban fellelhet6 dokumentumok (levelek, f6nyk6pek, hang- es fllmfelv6telek stb.)

gyr.ijt6se.

4.8.1 Kert6sz lmre - Orszigos v6ndorki6llitis 6s bibliogrdfia

Ez 6vi munkaink megtervez6se szorosan kapcsol6dott az lnt6zet Benczur utcai szlkhizAba
val6 koltdzeshez, melynek tavaszi tlnnepi Stad6sa a koronavirus-jarvany miatt 6szre

halaszt6dott. A j6rvdny okozta helyzet miatt a f6l6ves tervek szisztematikus 6s id6ar6nyos

megval6sitasa csupan mercius k6zepeig folytat6dhatott. Ennek az id6szaknak a legfontosabb

esemenye a Kertesz lmre tanul6eveit bemutal6 vandorkiallitas megnyit6ja volt februdrr 20-6n

a Fcjvdrosi Szab6 Ervin Kdnyvt6rban. A kiallitas immdr digit5lis tartalmakkal is kieg6sztilt, k6t

6rint6k6perny6s applikdci6val 6s egy nagy monitoron megtekinthet6 dokumentum-

0sszeSllit6ssal. Ugyanezen alkalomhoz kapcsol6dott az lnl6zet 0j kiadvdny6nak, a Kert6sz

lmre munkassagSt bemutat6 bibliogr6fi6nak a konyvbemutat6ja, amelyen (Luk6cs S6ndor

felolvas6s6ban) kiadatlan Kert6sz-szovegr6szletek is elhangoztak. A kiallitas kOvetkez6

helyszine a debreceni Nagyerdei Viztoronyban volt, a j5rv5nyhelfzet enyhtjl6sekor,

szeptember v6g6n, amely ez0ttal is a helyszinhez igazod6an rlj install6ci6val eg6szUlt ki. A k6t

esemeny16l lilmfelvetelek is keszuttek, amelyek megtekinthet6k az lnl6zet honlapjanak ez 6v

elejen letrehozott Hirek cimt meniipontjdban. Lesd meg: lll. fejezet, 8. 6s 23. pont, 16. 6s 28.

oldal, illetue V. fejezet, 1/2. pont, 89. oldal)

4.8.2 Dokumentumok gyiiit6se 6s feldolgozisa

Mindekdzben tovabb folytat6dtak a mar kor6bban megkezdett munk5ink, melyek k6zds c6lia,

hogy Kert6sz lmre 6letmtivenek eddig ismeretlen vagy rejtve maradt dokumentumait

dsszegyUjtsilk 6s tudom6nyos ig6nnyel feldolgozzuk. Kertesz lmre els6 feles6ge, Vas Albina

1952-1953 soran it6lethozatal n6lkUl volt egy 6vig a kistarcsai interndl6t5bor foglya - ennek a

t6bbsz5z oldalas lev6lt6ri anyagnak a g6peltetese befejez6d0tt, s egyben ennek szerves

folytatasak6nt megkezd6ddtt Vas Albina els6 f6rje, Strobl Ferenc koncepci6s peranyaga

4.8 A Kert6sz lmre lnt6zet tev6kenys6ge
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(1949) eddig el6ker0lt iratainak a gepeltet6se, valamint tov6bbi levelt5ri kutatasok folytak a

nem kell6k6pp katalogiza[ 6s tcibb helyen lappang6 dokumetumok felkutatasa 6rdek6ben. E

kutat6munk6knak koszonhet6en egy rovidfilm is elk6szult, mely Vas Albina 6let6t mutatja be.

Az lnt6zet kezdetekt6l gy jti mindazon ir6sos 6s k6pi dokumentumokat, amelyek nem

maradtak fenn az i16 hagyat6k6ban, emellett feldolgozzuk a Kert6sz lm1610l csak az interneten

megjelent cikkeket 6s egy6b sajt6anyagokat is, szint6n a majdani k6zirattari kutat6sok

szemeru; 6s szint6n ebbe k<irbe sorolhat6 gy(jtem6nygyarapitasi tevekenys6gijnk, dedik5lt

kcitetek vas6dasa hazai 6s kUlfdldi 6rver6seken.

4.8.3 Honlapfejleszt6s - Hagyat6ki anyagok katalogiz6lisa, k6ltaiztet6se

A j6rv6ny okozta helyzet miatt az lnt6zet idei munkaterve n6mileg m6dosult: a bels<j

munkatarsak m6rcius 17-t6l mintegy ket h6napig otthoni munkav€gz6sre alnak at, es az

int6zeti honlap tj ir6ny( tartalmi fejlesztes6t kezdt6k meg a kor6bbi gyiijt6- 6s rendszerez6

munk6ink alapian. A Kert6sz lmre-honlaphoz hasonlatosan az lntezet eftal kezelt

hagyat6kr6szek szez6inek (Arthur Koestler, Pilinszky J5nos, Petri Gyorgy, Sziveri J6nos)

6letmrive a kozeljov6ben kirl6n-ktil0n honlapon kertll bemutatasra, a szoveges tartalmak

osszeallitasa befejez6d0tt, 6s etadesra keriiltek a fejlesztri c6g szem{ra. K6t adminisztrativ,

illetve szervez6si munkakat bonyolil6 munkatars az angol nyelvri Kert6sz-recepci6t gytijtdtte

internetr<jl, valamint az [16 mintegy ezeroldalnyi magyar nyelvu interj0ib6l v6logattak az egyes

m(vekre vonatkoz6 szez6i komment5rokat, k6s<jbbi feldolgoz6i munkilink szAmAra.

Mindekdzben az lnlizel tulajdondban lev6 hagyat6ki anyagok Benczlr utcai kdltdztet6se is

lezajlott a ny6r folyam6n 6s okt6ber v6g6re elkeszult a keziratok 6s fot6anyagok katalogizd16sa

is, illetve ezek digitaliz6lSsra val6 el6k6szitese, mely a kutat6munkat fogja a k6s6bbiekben

.ielent6sen megkOnnyiteni.

R6g6ta vart pillanat volt az lnlizel6leteben, amikor Orb6n Viktor miniszterelndk 6s Schmidt

M6ria, a Kciz6p- 6s Keleleur6pai T6rt6nelem 6s Tdrsadalom Kutatas66rt Ktizalapitv6ny

f6igazgat6ja 2020. okt6ber 10-6n Unnep6lyesen megnyitottak a Kertesz lmre lnt6zet 0j

szekhazeL A Bencz0r utca 46.szam alatti szecesszi6s villat a Kdzalapitv5ny brutt6 762 milli6

forintErt v6s6rolta meg a F6v6rosi Onkorm6nyzatt6l, majd brutt6 k6tmillidrrd forintb6l rijitotta fel.

(Ldsd mdg: lll. fejezet, 25. pont, 29. oldal)

4.8.5 Megjelent 6s megjelen6s elStt a116 kiadvinyok

Az idei 6vre az lntezet tobb kiadvany megjelentet6set is tervezte: elk6sztllt Kert6sz lmre

legkor5bbi, maga 6ltal osszeallitott napl6jegyzeteinek (1958-1962) a sajt6 ala rendez6se 6s a

hozzajuk kapcsol6d6 szdveggondoz6i jegyzetek megiresa - ezzel pethuzamosan a kdtet

4.8.4 Az lnt6zet Benczur utcai sz6khezanak atadasa
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n6met nyelvri fordit:isa is befe.iez6dott, megjelen6se a jOv6 evre vehal6. Ez 6v v6g6n jelent

meg Vihgvegl1ttanetek cimmel az ir6nak egy 1995-ben dsszeallitott kdtetterve, amelyhez

ef6sz6t is irt, 6s amely azlen a hazai kiad6kkal megroml6 kapcsolata miatt vegUl nem jelent

meg. Az lnt6zet egy tovabbi elk6szult kiadvdnya az id6n harminc 6ve elhunyt Sziveri Janos

valogatott verseit gyujtdtte egybe A szelherceg cimmel, amely szeptemberben jelent meg -
ennek nagysiker0 k6nyvbemutat6ja volt az els6 hivatalos ptogram az lnt6zet Bencz0r utcai

villdrj6ban. Ezen alkalommal egy sziveri versmegzen6sit6si pelyazatot is meghirdettirnk,

december'15-ei bead6si hatarid6vel. Lesd n6g: llt. fejezet 24. pont, 20. otdat 6s V. fejezet,

1/2., 1/8. 6s 1/13. pont, 89., 91. es 93. oldal)

A j6rviinyhelyzet ellen6re is sikeres 6vet tudhat maga m6g6tt az lnt6zet, amelynek nyifuanos

szerepl6seit egyontet( pozitiv fogadtatds kis6rte, mint ahogy a Facebook-oldalunk

letogalotts6ga is sokszorosdra n6tt az 6v folyam6n.

4.8.6 Tervek 2020. misodik f6l6v6re

Az lnt6zet 2021. evre vonatkoz6 tervei kozott a m6r elk6szUh kiadvanyok megjelentetese,

[jabbak el6k6szit6se, az lnt6zet birtok6ban l6v6 k6ziratok, elektronikus dokumentumok 6s

kepanyagok katalogiz6ldsa, digitaliz6l6sa, programok szervez6se, programsorozatok inditdsa,

palyezatok kiir5sa, valamint a Kertesz lmre DigitSlis Tudestar tovdbbi b6vit6se szerepel.

(Bdvebben: Xll. fejezet, 2. pont, 134. oldal.)
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A KOZA LA pirvAmy zozo. tvl rnovAttyA I Mesiete n t

kiadvinyok

5.1.1 T6k6czki Liszl6: A boh6m zseni - Gr6f Andrissy Gyula szellemi. politikai arc6le

Andrassy Gyula (1823-1890) a magyar tdrt6nelem egyik legkiemelked6bb alakja, megis atig

besz6liink 16la. A kiegyez6s tarsszez6jekent 6 lett a dualizmus kor6nak elso miniszterelnOke.

Kiv6teles politikai tehets6g volt. A szabadsag szerelmese, igazi romantikus h6s, a realpolitika

mestere. Lelkes, de nem fanatikus. M0velt, de nem kioktat6. Hagyom6nytisztelo, de nem a

m0ltba ragad6. Megfontolt, alapos, de nem kukacoskod6. Nagyvonal(, meftenyos 6s

mindenkor sz6rakoztat6. AndrSssy Gyula szikrSz6 szem6lyisege 6s politikai tel.jesitm6nye

r6v6n kiemelkedett kortersai koziil. T6k6czki Laszl6 (1951-20'18) a tUlontol kor6n elhunyt

Sz6chenyi-dijas tort6nesz a t6le megszokott eleganci6val 6s szerenys6ggel 6llitja el6nk

Andriissy Gyul6t. A kdnyv 2020. febru6ri megjelen6s6t m6r nem erhette meg. A KOzalapitvany

kiadv5nydt Schmidt M6ria szerkesztette. A k6tet megjelen6s6hez kapcsol6d6an, a

Kozalapitv6ny megbizirs6b6l rdvidfilm is k6szult Gr6f Andr6ssy Gyul6r6l. A Ger6 Andr6s

tort6n6sz narrativ sz0veg6vel, M. Nagy Richard rendez6s6ben k6sziilt negyperces kisfilm

bemutat5sra v5r-

5.1.2 Kert6sz lmre mfivei - Bibliogrifia 1975-2016

A bibliogr6fia tel.iessegre torekv6en regisztralja Kert6sz lmre sz6pir6i munkassAget: az i16 els6

m0ve, a Sorsta/ansiig 1975-ben jelent meg, A nezS hali/la el6tt alig egy h6nappal, illetve m6g

ugyanebben az 6vben posztumusz ldtott napvilSgot Az angol lobog6 cim( hangoskonyve is.

