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MITőL „ÉLő” EGy LEVÉLTÁR?

Az „élő levéltár” ritkán használt és némileg szakszerűtlen fogalomnak is tűnik a mindennapi 

szóhasználatban, több okból is. Egyrészt minden hazai közlevéltár rendelkezik illetékességgel vala-

milyen iratképző szerv esetében, vagyis „élő” feladatai vannak az iratkezelés felügyelete és a rend-

szeres iratátvételek terén. Másrészt (majdnem) minden közgyűjtemény igyekszik élő kapcsolatban 

állni saját – rendszeres vagy potenciális – „fogyasztóival”: a kutatókkal, látogatókkal, olvasókkal. 

A Történeti Levéltár működése kapcsán gyakran – és nem is egészen indokolatlanul – került szó-

ba az elmúlt években a címben említett fogalom. Ez az intézmény volt ugyanis az egyetlen hazai 

közlevéltár, melynek illetékessége nem terjedt ki valamely működő állami intézményre (hiszen csak 

az 1944 és 1990 közötti titkosszolgálatok iratait kezelte), iratanyaga tehát nem gyarapodott szer-

vesen és rendszeresen, ilyen értelemben nem volt tehát „élőnek” tekinthető. Ugyancsak gyakran 

fogalmazódott meg a levéltárral szemben az élénk és sokrétű társadalmi kapcsolatok követelmé-

nye is. Az itt őrzött iratanyag jellegéből és a levéltár alapvető feladatából, az információs kárpótlás 

biztosításából következően az „élő” kapcsolat mondhatni létfeltétele és fő értelme az intézmény 

működésének. Ezt az eleven társadalmi kapcsolatot a Történeti Levéltár régóta igyekszik sokrétű, 

új- és korszerű szolgáltatásokkal megteremteni és fenntartani, a tavalyi év azonban ezen a téren is 

több tekintetben új fejezetet nyitott.

A 2017-es év alapjaiban újította meg az intézmény jogi státuszát, illetékességét és feladatait, 

és megteremtette a fent említett „élő levéltár” működésének jogi kereteit. Ezek az átalakulások töb-

bé-kevésbé időben is egybeestek a levéltár élén történt személyi változással, valamint az új főigaz-

gató szakmai programjának elindításával. Nem új, de sok tekintetben megújult levéltár működik 

tehát 2017-től a patinás Eötvös utcai épületben. De miben is áll ez a megújulás? Minden bizonnyal 

a legfontosabb változás a levéltár illetékességének kiterjesztése, hiszen a 2017-es törvénymódosí-

tás óta már nem csak az ún. szocialista korszak államvédelmi/állambiztonsági iratainak kezelésére, 

de az 1990 utáni nemzetbiztonsági iratok majdani átvételére, illetve a jelenlegi szolgálatok iratke-

zelésének levéltári felügyeletére is felhatalmazást kapott az ÁBTL. Ez a jogi megoldás unikálisnak 

tekinthető Közép-Európában, hiszen e törvénymódosítás révén egyedül itt jött létre egy speciális 

titkosszolgálati levéltár, mely az információs kárpótlás hagyományos feladatai mellett a működő 

titkosszolgálatok iratkezelése felett is ellátja a levéltári felügyeletet. Ez a felügyelet nyilvánvalóan 

magában foglalja az 1990 után keletkezett nemzetbiztonsági iratok majdani átvételét is, de e folya-

mat keretében kerültek a levéltárba 2017-ben az 1990 előtti titkosszolgálati számítógépes adatbá-

zisokat tartalmazó, elhíresült mágnesszalagok is.

A jogi keretek átalakítása értelemszerűen vonta maga után a bekerülő iratanyag mennyisé-

gének várható növekedését – ezzel mind a levéltár vezetése, mind a fenntartó számot vetett –, 

a megújulásnak mindenképpen ki kellett terjednie tehát a raktári kapacitások érdemi bővítésére 

is. Az intézmény húsz évvel ezelőtti alapításától, illetve az Eötvös utcai épület birtokba vételétől 

kezdve érvényesített alapelv az összes irat saját épületen belüli elhelyezése és kezelése, ez pedig 
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mostanra maximális kihasználtsághoz és a minimális befogadóképességhez vezetett. A fenti cé-

lok következésképpen csak jelentős belső átépítéssel, valamint új, külső irodák igénybe vételével 

valósíthatók meg. Az év második felében ezen átalakítások jogi feltételeinek megteremtése, az új 

irodáknak helyt adó épület felújítását végző önkormányzattal való megállapodás, a tervezés és 

szakhatósági engedélyeztetés, valamint az Országgyűlés pénzügyi támogatása révén a levéltár 

felkészülhetett az elmúlt tizennyolc év legnagyobb szabású intézményfejlesztésére. (A kivitelezés 

– a közbeszerzési pályázat sikeres lezárultával – 2018 első felében veszi kezdetét.) A levéltár – fenti 

értelemben vett – élővé válásának rendkívül fontos fordulópontja lehet a raktárbővítés befejezé-

se, hiszen már jelenleg is több száz folyóméternyi iratanyag vár átvételre és levéltári megőrzésre.

A 2017. évi változások nem elhanyagolható jelentőségű eleme annak törvénybe iktatása, 

hogy a levéltár felelős a magyar vonatkozású, de külföldön őrzött állambiztonsági anyag gyűjtésé-

ért is. Ezen felhatalmazással élve 2017 végén megtörtént a levéltár első hivatalos kapcsolatfelvé-

tele a minden bizonnyal legnagyobb mennyiségű és legszélesebb közérdeklődésre számot tartó, 

magyar vonatkozású iratokat őrző külföldi archívumokkal, az oroszországi levéltárakkal. 2017 dec-

emberében az ÁBTL vezetője Moszkvában tárgyalásokat folytatott az Orosz Állami Katonai Levél-

tár, a Külügyminisztérium Történeti Dokumentációs Főosztálya, a ROSZARCHIV, az Orosz Állami 

Levéltár, valamint a Memorial emlékközpont vezetőivel. A megbeszélések közvetlen hozadéka, 

hogy az Orosz Állami Katonai Levéltárban őrzött, a Vörös Hadsereg és az NKVD 1945 utáni magyar-

országi tevékenységével kapcsolatos iratok feltárására együttműködési megállapodást készített 

elő a két intézmény, de a többi levéltárban is fogadókészség mutatkozott a magyar vonatkozású 

források közös feltárására és publikálására. Mindezek mellett folytatódott a romániai CNSAS levél-

tárában zajló iratfeltárási és másoltatási tevékenység, melynek eredményeként az év végéig már 

54 ezer oldalnyi magyar vonatkozású iratanyagot sikerült digitalizált formában archiválni.

