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ALAPFELADATOK ÉS KOOPERÁCIÓ
A Történeti Levéltár 2016. évi működésére alapvetően rányomta a bélyegét, hogy az év során
nem történt olyan közéleti esemény, esetleges nagy leleplezés vagy ügynökbotrány, mely az állampolgári kérelmek számára jelentős hatással lett volna. Ennek megfelelően az év során az intézménynek sikerült korábbi lemaradásait részben pótolni és mintegy harmadával csökkenteni a
válaszra váró állampolgári kérelmek számát. Bár az új kérelmek száma nem volt kiugróan magas,
a betekintésre előkészített másolatok összmennyisége tekintetében az intézmény alapítása óta
negyedik legeredményesebb évét zárhatta.
Teljes mértékben rekordévnek tekinthető ugyanakkor a tavalyi a tudományos kutatás területén:
„minden idők” legmagasabb kutatási esetszámát sikerült elérnünk, vagyis az elmúlt 19 évben soha
ennyi alkalommal nem keresték fel az intézmény kutatótermét. Ezzel tehát folytatódik az a – 2015ben egy pillanatra megtorpanni látszott – tendencia, mely a levéltárba látogató kutatók számának
folyamatos emelkedését mutatta. Mindez azt is igazolja, hogy korszak állambiztonsági iratanyaga
nem csak, vagy nem elsősorban a „leleplező”, esetlegesen közéleti indíttatású publicisztika szempontjából bír érdekességgel, hanem a tényleges múltfeltárás elengedhetetlen forrása is. Az elmúlt
években a hagyományos kutatóterem mellett egy hasonló befogadóképességű digitális olvasótermet is kialakítottunk a Levéltárban, itt – állományvédelmi okokból – már csak az eredeti iratok
elektronikus másolatát tanulmányozhatják a kutatók. A kutatói érdeklődés állandó emelkedése
utólag igazolta ennek a kezdeményezésnek a létjogosultságát. A kutatói fénymásolatok tekintetében is kiemelkedőnek mondható az év, ezidáig csak egyszer rendeltek meg a mostani, közel
százezer oldalnyi másolatnál is többet.
A Levéltár további szakmai munkájának fő jellemzője tavaly a kooperáció volt: a korábbi évekhez
képest vagy teljesen új, vagy pedig elmélyültebb együttműködést folytattunk más hazai és külföldi kutatóhelyekkel, illetve levéltárakkal. Ezek közül mind a ráfordított munkamennyiség, mind
pedig az elért eredmények tekintetében kiemelkedőnek nevezhető a Nemzeti Örökség Intézetével közösen végzett, a Rákospalotai Új Köztemetőben titokban eltemetett személyek adatainak
feltárása és publikálása. Ugyancsak érdemi eredménnyel járó együttműködés zajlott a Nemzeti
Emlékezet Bizottságával az 1956 és 1962 közötti állambiztonsági vezetők archontológiájának létrehozása során, vagy a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárával a Csernobil-Archívum című
honlap létrehozása és a vonatkozó forráskiadvány előkészítése kapcsán.
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A kooperáció nemzetközi területen elsősorban a romániai CNSAS levéltárában őrzött magyar
vonatkozású iratanyagok feltárását és másoltatását érintette: hosszú és körülményes tárgyalások
után 2016-ban végül sikerült ezt a folyamatot is útjára indítani.
A nemzetközi együttműködés másik, látványos eredményének tekinthető a közép-európai társintézmények közös vállakozása, a „By Any Means” (Communist Secret Police and People’s Everyday life)
című nemzetközi vándorkiállítás elkészítése és több európai helyszínen való bemutatása.
Az intézményközi együttműködés kiváló példájának tekinthető a fentieken túl a Levéltár egyedi állományvédelmi tapasztalatainak és technológiai lehetőségeinek megosztása más közintézményekkel. A Történeti Levéltár rendelkezik jelenleg Magyarországon egyedüliként az iratanyag
tömeges savtalanításához szükséges berendezéssel és kialakított munkafolyamattal. Ezt a lehetőséget kamatoztatva a 2015-ben – jelentős sajtóvisszhangot kiváltva – előkerült 1944-es lakásösszeírási íveket Budapest Főváros Levéltára a Történeti Levéltár állományvédelmi műhelyében
savtalaníttatta a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
Az év során a Levéltár vezető munkatársai a Nemzeti Emlékezet Bizottságának és az Alkotmányvédelmi Hivatalnak a szakértőivel együtt folyamatosan részt vettek az ún. mágnesszalag-bizottság munkájában, mely az 1990. előtti állambiztonsági adathordozók szerkezetét, adattartalmát és
keletkezési körülményeit vizsgálta. Az év végére a vizsgálatok lényegében lezárultak, az összegző
jelentés elkészítése, valamint a bizottság javaslatainak megfogalmazása azonban áthúzódott a
következő évre.

A LEVÉLTÁR MŰKÖDÉSÉNEK JOGI HÁTTERE
A Történeti Levéltár 2016. évi munkájának jogi alapjait továbbra is az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. tv., a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. tv., a köziratokról,
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. tv., az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint az elmúlt
rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény végrehajtásáról szóló 43/2003. (III. 31.) Korm.
rendelet, illetve a Levéltár Szervezeti és Működési Szabályzata adták.
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LEVÉLTÁRI SZAKMAI PROGRAMOK ÉS ESEMÉNYNAPLÓ
Az intézmény 2016-ban is számos rendezvény, könyvbemutató, konferencia keretében adott számot
eredményeiről és mutatta be a Levéltár tevékenységét a szakmai közönségnek és az érdeklődők szélesebb körének egyaránt. Munkatársaink emellett számos hazai és nemzetközi tudományos fórumon
és szakmai eseményen is képviselték a Levéltárat, ezek közül az alábbiakat szükséges kiemelni.