A Hafner Zolt5n szerkesztette mri e n6gy 6vtizedes p6lya term6s6t dolgozza fel nyolc

tematikus fejezetben: osszesiti koteteit, irasait, m0fordit6sait, leveleit, a vele k6sztllt interjtkat,

az ir6 nyilalkozatait, hangfelv6teleit, leveleit, idegen nyelven megjelent konyveit, valamint a

szinpadi 6s filmadaptZrci6it. A kiadv6ny a Kdzalapitv5nynak koszonhet6en 2020 febru6rj5t6l

ingyen el6rhet6 az 6rdekl6d6k szAmaru. [dsd meg: lll. fejezet, 8. pont, 16.oldal)

,,A mUlt nem seg[t, csak visszar6nt a tegnapba" - a XXl. sz6zad els6 6vtizedeinek nepszerii

Sll6spontja ez. Hogy mekkora t6vedes , azl az l. vilSgh5borri hatasa 6s tOrtenete mutatja, mely

ut6bbib6l egy6bk6nt a ma n6pszer[i 6llaspont is sz6rmazik. Ez a szez 6wel ezel6tti habonl,

pontosabban a kudarca, olyan k6rdeseket vetett fel, amelyekre m6ig keresstlk a v5laszokat.

Peld6ul, hogy kik vagyunk? Milyen ertekek alapjin szervezzitk meg 6lettlnket? Mit jelent a
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kult[ra, a szabads5g, a szuverenit5s, a legitimaci6, a demokr5cia? Ez a r6gesr6gi hSbort es

a nyomaban letrejott 0j viliigrend Osszes probl6maja mosl is az ajt6nkon ddrOmbOl. El6g

osszehlvni egy tucat t6rten6szt, filoz6fust, szociol6gust, hogy megbizonyosodjunk: az

dsszecsap6s meig tart, 6s amig a k6rd6sekre valaszokat nem tal6lunk, tartani is fog. A
jriniusban megielent kOtetben a 2018 december6ben rendezett, l:)j vibgrend sziileteft cimij

nemzetkozi konferencidn elhangzott el6ad6sok olvashat6k 86k6s Merton szerkeszt6s6ben.

5.1 .4 The New World Order 1918-1923

Az 0j vildgrend 1918-1923 cimti konferenciak6tet a magyar kiaddssal egyid6ben angol

nyelven is napvildgot letott. Szerkeszt6: Nagy Katerina.

5.1.5 Uj vi169 sziiletett - TtirtenelemfUzet a trianoni b6kedikt6tumr6l

1920. jinius 4-6n a Versailles-i palota parkjeban 5116 Nagy-Trianon kastelyban a magyar

kiilddtts6g a16irta a b6keszez6dest. A kegyetlen cerem6nia alig tartott tovabb tizen6t percn6l.

Eppen szSz 6ve tdrt6nt. Mit erezn6l, ha a vakdci6t varva, a tan6v v6ge fel6 egy reggel arra

6brednel, hogy ezen a ny6ron mar csak [tlevellel vagy egydltal6n nem latogathatod meg

nagyszuleidet, rokonaidat vagy a mas orszagba parancsolt bar6taidat. 1920 nyarat6l sok

nagyszul6, nagyn6ni, unokatestv6r 6s bar6t kerilh akaratan kivUl idegen orsz5gba. A trianoni

b6kediktdtum16l sz616 munkafilzet a tortenelem6r6k tananyagdnak kiegeszit6sek6nt kiv6n

segitseget nyfjtani a di6koknak. A centeneriumra megjelent ingyenes kiadv6ny mind

min6s6geben, mind szerkeszt6seben hason16 a Kdzalap[tv6ny e1626 tort6nelemfuzeteihez.

5.'1.6 Gerci Andris: Mozaik- Magyar jelenid6 6s tdrt6nelem

Vannak szez<jk, akiknek eredeti szakmSja mar-m5r m6sodlagos, 6s mi olvas6k legink6bb

annak orulunk, ha mindenr1l vagy legalebb balrmir6l inanak Nincsenek sokan, de Gerci

Andr6s tdrt6n6sz vitAn felijl k6z6jUk tartozik. Gondolkod6sdnak szerkezete finom, l6nyegl6t6

6s izgalmas. Jelen k6tet6nek temahorizontja nagy Ordmonkre sz6les, mondhatnenk [gy is,

szerte6gaz6, hiszen esem6nyek, t6rt6neti dokumentumok, korszakok, szemelyek es

intezmenyek kor6 szervez6dik tdbb evszezadot 6tkarolva. Ger<i Andr6s mozaikjai egyszefie

,,korszer0tlenek" 6s remenyt kelt6k. Korszenjtlenek, hiszen hi6nyzik bel6liik a XXl. szezad els6

6vtizedeire olyannyira jellemz<i trilfeszitettseg 6s a vitdt elfojt6 kiz6r6lagoss6g. Ugyanakkor es

6ppen ez6rt remenyt kelt6k, mert ha szezrjnket kovetve a.ielenb6l betran 6s szabadon

visszatekintunk, a mtlt 6s jelenUnk kozdtti szakad6k 6tz6ki csal6dasnak bizonyul. Az

osszeftigg6sek tis1an lathat6k, nincsen szakad6k. A kotet a 91. Unnepi Kdnyvh6t

0jdons6gak6nt keriilt az olvas6k6zdns6g e|e. (Ldsd meg: lll. fejezet, 29. pont,32. oldal)
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5.1.7 Domonkos Leszl6: Atellt szovjet katonik 1955 - T6nyek es legendik

A magyar vabads6g ilgye mas nemzelek fiait is magdval ragadla. Az ellen6ll6s szamtalan

h6si lette sokszor olyan lelkesit<i er6vel birt, hogy elementaris hat5sa al6l csak a szabads6g

ellensegei vonhatt5k ki magukal. Domonkos L6szl6 legrljabb kOnyv6ben az .1956-os

forradalom 6s szabads6gharc sor6n 6tdllt szovjet katon6k sorsdt kutatva is ezt bizonyitja. Mert

sz6mosan voltak, akik a magyar Ugy mell6 dlltak, magukenak ereztek n6pijnk mindent elsopr6

szabadsegvagyat. Ddnt6sUk6rt term6szelesen srilyos iirat fizettettek veluk. De meft ,yelink
voltak", hozzenk lartoznak. l116 teh5t, hogy megeml6kezztink r6luk. A kiadvdrnyt a g1. Unnepi

Konyvh6tre jelentette meg a Kdzalapiueny.

5.1.8 Sziveri Jinos: V5logatott versek

A j6 vers betor, viszi mageval az olvas6t, belerantja a kdlt6 vilegeba, elesen tukrozodhetunk

benne. Sziveri a verseiben h6tkdznapi mozzanatokb6l mitol6gi6t epit. Ugy drbr6zolja, enekli

meg az egyszer[it, hogy az kibomlik el<ittUnk, s valamit meg6rthetunk mindabb6l, amire addig

vak volt a szem[ink. Verset irni igy is leheti ellene menni minden trendnek, szokdsnak 6s bevett

m6dszernek. Sziveri versei 6lnek, a m6nak 6s a mar6l sz6lnak, mintha epp most sztiletnenek.

Mindegyik m6lyre visz, es a k6lt6nek kOzben nem reszket a keze. A kozel 100 verset

tartalmaz6 kdtet a 30 6wel ezel6tt elhunyt sziveri Janos kolt6nek kiv6n eml6ket allitani. A

kiadv6ny gondos v6logat5s a kdlt6 6letmriveb6l, minden esetben a sze126 6let6ben megjelent

utols6 szovegvaftozat kozreadeseval, ellentetben a kordbban olykor pontaflanul

megjelentekkel. A Kerlesz lmre lnt6zet ezen kiadv6nya, mely a k0lt6 legid6t6ll6bbnak it6lt

alkotesait tartalmazza, id6n szeptemberben jutott el az olvas6kozons6ghez.

5.1.10 SchmidtMiria: Orsz6gb6l hazit - Harminc 6ve szabadon

Nyugtalanlt6 jelenseggel kell szemben6zntink. A Nyugat nem 6rti a kommunizmus

szorit6s6b6l magukat t6bb mint harminc eve kiszabadit6 orszagoknak a szuverenitasert 6s a

szellemi 6n6ll6s6gerl folytatott kuzdelmet, az egykori Vasfiiggony m6g6tti n6pek pedig
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5.1.9 Gertrude Himmelfarb: Egy nemzet, k6t kultrlra

Gertrude Himmelfarb (1922-2019) szerint tiszteletet 6rdemelnek az amerikaiak, ami6rt annak

ellen6re, hogy ,,k6t kultir6ra" szakadtak, mindmiiig ,,egy orszdg" tudtak maradni. profetikus

l6tom5sinak ijabb fejezeteit mi is nyomon kdvethetitik a hirekben, a hirad6k k6pkock6in. A

szetzb amerikai tdrt6n6sz, a neokonzervatlv mozgalom els6 nemzedek6nek k6pvisel6je.

Egyetemi tandr, tObb fontos intezm6ny tudomenyos tanacsad6 testulet6nek, valamint a brit 6s

az amerikai akademi6nak is tagja volt. 2004-ben az Egyesitlt Allamok elnok6t6l megkapta a

rangos National Humanities Medalt. Szamos nagyszabasi eszmet6rt6neti mri uoja. Ez az elsi5

magyar nyelven megjelent kOnyve.



5.1.'t 1 B6k6s Mirton: Kulturilis hadviseles - A kulturilis hatalom elm6lete 6s

gyakorlata

Minden a kult0raban veszi kezdet6t, rajta kereszti.ll tort6nik 6s oda is t6r vissza. Aki a kult0ra

hegem6niaj6t felismeri 6s benne ki tud.ia alakitani a maga hegem6nidiel, az vegul mindent

megnyer. A kultur6lis tobbs6g megszerz6se el6bb-ut6bb ugyanis politikal tobbseg

kialakulds6hoz vezel. Ez a konyv ttmutat6 ahhoz, hogy mi6rt, mivel 6s hogyan lehet a politika

h6tter6ben hat6 kufturalis szf6r6t megh6ditani. Vagyis a kulturelis hatalomert folytatott

k0zdelem elm6let6161 6s gyakorlat616l sz6l, a116l, hogy mik6nt hozzunk l6tre kultu16lis

hegem6ni6t. 86k6s M6rton kotete decemberben jutott el az olvas6k6z6ns6ghez.

5.1.12 V6clav Klaus: A szabadseg hullimvasltjin
VSclav Klaus K0z6p-Eur6pa konzervaliv politikai 6letenek sokszorosan neh6zsrilyl ba.inoka.