A többször emlegetett „élő levéltár” gyakorlati megvalósításának fontos eleme, hogy az ÁBTL 

az év során együttműködési megállapodások egész sorát készítette elő és részben írta is alá egy-

részt azokkal a szolgálatokkal, melyek illetékességébe kerültek (Alkotmányvédelmi Hivatal, Infor-

mációs Hivatal, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat), másrészt hazai és külföldi kutatóintézetekkel és 

társadalmi szervezetekkel (Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Nemzeti Örökség Intézete, Hamvas Béla 

Kultúrakutató Intézet, Történelemoktatók Szakmai Egyesülete, Történelemtanárok Egylete, Evangé-

likus Pedagógiai Intézet, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Ludwig Boltzmann Institute). 

A nyitott és szolgáltató levéltár megteremtésének szimbolikus, ugyanakkor nagyon is gyakor-

latias lépése volt, hogy az ÁBTL az év során mind a Kulturális Örökség Napjai, mind pedig a Kutatók 

Éjszakája alkalmával megnyitotta kapuit: mindkét eseményen előadások és intézménylátogatások 

keretében ismerhették meg az érdeklődők a levéltár tevékenységét, sőt, az egyébként szigorú-

an őrzött iratraktárakat is. Ugyanilyen okból vett részt az ÁBTL a Budapest Főváros Levéltára által 

szervezett, a levéltárak számára kötetlen jellegű bemutatkozási és önreperezentációs lehetőséget 

kínáló ún. Levéltári Pikniken. Szintén az „élő” kapcsolatok szolgálatába próbáltuk állítani a levél-

tár – egyébként rendkívül szűkös – kiállítási lehetőségeit: az év során a művészeti középiskolások 

plakátpályázatának („56 – graffiti/Márciusban Újra Kezdjük”), valamint az 1956-os forradalom Kár-

pátaljára hurcolt magyar áldozatainak emléket állító kiállításnak (Elfojtott forradalom az Ungváron 

őrzött KGB dokumentumok tükrében) is helyet adtunk. A levéltár által rendezett kiállításokkal az 

intézmény falai közül is kiléptünk: az év során készült „Bányászakták a Rákosi-korszakból” című 

vándorkiállításunkat, valamint a hozzá készített rövidfilmet Tatabányán és Pécsett is bemutattuk. 

A levéltár társadalmi beágyazottságának növelése és a korszak mind szélesebb körű meg-

ismertetése érdekében indítottuk útjára 2017 őszén a „Rendhagyó Történelemórák” című 

programsorozatot. Ennek keretében az ÁBTL történész munkatársai a középiskolai tananyaghoz 

kapcsolódó, a 20. század második felének állambiztonsági szerveihez kötődő, annak forrásaira tá-

maszkodó különleges tanórákkal segítik a korszak jobb megértését és tudatosítják a levéltári forrá-

sok használatának fontosságát.

A Levéltár ismertségét a legnépszerűbb közösségi oldalon 1135 önálló poszt közzétételével 

próbáltuk meg javítani, aminek következtében az intézmény kedvelőinek a száma 4 ezer főről 6 

ezer főre emelkedett az elmúlt évben. A társadalmi kapcsolatok fejlesztésének és a levéltári tudás 

mind hatékonyabb megosztásának szenteltük a levéltár külföldi partnerintézményei számára az 

ÁBTL-ben rendezett nemzetközi konferenciát is 2017 decemberében.

A feladatellátás terén bekövetkezett hangsúlyeltolódás szervezeti téren is tükröződött: a Le-

véltár élén történt vezetőváltás után a Tudományos Főosztály átalakított szervezeti egységei (Tu-

dományos és Közművelődési Kapcsolatok Osztály, Történeti Feldolgozó és Gyűjteményi Osztály) 

immáron nevükben is megjelenítik az intézmény új prioritásait, emellett pedig önálló, közvetlenül 

a Főigazgató alá rendelt referens végzi a volt Szovjetunió levéltáraiban folyó iratfeltárási munkák 

koordinálását.

Bár nyilvánvalóan hosszú évek építkezésének eredménye, mégis a tavalyi év eseményeihez 

tartozik, és talán nem független az „élő”, nyitott, szolgáltató levéltár megteremtésével kapcsolatos 

törekvésektől sem, hogy 2018 elején a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület „a családtörténeti 

kutatások érdekében végzett szakszerű és áldozatos munkájáért” az ÁBTL-nek ítélte Az Év Kutató-
helye, 2017 díjat.
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A LEVÉLTÁR MűKÖdÉSÉNEK JOGI hÁTTERE

A Történeti Levéltár 2017. évi munkájának jogi kereteit továbbra is az elmúlt rendszer tit-

kosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 

létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény, a minősített adat védelméről rendelkező 2009. évi CLV. 

törvény, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről elfogadott 1995. 

évi LXVI. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló CXII. törvény, illetve a Levéltár Szervezeti és Működési Szabályzata adták.