•
•
•

2016. január 28-án a Történeti Levéltárban tartották a Magyar Levéltárosok Egyesülete
által rendezett, a 2015. év levéltári kiadványa díjátadó ünnepségét.
2016. május 26-án és 27-én konferenciát tartottunk az ÁBTL székházában Honukban otthontalanok (A budapesti kitelepítések 65. évfordulója) címmel. A megnyitót Gálszécsy András
ny. miniszter és Gyarmati György főigazgató tartotta.
A Történeti Levéltárban 2016-ben lebonyolított könyvbemutatók részben saját kollégáink
megjelent köteteit, részben a levéltári iratanyagra épülő kutatások eredményeit felhasználó publikációkat tártak a nagyközönség elé.
– 2016. március 3-án mutatta be Horváth Attila, az ELTE ÁJK egyetmi docense a
Levéltár munkatársa, Köbel Szilvia: A politikai szabadságjogok korszakai Magyarországon 1945-től napjainkig című kötetét.
– 2016. május 23-án a Levéltárban mutatta be Stefano Bottoni, az MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa a Levéltár munkatársának, Slachta
Krisztinának Megfigyelt szabadság. A keletnémet és a magyar állambiztonsági szervek
együttműködése a Kádár-kori Magyarországon, 1956-1990 c. kötetét.
– Ugyanekkor ismertette Gyarmati György főigazgató Bánkuti Gábor: A romániai
jezsuiták a 20. században c. könyvét.
– 2016. június 2-án beszélgetett Papp István történész munkatársunkkal Ablonczy
László, a Heti Válasz rovatvezetője, a Népblog. Az elmúlt évek irásai (2014-2016)
(Szerk.: Bartha Ákos.-Paár Ádám- Péterfi Gábor) c. kötetről. Bevezetőt mondott
Romsics Ignác egyetemi tanár, az MTA rendes tagja.
– 2016. június 10-én került bemutatásra Poszler György: Az erdélyi magyarság száz
évéről – Bizonytalan remények és tétova kételyek és Kántor Lajos: Fehér kakas, vörösbor – avagy a nagy Házsongárd c. kötete a Levéltárban. A kiadványokat Fábián Péter
újságíró, Csapody Miklós irodalomtörténész, Kántor Lajos, a Korunk Baráti Társaság
elnöke, Markó Béla költő, politikus, a Kós Károly Akadémia elnöke és Tettamanti Béla
grafikus mutatta be. A házigazda Gyarmati György főigazgató volt.
– 2016. november 7-én mutatta be Standeisky Éva történész és Sárközi Mátyás író,
újságíró Eörsi László: A csepeli fegyveres ellenállás, 1956 és Kádár Zsuzsa: Szertefoszlott remények – Potoczky Mária és Magyarország, 1956 c. köteteit.
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– 2016. november 10-én Pető Iván történész mutatta be Köbel Szilvia: A repülő egyetem professzora – Szabó Miklós (1935-2000) portréja című könyvet.
– 2016. december 16-án került bemutatásra Püski Levente: A Horthy-korszak szürke
eminenciása – Károlyi Gyula (1871-1947) és Tóth Imre Egy polgári arisztokrata – Kánya
Kálmán (1869-1945) c. műve. A szerzőkkel Kerepeszki Róbert történész és Erőss
Zsolt, a Kronosz Kiadó szerkesztője beszélgetett.
A több éve sikeresen folyó Történelmi Kávéház c. program keretében 2016-ban az alábbi
előadásokon vehettek részt az érdeklődők:
– Vörös Géza: „… a tetőzetről mindig figyelték”. Mindszenty József megfigyelése
1945–1975;
– Orbán Balázs: A népgazdaság és a társadalmi tulajdon védelme az 1970-es évek második felében Magyarországon;
– Cserényi-Zsitnyányi Ildikó: A politizált gazdasági rendőrség, 1945–1948;
– Köbel Szilvia: A Repülő Egyetem professzora Szabó Miklós portréja;
– Kávássy János Előd: A zajból a „kockacsendbe” – Rajki Márton ügye;

nelemtanítás c. folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja. Cseh Gergő Bendegúz főosztályvezető a Magyar Levéltárosok Egyesülete választmányának tagja, illetve informatikai szekciójának helyettes vezetője, s vezető levéltári szakfelügyelő. Ezen felül 2016-ban több ízben
tárgyalt Bukarestben a CNSAS levéltárában a magyar vonatkozású anyagok másoltatásának feltételeiről, képviselte a Levéltárat és előadást tartott Varsóban, Zágrábban, Pozsonyban, Brüsszelben, Corkban, Ljubljanában, Haarlemben, illetve a Network hivatalos találkozóján Krakkóban. A Magyar Levéltárosok Egyesületét képviselte a Nemzetközi Levéltári
Tanács Kongresszusán 2016 szeptemberében SZÖUL-ban. Okváth Imre főosztályvezető
külsős bizottsági tagként továbbra is részt vesz a PPKE BTK és a Károli Gáspár Református
Egyetem BTK államvizsga bizottságaiban. Baráth Magdolna a Magyar Történelmi Társulat
igazgatóválasztmányának tagja, az ELTE BTK meghívott előadója és az Eszterházy Károly
főiskola doktori programjának tagja. Palasik Mária osztályvezető a 2011–2016 EU FP 7.
Science and Society program keretében meghirdetett Female Empowerment in Science and Technology Academia című project tudományos tanácsadó testület tagja. Tóth
Eszter főosztályvezető-helyettes levéltári szakfelügyelő, részt vett a Nemzeti Emlékezet

– Papp István: Nagy Imre hívéből Kádár csapatkapitánya. Fehér Lajos pályája 1956 után;
– Soós Viktor Attila: Egy egyházügyi tanácsos SZT-tiszt évtizede Győr-Sopron megyében;
– Krahulcsán Zsolt: Párhuzamos életrajzok Szalma József és Korom Mihály hivatali karrierútjának összehasonlító elemzése;
– Baracsi Erzsébet: A hétfői szabadegyetem története az állambiztonság tükrében.
A Levéltár közreműködésével, nemzetközi együttműködés keretében jött létre a „A By Any
Means. Communist Secret Police and People’s Everyday life” című nemzetközi vándorkiállítás,
melyet az Európai Parlamentben (2016. október 26. Brüsszel) és Krakkóban (2016. november 29.) is bemutattak.
Az ÁBTL ügyfélváró termében 2016 nyarán nyílt meg az 1956-os magyar forradalom és
szabadságharc 60. évfordulójára emlékező, az ÁBTL fotóanyagára támaszkodó kiállítás.
A főigazgató helyettese, a titkárságvezető, valamint a Levéltári Főosztály vezetője és helyettese továbbra is részt vett a 2015. szeptember 3-án megalakult ún. mágnesszalag
bizottság munkájában, amely az Alkotmányvédelmi Hivatal kezelésében található adathordozókat vizsgálja. A munka célja az volt, hogy a régóta vitatott sorsú, az 1990 előtt
működött állambiztonsági szervek adatbázisait tartalmazó mágnesszalagok az állampolgárok minél teljesebb információs kárpótlását és a tudományos kutatást is szolgálhassák
a jövőben.
A Betekintő-nek, a Történeti Levéltár internetes folyóiratának olvasottsága, s így ismertsége továbbra is jelentős. 2016-ban 22.219 felhasználó 32.554 alaklommal kereste fel a
www.betekinto.hu oldalt és ezalatt 66.105 oldalt töltött le.
A Történeti Levéltár munkatársai közül továbbra is többen tevékeny résztvevői a tudományos szakmai közéletnek. A Levéltár főigazgatója, Gyarmati György a PTE egyetemi tanára, az MTA II. Filozófiai és Történettudományi Osztályának és az MTA Történettudományi
Bizottságának tagja, a Magyar Történelmi Társulat alelnöke, valamint a Rubicon és a Törté-

Bizottsága honlapján elérhető, az egykori BM Politikai Nyomozó Főosztály szervezetét és
archontológiáját bemutató anyag elkészítésében, szerkesztésében, valamint a Nemzeti
Örökség Intézete által létrehozott, a Rákoskeresztúri Új Köztemető Látogatóközpontjában felállított interaktív felületek tartalmának kutatásában.
A titkárságvezető 2016. november 23-án Székesfehérváron, a Kodolányi János Főiskola és
a Városi Levéltár és Kutatóintézet rendezésében, A korai Kádár-korszak belső ellenségképe
címmel előadást tartott.
Az ELTE Bölcsészettudományi Kara, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági
Intézete, az SZTE Állam- és Jogtudományi Kara hallgatóinak részvételével 2016-ben ös�szesen öt alkalommal 65 fő tett látogatást a Történeti Levéltárban, ahol a titkárságvezető
adott tájékoztatást az Intézmény főbb feladatairól és működéséről.