Ez az irAsa a kommunizmus buk6s6r6l es az azl kcivet6 6vtizedekr6l sz6l, a

rendszervafioztat6k tiszta, koz6rthet6 nyelven. Gondolatmenetet kiz6r6lag a szabadseg,

illetve a fUggetlen 6s a demokratikus 6llamszervez6s szempontjai vez6rlik, mig

k6z6rthetcis6ge a nemzeti kozdsseg 6s a t6rt6nelmi hagyomany i16nti mely elkotelezetts6geb6l

fakad. Optimizmusa nem kincst6ri. Klaus pontosan l6tja, honnan erednek a XXl. sz6zad

m6sodik 6vtized6nek neomarxisla, a mtlt szezadi dihatir6kat megid6z<i jelens6gei. Korunk

0.i, gomba m6djara szaporod6 ideol6gidit nem lesz egyszerti magunk mogott hagyni. A

normalit6s es j6zans6g sz6sz6l6inak Klaus szerint igencsak kitart6nak kell lenniUk, mert az Ut,

ami elotttik all, leginkabb a hosszit6vfuteshoz hasonlit. Ez a konyv segit a felkeszul6shez. A

kdtet decemberben m6r magyar nyelven is olvashat6.

5.1 .13 Kert6sz lmre: Viliigv6g-ttirt6netek

,,Ugyanazt elni 6s irni - mindig is ez volt az erkdlcsOm, 6s ez sok mindent6l megfosztott 6s sok

mindennel megajdnd6kozott; s ezlttal az ajand6kr6l akarok sz6lni" - irja a Nobel-dijas ir6 a

maga altal 1995-ben osszeallitott elbesz6l6skdtet6nek eddig publik6latlan el<iszav6ban. A
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6rtetlenill Sllnak a Nyugat 6z6ketlensege 6s az Sltala kepviselt, mag6nak kiz5r6lagoss6got

kdvetel6 neomarxista tOrt6nelemszeml6let el6tt. Schmidt Maria ebben a k0nyveben feiezetr6l

fejezetre teszi merlegre az elm0lt harom 6vtizedet. Olvasva egymdsra epul6, elemz6 6s

6rtelmez6 essz6it, hamar kibontakoznak azok a t6r6svonalak, amelyek ezeket a nyugtalanit6

jelens6geket okozzek. Erdemes leszOgezntink: ez a kdnyv csak itt, KOzep-Eur6p6ban

szulethetett meg. 2020-ban ez a tegi6 a vilag legszabadabb tersege, ahol a mf lt szezadi totalis

eszmerendszerek tapaszalat6val, valamint a nemzeti fuggetlenseg6rt, a hazaert vivott

szabadsdgharcok hatalmas 6roks6g6vel felv6rtezve lehet felvenni a kilzdelmet a Nyugat altal

kepviselt 6s a diktat[r6kat jellemz5 egynemrisit6 szendekkal. Schmidt Meria leg0Jabb

essz6k0tet6t a Kozalapitvany decemberben jelentette meg.



Kert6sz lmre lnt6zet gondozas6ban napvil6got l6tott kOnyv igazi kuri6zum, amely a szezo
kordbbi, kev6sb6 ismert m(veibol egy kisregenyt, ket elbesz6l6st, k6t novellat 6s egy esszet

tartalmaz, valamint z6rsz6kent Hafner Zoltdn szerkeszt6i jegyzet6t es komment5rjait kozli.

Kert6sz lmre m vet decembertol veheti kez6be az olvas6.

5.2 Elektronikus kiadvinyaink

5.2.1 Sz6jer Jozsef: Ne bentsd a magyart! - Gondolatok a bev6ndorlisr6l, Fideszr6l,

Magyarorszig16l, Alapttirv6ny0nkr6l 6s Eu16pd16l

V6ls6gban van Eur6pa. Elveszitette az uenfliijel 6s arra kesztil, hogy feladja azokal a

hagyomanyait, amelyek 6vsz6zadokon at biztositottak fennmarad6s6t 6s sikereit. Eur6p6nak

politikai, gazdasSgi, demogrSfiai 6s lelki meg0juldrsra van sz0ks6ge. Magyarorszdg k6sz arra,

hogy fontos, i16nymutat6 szerepet i6tsszon az EU cselekv6k6pess6genek helyreellitesaban,

versenykepess6g6nek meger6sit6s6ben. A regi, lejdrt receptek nem m0kddnek tobb6, azok

eppen hogy akadAlyozzbk az innovaliv, 0j utakat keres6 megoldasokat, tart6sitjak a pang6st.

0j utakra, [jv6laszokra, mer6sz dont6sekre van szuks6g!szdjer J6zsel2}l4januerja es 2018

decembere kozott sztiletett gondolatait osztja meg az olvas6val a 2019 febru6rj6ban

napvil6got latott tanulmanykoteteben. A Kozalapitv5ny 2020-ban a kdtetb6l elektronikus

vahozatot is k6szitett, amely az 6rdekl6d6k sz6mara elerhet6 az online kdnyvesboltokban.

5.2.2 Schmidt M6ria: Uj vilag sziiletett (1918-1923)

Az 1914-ben kezd6dOtt es vilagm6ret(ve dagadt osszecsapas felrobbantotta 6s megszr.intette

a r6gi vil5got, mikozben utat nyitott egy [j, minden kor6bbin6l kegyetlenebb korszaknak,

amelyet rovid XX. sz6zadnak szokis nevezni. A Nagy H6borrir6l sz6l6 els6 6rtelmezesi

kis6rletek a h6bor0 logik5j6b6l sar.jadtak, 6s a gonosz, illetve a j6 kozotti kuzdelemk6nt irtak

le az esem6nyeket. Ez az 6rtelmezes m6ig sok hivet tudhat magdr6nak. Schmidt Maria nagyiv(

essz6je az egyik els6 szellemi pr6balkoz6s, hogy trlll6pji.ink az ellent6tp6rokkal oper6l6

magyarazatokon. Csak szdz ev telt el az6la, igy kijelenthet6: ez a kdnyv igazi kezdet. Sokan

fognak hivatkozni 16. A 2019 mArciusaban megjelent kiadvSny 2020-ban m5r elektronikus

formaban is el6rheto az olvas6k szamdra.

5.2.3 M6ria Schmidt: The Birth of a New World '19'18-1923

A szez6 2019 m6rcius6ban megjelent uj vitttg sztiletett 1918-1923 cim0 essz6k6tete 2019

j0lius6t6l mdr angol nyelven is el6rhet6 az olvas6kdz6ns6g szemeru, annak elektronikus

vahozata pedig id6n mar letolthet6 az online konwesboltokb6l.

69



5.2.4 M6ria Schmidt: Geburt Einer Neuen Welt 1918-1923

Az Uj vil6g sztitetett 1918-1923 cim0 essz6kcitet a nagy sikerre val6 tekintettel 2019

szeptembereben n6met nyelven is megjelent, bemutat6jara a Frankfurti Konywasaron kerult

sor. A n6met v6ltozat id6n m6r elektronikus form6ban is elerhet6.

5.2.5 Europe's Luck - George H. W. Bush

A XX. Sz5zad lnt6zet 6s a Konrad Adenauer Alapitvany 2012-ben, tobb mint hosz 6wel a

rendszervahoztatds ut6n Budapestre hlvta a tort6n6szszakma kivel6sagait, hogy kctzdsen

rajzolj6k meg George H. W. Bush p5lyak6p6t. Az angol nyelvu kotetben a konferenci6n

elhangzott el6ad5sok szerkesztett v6ltozata olvashat6, melyet iden elektronikus form6ban is

el6rhetnek az 6rdekl6d6k a K6zalapitvanynak koszonhet6en.
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6.1.1 M6diakampinyok

2020-ban a KdzalapiUany herom sikeres, jelent6s mediamegjelen6st eredmenyez6

mediakampanyt folytatott le. Az elso kampany a Kommunizmus Aldozatainak

Eml6knapjahoz (febru6r 25.) kot6d0tt; a masodik a 30 6ve szabadon eml6k6v kereteben

val6sult meg a NemzetkOzi Roma Nap (6prilis 8.) alkalm6b6l; a harmadik a Trianon 100

eml6k6v keret6ben zajlott le 2020. ma.ius 15. 6s 2020. j0nius 15. k6z6tt.

Kommunizmus Aldozatainak Eml6knapja

A kamp5ny sor6n koz0ss6gi m6dia-felUleteken, televizi6s csatornakon vetitett tarsadalmi c6l0

reklamfilm, valamint kdzteriileti citylight-plakatok hivtdk fel a lakosseg flgyelm6t az eml6knap

jelent6s6gere, a kommunizmus 6ldozatainak szemeta 6s szenved6seikre. Az elektronikus

sajt6n bel0l a legnagyobb orsz6gos televizi6ad6k (M1 , M5, Duna Televizi6, TV2, Hir TV, ATy)

sug5rozt6k a Kozalapitv6ny TCR-vide6j5t 2020. lebruAr'16-29. k6zott, t0bbmilli6s el6r6st

eredm6nyezve. A koztertrleti plak6tkampany soren dsszesen 144 citylight-plak6t hirdette az

esemenyt 2020. febru6r 16. 6s 29. koz6tt a legforgalmasabb fdvarosi tdmegkozlekedesi

csom6pontokon. A k0z0ss6gi media-feluletek kozul az egyik legnagyobb platformon

(Facebookon ktjzel 190 000 f6s eleres) futottak hirdet6sink, illetve TcR-filmunk.

Nemzetk6zi Roma Nap

A kamp6ny kereteben weboldalakon, koz0ss6gi m6dia-feluleteken, televizi6s csatorn6kon

vetitett t6rsadalmi cel0 rekl6mfilm, valamint kozteruleti citylight-plak6tok hivt6k fel a lakossdg

figyelm6t. Nyolc hossz0 ('180 mp), valamint 8 db rovid (30-40 mp-es) vide6szpotot

k6szitett0nk. A kisfilmek olyan magyar romek sorst6rt6netet mutatjek be, akik szem6lyes

he[tall6sukkal eg6sz nemzetiinknek mutatnak p6ld6t. A filmeket a 30 6ve szabadon eml6k6v

honlapjdn tekinthetik meg az 6rdekl6d6k, a felsoroltak elelra1zaival egyutt. Az elektronikus

sajt6n belUl a legnagyobb orszdgos televizi6ad6k (M1, M4 Sport, M5, Duna Televizi6, TV2,

Super TV2, RTL Kub, Hir TV, ATV) sugaroaak a Kdzalapitv6ny TCR-vide6j6t, t<ibbmilli6s

eler6st eredm6nyezve; illetve online weboldalak (oigo.hu, life.hu, lokal.hu, 888.hu, nso.hu,

szabadfold.hu, borsonline.hu, mandiner.hu, vg.hu, bama.hu, baon.hu, beol.hu, heol.hu,

nool.hu, kemma.hu, sonline.hu, szoljon.hu, teol.hu, zaol.hu, vaol.hu, veol.hu, feol.hu, duol.hu,

kisalfold.hu, delmagyar.hu, blikk.hu, pestisracok.hu, azonnali.hu, portfolio.hu, atv.hu,

demokrata.hu, hetek.hu) vettek r6szt a kamp6nyban. A kozdss6gi media-feliiletek k6zul a k6t

legnagyobb platformon (Youtube: tobb mint f6lmilli6s megjelen6s 6s kozel 300 ezer

megtekint6s; Facebook: kdzel 330 ezer f6s el6r6s) futottak hirdeteseink, illetve TCR-filmUnk.

A k6zterilleti plak6tkamp6ny soran dsszesen 24 citylight-plakat hirdette az esem6nyt 2020.