A rendszerváltozást megelőzően, az egykori Belügyminisztérium által keletkeztetett mág-

nesszalagokon és elektronikus adathordozókon rögzített minősített adatok levéltári kezelését le-

hetővé tevő átadást megalapozó törvénymódosításokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 

Belügyminisztérium készítette elő az 1187/2017. (IV. 10.) Korm. határozat alapján. Az Országgyű-

lés az 1990 előtt keletkezett állambiztonsági mágnesszalagok levéltári átadása érdekében 2017. 

június 15-én módosította az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló 2003. évi III. törvényt (és ehhez kapcso-

lódóan a 1995. évi LXVI. tv-t, a levéltári törvényt is). A törvényalkotó döntése nem csak a mágnes-

szalagokra terjesztette ki a törvény hatályát, hanem az egykor a Belügyminisztériumban vagy más 

államigazgatási szervnél keletkezett, valamint már más levéltárakban őrzött államvédelmi, állam-

biztonsági adatokat is tartalmazó iratok másolataira, továbbá az 1945. január 1. és 1960. április 1. 

között a magyar hatóságok határozata alapján végrehajtott internálásra, kényszermunkára, köz-

biztonsági őrizetre, kitelepítésre vonatkozó, a Belügyminisztériumban kialakított gyűjteményre is. 

A törvényben meghatározott iratokat és adatokat a Történeti Levéltár jogosult átvenni és kezelni, 

kivéve, ha arra a közfeladatot ellátó szervnek ügyviteli szempontból még rendszeresen szüksége 

van. Emellett mostantól a Történeti Levéltár illetékes az 1990 utáni nemzetbiztonsági szolgálatok 

iratai tekintetében is, ennyiben tehát az intézmény nevében szereplő „történeti” jelző is anakro-

nisztikussá vált.

LEVÉLTÁRI SZAKMAI pROGRAMOK ÉS ESEMÉNyNApLÓ

Az ÁBTL által rendezett, vagy munkatársai közreműködésével 2017-ben lezajlott legfontosabb 

események az alábbiak voltak:

2017. január 12.
Kónyáné Kutrucz Katalin: Miről árulkodnak a hálózati kartonok? címmel tartott előadást a 

levéltár Történelmi KávéháZ elnevezésű programsorozatának keretében.

2017. február 9.
Sallai János (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, tanszékvezető egyetemi tanár): A vasfüggöny 
története, 1948–1989 címmel tartott előadást a levéltár Történelmi KávéháZ elnevezésű 

programsorozatának keretében.

2017. február 23.
Gyarmati György: A Király-hágón innen és túl – tanulmányok nem csak Korunk-belieknek 

című, a Korunk-Komp Press kiadó által kiadott tanulmánykötetét a Levéltárban Szász Zoltán, 

az MTA BTK Történettudományi Intézetének ny. tudományos tanácsadója mutatta be. A ki-

adó és a szerkesztőség munkájáról Kovács Kiss Gyöngy főszerkesztő beszélt.

2017. március 2.
Gyarmati György főigazgató és Csukovits Enikő, a Magyar Történelmi Társulat főtitkára 

együttműködési megállapodást írt alá az április 13-án Szegeden rendezendő, „A sztáliniz-
mus alakváltozásai. Reflexiók a sztálinizmusról az orosz forradalmak 100. évfordulóján” c. 

tudományos konferencia közös rendezéséről.

2017. március 6. 
A NEB és az ÁBTL közös munkacsoportja közzétette az 1990 előtti állambiztonsági szervek 

számítógépes adatbázisairól szóló jelentését.

2017. március 9.
Cserényi-Zsitnyányi Ildikó: Az amerikai Ralston Purina cég vesztegetési ügye Magyarországon 

címmel tartott előadást a levéltár Történelmi KávéháZ elnevezésű programsorozatának ke-

retében.

2017. március 22.
A NEB, a Fórum Kisebbségkutató Intézet és az ÁBTL közös rendezésében került sor Bukovszky 

László: A Csehszlovákiai Demokratikus Népi Szövetség és a Mindszenty-per szlovákiai re-
cepciója c. kötetének bemutatójára. Földváryné Kiss Réka, a NEB elnöke és Simon Attila, 

a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója mondott köszöntőt, majd Gyarmati György 

főigazgató ismertette a művet.
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2017. március 24.
A Bencések Magyarországon a pártállami diktatúra idején II. c. tudományos konferencia 

a Történeti Levéltár szervezésében, együttműködésben a Magyar Nemzeti Levéltárral és a 

Pannonhalmi Főapátáság Levéltárával. A rendezvényt Gyarmati György főigazgató és Vár-

szegi Asztrik főapát nyitotta meg. Kollégáink közül Bandi István: A lelkiismeret útja embert 
próbáló időkben. Esztergomi bencés tanárok sorsa az iskolák államosításától a kádári kon-
szolidációig, illetve Vörös Géza: „Pálfi Aurél beszervezésétől elálltunk.” A bencés rend a poli-
tikai rendőrség hálójában, 1945–1956 címmel tartottak előadást.

2017. április 1.
Személyi változás történt a levéltár élén: a nyugdíjba vonuló Gyarmati György főigazgató 

helyére az Országgyűlés elnöke Cseh Gergő Bendegúzt nevezte ki.

2017. április 11.
Borvendég Zsuzsanna: A Cég megnyertjei a megnyertek cégei címmel tartott előadást a 

levéltár Történelmi KávéháZ elnevezésű programsorozatának keretében.

2017. május 3.
A Pünkösdi Teológiai Főiskola hallgatóinak és oktatóinak egy csoportja tett tanulmányi 

kirándulást a Levéltárban. Bikki István adott tájékoztatást az intézmény munkájáról, majd 

Köbel Szilvia a pártállam és az egyházak 1945 és 1990 közötti kapcsolatáról tartott előadást.

2017. május 11.
Petrás Éva: Jehova Tanúi az állambiztonság fókuszában címmel tartott előadást a levéltár 

Történelmi KávéháZ elnevezésű programsorozatának keretében.

2017. június 8.
Müller Rolf: Erőszakos szervezetek: karhatalmak 1945 és 1956 között címmel tartott elő-

adást a levéltár Történelmi KávéháZ elnevezésű programsorozatának keretében.

2017. június 9–10.
Az MLE és a BFL által rendezett Levéltári Pikniken intézményünk is részt vett és bemutatta a 

levéltár tevékenységét és szolgáltatásait az érdeklődőknek.