•
•

SZEMÉLYZETI HELYZET
A Történeti Levéltár 2016. évre jóváhagyott létszáma továbbra is 99 fő volt. 2016-ban két kolleganőnk szerzett PhD fokozatot, két munkatárs tett sikeres közigazgatási szakvizsgát, kettő pedig
közigazgatási alapvizsgát.
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IRATÁTADÁSOK, IRATÁTVÉTELEK

AZ ÁLLAMPOLGÁRI ÜGYEK INTÉZÉSE

2016-ban 1,21 iratfolyóméter iratot vettünk át a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattól és magánszemélyektől. Ez összességében 10 dobozt, 1 CD-t és 69 db fényképet jelentett. Az alábbi
kimutatás alapján megállapítható, hogy az iratátvételek tekintetében a 2016. év sajnos nem volt
kiemelkedő.
Iratátadásra kötelezett
szervek

2010

2011

2012

2013

Alkotmány-védelmi Hivatal
Belügyminisztérium és
szervei

0,96

Információs Hivatal

1,80

2014

2015

3,24

2,16

Az online kitölthető, és azonnal eljuttatható kérelem továbbra is népszerű az állampolgárok között. Az elmúlt évben 675 fő saját személyére és 488 állampolgár elhunyt hozzátartozójára online
jutatta el a kérelmet Levéltárunkhoz. Összesen a nyilvántartásba vett 2018 kérelemből 1163 online
érkezett (58 %).

0,25
40,32

Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat

1,08

Központi Kárrendezési
Iroda

0,6

Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat

0,12

0,12

HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum

20,44

magánszemély

0,12

0,02

Összesen

2,88

0,99
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2016

A 2016-os évben 1576 új kérelemmel gyarapodott a nyilvántartás, 442 megismételt kutatást végeztünk, így összesen 2018 ügyiratunk keletkezett. Az intézmény megalakulásától eddig összesen
39072 kérelmet rögzítettünk. Ebben az évben havonta átlag 130 új kérelmet regisztráltunk. Kiugró
statisztikai adat egyik hónapban sem volt.

0,37
0

61,25

3,24

1,44

0,13

3,60

1,21

A korábbi években rögzített „újrafuttatási” kérelmek közül 145 esetben tudtunk új iratanyagot átadni a kérelmezőknek (15452 lap).
Az év folyamán összesen 49581 lap fénymásolatot adtunk át, illetve postáztunk a kérelmezőknek.
Az alábbi táblázatból is látható, hogy a Levéltár történetében a kiadott fénymásolatok lapszámának tekintetében csak 3 év előzi meg a tavalyi esztendőt. A Levéltár 1997-től összesen 789214 lap
másolat kiadásával szolgálta az információs kárpótlást.
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Az év folyamán egyetlen érintett sem élt zárolási jogával, és egyetlen ügyfél helyesbítési kérelmét
sem regisztráltunk. Egy kérelmező viszont visszavonta korábbi zárolási kérelmét, a személyére
vonatkozó iratanyagok a jövőben korlátozás nélkül kutathatók lesznek.

A TUDOMÁNYOS KUTATÓK FOGADÁSA
Az állampolgári ügyintézés mellett a Levéltár másik meghatározó tevékenysége a kutató-szolgálat
működése. A 2003. novemberi nyitástól kezdve a 2016. év végéig a Levéltár kutatószolgálatánál
2291 kutató regisztráltatta magát, ők összesen 2707 kutatási témában jelezték a kutatási szándékukat.
2016-ban 219 új kutatási igény érkezett a Levéltárhoz, ebből 201 darab volt az új kérelem, 18 a kiterjesztés.
Az elektronikus kutatónapló szerint ténylegesen 435 külső kutató (különböző személyek) és 10 belső
kutató látogatta meg a kutatótermet, tehát összesen 445 kutatót szolgáltunk ki 2016-ban.
Az összes kutatási esetek száma 2016-ban 4036 alkalom volt, ez a Történeti Levéltár alapítása óta a
legnagyobb kutatóforgalmat jelenti.

Az alábbi grafikon jól szemlélteti, hogy a Levéltár a tavalyi évben már több ügyet tudott lezárni,
mint ahány új kérelem érkezett, így csökkenteni tudta lemaradását ezen a téren.

2016-ban összesen 17 külföldi állampolgár kutatott a Levéltárban, közülük öten nem az Európai
Unió valamelyik országából érkeztek. Magánkutató nem volt ebben az évben.
Kutatási kérelmet 2016-ban sem utasított el az ÁBTL főigazgatója, és minden beadott kutatási
témára találtunk is iratanyagot.
2016-ban 95.950 lap fénymásolatot és 500 digitalizált fotót adtunk ki a kutatóknak (tavaly ez a szám
77417 lap és 370 fotó volt), ez az alapítástól számított második legmagasabb szám. A fénymásolatok közül 1469 lap volt az anonimizált és 94.466 lap a nem anonimizált. Ez az adat azt jelenti, hogy
az összes megrendelt másolat 98,5 %-a nem tartalmazott a jogszabály szerint védendő személyes
adatot.
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A LEVÉLTÁRI FELDOLGOZÓ MUNKA
A bevezetőben említett hazai és nemzetközi együttműködés keretében a Levéltár az alábbi területeken elért eredményeit érdemes kiemelni:

A Levéltár munkatársai 6895 dossziét, 5814 lapnyi ügyiratot és 67 doboz működési iratot adtak ki a
kutatóknak. (Tavaly ezek az adatok a következők voltak: 6328 dosszié, 11135 lap, 149 doboz.)
A referensekre egyenként és átlagosan 43 kutató, 42 kutatási téma és 403 kutatási eset jutott ebben az évben.
A Kutatást Előkészítő Osztály munkatársai napi előkészítő munkájuk mellett 2016-ban is folytatták az
adatbázis építését: a kilenc referens összesen 2311 dosszié és 12.156 személy adatait módosította.
Az osztály munkatársai összesen 1338 dosszié digitális kutatói példányát készítették el, így ezek az
iratok a későbbiekben kikerülnek a napi kutatói forgalomból (tavaly ugyanez a szám 1282 volt).