Sprilis 1-1 5. kozott a legforgalmasabb budapesti tomegkozleked6si csom6pontokon.



A Nemzetkozi Roma Nap alkalmeb6l kozlem6nyt adtunk ki. A k<izlem6ny6t 6tvette: mrr. h4

hirado.hu, pestisracok.hu, origo.hu, mandiner.hu, lokal.hu, kozszolgalat.hu, propeller.hu,

magyarhidap.hu, hiado.hu, magyarnemzet.hu, vasarnap.hu, kultura.hu, demokrata.hu.

Schmidt M6ria, alerror HAza MUzeum f6igazgat6ja interj(t adott a Kossuth Redi6 Napkdzben

cim0 mrisordnak, az interjft eluette'. mti.hu, hhado.hu, pestisracok.hu, origo.hu, mandiner.hu,

lokal.hu, index.hu, M1, kultura.hu, N6pszava, Magyar Hlrlap, nepszava.hu, zsurpubi.hu,

webradio.hu, infostai.hu, kurucinfo.hu. Tallai G6bor, a Terror HAza Mtzeum

programigazgat6ja interjit adott a Kossulh RAdi6 J6 reggeft, Magyarorszeg! cimii

mfisor6nak. Az M5 es az origo.hu a Nemzetkozi Roma Napon bemutatta a nyolc roma h6sr5l

keszUlt kisfilmUnket.

A kamp6ny sordn orsz6gos 6s megyei napilapokban, heti- 6s havilapokban elhelyezett

hirdetesek, k6zoss6gi m6dia-feliileteken (Youtube es Facebook), orszdgos 6s vid6ki televizi6s

csatornakon es online-felUleteken vetitett tarsadalmi celt rekl6mfilmek (2 db 30 mp-es, illetve

2 db 60 mp-es TCR-vide6), valamint kdzteruleti 6riesplaketok 6s citylight-plaketok hivtak fel a

lakoss6g figyelmet a szaz ewel ezel6tt tdrtent nemzettrag6dia jelent6s6g6re.

Trianon 100. evfordul6ja alkalm6b6l a K6zalapiNeny es az EIso Vil5gh6bor0s Centenariumi

Eml6kbizottsag felhivdst adott ki, amelyben arra k6rti]k minden honfit5rsunkat az

anyaorszagon innen 6s t0l, hogy keszitsen vagy tegyen ki egy fot6t arr6l, amire magyark6nt a

legbuszkebb, posztolja ki es l6ssa el egy #bttszkemagyar felirattal! A felhiv6st 6tuette:

origo.hu, mti.hu, magyarnemzet.hu, atv.hu, pestisracok.hu, magyarhang.org, egrihkek.hu,

kronikaonline.ro, vasarnap.hu, behir.hu, gondola.hu, magyarhilap.hu, szeged365.hu,

demokrata.hu, hiado.hu. A felhiv6s a Facebookon "146.028-as el6ressz6mot produk6lt.

A nyomtatott sajl6n belul orszagos napilapokban (Nemzeti Sport, Vil6ggazdasdg, Magyar

Nemzet, Magyar Hiflap), megyei napilapokban (24 Ora, B6kEs Megyei Hirlap, Heves Megyei

Hirlap, N6gr6d Megyei Hidap, Pet1fi Ndpe, Somogyi Hirlap, Tolnai Ndprijsdg, 0j Duneil1li

Napl6, 0j Neptap, Zalai Hidap, Vas Nepe, Veszprdmi Napl6, Fejdr MegyeiHi ap, Dunaijvdrosi

Hirlap, Kisalfdld, Ddlmagyarorszilg, Hajdl-Bihari Napl6, Ketet Magyarorsz6g, Eszak

Magyarorszitg\, heti 6s havi lapokban (Demokrata, Szabad FOld, Hetek, KApmAs magazin)

jelent meg hirdet6stink. A felsorolt lapokban egyi..ittesen 51 db hirdet6stlnk jelent meg, kozel

egymilli6s, azaz pontosan 970.716 darabos Osszpeldanyszamban. A lapokb6l a Kdzalapitv6ny

tiszteletpeldanyokat kapott, amelyeket a Sajt6oszt6ly archiv5lt.

Az elektronikus sajt6n belUl a legnagyobb orsz6gos televizi6ad6k (M1, M4 Spott, M5, Duna

Televizi', TV2, Super TV2, Hir TV, ATV, RTL Klub), emellett vid6ki televizi6s csatorn6k (7.

TV, Beretty6 Televizi6, BKTV, Centrum TV, CITY TV, Csongrid TV, Csurg6 V1rosi Televizi1,

72

Trianon 100



Ugyancsak az elektronikus sajt6n belul a legnagyobb latogatottseg[ hazai orsz6gos online

m6diumok (origo.hu, life.hu, videa.hu, vg.hu, mandiner.hu, borsonline.hu, lokal.hu,

magyamemzet.hu, pestisracok.hu, magyarhirlap.hu, azonnali.hu, kepmas.hu, portfolio.hu,

infostaft.hu), vaf amint vid6ki online weboldalak (bama.hu, baon.hu, beol.hu, heol.hu, nool.hu,

kemma.hu, sonline.hu, szoljon.hu, teol.hu, zaol.hu, vaol.hu, veol.hu, feol.hu, duol.hu,

delmagyar.hu, kisalhld.hu, alfoldhir.hu, behir.hu, dehir.hu, dombovaronline.hu, dunaonline.hu,

egerhirek.hu, fuzeshirek.hu, gyorplusz.hu, gyulaihitap.hu, haromhatar.hu, hatvanonline.hu,

hiros.hu, infokomarom.hu, infopapa.hu, kalohirek.hu, kanizsaihirek.hu, kaposvarmost.hu,

keszthelyplusz.hu, kulcsmagazin.hu, kunsagonline.hu, nyiregyhaza.hu, pecsal<tual.hu,

ive.hu, siofokplusz.hu, sopronihirek.hu, szegedma.hu, szekesfehervar.hu, szekszardon-

line.hu, tizenhetedik.hu, vehir.hu, zalaplusz.hu) feltletein is futottak TCR vide6bannereink, 6s

bannerhirdet6seink, amelyek kozel 100 ezres interakci6t (kattintast) eredm6nyeztek.

A kozciss6gi media-felUletek k6zi..il a YouTube-on 3.514.929 vide6megjelen6ssel es 1.130.708

vide6megtekint6ssel, a Facebookon 6s az lnstagramon 2.563.408 f6 el6r6s mellett 1.532.827

vide6megtekint6ssel 6s osszesen 4.716f6 ul kovet6vel zertuk a kampenyt.

A Trianon 100 kampany alkalm6b6l az Els6 VilAgh5bor0s Centendriumi Emlekbizotts6g

Facebook-oldalen is k6zz6tetttik TcR-vide6inkat. A kezdemenyez6sr6l besz6molt:

mandiner.hu, magyamemzet.hu, origo.hu, 886.hu, bama.hu, baon.hu, beol.hu, heol.hu,

nool.hu, kemma.hu, sonline.hu, szoljon.hu, teol.hu, zaol.hu, vaol.hu, veol.hu, feol.hu, duol.hu,

delmagyar. h u, ki salfold. h u, erdon. h u.

A Trianon 100 kampany r6szleteit illet6en Schmidt M6ria f6igazgat6 asszony interjft adott az

Orig6nak, videointerjft adott a Mandinernek,6s nyilatkozott a Duna Televizi6nak, illetve az

Danubia Televizi6, Debrecen Televizi6, ESTV, FeheNAr Televizi1, GyOr+ TV, Hegyalja

Televizi6, Hegyviddk TV, H6vizi Tetevizi6, Hid Televizi6, HiD TV BARCS. HO TV. lpoty

Televizi6, lrdny Televizi6 Miskolc, JAszsegiTersdgiTelevizi6, Kalocsa Vdrosi Televizi6, Kapos

Televizi6, Karcag Televizi6, KecskematiTelevizid, KeszthelyiTelevizi6, K1lcsey TV, K5rmendi

Verosi Televizi6, Mak6 V1rosi TV, Mez6k1vesdi Televizi6, Mez6t0ri Vdrosi Televizi6,

Nyiregyh6tzi Vdrosi Televizi6, Oxygen TV, Pannon TV, Rdbakozi Televizi6, R6gi6 TV

Esztergom, Somogy TV, Sopron Televizi6, Szenfes TV, Szombathelyi Televizi6, Tatabdnyai

Televizi6, TELEPAKS, Tihany TV, Tolnat6j TV, TV 10, TV Budakabsz, TV Szentendre,

Veszprem TV, Zalaegerszegi Televizi6, Zempl4n Televizi6) sug5roztSk a Kcizalapitv6ny TCR-

vide6it. tctbbmilli6s e16r6st eredm6nyezve.

A kozteruleti plak5tkamp6ny soren osszesen 800 6riasplaket hirdette az esem6nyt a

fciv6rosban 6s vid6ken egya16nt.



M5-nek. Tallai G6bor, a Terrct Heza Mfzeum programigazgat6ja interj0t adott az M1

csatornAnak, Bek6s M6r1on, a Terror HAza M(zeum kutatasi igazgat6.ia pedig az M5-nek.

6.2 Weboldalak

6.2.1 Az Elsci Vil6gh6bor[s Centeneriumi Eml6kbizotts6g honlapjai

Az Eml6kbizottsig a XX. Sz6zad lntezetet t6bbek kozott azzal bizta meg, hogy keszitsen el

egy centeneriumi honlapot (www.elsovilaghaboru.com). Az els6 vilaghabor[ i16nt 6rdekkid6

kozOnseget megsz6lit6 ismeretterjeszt6 modul a Nagy H6borri esem6nyt6rt6net6t,

meghat6roz6 alakiait, h6seit, a frontok 6s a h6torszag vil6g6t bemutat6 tudomanyos-

ismeretterjeszt6 honlap, amely a projekt teljes id6tartama alatt folyamatosan b6v0l. A

t6jekoztat6 modul a projeKszervezetet, illetve a programsorozat elemeit ismerteti meg a

nyilvdnoss5ggal, valamint ide keriiltek fel a pdlySzati felhivSsok, amelyek lehet6ve teszik a civil

6s 6nkormanyzati szervezetek sz6m6ra is, hogy bekapcsol6dhassanak a megeml6kez6sekbe.

2013 jtllius6t6l kezd6ddtt meg annak a projektszervezetnek a mUk6dtet6se, amely a szervez6-

es kutat6munk6n kiviil korabeli fot6k, visszaeml6kez6sek 6s napl6k gyrijt6s6t vegzi. A XX.

5z6zad lnt6zet felhlvasara be6rkez6 mag6ngy(jtem6nyeket, anyagokat a kijelolt munkalersak

elektronikus 6s papiralap0 nyilvantanasba veszik, rendszerezik, 6s k0zreadjak a centen6riumi

honlap szem6lyes archivum6ban. Link: www.elsovilaqhaboru.com/tortenete/archives Az

elsovilaghaboru-com honlapr6l az (li vititg sztiletett 1914-1922 cim0 ki6llit6s weboldalai,

valamint az lJj vil^grend sziileteft clmti nemzetkdzi konferencia weboldala tovabbra is

elerhet6k.