2017. június 12.
Együttműködési megállapodást írt alá Nánay Mihály, a Történelemoktatók Szakmai Egyesü-

letének elnöke és a Levéltár főigazgatója.

2017. június 15.
Az Országgyűlés módosította az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárá-

sáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló 2003. évi III. törvényt 

(és ehhez kapcsolódóan a 1995. évi LXVI. tv-t, a levéltári törvényt is). Törvénybe foglalták 

a Levéltár illetékességét az 1990 utáni nemzetbiztonsági szolgálatok iratai és iratkezelése 

tekintetében is. A mágnesszalagokat az Alkotmányvédelmi Hivatal képviselői a törvény-

módosítás hatályba lépését követő napon átadták a Levéltárnak. A Kormány a mágnessza-

lagokon található minősített adatok titokvédelmi célú felülvizsgálatára 2018. június 30-áig 

szabott határidőt az illetékes nemzetbiztonsági szolgálatoknak.

2017. június 19.
A Levéltár munkatársai látogatást tettek a Nemzeti Gyászpark Látogatóközpontban. Itt az 

elhangzott előadások után Radnainé Fogarasi Katalin, a NÖRI főigazgatója és Cseh Gergő 

Bendegúz főigazgató aláírták a két intézmény közötti együttműködési megállapodást.

2017. június 27.
A Cseh Nemzeti Levéltár három fős küldöttsége látogatta meg levéltárunkat. A találkozóra 

a cseh kollégák kérésére került sor és elsősorban az adatvédelem kérdései kerültek szóba. A 

vendégeket a főigazgató köszöntötte, majd Köbel Szilvia tartott az adatvédelem magyaror-

szági jogi szabályozásáról és aktuális kihívásairól angol nyelvű előadást. Ezt követően Slachta 

Krisztina német nyelvű 

előadásában ismertette 

a levéltár tevékenységét, 

Petrás Éva és Benefi Géza 

pedig bemutatta az in-

tézmény épületét és az 

itt folyó munkát.

2017. június 27.
A Kronosz kiadóval közös 
program keretében ke-
rült bemutatásra az Epi-
zódok a titkok házából 
– A politikai rendőrség 
mindennapjai 1956 után 
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című kötet, amelyet Okváth Imre és Palasik Mária szerkesztett. A megjelentek Cseh Gergő 

Bendegúz főigazgató és Erőss Zsolt, a Kronosz kiadó igazgatója köszöntötte.

2017. július 5.

Baráth Magdolna: A szovjet 
tényező – Szovjet tanácsadók 
Magyarországon c. kötetét 

2017. július 5-én Gecsényi La-

jos, a MOL ny. főigazgatója mu-

tatta be a Levéltárban.

2017. július 7.
Levéltárunkban megnyílt a Clavis Irodalmi Ügynökséggel közös szervezésben az „56 – graf-
fiti/Márciusban Újra Kezdjük” c. kiállítás. A megnyitó beszédet Cseh Gergő Bendegúz fő-

igazgató és Molnár Zsolt, a Clavis ügyvezetője mondta.

2017. augusztus 25.
A Levéltár főigazgatója együttműködési megál lapo dást írt alá Majorosné Lasányi Ágnessel, 

az Evangélikus Pedagógiai Intézet igazgatójával.

2017. szeptember 1.
A Levéltár fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte az intézmény, amely alkalomból beszé-

det mondott a jogelőd Történeti Hivatal egykori elnöke Markó György, a Történeti Levéltár 

március 31-ével leköszönt főigazgatója Gyarmati György, és az április 1-jén hivatalba lépett 

főigazgató, Cseh Gergő Bendegúz is.

2017. szeptember 6.
Mérei Anna: „Ember vagy ördög” – Ki volt Lakatos Imre című filmjét vetítettük a 

Dokufilmklubban.

2017. szeptember 11.
Nemzetközi konferenciát tartottunk a levéltárban Materialising Religion in the Secret Police 
Archive: Methodological, Ethical and Legal Approaches to the Study of Religions in Secret 
Police Archives címmel. A konferencia résztvevőit a Levéltár főigazgatója köszöntötte, a 

rendezvényen Petrás Éva és Kőbel Szilvia is angol nyelvű előadást tartott.

2017. szeptember 14.
Takács Tibor: Miről szólnak az ügynökjelentések? Szempontok az „ügynökakták” értelmezé-
séhez címmel tartott előadást a levéltár Történelmi KávéháZ elnevezésű programsorozatá-

nak keretében.

2017. szeptember 16-17.
A Kulturális Örökség Napjai programsorozat keretében a szeptember 16-17-ei hétvégén az 

intézmény megnyitotta kapuit az érdeklődő látogatók előtt, akik előadások és épületbejá-

rás keretében ismerkedhettek meg a Levéltár munkájával.
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2017. október 3.
A Levéltár és az MTA BTK – COURAGE – gyűjtemények hálózata kutatóprogramjának közös 

rendezésében került lebonyolításra a Levéltárban egy konferencia az ellenkultúra, kulturá-

lis ellenzékiség és az állambiztonság viszonyáról, annak ábrázolásáról és megőrzési mód-

jairól a levéltár iratállományához kapcsolódva. A programot a főigazgató nyitotta meg. Az 

előadások a következők voltak:

•	 Takács Tibor: A Történeti Levéltár (rövid) története,

•	 Tóth Eszter: A pafkától a rekordig (Az ÁBTL levéltári rendszere),

•	 Cseh Gergő Bendegúz: Informatikai válaszok levéltári kérdésekre, vagy levéltári megoldá-

sok informatikai gondokra?,

•	 Gyarmati György: Az ellenkultúra forrástöredékei államszocializmus korának magyar tit-

kosszolgálati irataiban (ÁBTL),

•	 Müller Rolf: Tettesek, áldozatok, szereplők. Az állambiztonsági és történeti fényképgyűjte-

mény,

•	 Papp István: Akácos út. Paraszti életmód és mentalitás az állambiztonsági forrásokban,

•	 Vörös Géza: Az egyházüldözés dokumentumai a Történeti Levéltárban,

•	 Csatári Bence: Szigorúan ellenőrzött dalok – az állambiztonság és a populáris zene,

•	 Szőnyei Tamás: Jelek, jelzések, jelentések – Újhullámos plakátok az állambiztonsági doku-

mentumok tükrében,

•	 Deczki Sarolta: Hajdu jelent. Tar Sándor jelentéseiről,

•	 Slachta Krisztina: A turizmus és a kulturális ellenállás transznacionális állambiztonsági 

megfigyelésének gyakorlata.