– A Nemzeti Örökség Intézetével közösen feltártuk és publikáltuk a Rákospalotai Új Köztemetőben titokban eltemetett személyek adatait.
– A Nemzeti Emlékezet Bizottságával az 1956 és 1962 közötti állambiztonsági vezetők
archontológiájának létrehozásában működtek közre a Levéltár munkatársai.
– A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárával létrehoztuk a Csernobil-Archívum című
honlapot és jelentősen előrehaladt a vonatkozó forráskiadvány előkészítése is.
– A romániai CNSAS levéltárában őrzött magyar vonatkozású iratanyagok feltárása is megkezdődött ebben az évben, hosszú és körülményes tárgyalások után 2016-ban végül sikerült ezt a folyamatot is útjára indítani. A megkezdett program az év második felére már
mintegy negyvenezer oldalnyi magyar vonatkozású romániai iratanyag hazahozatalát
eredményezte.
– Ugyancsak a szakmai együttműködés fontos elemének tekinthető, hogy a 2015-ben – jelentős sajtóvisszhangot kiváltva – előkerült 1944-es lakás-összeírási íveket Budapest Főváros Levéltára a Történeti Levéltár állományvédelmi műhelyében savtalaníttatta a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
2016-ban tovább folytatódott a Levéltár komplex állományvédelmi programja, ezen belül pedig
az iratok tömeges savtalanítása. A munkafolyamat révén 2016-ban összesen 52.226 fólió iratanyag
savtalanítására került sor, ebből 16716 fólió más levéltárak számára, így az év során 33.840 fólió (113
dosszié) saját iratanyag savtalanítása és restaurálása történt meg. Szintén állományvédelmi okokból az iratoktól több éve különválasztjuk a különböző tárgyi és egyéb mellékleteket. A dossziékból 2016-ban kiemelt iratok, plakátok, újságok, nyomtatványok (60 darab), a dossziékból kiemelt
filmkocka (679 db), fotó (77 db), 16 mm film (2 tekercs), valamint a dossziékból kiemelt tárgyak (27
darab) rendezése, nyilvántartása, tárolásának megoldása, a jegyzék pontosítása is megtörtént. A
kiemelt iratokról digitális másolat készült.
Idén is tovább folytattuk a korábban magánhagyatékként átvett hangkazetták digitalizálását, jegyzék
készítését, e munka során 75 különböző hanganyagot digitalizáltunk és 22-t már le is gépeltünk.
Az év során az állományvédelmi műhelyben összesen 2006 db fénykép restaurálása is megtörtént.
2016-ban külső cég megbízásával digitalizáltattuk a 3.1.9. V-101708 jelzetű dosszié mellékletét
képező 11 db korabeli hanglemezt, melyek 1944-ben, a nyilas hatalomátvétel után készült hangfelvételeket tartalmaznak. A digitális hangállományokon a zajszűrést és a hasznos hanganyag
felerősítését is elvégezték.
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Tovább folytatódott az eredeti anyagok kímélését szolgáló digitalizálási és digitális kutatás-előkészítési munka: ennek eredményeként tavaly összesen 1338 dosszié digitális kutatói példányát készítették el az illetékes osztály munkatársai. 2016. december 31-én így már összesen 4484 dossziét
tudtunk ebben a formában kutathatóvá tenni.
A Levéltár állományvédelmi műhelye idén két megbízást is kapott külső intézmény iratanyagának
restaurálására és savtalanítására: a SOTE Levéltára összesen 2616 oldal savtalanítását és tisztítását
rendelte meg, Budapest Főváros Levéltára pedig szintén nálunk savtalaníttatta a 2015-ben előkerült, 1944-es lakás adatszolgáltatási íveket összesen 14.100 lap terjedelemben.
2016-ban tovább folytattuk a honlapunkon is elérhető parancsgyűjtemény bővítését, amelynek
célja egy pertinencia elve alapján létrejövő digitális gyűjtemény. Ennek a projektnek a keretében
ellenőrző rendeztünk a 4.2. Parancsgyűjtemény c. fondból 22 doboznyi (2,64 ifm), 1980-1990 között
keletkezett normát.
Alapszinten összesen 23 doboz, 2,76 ifm iratanyagot, 16 db kartont, mintegy 10360 felvételt rendeztünk. Ezen felül 2016-ban még 85 dobozt (10,20 ifm) középszinten és 45 dobozt (5,40 ifm) rendeztünk
darabszinten.
A Levéltár központi adatbázisa (ABTLINFO) egyszerre szolgál levéltári segédletként, ügyfél- és kutatószolgálati nyilvántartásként és az előkészítő munkálatokat támogató, munkafolyamat-követő
számítógépes programként. Ebben az adatbázisban 2016 során 35.443 esetben rögzítettünk új
neveket, 26.345 esetben pedig módosítottuk a korábban bevitteket, együttesen tehát 61.788 esetben
történt névmódosítás. Az adatbázisba már korábban bevitt neveket összesen 79.973 esetben rendeltük új dossziékhoz vagy tételekhez, ennyivel nőtt tehát a találati valószínűség is a keresések
során.
2016. december 31-én már 201.316 dosszié/ügyirat, valamint 859.983 személy adatai szerepeltek az
adatbázisban (ugyanezen adatok a tavalyi év végén: 201.086 és 824.540).
A Levéltár kiemelt feladatai közé tartozik a veszélyeztetett állapotú és/vagy gyakran használt iratanyagok digitalizálása és elektronikus másolati példányok biztosítása. Ez tekinthető egyszerre állományvédelmi, segédlet-készítési és informatikai feladatnak is. Az év során továbbra is a kutatói és
állampolgári ügyek illetve igények élveztek elsőbbséget, javarészt ezeket a dossziékat készítettük
elő digitalizálásra. Az év során összesen 476.223 oldalnyi levéltári anyagot szkenneltünk és töltöttünk be a központi adatbázisba, vagyis megközelítőleg a tavalyi mennyiséget (Ebben a kiugróan
magas értékben szerepelnek azok az anyagok is, melyeket a korábbi években szkenneltünk be,
de csak most tudtuk megteremteni annak lehetőségét, hogy az adatbázisba is betöltsük őket.) A
Levéltár központi adatbázisában így 2016. december 31-én már 2.943.863 oldalnyi digitális iratmásolat állt az előkészítők rendelkezésére.