A Sajt6oszt6ly - a Terror HAza Mizeum torten6szeivel egy0ttm0kddve - 2018{61 fokozott

figyelmet fordit a weboldal tdrteneti r6sz6nek (htto://www.elsovilaohaboru.com/tortenete/)

frissit6s6re, aktualizalasera. Hetente 2-3 cikket tOltdtttink fel a tort6neti aloldalra, amelyeket a

Facebookra is kiajdnlottunk, eg6szen az els6 vilSgh5borris eml6k6v lez6rult5ig, 2020. j0nius

4-ig. Az Els6 Vildgh6bor0s Centendriumi Em16kbizofisag weboldal6ra elk6szUlt Eml€kmAvek

aloldal (htto://elsovilaohaboru.com/centenariumiemlekbizottsao/hu/emlekmuvek) bemutatja

valamennyi, p6ly6zatunkon nyertes telepul6s fel0jitott els6 vil6gh6borUs eml6km0v6t. Az

aloldalon megy6kre bontva megtalalhat6k az egyes telepulesek felojitott eml6kmuveinek

szemadatai, valamint a t6mogatasok vegosszege. Az eml6km0vek fel0jit5s6r6l a

Kdzalapitv6ny kisfi lmet keszitett.

6.2.2 A Ktizalapitviny honlapjai

A XX. Sz6zad lnt6zet, a Habsburg T6rt6neti lntezet, a Kommunizmuskutat6 lnt6zet, a Terror

H6za Mtizeum, a Kert6sz lmre lntezet weboldala, a K0zalapitvany, valamint a meg0jult
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6.2.3 Az 1956-os Eml6k6v honlapja

A Programiroda drltal 2016 janu5rj6ban megval6sitott honlapon az Eml6kbizottsig 6s a biral6

bizottsag tagjai, illetve szervezeti felepitesiik mellett megtalelhat6k a pelyazati dokument6ci6k

6s eredm6nyek, az Eml6k6vhez kapcsol6d6, let6lthet6 vizualis arculati, edukSci6s 6s

ismeretterjeszt6 elemek, az orszagos 6s nemzetkozi szinten megval6sitott programok,

valamint az egyUttmfkod<i partnerint6zm6nyek adatai. 2020 m5jusaban megkezd6ddtt a

honlap Eml4kmiivek aloldaldnak fejlesztese, amelyre a tobb mint 500, BUszkes6gpontok

p6ly6zat keret6ben fel0jitott vagy letrehozott '56-os eml6km( adatai 6s fot6i keri.jlnek fel.

Link: www. maova dalom1956.hu

arculato XXl. Sz5zad lnt6zet honlapja folyamatosan tejekoztatnak az rij rendezvenyekr6l,

konferenciSkr6l, filmvetit6sek16l. Emellett dokumentaci6s 6s archivum szerepet is betoltenek:

programjainkr6l szoveges leirdst, fot6kat, osszefogla16kat k6z6lnek, illetve a l6togat6k

megtekinthetik a kulonboz6 esemenyekr6l keszUlt videofelv6teleket is. A XXl. Szazad lnt6zet

2019 tavasz6n arculaNeltason ment keresztul, rij log6 kesztjlt, 6s weboldala, Facebook oldala

is meg[jult. A honlap 202O-ban tovSbbi rovatokkal b6vUlt, ahove az int6zm6ny kutat6si

anyagai, elemzesei kerlllnek fel, folyamatos jelleggel. A XXl. Sz6zad lnt6zet minden h6napban

elemz6st k6zol az eurezsiai (posztszovjet) ters6g fontosabb esem6nyeir6l, azok

sajt6visszhangj6r6l, a t6rs6g orszagaiban lezajl6 politikai folyamatokr6l, Eur1zsiai Figyel'
cimmel. Ezt a Sajt6osztely - csaklgy, mint a XXl. Szezad lnl,bzel minden elemz6s6t -
rendszeresen kiajenlja a hazai m6di5nak. A Kdzalapitvany honlap.iainak tartalmat kozossegi

mediafeltileteinken is aj5nljuk, lathat6va 6s el6rhet6ve tessziik az olvas6k 0jabb k6re szemea.

Honlapjaink hetente tobb alkalommal frissUlnek.

6.2.4 A Kert6sz lmre lnt6zet honlapja (Kert6sz lmre Digitilis Tudastir)

Az intezet 2018. november 9-en elinditott honlapjdua, a Kert6sz lmre Digit6lis Tud6st6rra a

Nobel-diias ir6 6let6vel 6s munk6ssdg6val kapcsolatos, illetve mtiveire vonatkoz6 inform6ci6k,

hangfajlok, kep- 6s videoanyagok, valamint az lntezettel kapcsolatos esemenyek,

rendezv6nyek osszefoglal6 vide6i kertilnek feltOltesre. Az lnt6zet honlapja 2O2O lavaszen

b6vit6sen esik dt, amely folyamatot a sajt6oszt6ly koordin6lja. A kcizelmriltban h6tt6ranyag

kertilt fel az int6zetnek otthont ad6 6ptrlet tOrt6net6r6l, valamint az eptllet fehijit6s6r6l,

ismertet6anyag 6s letdlthet6 dokumentumok kertiltek fel a kutat6k munka.ianak el6segitese

6rdekeben, kiil6n meni.ipont taj6koAat az int6zm6ny programjair6l, valamint pdly6zatair6l. A
jciv6ben el6rhet6ve vdlik Arthur Koestler, Petri Gyorgy, Sziveri Jdnos es pilinszky J6nos

6letrajza, bibliogr6fieja, mUveinek cisszefoglal6ja, valamint r6vidfilmek kesziiltek az ir6kr6l M.

Nagy Richard rendez6s6ben. Link: www.kerteszintezet.hu
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6.2.5 A 30 6ve szabadon Eml6k6v honlapja

A 30 eve szabadon eml6k6v hivatalos honlapja 2019. j0liusSban indult el. Alapvet<i feladata,

hogy az Eml6k6v esem6nyeir6l, palyezali lehet6s6geir6l t6j6koztassa a k6z6ns6get. A Hirek

rovatba az Eml6k6wel kapcsolatos beszamol6k, tud6sit6sok, a Pdly6zatok rovatba az

Emlek6v pAlyAzati kiirasai, illetve a nyertes pitlyAzalok, mig a Letdltds rovatba az Eml6k6v

arculati elemei, reklemfilmjei kertilnek. Az AktualitAsok meniipontban tdj€koz6dhatnak az

erdekl6d6k a 30 6ve szabadon elnevezes0 orsz6gj516 kiiillitassorozat allom6sai16l, valamint a

ViszlSt Lenin! vetil6ssorozat aktu6lis vetit6seir6l. A weboldalon a 30 6ve szabadon

Eml6kbizotts6g tagjainak bemutatkoz6 anyaga is megtal5lhat6.

2020. mdjus 2-An indult el 6r6ks6giink a bitorsig cimmel online ki6llit6sunk az els6 szabad

v6lasztAsr6l a 30eveszabadon hu honlapon, amelyen az 'lggO-es valasztasokkal kapcsolatos

anyagok, korabeli vdlasztSsi plakdtok, valamint egykori valaszt6si rekl6mfilmek tekinthet6k

meg. Az aloldalon a rendszervaltoAatasban r6sztvev6 prominens szemelyekkel k6sztill

inlerjIr6szleteket es a r6sztvev6kt6l vett gondolatokat, id6zeteket is talalhatnak a l6togat6k. A

weboldalon tov6bb6 nyomon kovethet6 az 1989-es es 1990-es legfontosabb esem6nyek

kronol6giaja (https://www.30eveszabadon. hu/aktualitasok/valasztas-1 990).

Az els6 vilighSbonis Youtube-Gsatornara r6vid interjrik, konferenci6k, rendezv6nyek

felv6telei 6s azok osszefoglal6i keriilnek fel. Az oldalra eddig 354-en iratkoztak fel, 6s

ser/elsovilaqhaboruI .235.438-an n6zt6k meg a feltdlt6tt vide6kat. Link: www.voutube.com/

ItJ

6.3 Egy6b online jelenl6t

6.3.1 Youtube

A Terror H5za Mfzeum kepviselteti mag5t a legnagyobb vide6megoszt6 portdlon is, amelyre

interjIk, rendezv6nyek, TCR-ek, idoszaki ki6llit6sok 6s ki.jldnbciz6 p6lyazatok vide6it tOltjt]k fel.

Rendezv6nyeink felv6teleinek publikel5sa mellett minden alkalommal rovid osszefoglal6 is

k6szul az adott esem6nyr6l, amelyet honlapjainkon is kozz6teszunk, illetve k6zoss6gi

oldalainkon is kiaj6nlunk. Az oldalra eddig 397-en iratkoztak fel, az oldal vide6it 176.174-en

neztek meg. Link: www.voutube.com/user/TenorHazaMuzeum

A Magyar Forradalom 1956 YouTube csatornaj6ra mostaneig '13 484-en iratkoztak fel, az

oldal vide6it 15.156.281en tekintett6k meg. Az'1956-os Emlekev hivatalos dala vdltozatlanul

n6pszer(. Aa Egy szabad orszegeft clmfi szezem6ny videoklipje 2020 novembereben mdr
'10.426.396 megtekint6ssel bUszk6lkedhet, ami kiemelked6en jelent6s adatnak szamit. Link:

httDs://www.voutube.com/channel/UCR-FwToCcTUev stNSzokiwvideos



A XXl. Sz6zad lnt6zet Youtube csatornAja - amelyre az int6zm6ny programjait bemutat6

vide6k kerUlnek feltolt6sre - 2015 szeptembere 6ta m(kddik. Az oldalra eddig 383-an

iratkoztak fel, 6s 52.379-en n6zt6k meg a feltoltott vide6kat.

Link: httos://www.vo utube.com/channel/UCvroTorXd9iix F5pfNvz41 Q/about

A 30 6ve szabadon eml6k6v csatorn5j6ra eddig 287-en iratkoztak fel 6s 657.087-en nezt6k

meg a vide6kat. Link: httos:/iwww.voutube.com/ channel/UCmOolPtQi Skl9UYAnosPS-Q

A Habsburg Ttjrt6neti lntazet 2017 okt6ber6ben l6trqdtt Youtube-csatornaj6n az intezmeny

programjait lehet figyelemmel kdvetni. Az oldal vide6it eddig 4194-en tekintett6k meg.

Link: httDS:/iwww.voutube.com/cha n nel/U COJ ET2 8B o5Y-Hl0wBRbJuRA,iabout

A Kert6sz lmre lnt6zet 2017 novembereben l6trejc,tt Youtube-csatornajdra a Nobel-di.jas ir6

6letevel 6s munkassagaval kapcsolatos hangf6jlok, vide6anyagok 6s az lnt6zettel kapcsolatos

esem6nyek 6sszefogla16 vide6i ker0lnek felt6lt6sre, amelyeket eddig 6266-an tekintettek meg.