2017. október 4.
Varga Ágota: A tartótiszt című filmjét vetítettük a Dokufilmklubban.

2017. október 10.
Magyarország bécsi nagykövetségén együttműködési megállapodást írt alá a Ludwig Boltz-

mann kutatóintézet vezetője Stefan Karner professzor és Cseh Gergő Bendegúz főigazgató. 

A levéltár és az osztrák kutatóintézet közti együttműködés célja egyebek mellett a szovjet 

hatóságok által Ausztriában elítélt magyar állampolgárok iratainak feltárása és az ausztriai 

magyar menekültekkel kapcsolatos kutatások elősegítése.

2017. október 12. 
Papp István: Egy elveszett életmű – Szabó Zoltán politikai eszméi címmel tartott előadást a 

levéltár Történelmi KávéháZ elnevezésű programsorozatának keretében.

2017. október 18.
Kiss Zoltán vezérőrnagy, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója és Cseh Gergő Bende-

gúz főigazgató aláírta az intézményeink közötti új együttműködési megállapodást.

2017. október 30. – november 9.
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Génius Jótékonysági Alapítvány Az el-
fojtott forradalom – 1956 az Ungváron őrzött KGB dokumentumok tükrében című kiállítása 

megtekinthető volt a Levéltár épületében. Az eseményhez kapcsolódóan Váradi Natália, 

a főiskola docense tartott előadást. A beregszászi főiskolával az együttműködésről szóló 

megállapodást Orosz Ildikó rektor és a Levéltár főigazgatója szeptemberben írta alá.

2017. november 7–10.
A Levéltár főigazgatója Moszkvában tárgyalt az Orosz Állami Katonai Levéltár, az Orosz 

Állami Levéltár, a ROSZARHIV, a Külügyminisztérium Történeti Dokumentációs Főosztálya, 

valamint a Memorial szervezet vezetőivel a magyar vonatkozású állambiztonsági iratok 

feltárásának lehetőségeiről.



16 17

2017. november 8.
Pigniczky Réka: Hazatérés – egy szabadságharcos története című filmjét vetítettük a 

Dokufilmklubban.

2017. november 9.
Kecskés D. Gusztáv (MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa): A me-
nekülő egyén és a világpolitika: a NATO és az 1956-os magyar menekültek címmel tartott 

előadást a levéltár Történelmi KávéháZ elnevezésű programsorozatának keretében.

2017. november 23. 
A Nemzeti Védelmi Szolgálatnak a kifogástalan életvitel ellenőrzése tematikájú „workshop”-

ján tartott előadást a titkárságvezető.

2017. november 29.
A Levéltárban került sor a „Nagyítás – 10 éves a Betekintő” c. tudományos konferenciára, 

amelyet Cseh Gergő Bendegúz főigazgató nyitott meg, majd Papp István főszerkesztő üd-

vözölte a megjelenteket. A konferencián az alábbi előadások hangzottak el:

•	 Müller Rolf: Erőszakszámadás,

•	 Palasik Mária: Illegalitásban a Rákosi-korszakban. Hortobágyi János története,

•	 Zsitnyányi Ildikó: Kummer Ferenc a lakatosból lett bányamérnök,

•	 Sz. Kovács Éva: „Magával ragad az általános disszidálási láz…” – Az 56-os menekültválság 

jellemzői, különös tekintettel Ausztria szerepére,

•	 Takács Tibor: Ügynök a lelátón – Adalékok az állambiztonsági térhasználathoz,

•	 Borvendég Zsuzsanna: Fél lábbal a kapitalizmusban. A vegyes vállalatok szerepe és je-

lentősége a hírszerzés és a gazdaság területén az 1970-es és 80-as években,

•	 Orbán-Schwarzkopf Balázs: Fegyver, szex, drog és rock ’n roll a 80-as években – Váloga-

tás a nemzetközi kábítószer- és fegyverkereskedelem, valamint a terrorizmus kutatható 

állambiztonsági irataiból,

•	 Vörös Géza: Adalékok a magyar-vatikáni kapcsolatok 1989/90-es újrafelvételéhez.

2017. december 7.
Nemzetközi workshopot tartottunk a Történeti Levéltárban, amelynek keretében a kommu-

nista rendszerek titkosszolgálati iratanyagait őrző európai intézmények hálózatának képvise-

lőit láttuk vendégül. A konferenciára számos, az egykori szovjet blokkhoz tartozó országból 

érkeztek előadók. Cseh Gergő Bendegúz, az ÁBTL főigazgatójának megnyitója után, Axel 

Janowitz a német BStU intézményének munkatársa tartott előadást arról, miképpen igye-

kezek a fiatalokhoz közel hozni a megosztott Németország 1945 utáni történetét. Csendes 

László, a bukaresti C.N.S.A.S. intézet elnökségi tagja arról beszélt, milyen módszereket hasz-

nálnak az oktatásban a kommunista Románia jogtiprásainak bemutatásakor. Jitka Bílková, a 

cseh Arhiv bezpečnostnich složek munkatársától megtudhattuk, hogy intézményüknek már 

az egészen fiatal, a kisiskolás generáció számára is van programajánlata. Peter Jašek, a szlo-

vák UPN társintézet történésze megosztotta a hallgatósággal azokat a problémákat, ame-

lyekkel az intézményük szegényes költségvetése és a társadalom érdektelensége miatt kell 

szembesülniük tevékenységük során. Két szlovén kolléga előadásából is képet alkothattunk 

szomszédjaink emlékezetpolitikájáról: Damjan Hančič az SCNR intézettől, Gregor Jenuš pe-

dig az Arhiv Republike Slovenije nemzeti levéltárból érkezett hozzánk. Az utolsó szekcióban 

Marzena Kruk, a lengyel IPN ilyen vonatkozású tevékenységét mutatta be, amellyel a társada-

lom széles rétegeihez – különösen a fiatalokhoz – szólnak. Boris Mihaylov, a bolgár COMDOS 

intézet munkatársa a levéltáruk igen meggyőző publikációs tevékenységéről számolt be. A 

konferenciát az ÁBTL főigazgatójának felszólalása zárta, amelyben ismertette levéltárunk je-

lenlegi közművelődési, ismeretterjesztő munkáját, és a jövőre vonatkozó elképzeléseit.