2016-ban folytatódott az elektronikus kutatói példányok készítése is: ennek eredményeként 2016.
december 31-én már összesen 4484 dossziét tudtunk ebben a formában kutathatóvá tenni.
2016-ban is folytattuk az állambiztonsági parancsok adatbázisának építését. Ebben az évben
1.240 dokumentumot (belügyi parancsot, utasítást, ügyrendet stb.) töltöttünk fel a http://www.
abparancsok.hu/ cím alá. Az interneten jelenleg 2.882 különböző állambiztonsági parancs, norma,
utasítás érhető el szöveges és kereshető formában.
A Nemzeti Emlékezet Bizottságával együttműködésben 2014 folyamán megkezdtük az 19561962 közötti korszak állambiztonsági vezetői életpályájának feldolgozását. Az együttműködés
keretében célul tűztük ki a forradalom leverése után újjászervezett és az 1957. április-májusára
véglegessé vált struktúrában 1962. augusztusig a Belügyminisztérium II. Főosztályaként működő
politikai rendőrség felépítésének és vezetőinek bemutatását. 2014-ben első lépésként feltártuk
az 1956-1962 közötti időszakban működött Politikai Nyomozó Főosztály szervezeti felépítését és
elkészítettük a főosztály és osztályok szervezeti ábráit, valamint összeállítottuk az osztály vezetőinek névsorát, amely a NEB honlapján vált elérhetővé https://www.neb.hu/hu/politikai-rendorseg.
2015-2016 között elkészültek a Politikai Nyomozó Főosztály vezetői állományának pályaképei. A
kutatás eredményeit, összesen 285 állambiztonsági karrierpályát, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága
honlapján a Kommunista hatalombirtokosok – 1956. Az állambiztonság vezetői, 1956-1962 menüpont
alatt tette közzé (https://www.neb.hu/hu/az-allambiztonsag-vezetoi-19561962.)
A Nemzeti Emlékezet Bizottsága által megjelentett mintegy 500 személy életrajzából az ÁBTL
munkatársai 325-öt készítettek el.
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Az év folyamán a Nemzeti Emlékezet Bizottságával együttműködve egy újabb kutatás keretében
az 1950 és 1956 között időszakban az államvédelem egyházi elhárításának központi részlegén
dolgozó 36 személy pályaképét állítottuk össze.
Az iratokban található fényképanyag rendkívüli történeti értéket képvisel és kutatói szempontból is
igen népszerű. 2016-ban 1.321 fotó leírásának rögzítését végeztük el. Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó 71 kötetnyi fényképalbum digitalizálásának előkészítését végeztük el. Jelenleg a fotóadatbázisban 18.698 kép szerepel, melyből 2485 db fénykép az interneten keresztül bárki számára elérhető.
2016-ban a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára munkatársai, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával eredeti levéltári források
révén kívánták felidézni a harminc évvel ezelőtti nukleáris baleset történetét és hazai következményeit. A két intézmény munkatársai a források válogatása mellett egy internetes honlapot is
készítettek, mely a hamarosan nyomtatásban is napvilágot látó forráskiadványban szereplő dokumentumokból közöl egy válogatást, ezenkívül korabeli fényképeket, a katasztrófáról készült dokumentumfilmeket, valamint Várai Mihály fotóriporter rendelkezésünkre bocsátott képeit is közzéteszi. A honlap elérhetősége: www.csernobil-archivum.hu.
Kónyáné Kutrucz Katalin, Tóth Eszter, Bikki István és Cseh Gergő Bendegúz rendszeresen részt
vettek az Alkotmányvédelmi Hivatalban az ún. mágnesszalagokon található adatbázisok (H- és
G-adattár) elemzésében, adattartalmuk feltárásában és a Levéltárban őrzött eredeti iratokkal való
összevetésükben. Az év végére befejeződtek a vizsgálatok és elkészültek azok a tanulmányok, melyek majd a munkacsoport előterjesztésének részei lettek. (A két intézmény közös jelentése végül
2017 márciusában jelent meg.)

A TUDOMÁNYOS FELDOLGOZÓ MUNKA
A Történeti Levéltár 2016-os tevékenysége – továbbra is – a Levéltár működését szabályozó törvényi előírásoknak megfelelően az állambiztonság témaköreit érintő történettudományi kutatásokra, az eredmények publikálására, valamint az alaptevékenységet segítő könyvtári szolgáltatásokra
koncentrált.
A feltáró munka változatlanul a már korábban meghatározott intézmény- és szervezettörténet, kitelepítés, állambiztonság és társadalom témakörökben folytatódott. A korábbi években elkezdett
szervezettörténeti kutatások a BM Államvédelmi Hatóság 1948–1949 működését reprezentáló
iratanyagok összegyűjtésére, kiadásra való előkészítésére, az Állami Egyházügyi Hivatal állambiztonsági ellenőrzésére, illetve a katonai elhárítás (III/IV. Csoportfőnökség) archontológiájának elkészítésére fókuszált. Domináns területté az állambiztonság és társadalom témakör vált, amelynek
keretében elmélyült kutatásokra került sor az egyházak és a politikai rendőrség kapcsolatainak
tisztázására, mindenekelőtt a katolikus és az evangélikus egyház, valamint a Jehova tanúi vallási
közösség történéseit illetően. Tovább mélyült a népi értelmiség és a falusi társadalom állambiztonsági megfigyelését és megtörését célzó tevékenység feltárása, a hatvanas évektől fellendülő idegenforgalom és a magyarországi németek és emigránsok állambiztonsági ellenőrzésének
vizsgálata. A politikai rendőrség, illetve az államvédelem/állambiztonság által szervezett és működtetett ügynökhálózatok rekonstruálása és az eredmények publikálása az elmúlt évben is folytatódott. A „külkereskedelem–állambiztonság” és az „élettörténetek a vasfüggöny mentén” témák
kutatásokba történő beemelése tovább növelte a társadalomtörténet dominanciáját. A kitelepítés témakörben zajló kutatások az elmúlt évben elsősorban a 2016. május 26–27-én, a budapesti
kitelepítések 65. évfordulójára megrendezett ÁBTL konferenciára történő felkészülést szolgálták.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából látogatóközpont épült az Új
Köztemető 297-es parcellájában, az épületet 2016. november 3-án adták át. A Nemzeti Örökség
Intézete részére a Levéltár munkatársai levéltári kutatásokat végeztek a parcellákban eltemetett
személyekről. Az alapkutatás keretében a titokban eltemetett halottak személyes adatait, haláluk körülményeit, az esetleges ítélettel kapcsolatos legfontosabb adatokat (ítélet számát, cselekményük minősítését), a Levéltárban található legfontosabb forrásokat, valamint a jelöletlen sírok
beazonosításához szükséges adatokat gyűjtöttünk össze. (A munkát végezte Kis Péter, Petrikné
Vámos Ida, Tóth Eszter). Ezzel szoros összefüggésben a következő években szeretnénk a nyilvánosság számára is ismerté tenni azokat az ügyeket, pereket, amelyek halálos ítélettel vagy egyéb
okok miatt halállal végződtek. 2016-ban megkezdtük az ügyekhez szorosan kapcsolódó iratanyag
feldolgozását, rendezését, névmutatózását és digitalizálását.

Folytatódott a volt szocialista országok titkosszolgálatai közötti együttműködést feltárni igyekvő
vizsgálódás, egyelőre a magyar–román kapcsolatokra koncentrálva. A fentebb említett témakörök mellett az elmúlt évben vette kezdetét a fontosabb beosztásokat és jelentős szerepet betöltő
állambiztonsági vezetők politikai életrajzainak elkészítése, a magyar kereszténydemokrata mozgalom/párt politikai szerepvállalásának feltárása, valamint a HM Katona Politikai Osztály tevékenységét bemutató monográfia elkészítése. Befejeződött a „Dokumentumok a politikai rendőrség történetéből 3. A BM Államvédelmi Hatóság 1948–1949” című forráskiadvány kiadásra való előkészítése, a
megjelentetést azonban bizonytalan időre elnapolta a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár
iratanyagainak új raktárakba történő átköltöztetése.