Link: utube.co nnel/UCSWssl VNe5 -ht32-72 lvid

6.3.2 Facebook

A Terror Hiza M0zeum Facebook-oldala tObb szezezres aktiv 6rdekl6desre tan szemot

rendszeresen. A feluleten folyamatos besz5mol6k jelennek meg a mfzeumot 6rint5

esem6nyekr6l (szoveg, k6p, vide6-,6s hanganyag, illetve Facebook Story), cikkajanl6k,

t0rt6nelmi visszaeml6kezesek, sajat keszit6s0 anyagok formAjaban. Kiemelten kezelii.jk a

Kdzalapitvany ij kiadv6nyainak megjelen6s6t, a m0zeumban megrendezett kerekasAal-

besz6lget6seket, konyvbemutat6kat, eml6knapokat. Eduk6l6 c6lI kviz 6s nyeremenyj6t6kok

mellett 6l<i kozvetit6seket is adunk az oldalon, amelyet Osszesen 18.591 ember kovet. Ez a

szem 974 f6vel tobb, mint az el6z6 f6l6vben, els6sorban a'18 6s 35 6v kozOtti. valamint az 35

es 44 6v kozotti korosztelyb6 I tev6dik 6ssze. Link: www.facebook.co m/terrorhazamuzeum

Az Els6 Vileghabor[s Centeneriumi Eml6kbizotsag 2013. november elej6n elindult

hivatalos Facebook-oldaldnak jelenleg 12.184 k6vet6je van,2349 fdvel n6vekedett az el6zi5

f6l6vhez k6pest. Az oldal a CEB-bel kapcsolatos hirek, k6zlem6nyek, pAlyAzati felhiv6sok

kdzz6t6tel6n tfl a nyertes palyazatoknak is megjelen6si lehet6seget biztosit. A Facebook-

oldalon folyamatosan bemutatjuk a p6ly6zati forrasokb6l megtjult eml6km0veket,

megjelentetett k6teteket, megrendezett kiallitasokat, konferenci6kat. Az oldalon kiemelten

kommunikdltuk a Frontmozi rendezv6nysorozal esem6nyeit, valamint az els6 vilaghabor0val

kapcsolatos 6wordul6kat, szem6lyeket, korabeli hireket, 0js5gcikkeket, 6rdekessegeket

osztunk meg. Tov6bbd eduk6l6 c6lt kviz-, 6s nyerem6nyj6t6kokat, 616 kozvetiteseket,

kdnyvbemutat6kat tettUnk kdzz6. Link: www.facebook. com/elsovilaqhaboru



Az 1956-os Eml6k6v Facebook-oldalSn az Emlek6v esem6nyeit, illetve korabeli cikkeket,

6rdekess6geket tettiink k0zz6 az 6rdeklcjd6k sz6mara. A mediafeluleten az 1956-os Eml6k-

bizotts6ggal kapcsolatos inform6ci6k, illetve a sajt6t6j6koztat6k anyagai is megtalalhat6k. Az

oldalnak 20.060 kOvetcil e van. Link: www.facebook com/ rforradalom 1956/

A Kommunizmuskutat6 lnt6zet, a XX. Sziizad lnt6zet, a XXl. Szdzad lnt6zet, illetve a

Habsburg T6rt6neti lnt6zet Facebook-oldalai rendszeresen frissi]lnek. Az oldalakon az

int6zetekkel kapcsolatos hirek, esem6nyek, programok 6s ezek ajanl6i, fot6- illetve

vide6beszAmol6i mellett az egyes korszakokkal, emblematikus szemelyekkel kapcsolatos

hireket, erdekessegeket, 616 kozvetit6seket, vide6elemz6seket, konyvbemutat6kat, kviz -, 6s

nyeremenyj6t6kokat is megtal6lhatnak az erdekl6d6k.

A Kert6sz lmre lnt6zet Facebook-oldal6ra a Nobel-di.;as ir6 6let6hez, munkAssegehoz,

szem6lyes em16keihez k6t6d6 bejegyz6seket, dokumentumokat, fot6kat, vide6kat 6s

hanganyagokat, valamint a Kert6sz lmre lnt6zet munkatdrsainak m6diamegjelen6seit

posztoljuk. A meg0jult Kert6sz lmre lnt6zetr6l keszult imazsfilmek mellett az Unnep6lyes

megnyit6 tinnepsegr6l vide6s tartalmat k6szitettunk, de az lnt6zet egy6b rendezv6nyeit

(Sziveri-est, szez6i jogi konferencia) is tdbb tlzezres n6zetts6g mellett, 616 ad6sban

kOzvetitettirk. Az oldalnak .ielenleg 2861 kovet6je van, 46'1 f6vel n6vekedett az el6zi5l6l6vhez

kepesl Link: https://www.facebo ok.com/ke intezet

A 30 6ve szabadon eml6k6v Facebook-oldala 2019. m6rcius 13-6n indult el, jelenleg 3091

k6vetoje van, 406 f6vel ndvekedett az el6z6 felevhez k6pest. Az oldalon az eml6k6v

esem6nyeit, az ezekkel kapcsolatos hireket, kamp6nyokat, a v6ndorkidllit6s esem6nyeit,

beszemol6it, illetve korabeli cikkeket, 6rdekessegeket, evfordul6kat, 616 kdzvetiteseket

teszUnk k0zz6 az 6rdekl<id6k szemara. Mindemellett kvizj6t6kokkal 6s nyerem6nyj5t6kokkal

aktivizSltuk a kdz6ns6gUnket. A m6diafelUleten az Eml6kbizotts6g munkdj6val kapcsolatos

inform5ci6k is megtalalhat6k. Link: httos://www.facebook com/30eveszabadon/

A Terror H6za Mfzeum lnstagram-olda16ra els6sorban olyan k6panyagokat, rovid vide6kat,

valamint lnstagram Storykat t6ltunk fel, amelyek a m0zeum dlland6 es id6szaki kidllit6sai16l,

rendezv6nyeir6l stb. k6sztlltek, illetve szervesen kapcsol6dnak a m0zeum kultur5lis

programjaihoz. Az oldal rendszeresen frissul, jelenleg t6bb mint 1524 k6vet6je van.

Link: www. instaqram.co m/terrorhaza

Az Elsci Vil6ghdbor0s Centen6riumi Eml6kbizottseg es a XX. Szezad lntezet kozOs kiallitas-

sorozat6nak, az 0i viUg sziiletell 191/t-1922 cimri t6rlatnak 2019 marciuseban indult el a

6.3.3 lnstagram
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A 30 6ve szabadon eml6k6v hivatalos lnstagram-oldaldnak jelenleg 443 kovet6je van. Az

oldalon folyamatosan bemutatjuk az emlek6vhez kapcsol6d6 kepanyagokat, rcivid vide6kat,

6rdekess6ge ket, evfordu16kat. Link: https://www.instaqram.com/3Oeveszabadon/

A Kert6sz lmre lnt6zet 0j szekhezAnak ehd6s6val egy id6ben lnstagram oldalt is inditottunk

az inlezd szeme? a kor kihiv6sainak megfelel6en.

Link: httos://www.instaoram.com/ke rteszimreintezeU

6.3.4 Soundcloud

A Terror Hdza M(zeum hivatalos Soundcloud-csatornejan hanganyagok, r6di6s

szerepel6sek, interjIk talSlhat6k, amelyeket besz6m016ink illusztrales6ra is felhaszn5lunk. Az

oldal rendszeresen frissUl. Link: httos://soundcloud.com/terrorhaza

6.3.5 Twitter

A Terror HSza Mrizeum hivatalos Twitter-csatorn6jat szinkronizeltuk a tdbbi social media

felillettel, igy az 6rdekl6d6k egy helyen k6vethetik az dsszes frissit6st.

Link: https://twitter.com/terrorhaza

A Terror Hdza Mlzeumnak 2013 m6rcius6ban indult a Tumblr oldala, amelyen szdvegeket,

fenyk6peket, vide6kat, linkeket, id6zeteket 6s hangfelv6teleket lehet megosztani egy rovid

blogon keresztul. Az oldalra olyan k6pek 6s dokumentumok kerulnek fel, amelyeket mes

felhaszn6l6k k6szitettek a M[zeum16l. Link: www.terrorhaza.tumblr.com

6.3.7 L6t6sz6g blog

A L6t6szdg blogot 6tvettUk az MTVA-I61, a weboldalt 2020. szeptember 1t6l a K6zalapitvdny

mrikodteti. Ezzel pArhuzamosan dizainveltAson esett 6t 6s szerkesA6felulete is

korszerUsdddtt. A blogon Schmidt Meria, a Kdzalapitv6ny kUl6nbciz6 int6zeteinek munkal6rsai,

valamint a fdigazgat6 6hal felk6rt szem6lyek, k6z6leti szerepl6k publik6ci6i olvashat6k. Link:

httos://latoszoq bloq. hu/

hivatalos Instagram-oldala, amelynek jelenleg 863 kdvet6je van. Az oldalon folyamatosan

bemutatjuk a ki6llitashoz 6s az els6 vil6gh6borfhoz kapcsol6d6 k6panyagokat, r6vid vide6kat,

6rdekess6geket, 6vfordul6kat. Link: httos://www.instaqram.com/elso.vilaohaboru/?hl=hu

6.3.6 Tumblr
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VI

A KOZALA piTvAr.ry nnc n ivu MANAx revExeruvs Ec e

7.1 Archivum

2020 elso f6l6v6ben folytatodott az Archivumban elhelyezett hagyat6kok rendez6se 6s a

rakt6rijegyz6kek irisa. A m6sodik fel6v6ben lezajlott az Archivum kdlt6z6se, folytatodott az

0j epUlet rakt6rterm6ben elhelyezett hagyat6kok rendez6se 6s a rakt6rijegyz6kek k6szitese.

7.1.1 Kert6sz lmre hagyat6ka

A hagyat6k fotogyrijtem6nye folyamatosan bovUl. Az iro csal6di hdtter6t 6s 6letftjSnak

6llom6sait dokument5lo Kert6sz lmre Fotot6r digitalizdlt felv6teleit tartalmaz6 gyrljtem6nye

mellett a Kertesz lmre lnt6zet eddigi programjait dokument6lo fotok is feldolgoz6sra kerUlnek.

A Fot6t6r tematikus gyrljtem6nyeiben jelenleg 2500 darab felv6tel tal6lhato, melyekben a

keres6st k6t elektronikus jegyz6k segiti. A hagyat6k iratanyaga rendez6sre kertrlt. A 3,9

iratfolyom6ter terjedelmri, darabszinten rendezett iratokhoz elektronikus rakt6ri jegyzek

k6szUlt. Az iratok digitalizdlSsa m6g ebben az 6vben megkezdodik.

7.1.2 Sziveri J5nos hagyat6ka

A fiatalon elhunyt vajdasdgi kolto, iro, szerkeszto hagyat6ka 20'18-ban kerUlt a
K6zalapitvdnyhoz. A hagyat6k a teljes irodalmi 6letmrire kiterjed: a lirai, drdmai, epikus

alkot6sok, essz6k, cikkek, tanulm6nyok, k6pzom(v6szeti, valamint publicisztikai i16sok

terjedelme tdbb ezer oldalnyi. A szerzo levelez6se 6s szerkesztoi tevekenys6g6nek

dokumentumai mellett, mtiforditisai, k6nyvtdra, szem6lyes tdrgyai, k6pzomriveszeti alkot5sai,

nyomtat6sban megjelent m(vei, a rola szolo 0jsdgcikkek, ir6sok, hang-, illetve videoanyagok

megtal6lhatoak a hagyat6kban. A 6 iratfolyom6ter terjedelmri, darabszinten rendezett

anyaghoz elektronikus rakt6ri jegyzek keszUlt.