2017. december 7.
Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága jóváhagyólag tudomásul vette a Levéltár 

2016. évi működéséről szóló beszámolót.

2017. december 14.
Hankiss Ágnes, a Petőfi Irodalmi Múzeum Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet igazgatója és Cseh 

Gergő Bendegúz főigazgató aláírta az intézményeink közötti együttműködési megállapodást.

2017. december 17.
A levéltár munkatársának, Papp Istvánnak Fehér Lajos – Egy népi kommunista politikus 
pályaképe című, a Kronosz Kiadóval közösen kiadott kötetét mutatta be Romsics Ignác 

történészprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Ezután a szerzővel az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Művelődéstörténeti Tanszék 

docense, Ablonczy Balázs történész beszélgetett. 

Az ELTE Bölcsészettudományi Kara, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági In-

tézete és a Kodolányi János Főiskola 52 hallgatójának összesen három alkalommal tartott a Levél-

tárban előadást az Intézmény főbb feladatairól és működéséről a titkárságvezető.
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Iratátadásra kötelezett szervek 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Alkotmányvédelmi Hivatal 3,24 2,16 1,45

Belügyminisztérium és szervei 0,25

Információs Hivatal 40,32  13,56

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 1,08

Központi Kárrendezési Iroda 0,6

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 0,12 0,12

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 20,44

Magánszemély 0,02 0,37 1,44 0,13 0,03

Magánszemély
2283 db 

fotó

Összesen 0,99 0 61,25 3,24 3,60 1,21 15,04

A MÁGNESSZALAGOK VIZSGÁLATA ÉS ÁTVÉTELE

A 2013. évi CCXLI. törvényben megfogalmazott feladatok végrehajtása keretében a Nemzeti 

Emlékezet Bizottsága (NEB) fordult a belügyminiszterhez az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) keze-

lésében levő, 1990 előtt működött állambiztonsági szolgálat mágnesszalagokon rögzített adatál-

lományának tudományos feldolgozása érdekében. Szakmai egyeztetéseket követően 2015. szep-

tember 3-án megalakult a NEB és a Történeti Levéltár közös munkacsoportja. A munkacsoportban 

a NEB részéről Földváryné Kiss Réka elnök, valamint Bank Barbara és Soós Viktor Attila bizottsá-

gi tagok; a Történeti Levéltár részéről Kónyáné Kutrucz Katalin főigazgató-helyettes, Bikki István, 

Cseh Gergő Bendegúz főosztályvezetők és Tóth Eszter főosztályvezető-helyettes vettek részt.

A munkacsoport 2015 őszén kezdte meg munkáját, és 2017 márciusában tette közzé a 

vizsgálatok eredményét, valamint a korabeli állambiztonsági nyilvántartások és számítógépes 

rendszerek elemzését is tartalmazó közös jelentését. E jelentés legfontosabb megállapításai a 

következők.

Az 1970-es években jött létre az ún. Egységes Gépi Prioráló Rendszer (EGPR), amely a BM 

legnagyobb integrált informatikai rendszere lett. Ennek keretében 14 önálló adattárat alakítottak 

ki. Az AH kezelésében lévő 18 mágnesszalagon ebből az EGPR három állambiztonsági adattárá-

nak, a „G”, a „H” és a „K” adattárnak bizonyos adatai, illetve a róluk készült másolatok találhatóak. 

SZEMÉLyZETI hELyZET

Gyarmati György főigazgató második ciklusát is kitöltve 2017. március 31-én nyugdíjba vo-

nult. Utódjául, eredményes pályázatát követően, Kövér László, az Országgyűlés elnöke Cseh Gergő 

Bendegúzt, a Levéltári Főosztály addigi vezetőjét nevezte ki hét éves időtartamra. A Levéltári Fő-

osztály vezetője április elsejével Tóth Eszter lett, aki főosztályvezetői megbízása előtt ezen főosz-

tály helyettes vezetője volt.

Az új főigazgató beiktatása után szervezeti változásokat vezetett be a Tudományos Főosztályon, 

melyen a korábbi osztályok helyett két új szervezeti egység jött létre Tudományos és Közművelődési 

Kapcsolatok Osztálya, illetve Történeti Feldolgozó és Gyűjteményi Osztály néven, előbbi vezetésére 

Palasik Mária, utóbbiéra Takács Tibor kapott megbízást. Baráth Magdolna korábbi osztályvezető 

nemzetközi referensként a főigazgató közvetlen alárendeltségében folytatta munkáját.

A Levéltár munkatársai közül az év folyamán 1 fő sikeres közigazgatási szakvizsgát, 2 pedig 

közigazgatási alapvizsgát tett. 

A Történeti Levéltár eredetileg engedélyezett 2017. évi létszámkerete július 4-éig 99 fő volt, 

majd a július 5-től a 2003. évi III. törvény módosítása eredményeképpen megnőtt feladatokhoz 

rendelve 104 főre növekedett. Ezen státuszokat az év végéig csak részben töltötte be a Levéltár, 

tekintve, hogy a megfelelő irodai elhelyezés majd csak az épület átépítése után lesz biztosítható 

mindenki számára.

IRATÁTAdÁSOK, IRATÁTVÉTELEK

A Levéltár saját illetékességi körének módosulása után azonnal megtette a kezdeményező 

lépéseket és a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárától átvette az eddig általuk vezetett 

szervnyilvántartásokat.