Összesen: 18.053 tételnyi levéltári anyagot emeltek ki, jutattak el a kollégákhoz, adminisztráltak,
majd helyeztek vissza a raktári helyükre az iratraktárak rendjéért felelős kollégák. (Tavaly ugyanez
a szám 17483 volt.)

nyokban 55 állambiztonsági–politikatörténeti tanulmányt, közleményt, tudományos ismeretterjesztő cikket és recenziót tettek közzé, további 9 tanulmány, pedig valamilyen idegen nyelven
jelent meg. A leadott és a közeljövőben kiadásra kerülő tanulmányok, közlemények száma 37. A
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A Tudományos Főosztály munkatársai különböző tudományos (szakmai) és népszerűsítő kiadvá-
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publikálási tevékenység mellett a főosztály munkatársai 48 hazai és 6 külföldi konferencián adtak
számot legújabb kutatási eredményeikről.
Tovább folytatódott a Történelmi KávéháZ havi rendszerességgel jelentkező előadássorozata
(szervezte és menedzselte Palasik Mária osztályvezető). Ezen túlmenően 8 ismeretterjesztő előadás megtartására is sor került, könyvtárak, művelődési házakban és középiskolákban.
Az ÁBTL ügyfélváró termében, a szokásos, valamilyen aktualitáshoz kapcsolódó kiállítás felállítása
keretében 2016 nyarán nyílt meg az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára emlékező, az ÁBTL fotóanyagára támaszkodó kiállítás.
Az ÁBTL internetes folyóiratának, a Betekintő számainak szerkesztésében a Tudományos Főosztály
részéről Krahulcsán Zsolt főszerkesztőként, Papp István pedig szerkesztőként vett részt.

of Northern Iowa-n) által koordinált, 1945 utáni magyar társadalomtörténeti projektnek. Palasik
Mária továbbra is tagja maradt az e-COST (European Cooperation in Science and Technology)
bíráló bizottságnak, valamint részt vesz a “The Generation of Bright Winds” c. projektben, amelyet
a Social Sciences and Humanities Research Council of Canada támogat.
A Tudományos Főosztály munkatársai által kiadott kötetek 2016-ban:
– Köbel Szilvia: A repülő egyetem professzora. Szabó Miklós (1935-2000). KUK Könyv- és Kávé
Kiadó-Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest, 2016.
– Okváth Imre: Egy hadmérnök életútja. Haris Béla (1901-1979). L’Harmattan Könyvkiadó. Budapest, 2016.
– Slachta Krisztina: Megfigyelt szabadság. A keletnémet és a magyar állambiztonsági szervek
együttműködése a Kádár-kori Magyarországon, 1956-1990. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára-Kronosz Kiadó, Budapest-Pécs, 2016.
– Takács Tibor: A párttitkár halála. Egy 1956-os gyilkosság történetei. Jaffa kiadó, Budapest, 2016.

A nemzetközi együttműködés területén két nagy témakörben volt érintett a főosztály. A társintézmények alkotta Network keretében, a német BStU és a lengyel IPN irányításával és finanszírozásával megvalósult „A By Any Means. Communist Secret Police and People’s Everyday life” nemzetközi
kiállítás magyar anyagának előkészítésében, a munkák koordinálásban és a kiállítás megnyitásában (2016. október 26. Brüsszel, Európai Parlament), majd 2016. november 29. (IPN, Krakkó) Palasik
Mária képviselte a Levéltárat.
Folytatódott a román társintézménnyel (CNSAS) közös, különböző témaköröket felölelő kutatási
együttműködés, melynek során hozzávetőleg 40000 oldalnyi digitális másolat került az ÁBTL állományába. A munkák koordinátora Bandi István volt. 2016. október 28-án került sor Bukarestben a Bibó
István életútját bemutató kiállítás megnyitójára, az ÁBTL képviseletében az eseményen Bandi István,
Okváth Imre és Zsidai Ágnes vettek részt. A küldöttség tagjai a CNSAS vezetőségével megbeszéléseket folytatott a szakmai együttműködés további lehetőségeiről. Ugyancsak román viszonylatban
említhető, hogy az 1956-os kiállítás roll-up formában való bemutatására Kolozsváron került sor.
A Tudományos Főosztály tagjai közül 3 fő - Köbel Szilvia, Müller Rolf, Slachta Krisztina - tart rendszeresen egyetemi előadásokat, szemináriumokat a PPKE BTK, a KGRE Állam- és Jogtudományi Kar,
PTE BTK, míg hárman - Baráth Magdolna, Okváth Imre, Palasik Mária - alkalmi felkérésekre vállalt
előadásokat, vizsgáztatásokat az ELTE BTK, PPKE BTK és a Szegedi Tudományegyetemeken.
Említésre méltó, hogy 5 fő – Baráth Magdolna, Cserényi-Zsitnyányi Ildikó, Okváth Imre, Slachta
Krisztina, Takács Tibor - szakértőként működött közre különböző dokumentumfilmek létrehozásában. Müller Rolf, a Jaffa Kiadó történelmi témájú könyveinek sorozatszerkesztőjeként négy könyvbemutató tartott, és továbbra is megőrizte szerkesztő bizottsági tagságát a Múlt-kor történelmi
magazinban. Az elmúlt év februárjában indult útjára az ÁBTL Kémfilm-klubja, amelynek szervezője
és háziasszonya Argejó Éva. Petrás Éva szakmai tanácsadója lett a „Proud and Torn” (University
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GAZDÁLKODÁS
A Levéltár 2016. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzata 788.600.000,- forint volt,
melyből a támogatás mértéke 783.600.000,- forint, a tervezett bevétel 5.000.000,- forint. A feladat
ellátására a 2016. évi engedélyezett létszámkeret 99 fő volt.
Az előirányzatok alakulása:
A személyi juttatás eredeti előirányzata 428.500.000,- forint, a módosított előirányzat 444.205.925,forint, a teljesítés 443.887.214,- forint.
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A növekedésre a fedezetet nyújtotta:
– céltartalékból kompenzációra 1226/2016. (V.2.) Korm. hat. alapján +2.643.000,- forint,
– NKA -tól elnyert pályázatból + 1.279.400,- forint,
– előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványból +5.920.000,- forint,
– dologi kiadásokra átcsoportosítás – 929.114,- forint,
– 1872/2015.(XII.2.) Korm.határozat alapján a Levéltár 2016.évi feladatellátásához szükséges
pénzügyi többletforrásként +2.000.000,- forint
– többletbevételből béren kívüli juttatásra +3.712.723,- forint,
– felhalmozási c.ÁH-n kívülről háztartásokból befolyt pénzből +1.079.916,- forint.
Az előirányzat maradványa 318.711,- forint, melyből 207.700,- forint a kompenzáció maradványaként
kötelezettség-vállalással terhelt, a 2016. december havi illetménnyel kifizetésre került. 111.011,forint a cafeteria keretében igényelt önkéntes egészség és nyugdíjpénztári kifizetésekre lekötött,
kötelezettségvállalással terhelt maradvány.
A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 121.500.000,- forint, a módosított előirányzat
125.053.583,- forint, a teljesítés 124.997.504,- forint volt.
A növekedésre fedezetet biztosított:
– a kompenzáció kiegészítés járulék része +713.000,- forint,
– többletbevételből +394.952,- forint,
– dologi kiadásokról +2.171.507,- forint,
– felhalmozási c.ÁH-n kívülről háztartásokból befolyt pénzből +216.124,- forint
– előző évi maradványból + 58.000,- forint
A járulékok maradványa 56.079,- forint, mely kötelezettségvállalással terhelt, a kompenzáció után
fizetendő szociális hozzájárulási adó.
A dologi kiadások eredeti előirányzata 164.300.000,- forint, módosított előirányzata 174.020.954,forint volt. A teljesítés 169.965.308,- forint.
A növekedésre fedezetet nyújtott:
– az előirányzat maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg +1.384.000,- forint,
– 1872/2015.(XII.2.) Korm.határozat alapján a Levéltár 2016.évi feladatellátásához szükséges
pénzügyi többletforrásként +8.000.000,- forint
– az NKA pályázatból +315.000,- forint,
– a többletbevételből adódó +572.708,- forint,
– személyi juttatásból a dologi kiadásokra + 929.114,- forint,
– felújítási kiadásból +8.882.700,- forint,
– dologi kiadásokból beruházási kiadásokra -9.750.000,- forint,
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– dologi kiadásokból munkaadókat terhelő járulékra -631.594,- forint,
– nyújtott lakáskölcsönből visszafizetett részből számlavezetési díjra +19.026,- forint került
átcsoportosításra.
A dologi kiadás 2016. évi maradványa 4.055.646,- forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.
Az engedélyezett előirányzat szinten tartását a tudatos, költséghatékony beszerzésekkel, valamint
az előretervezésekkel oldottuk meg. Az előző évekhez hasonlóan a folyóirat, szakmai és egyéb
anyagok, készletek takarékos beszerzésére törekedtünk.
Folytattuk az épület állagmegóvása érdekében 2014. évben megkezdett felújítási munkákat,
melynek keretében a II. emeleti folyosó és irodák festése, ahol indokolt volt parketta csere, valamint a hátsó lépcsőház festése történt meg 8.800.000,- forint értékben.
Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 60.000.000,- forint, módosított előirányzata
74.979.067,- forint volt, melyből a teljesítés 74.979.067,- forint.
A növekedésre fedezetet nyújtott:
– dologi kiadásokból beruházási kiadásokra +9.750.000,- forint,
– felújítási kiadásokból +3.871.260,- forint
– többletbevételből 1.357.807,- forint átcsoportosítása.
A Levéltár 7.900.000,- forintot költött a „Forrás” nevű, új integrált könyvelési program megvásárlására.
Az elviselhetetlen nyári meleg miatt a még megfelelő hűtési rendszerrel nem rendelkező szobákban
klímaberendezések lettek felszerelve 7.514.750,- forint értékben. Az informatikai eszközök beszerzésére a Levéltár számítógépes hálózatának még hatékonyabb működése érdekében 31.355.400,forintot fordítottunk fejlesztésre (új nyomtatók, számítógépek, monitorok valamint hálózati struktúra kiépítése Blade serverrel). Az egyre gyakoribb rendszerességgel meghibásodó, s ezáltal magas
karbantartási költséget igénylő gépjárművet lecseréltük egy újra, mely 6.061.239,- forintba került.
Az ügyfélszolgálati irodában tönkrement bútorok és a függöny cseréje már halaszthatatlanná vált,
illetve a titkárság és a II. emelet néhány szobájában is függöny illetve szőnyeg cseréje vált indokolttá,
összesen 3.854.878,- forint értékben. Könyvek vásárlására 181.261,- forintot fordítottunk.
Az intézményi beruházás előirányzaton előirányzat maradvány nem keletkezett. Felújítási kiadások eredeti előirányzata 14.300.000,- forint, módosított előirányzata 0,- forint volt, melyből a teljesítés 0,- forint
A Levéltár a felújítási kiadásait átcsoportosította a dologi kiadások karbantartás, kisjavítás előirányzatára, valamint a beruházási kiadásokra.
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre (lakáskölcsön) eredeti előirányzata 0,- forint, módosított előirányzata 0,- forint, melyből a teljesítés 0,- forint.
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A Levéltár nem tervezhet ilyen jogcímen előirányzatot, csak a már kintlévő kölcsönállományból a
dolgozók által visszafizetett törlesztő részleteket fordíthatja újbóli folyósításra.
2016-ben egy dolgozónk sem kért ilyen kölcsönt.
Intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 5.000.000,- forint, a módosított előirányzat
9.285.431,- forint, a teljesítés 9.385.431,- forint volt.
A többletbevételt a kiadási kiemelt előirányzat jogcímeken használtuk fel.
Működési célú támogatás előirányzata 11.594.400,- forint, mely az NKA pályázatból elnyert 1.594.400,forintból és a 1872/2015.(XII.2.) Korm. határozat alapján a Levéltár 2016.évi feladatellátásához
szükséges pénzügyi többletforrásként kapott +10.000.000,- forintból tevődik össze.

Kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradvány 4.430.436,- forint
– Személyi juttatások
318.711,- forint
– Munkaadókat terhelő járulék
56.079,- forint
– Dologi kiadások
4.055.646,- forint
Kötelezettség-vállalással nem terhelt előirányzat maradvány nem volt.
A Levéltárnak kincstári vagyonhasznosításból származó bevétele nem volt.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Összegezve a Levéltár alapító okiratában meghatározott feladatellátását a gazdaságosság, hatékonyság, átláthatóság és ellenőrizhetőség jellemzi.

Felhalmozási bevétel előirányzata 1.752.759,- forint, mely 1 db gépjármű eladásából származó bevétel, valamint a Levéltárban lefolytatott selejtezés után, a dolgozók által megvásárolt eszközök

A 2016. évi gazdálkodásunkat a 2014.évben átalakított államháztartási számvitel és adózási jogszabályok figyelembevételével, azok többször módosított, hatályos rendelkezéseinek megfelelő-

ellenértéke. A többletbevétel a dologi kiadások fedezetére történt átcsoportosítás.

en végeztük, a teljesség igénye nélkül az alábbiakban felsorolt jogszabályok alapján.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata 1.309.415,- forint, mely a dolgozóknak folyósított
lakáskölcsön támogatás törlesztő részleteiből befolyt összeg.
Ezen előirányzaton keletkezett többletbevételt a béren kívüli juttatás, valamint a szociális hozzájárulási adó és a dologi kiadásokra lett átcsoportosítva.
Finanszírozási bevételek eredeti előirányzata 783.600.000,- forint, módosított előirányzata
794.317.524,- forint, a teljesítés 794.317.524,- forint volt.
A támogatás előirányzat növekedés a 1226/2016. (V.2.) Korm. hat. alapján kompenzációra és annak járulékainak fedezetére kapott + 3.356.000,- forint többlettámogatás, valamint a 2015. évi
7.361.524,- forint előirányzat maradvány felhasználása.
Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA) elnyert pályázatok:
– 600.000,- Ft „Betekintő internetes folyóirat 2016.évi megjelentetésére”.
– 497.200,- Ft „Állambiztonsági parancsgyűjtemény 1970-1981 közötti dokumentumait tartalmazó forráskiadvány előkészítése”
– 497.200,- Ft „A csernobili katasztrófával kapcsolatos forráskiadvány előkészítése”
Az elnyert támogatások a pályázati kiírásnak megfelelően lettek felhasználva.

– Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet új Áhsz, mely már a
kiadás évében és 2014.évben is többször módosult;
– 307/2013. (VIII.14.) Korm. rendelet;
– 497/2013.(XII.29.) Korm. rendelet;
– 23/2014. (II.6.) Korm. rendelet;
– 159/2014. (VI.30.) Korm. rendelet;
– 284/2014. (XI.20.) Korm. rendelet;
– 397/2014. (XII.31.) Korm. rendelet;
– az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló
36/2013. (IX.13.) NGM rendelet;
– az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet;
– a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazotok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet;
2015. szeptember hónaptól a Pénzügyi Osztály megkezdte a felkészülést a Forrás SQL könyvelési
programra, valamint a KIRA-ra (Kincstári Illetményszámfejtő Rendszer) történő átállásra. Az éles
indulás 2016. január 1-jén volt.
A Levéltár gazdálkodását a megváltozott jogszabályoknak megfelelően átalakította, a működéshez szükséges szabályzatokat átdolgozta és hatályba léptette.