7.1.3 Pilinszky J6nos hagyat6ka

Pilinszky J6nos versk6ziratokat, leveleket, f6nyk6peket 6s apr6nyomtatv6nyokat tartalmaz6

irategyUttese 2017-ben kerUlt a K6zalap[tv6nyhoz. A darabszinten rendezett iratokhoz

elektronikus raktdrijegyz6k k6szUlt. Az iratok digitaliz6l6sa m6g ebben az 6vben megkezd6dik.

7.1.4 A Koestler- 6s a Petri-hagyat6k Stadisa a Kert6sz lmre lnt6zetszhmira

Az 1999 6la az archlvumban 6rzdtt 7,2 rtm terjedelmri Koestler-hagyat6k 6s a 2014 ota

ugyancsak az archfvumban orzdtt 0,6 ifm terjedelmri Petri-hagyatek iratai 5tad5s el6tt tij
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savmentes lev6lt6ri dobozokba kertiltek. Az 6tad6sok16l r6szletes jegyz6kek keszUltek.

7.1.5 Mosonmagyar6virisort(z

A Fond gerincet a Jelentes az 1956-os mosonmagyar,v,ri esemdnyek kivizsgdtl1s^ra alakuft

bizoftsdg tdnyfeltar6 munkejenak megAllapit1sair6l l\ering-jelent6s) cimU irategyUttes alkotja,

mely a Hadtort6nelmi Leveltarban tal6lhat6 eredeti iratok f6nymdsolatakent kertilt a XX.

Sz6zad lnt6zet Lev6ftaraba. A darabszinten rendezett iratokhoz elektronikus rakteri jegyz6k

k6szi.]lt. A jegyzek Excel tibl6ja 184 tetelben ismerteti az iratok cim6t, keletkezesenek idej6t,

es eredti 6z6si hely6t. Az iratanyaghoz szoveges ismertet6s is k6szult.

7.1.6 Lengyel menekiiltek

Az iratanyag az AllambiztonsAgi Szolg6latok T6rt6neti Lev6lt6ra 4. szekci6 Allamv6delmi,

Allambiztonsegi szervek gyrijtem6nyei, 4.1. Allambiztons5gi munkahoz k6sztrlt h6tt6ranyagok

kdz6ll, Lengyel menekliltekre vonatkoz6 iratok cimen szerepel. Az iratok nem eredetiek,

hanem a BelUgyminiszt6rium, a Honv6delmi Miniszt6rium, es a Ktiltrgyminiszt6rium

lratt6raiban 6zott dokumentumok AVH aftal k6szitett fot6m6solatai. A XX. Szezad lnt6zet

lev6lt6rdban ennek a fot6zott gy(jtemenynek a fenymdrsolata tal5lhat6. A darabszinten

rendezett iratokhoz elektronikus rakt6ri jegyz6k k6szUlt. A jegyzek Excel tabl6ja 200 tetelben

ismerteti az iralok cimeit, keletkez6stik idejet, 6s eredeti 6rzesi helyeiket. Az iratanyagr6l

k6szUlt szoveges besz6mol6 a magyarorszagi lengyel menek0ltek tdrtenet is v5zolja.

7 .1 .7 A XX. Sziizad lnt6zet lev6lt6r6nak k6lttiz6se

Az 1999 6ta a XX. Szazad lnt6zet keretei kozdtt m(k6d<i lev6h5r 41 ifrn terjedelemben, 33

Fondban 6riz hagyatekokat 6s iratgy0jtem6nyeket. Az lratok nagy r6sze a kdltdz6s

el6k6szit6se sorAn 0j savmentes lev6lt6ri dobozokba kerUlt.

A KOnyvt6rba es a Foly6iratterba 6rkez<j kdtetek 6s periodikak katalogizdl6sa, illetve

jegyz6kel6se folyamatos. A koronavirus-j6rviny okozta z6rlat ide16n megkezd6d6tt a KOnyvtAr

6ves revizi6ja. 2020 m6sodik f6l6v6ben megkezd6d6tt a K6nyvtdr es a Foly6iratt6r koltOzesre

val6 e16keszit6se, mely jelenleg is folyik.

7.3 lrattir

Az 6v els<i ket 6s fel h6nap.i6ban tov6bb zajlott a Kdzalapitv6ny Ugyviteli iratainak irattari

rendez6se. Az iratt5rozott dokumentumokr6l darabszintri irafteri jegyz6k k6szUl.
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VII

A KOzALApirvAruy !NGATLANJATNAK na0szlxl
Almporl - az izeuelrerEsl csopoRT

revExeuysEce

Az 6v elej6n megkezdodott, a m6sodik f6l6vben pedig befejez6dott a Terror H6za tVl0zeum

fel0jitasiinak 6s korszerr,sites6nek tervez6se. Minderre azert volt szuks6g, mert az epulet az

int6zm6ny klzel 20 6ves m0kod6se alatt mtszakilag elavult, epiteszetileg pedig megromlott

az elaga. Kulonosen nagy probl6mdt jelent gyenge hoszigeteltseg, amelyet elscisorban a

nyiliiszdr6k hibdrja okoz, tovebb novelve a korszerritlen g6p6szeti berendez6sek amtgy is

magas fogyasztas6t. Szinten megoldasra var6 problema a homlokzat javit5sa, az elektromos

h6l6zal meg0.jit6sa, a mozeum biztonsdgtechnikai korszertisit6se, valamint a
kozcissegforgalmi terek fejlesztese. Az epulet rekonstrukci6janak megtervez6s6t a Teatro

Epit6sz-MUterem Kft. kapta 6s a tervezesi feladatokat elv6gezte. Terv6t j6vahagy6sra leadta.

8.1 Uzemeltet6s, javit6s, fejleszt6s 6s italakitis

Karbantartisi, fejleszt6si 6s 6talakitdsi tev6kenys6gek

o 202o-ban az Uzemmenet folyamatos volt.

o A napi karbantartasi es javit6si munk6kat a muszaki el6irSsoknak 6s szabv6nyoknak

megfelel6en vegeaiik. Az trzemeltet6si csoport a bejelentett hib6k, a saj6t napi hibalistak

6s a tervezett .iavftSsok listdl alapjdn dolgozott. A javit6si munk6k nagy r6sz6t a

fontoss6gi sorrend alapjen k6sztilti Utemez6s szerint, kUlsSs vdllalkoz6k bevon5sdval

vegeztuk. A vdrllalkoz6kkal v6geztetett javitasi munka m6rt6ke sokszorosa volt a sajat

l6tsz6mmal elv6gezhet6knek. A szez6d6tt karbantart6 c€gek 6ves Utemez6s szerint

v6gezt6k feladataikat. A 2020. evi karbantartasi le6llSsra janudr 20. 6s 27. kdzott kerult

sor. A le6llds n6lkUl v6gezhet6 feltjit6si munkak folyamatosan zajlottak.

o A m[zeum tizemeltet6se a folyamatosan 6s jelent<isen v6ltoz6 m(szaki .iogszab6lyi

kornyezetnek megfelel6. A szukseges valtozktasok elvegzese az izemszerl mUkdd6s

akad6lyoz6sa n6lk0l tdrt6nik.

. A Kozalapitveny telephelyein rendezett programok, esem6nyek muszaki felt6teleit

minden esetben biAositani tudtuk.
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. A kozteruleti rendezv6nyek, tart6s kdztertilet-foglal6sok valamennyi hat6sagi engedely6t

folyamatosan, saj5t hat6sk6rben inl€,zzik.

. A munkav6delmi kockizat6rt6kel6si dokument6ci6ban leirt feladatokat folyamatosan

v6grehajtjuk.

. Az Aradi utcai rakt5rban a kdnyv6llomAnyt 6s a mtszaki anyagokat elkulonitve teroljuk.

A konyvek es egy6b tSrgyak tdrolSs6ra polcrendszert vasaroftunk 6s 6pitettunk ki,

amelyet folyamatosan b6vitenUnk kell.

. Ahol szuks6ges, folyamatosan vegezzuk a tisztas6gi fest6seket.

. A nagykarbantartiis alatt elvegeztilk az egy 6ve be6pitett legfuggony felulvizsg6latat 6s

a garanci6lis javittatasait. Fiitosz6lat csereltetti.ink benne.

. A nagykarbantartes alatt kitisztittattuk a legtechnik6t es a beftv6 fel0leteket.

. A nagykarbantartds sor5n megtortentek a fan-coil berendez6sek felulvizsgalatai es a

kotelez6en el6irt tisztit6sai (p6ld6ul legionella elleni fert6tlenites).

. A nagykarbantartas kereteben minden olyan karbantart6si munk6t elv6geztettilnk, ami a

M0zeum Uzemszerri mr.ikod6s6hez szUkseges 6s elengedhetetlen.

Az alabbi felsorol6sban a nagyobb horderejfi javitAsok szerepelnek:

A Gulag terem vi169it6sdt a vitrinekben felUlvizsg6ltuk es korszer[sitettUk.

A M0zeum l6tv6nyliftje a ny6ri felh6szakadesok idejen beezott 6s meghib6sodott. Teljes

elektronikai cser6re volt sztiks6g, valamint a hidraulikus szivatty0 motorja is kerosodott,

igy azt is cserelni kellett. OTIS a sztjks6ges munkdlatokat elv6gezte. A lift ism6telten

m0k6dik. A javit5st k0vet6 beszabiilyoz6si problemdkat javittattuk.

Mfik<id6s a jArvAny ideje alatt:

A mOzeumot m6rciusban le6llitottuk, felk6szitett0k hosszabb l.izemsztinetre.

Munkav6gz6s csak a harmadik 6s a negyedik emelten tdrt6nt, ott is ugyeleti

rendszerben, csokkentett l6tszemmal. A m(szak 0gyeletes6nek feladata a haz 6ps6g6t

ellen6zese volt, illetve a csokkentett l6tsz6mmal mtikOd<j irodai munka segitese, a

kialakul6 mrjszaki probl6m6k elh6rit6sa.

A mfzeumot jfniusban a le6llitds utdn sikeresen 0jrainditottuk. Az 0jrainditds sor6n

nem tort6nt ki.rldnosebb mriszaki probl6ma, amely a huzamosabb idejii leallitasra lett

volna visszavezethet6. A mUszaki oszt6ly beoszt6sat megvaftoaattuk. MunkatSrsaink

k6tf6s egysegekben dolgoznak a telephelyeinken szetosztva, hogy elkertiljUk a

tomeges megbeteged6s lehet6s6g6t. Ezzel kiv6njuk elkertrlni az r.izemeltet6s

ellehetetlen0l6s6t.
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Hat6rcir it 35

Karbantart6si, fejles16si 6s Stalakit6si tev6kenys6gek

c 2020-ban az ingatlanban az iroditk m(k6d6se zavartalan voll. Az 6pUletben a

legsziiks6gesebb karbantartasi munkekat elv6geztuk.

. A vend6glak5sban fokozottan figyelt]nk a szinvonalas felt6telek biztosit6sara, annak

ellen6re, hogy a lak6s nem voll haszndlatban.

. ElkUlonitetten gy(jtjuk a papirt 6s a kozeli szelektiv lerak6helyre visszuk.

. Az irod5k berendez6s6nek atrendezeset, a rendezv6nyek helyszinenek biztositaset

ig6ny szerint folyamatosan vbgezzii,k.