2017-ben az Információs Hivataltól, az Alkotmányvédelmi Hivataltól és magánszemélyektől 

összesen 15,04 fm-nyi iratot, ezen kívül 18 db számítógépes mágnesszalagot, 2 db DVD-t, vala-

mint 2.283 fotónegatívot vettünk át.
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A „G” adattár az ún. operatív, a „H” az ún. hálózati nyilvántartást, a „K” pedig a Központi Kémelhárítá-

si Adattárat tartalmazza. Megjegyzendő, hogy már az EGPR indításakor sem került bele az összes, 

korábbi együttműködő személy a „H” nyilvántartásba, sőt a későbbiekben is folyamatosan törölték 

azok adatait, akik „operatív szempontból” már nem bírtak jelentőséggel. Ebből is következik, hogy 

a „H” adattár nem tekinthető teljes, az egész korszakot átfogóan felölelő hálózati nyilvántartásnak. 

Ráadásul ez az adattár nem csak a beszervezett személyek adatait tartalmazza, hanem olyanokét 

is, akik nem voltak a hálózat tagjai, például azokét, akik valamelyik beszervezett hálózati személy 

kapcsolataként kerültek az állambiztonság látókörébe, vagyis éppenséggel megfigyelték őket. Az 

egykori operatív nyilvántartásból az ún. operatív kartonok képezték a „G” jelű nyilvántartás alapját. 

1990-ig ezt az adatállományt is folyamatosan karbantartották, így a rendszer adattartalma, a „H” 

adattáréhoz hasonlóan, több is, kevesebb is a Történeti Levéltárban őrzött információknál. Az 

állampolgári információs kárpótlás tekintetében alapvetően fontos, két, egymást kiegészítő adat-

együttes közös felhasználása adhatja a legteljesebb képet az 1990 előtti időszak célszemélyeiről. 

Az egykori „K” adattár a III/II. Csoportfőnökség ún. Központi Kémelhárítási Adattárára épült és a 

különböző forrásokból összegyűjtött adatokból a kémelhárítási munkához adott háttértámoga-

tást, információs bázist. A „K” adattárral kapcsolatosan meg kell említeni, hogy az ezt megelőző 

papír alapú nyilvántartások még nem kerültek a Történeti Levéltár kezelésébe, ezért nem tudtunk 

tartalmi összehasonlításokat elvégezni ezen adat-együttesek között.

A munkacsoport megállapította: a mágnesszalagokon található nyilvántartások adatainak 

helyreállítása csak részlegesen sikerült, ezért az egyes személyek minden kétséget kizáró azonosí-

tása nem feltétlenül lehetséges. Az elektronikus nyilvántartások és a Történeti Levéltárban kezelt 

iratok adattartalma részben átfedi, részben kiegészíti egymást. Az AH informatikusai szerint a „G” 

jelű nyilvántartás 83.694, a „H” jelű 58.708, a „K” jelű adattár pedig 4.896 rekordot tartalmaz. Azt is 

megállapította a munkacsoport, hogy a nyilvántartások teljes köre levéltári szempontból mara-

dandó értékű adatokat tartalmaz. A fentiekből következően a munkacsoport azt javasolta, hogy 

a „G” és a „H” jelű nyilvántartás és a „K” adattár, a megfelelő jogszabályi környezet megteremtését 

követően, rövid időn belül kerüljön levéltári átadásra. A mágnesszalagokat az Alkotmányvédel-

mi Hivatal képviselői a törvénymódosítás hatályba lépését követő napon átadták a Levéltárnak. 

A Kormány a mágnesszalagokon található minősített adatok titokvédelmi célú felülvizsgálatára 

2018. június 30-áig szabott határidőt az illetékes nemzetbiztonsági szolgálatoknak.

AZ ÁLLAMpOLGÁRI üGyEK INTÉZÉSE

2017-ben 1940 új kérelem érkezett a Levéltárhoz, 406 megismételt kutatást végeztünk, így 

összesen 2.346 ügyiratunk keletkezett. Az intézmény megalakulásától számítva eddig összesen 

41.012 kérelmet rögzítettünk. Ebben az évben havonta átlag 160 új kérelmet fogadunk. Kiug-

ró érdeklődést májusban tapasztaltunk, ami feltételezhetően a Facebook-oldalunkon megjelent 

írásnak volt köszönhető, mely „Krisztina” fedőnevű ügynök jelentéseivel foglalkozott és széleskörű 

sajtónyilvánosságot kapott. A nyári törvénymódosítás és az ezzel kapcsolatban a sajtóban megje-

lent hírek – a korábbi évektől eltérően – nem befolyásolták érdemben a kérelmezők számát.

A levéltár honlapján online kitölthető, és azonnal eljuttatható kérelem továbbra is népszerű 

az állampolgárok között. Az elmúlt évben 1011 fő saját személyére és 553 állampolgár elhunyt 

hozzátartozójára ebben a formában juttatta el a kérelmet levéltárunkhoz. A nyilvántartásba vett 

2.346 kérelemből összesen 1.564 online érkezett, ami a kérelmek 67 %-a. Az év során 406 db – kü-

lönböző okokból – megismételt kérelmet regisztráltunk. 
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A korábbi években beadott kérelmek megismételt kutatása alapján 146 esetben tudtunk új 

iratanyagot átadni a kérelmezőknek (11.142 lap). 

Az elmúlt évben 32 esetben „szakaszoltuk” a kutatómunkát, tehát ennyi érintett személy, 

illetve ügyirat esetében olyan nagy mennyiségű iratanyagot találtunk, hogy azt több szakaszban 

készítettük elő és adtunk át a kérelmezőknek.

Az ügyfelek – egy-két kivételtől eltekintve – kérték a róluk jelentő ügynökök azonosítását is: a 

fedőnéven szereplő hálózati személyeket 772 lap irat átadásával azonosítottunk a kérelmezőknek. 

Az év folyamán összesen 49.612 lap fénymásolatot adtunk át, illetve postáztunk a kérelme-

zőknek. 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 

838.826 lap másolat kiadásával szolgálta az információs kárpótlást. 