A 2016. évi előirányzat-maradvány főbb jogcímei:
Összeállította: Bikki István, Cseh Gergő Bendegúz
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PUBLIKÁCIÓK /2016
BANDI ISTVÁN
Tanulmányok gyűjteményes kötetben
„A remény árnyékában”. Adalékok a budapesti bencés iskolák történetéhez az újraindulástól az államosításig. In Episcopus, archiabbas benedictinus, historicus ecclesiae. Tanulmányok Várszegi Asztrik 70. születésnapjára. Budapest, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, 2016. 141–152.
„Fuller Franz” esete az állambiztonsággal. In „Evangelizare pauperibus misit me!” Lazaristák Magyarországon. Szerkesztette: Csíky Balázs, Illés Attila. Budapest − Piliscsaba,
Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség − Historia Ecclesiastica Hungariae
Alapítvány, 2016. 157−198.
BARÁTH MAGDOLNA
Könyvrész, fejezet
Kérdések és válaszok az 1944–1949. közötti magyar történelemről. Társszerzők: Botos János, Feitl István, Hubai László, Standeisky Éva, Takács Róbert. Szerkesztette: Feitl István.
Budapest, Napvilág Kiadó, 2016. 299.
Tanulmány gyűjteményes kötetben
A Szovjetunió és a „külső birodalom” létrejötte. In Az orosz birodalom születései. Magyar
kutatók tanulmányai az orosz történelemről. Szerkesztette: Frank Tibor. Budapest, Gondolat Kiadó, 2016. 307–320.
Idegen nyelven megjelent munka
Soviet Advisors at Hungarian State Security Organs. Revista semestriala editata de
Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii Anul, VIII, Nr. 1. (15)/2015.
Bucuresti, Editura CNSAS, 2016. 193–211.
BORVENDÉG ZSUZSANNA
Tanulmány folyóiratban
„Hírügynökségek”. A Press rezidentúra és a megnyertek hálózata a Kádár-rendszer sajtóéletében. Betekintő, 2016/3. www.betekinto.hu/2016_3_borvendeg
Ismeretterjesztő publikációk
Tumbász Ákos útja az akasztófáig. „Ők már nem élnek, csupán az emlékük…” Rubicon,
2016/10–11. 79–85.
Gazdasági lobbik a Kádár-rendszerben. Fekete János és az elárult zsidók. Interpress Magazin, 2016/12. 86–93.
Gazdasági lobbik a Kádár-rendszerben. Az első magáncég: a Novotrade, 2. Interpress
Magazin, 2016/6. 74–80.
Gazdasági lobbik a Kádár-rendszerben. Az első magáncég: a Novotrade, 1. Interpress
Magazin, 2016/5. 48–51.
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Gazdasági lobbik a Kádár-rendszerben. Pénzmosás Ausztriában. Interpress Magazin,
2016/3. 58–63.
Idegen nyelven megjelent munka
Untamed Seedlings Hungary and Stalin’s Plan for the Transformation of Nature. (Társszerző: Palasik Mária) In In the Name of the Great Work: Stalin’s Plan for the Transformation
of Nature and its Impact in Eastern Europe. Ed. Doubravka Olsakova. Oxford–New York,
Berghahn Books, 2016. 126–226.
Hungary and Stalin’s Plan for the Transformation of Nature through Propaganda. (Társszerző: Palasik Mária) In Countryside and Communism in Eastern Europe. Perceptions,
Attitudes, Propaganda. Ed. Sorin Radu, Cosmin Budeanca. Berlin–Münster–Wien–Zürich–London, LIT Verlag, 2016. 740–781.
Journalists in the Web of the Soviet Committee for State Security. In NEB Yearbook 2014–2015.
Ed. Réka Kiss, Zsolt Horváth. Budapest, Committee of National Remembrance, 2016. 271–296.
CSEH GERGŐ BENDEGÚZ
Tanulmányok folyóiratban
Levéltári értékek átalakuló környezetben. A 125 éves holland levéltáros egyesület jubileumi konferenciájáról. Levéltári Szemle, 2016/3. 93–97.
A hitelesség, az adatvédelem és a nyilvánosság problémái a magyarországi állambiztonsági iratok kezelése során. Betekintő, 2016/3. www.betekinto.hu/2016_3_cseh
Beszámoló a levéltári szakfelügyelet 2015. évi munkájáról, ellenőrzési tapasztalatairól. Levéltári Szemle, 2016/2. 5−17.
CSERÉNYI-ZSITNYÁNYI ILDIKÓ
Tanulmány folyóiratban
Adósságokkal terhelt titok. Az amerikai Ralston Purina cég vesztegetési ügye Magyarországon. Betekintő, 2016/4. www.betekinto.hu/2016_4_cserenyi
GYARMATI GYÖRGY
Tanulmánykötet
A Király-hágón innen és túl. Tanulmányok nemcsak Korunk-belieknek. Kolozsvár, KompPress Kiadó, 2016. 355.
Beszámoló
Gutenberg −és hivatásos fürkészei − digitalizálva. Beszámoló az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2015. évi működéséről. Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára, 2016. 43.
Tanulmány gyűjteményes kötetben
„Vörös irónnal feltüntetni: zsidó!” Magyar börtönregulák 1944-ből. In A nagypolitikától a
hétköznapokig : A magyar holokauszt 70 év távlatából. Tanulmányok. = From the High
Politics to Everyday Life. Studies on the Hungarian Holocaust after 70 years. Szerkesztette: Molnár Judit. Budapest, Balassi Kiadó, 2016. 209−219.
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JOBST ÁGNES
Tanulmány gyűjteményes kötetben
A névmások rejtett élete: a politikai nyilatkozatok térszerkezete. In A hatalom jelei, képei
és terei. Szerkesztette: Tóth Szergej, Újvári Edit. Szeged, Szegedi Egyetemi Kiadó − Juhász
Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2016. 331−348.
KIS-KAPIN RÓBERT
Tanulmány gyűjteményes kötetben
XVIII. kerületi fegyverrejtegető fiatalok esete a forradalom után. In Kenyér és tank. 1956
pestszentlőrinci és pestszentimrei eseményei. Szerkesztő: Heilauf Zsuzsa. Budapest,
Tomory Lajos Múzeum, 2016. 93−100.

OKVÁTH IMRE
Önálló kötet
Egy hadmérnök életútja: Haris Béla (1901−1979). Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2016. 314.
Tanulmány gyűjteményes kötetben
A 2. vkf. Osztály munkatársai a Katpolon. Historia est lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. III. Főszerkesztő: Marinovich Endre. Budapest, Veritas Történetkutató Intézet − Magyar Napló, 2016. 185−195.
Idegen nyelven megjelent munka
Spy against spy: Military Intelligence in the Early Stages of the Cold War (1945−1950).
In Caitele CNSAS. Revista semestriala editata de Consiliul National pentru Studierea
Arhivelor Securitatii Anul, VIII, Nr. 1. (15)/2015. Bucuresti, Editura CNSAS, 2016. 55−84.

KÖBEL SZILVIA
Önálló kötet
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