. Az 6pulet birtokba es tulajdonba vetele utan tervez6si feladatok elindultak a hAzzal

kapcsolatban. Koncepci6: az 6p0let korszerUsit6se 6s kib<ivit6se, 169i f6ny6nek

visszaad5sa. Koncepci6terv 6s kiviteli terv keszit6se a tervez6i kivalasztas 6s a

szez6d6sk6t6s ut5n indul majd.

. A tervez6si feladatok a koncepci6terv elk6szit6s6hez 2020 mesodik f6l6v6ben

megkezd6dtek. Terveztet6si feladat elv6geztet6s6hez sziiks6ges adatgy(jt6st

megkezdtiik.

Miik6d6s a jArviny ideje alatt:

Az ingatlant mdrciusban ledllitottuk, felk6szitettuk hosszabb tizemsziinetre, ellapotat hetente

ellen6rizttik. Az ingatlan 0jrainditaset a lezdr6s utan eM6geztuk. Jelenleg a k6t munkatdrs

folyamatosan a helyszinen tart6zkodik a m6r emlitett okok miatt.

Hatir<ir ut 36.

Karbantartesi, fejleszt6si 6s italakltisi tevSkenys6gek

. Az ingatlanban 2019{61 a XXl. Sz6zad lnt6zet munkatarsai dolgoznak.

. Minden felmerUlt hib6t jeleztiink a b6rbead6nak, aki azokat t6bbnyire elh6ritotta.

lstenhegyi ut 92.

Karbantart6si, fejleszt6si 6s etalakit6si tev6kenys6gek

o Az lstenhegyi 0t 92. ingatlanban tov6bbra is csak raKarozunk. A villa6pUlet dllapota a

rendszeres haszn6lat hi6nya miatt er6teljesen leromlott. Bels6 felUletei begombasodtak.

. A tet6 folyamatos karbanlart5s6t saj6t l6tszammal v6gezziik.

o A kertet parlagfumentesen tartjuk, az utcfli jerd es a kerit6s menti sdvenyt takaritjuk,

karbantartjuk.

. Az es6csatornekat folyamatosan tisztitjuk.
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A telephely16l a szem6telsz6llitast gazdasegoss5gi okokb6l lemondtuk

Az alabbi felsorolSsban olyan javitdsok 6s fehijitisok szerepelnek, melyeknek

felm6rtise 6s tervszintii el6k6szit6se megttirt6nt:

o A tet6 cser6pfedese foltokban tonkrement, nem javithat6. A hib5k felm6r6se megtortent.

. 2020 masodik f6l6veben a kertben az elvadult n6v6nyzetet visszavSgtuk 6s az ingatlan

kerit6s6t kijavitottuk.

Mfikttd6s a iarvany ideje alatt:

Az 6ptilet mrik0d6s6t a j6rv6ny nem befolyAsolta.

BAthory u.20.

Karbantart6si, fejleszt6si 6s iitalakitisi tev6kenys6gek

. A tulajdonunkban l6v6 V. ker. B5thory u. 20. szdm alatti lakdrst p6nztigyi irodak6nt

haszneljuk, melyben karbantanesi munkekat vegzUnk.

. Az ingatlanban az irodiik mUkdd6se 2020-ban zavartalan volt.

. Az iroda vilagitSs6nak korszeriisit6s6re a felm6r6st elv6geztettilk. A korszer(sit6si

munk6latokra vonatkoz6 arajanlatot megkaptuk. A szUkseges forras rendelkezesre

dllSsa eset6n a munk6t elindlthatjuk.

. 202Q masodik f6l6v6ben a kaz6n meghib6sodott. A hibet kijavitottuk: a sz6nmonoxid-

6z6kel6 cserejet elv6gezti.i k.

M0kitd6s a jarveny ideje alaft:

Az irod5ban folyamatos volt az ilzem, az iizemeltet6si feladatok nem v6ltoztak: naponta

takaritAs, a felmerul6 mfiszaki probl6m5k azonnali megolddsa, a dolgoz6k k6r6seinek

teljesit6se.

A kdzilzemi atirasok megtort6ntek. A kdztizemi dijakat a vAllalkoz6 megteritette.

2020. 6prilis 1-6ta a k6ziJzemi dijak elsz6mol6sa a sz6ml6z6sok soren a 2020-as 6v

m5sodik feleben folyamatos volt a v6llalkoz6val. Az NKM gezszolgeltat6 elsz6mol6sSra

m6g vdrunk a szolg5ltat6 r6sz6r<jl. A gezfogyasztas elszamol6sa a v6llalkoz6val

folyamatban van.

Az Uzemeltet6shez szi.iks6ges oktat6sokon az iizemeltet6s munkatdrsai es a hAzat

haszn6l6 munkat6rsak r6szt vettek. A bezeras ideje alatt akadoz6 oktat6sokat p6toltuk.

2020 m6sodik feleve a hibalavitasokr6l sz6lt az eptlletben. T0bb hibat t6rtunk fel az
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6puletautomatika ter6n. Az automatika jav,ttat6sa folyamatban van. Felsz6litottuk a

v6llalkoz6t, hogy cserelje le az automatik6t telepit6 alv6llalkoz6jiit, mert alkalmatlan a

feladata ell6tesera.

. Jelent5s vizfogyasztdst tapasztaltunk az 6p0letben. Felulvizsgeftuk a teljes

vezetekhal6zatot. Sikertilt kiz5rni a vizvezetek meghib6sod6sdnak lehet6seg6t egyel6re.

A .ielent6s vizfogyaszt6st a k0vetkez6k okozt6k: vizj6t6k, automata csapok, 6ntoz6

rendszer. A felsoroltak ism6telt beszabalyoz5sa ut5n a felesleges vizfogyasztdrs

lecsOkkent, de nem sz0nt meg. Az automata csapok tovabbra sem mtikddnek

tdk6letesen. Javittat5suk folyamatban van.

o Karbantart6si szezodesek ajdnlatait 2020 m6sodik f6l6v6ben osszegy(jtdttuk.

. Folyadekh0t6 zajterhel6se nem elfogadhat6. A zajterhel6s cs6kkent6s6t surgetjtik a

v5llalkoz6n5l.

o Le6ll6st okoz6 m0szaki hiba az 6pUlet aW6tele 6ta nem volt-

A Reagan szobor, a Konrad Adenauer 6s a lV. K6roly mellszobor rendszeres

ellen6r26s6t folyamatosan v6gezzuk. A Reagan szobor ism6t billegni kezdett, iavitesa

folyamatban van.

A V6rkert Baz6rban lAlhalo Uj vil6g szuletett kiallitesunk teljes ellen6z6s6t 6s

karbantartasi szez6d6s allomAnyat a Vargondnoksagnak atadtuk.

A V6rosh6za parkban a lV. K6roly szobor m6gdtti kerlt6selemeken elhelyezetl,

uralkod6kat eblezo,o installdrci6t folyamatosan ellen<jrizzUk, rongalas eset6n

gondoskodunk a javitesr6l, cserer6l. A szobor talapzatan l6v6 koszoniz6 kamp6k

megrongdrl6dtak, cserejtrk szuksegesse van.

A V6rkert BazAr el6tti teruleten elhelyezetl installaci6t (Egi Fulel6) folyamatosan

ellen6rizzuk, ha szuks6ges, javittatjuk. Az alkotes rendelkezik azokkal az enged6lyekkel,

amelyek az elhetyez6s6hez szuksegesek voltak, illetve a statikai tervekkel, amelyek a

stabilitds6t igazolj6k.

A Mtzeum el6tt megnyilt 30 eve szabadon cim( tabl6ki6llit6s minden szilks6ges

enged6llyel, hozz6j5rul6ssal rendelkezik. Sajnos a t6rlatot tcibbszor megrong6lt6k. A

javit6sokat a gy5rt6 c6ggel vegeztetjUk, vagy saj6t munkatdrsaink v6gzik el. A t6rlat

202"1. iInius 1g-ig rendelkezik teriiletfoglalasi enged6llyel.

George H. W. Bush szobr6t felallitottuk a Szabads6g teren 6s felvettuk az ellen5rzend6

alkot6sok list6j6ra.

Kiils6 helyszinen elhelyezett 6s jelenleg is a Ktizalapitviiny tulaldon6ban levd

kirillitisok, szobrok
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8.2 A M0zeum 0gyeleti tev6kenys6ge

Az Ugyeleti tevekenyseg ellatasa soran regisztr6lt latogal6i rosszulletekr6l jegyz6kdnyvek

k6szultek. Srilyos eset nem fordult el6.

Ugyeleti tev€kenys6g a j6rvdny alatti id6szakban:

A l6togat6kkal kapcsolatos feladatok kivetel6vel minden tev6kenys6g megmaradt. Az

[jranyit6st kdvet6en ismeteften v6gezzi]k a ldtogat6kkal kapcsolatos feladatokat.

8.3 Munka-6s tfizv6delmi tev6kenys6gek ell6t6sa

A feladat elldt6sa 2020-ban is a jogszabalyi el6ir5soknak megfelel6en tdrt6nt. Trizeset nem

tort6nt.

8.4 Energiagazdilkod6si tev6kenys6gek ellSt6sa

. Az 6pulet korszer(sit6si koncepci6jSnak tervez6se sor6n felhivtuk a tervez6 figyelm6t az

6p0let sajAtoss6gaira 6s fogyasztasi adalata. Tervez6 ezeket felhaszndlva

koncepci6terv6ben, elk6szitette az energetikai korszer slt6sre tett javaslatat.

. Energiaell6tdsunk a kdzm(szolgahat6i szez6d6sekben foglaltak szerint tort6nt. Az

arambeszez6st evente versenyeztetjUk. Az energiaszolg5ltatds folyamatos volt.

. A homlokzat meg[jitasanak r6szek6nt be6pitend<i j6l szigetel6 nyil6sz6r6 szarnyak

jelent6s megtakaritdst eredm6nyezhetnek. Ennek lehet6s6get a homlokzat-fel0jitas

tartalmdnak kialakitesakor merlegelni lehet.

A javitasi munkakhoz szukseges a nyag beszerzrisek

. A beszez6sek a havi enged6lyezett anyagbeszez6si tervek szerint t0rt6ntek.

. 2o2o-ban a javitdshoz szilks6ges anyagok beszezes6t optimaliz5ltuk, hogy a

kolts6geinket csokkenteni tudjuk.

M(targyak- 6s egy6b kiellitasi tergyak

. Javittatasukat, p6tldsukatalkalomszertienv6gezzUk, muzeol6gus irenyitasaval.

Biztositottsag

Biztositottsagunk teljeskoru. A Kozalapitv6ny sajdt 6s bereft ingatlanjai, m0tArgyai 6s

install6ci6i, gepei 6s berendez6sei, illetve a szemelygepkocsik mindenre kiteried6en

biztositottak. A kiallitott motergyak, install6ci6k bizositasanak alapja az aktualiz5h t6teles

6rt6klefiar. A Tenor H6za MOzeum tulajdondban 6s haszn6lat6ban lev6 targyak 6s mUtdrgyak
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szint6n biztosltottak. Harmadik f6lre 6s sajdt dolgoz6inkra vonatkoz6 fele16ssegbiztositessal

is rendelkeztink. 2020-ban egy biztositasi esem6ny t0dent: a beazott lift elekronik6jdnak

cserejet a M[zeum epijlet6re kotdtt biztositds fedezte.
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