Az év folyamán egyetlen érintett sem élt zárolási jogával, és egyetlen ügyfél helyesbítési kérel-

mét sem regisztráltunk. Hivatalos szervektől összesen 16 esetben érkezett megkeresés a Levéltárhoz. 

A 2003. évi III. törvény 5. § (6) bekezdése szerinti ügyintézésre (ez a közszereplők hálózati 

múltjának megismerhetőségét jelenti) egyetlen állampolgár kérelmét vettük nyilvántartásba. 

A törvényi szabályozás szerint az érintettet nyilatkozattételre szólítottuk fel, ő azonban nem is-

merte el közszereplői minőségét. A kérelmezőt a jogszabály adta lehetőségeiről tájékoztattuk.
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A TUdOMÁNyOS KUTATÓK fOGAdÁSA

Az állampolgári ügyintézés mellett a Levéltár másik meghatározó tevékenysége a kutató-

szolgálat működtetése. A 2003. novemberi nyitástól kezdve a 2017. év végéig a levéltár kutató-

szolgálatánál 2.477 kutató regisztráltatta magát, ők összesen 2.924 kutatási témában jelezték a 

kutatási szándékukat. 2017-ben 243 új kutatási igény érkezett a levéltárhoz, ebből 217 darab volt 

az új kérelem, 26 a kiterjesztés, vagyis a korábbi kutatási téma kibővítése. Az elektronikus kutató-

napló szerint összesen 399 kutatót szolgáltunk ki 2017-ben. Az összes kutatási esetek száma 2017-

ben 3 412 alkalom volt, ez szám az elmúlt éveket tekintve átlagosnak mondható. 

2017-ben összesen 16 külföldi állampolgár kutatott a levéltárban, közülük hárman nem az 

Európai Unió valamelyik országából érkeztek. Magánkutatóként ketten keresték fel a levéltárat.

Kutatási kérelmet ebben az évben sem utasított el az ÁBTL főigazgatója, és minden beadott 

kutatási témára találtunk is iratanyagot.

2017-ben 64.542 lap fénymásolatot és 1.061 digitalizált fotót adtunk ki a kutatóknak, tavaly 

ez a szám 95.950 lap és 500 fotó volt. A nyilvánvalóan jelentős csökkenés nem a levéltár ka-

pacitásainak függvénye: az évente megrendelt fénymásolatok száma általában a kutatók anyagi 

lehetőségeitől és egy-egy nagyobb, jobban finanszírozott kutatási program beindulásával vagy 

lezárultával függ össze. A fénymásolatok közül 1.518 lap volt az anonimizált és 63.024 lap a nem 

anonimizált, vagyis az anonimizálás a kiadott fénymásolatok 2,4 %-t érintette. 
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A Levéltár munkatársai 5130 dossziét, 10 286 lapnyi szálas ügyiratot és 82 doboz működési iratot 

adtak ki a kutatóknak. (Tavaly ezek az adatok a következők voltak: 6895 dosszié, 5814 lap, 67 doboz.)

A Kutatást Előkészítő Osztály munkatársai összesen 950 dosszié digitális kutatói példányát 

készítették el, így ezek papír alapú eredeti példányai a későbbiekben kikerülnek a napi használat-

ból (tavaly ugyanez a szám 1338 volt).

A kutatók kérésére az év során hálózati iratokról 1259 oldal fénymásolatot adtunk ki. Az 

elmúlt évekhez képest a kutatók jóval többször kérték a levéltári anyagból megismert fedőnév 

alapján a személyazonosítást, mint a kutatási témával kapcsolatba hozható személyek esetleges 

hálózati múltjának kiderítését. 

A LEVÉLTÁRI fELdOLGOZÓ MUNKA

A Történeti Levéltárban 2017-ben a rendezések nagyobb része a már elkezdett munkákhoz, 

folyamatban lévő programokhoz kapcsolódott. Ezek közül az alábbiakat érdemes külön is kiemelni:

•	 2017-ben is folytattuk az állambiztonsági parancsok adatbázisának építését, ebben az 

évben összesen 881 dokumentumot (belügyi parancsot, utasítást, ügyrendet stb.) tet-

tünk közzé 9580 oldal terjedelemben. Ezzel az interneten jelenleg 2882 különböző ál-

lambiztonsági parancs, norma, utasítás érhető el szöveges és kereshető formában.

•	 Az állambiztonsági szervek vezetői archontológiáját tovább bővítettük idén, ennek 

eredményeként már 1000 egykori titkosszolgálati vezető pályaképe érhető el bárki szá-

mára a levéltár honlapján keresztül.

•	 A Nemzeti Örökség Intézetével kötött együttműködési megállapodás alapján a Levéltár 

munkatársai 2017-ben összesen 151 olyan személy életrajzát készítették el, akiket a rá-

koskeresztúri köztemető 298-as, 299-es és 301-es parcellájában temettek el.

•	 A Nemzeti Emlékezet Bizottságával együttműködve folytattuk az 1956-os megtorlásban 

részt vett vizsgálótisztek archontológiájának összeállítását, e munka keretében 2017-

ben összesen 95 életrajzot készítettek el a Levéltár munkatársai.

•	 Tovább folytatódott a Levéltár komplex állományvédelmi programja, ezen belül pedig 

az iratok tömeges savtalanítása. A munkafolyamat révén 2017-ben összesen 52.910 fólió 

iratanyag savtalanítására került sor, ebből 4151 fólió más levéltár számára, így az év során 

48.759 fólió (168 dosszié) saját iratanyag savtalanítása és restaurálása történt meg. 

•	 A levéltár kiemelt feladatai közé tartozik a veszélyeztetett állapotú és/vagy gyakran 

használt iratanyag digitalizálása és elektronikus másolati példányok biztosítása. Ez te-

kinthető egyszerre állományvédelmi, segédlet-készítési és informatikai feladatnak is. Az 

év során összesen 546.796 oldal szkennelt iratot töltöttünk be a központi adatbázisba, 

melyben így az év végén már közel 3,5 millió oldalnyi digitális iratmásolat állt az előké-

szítők rendelkezésére.

•	 Az iratokban található fotók feldolgozása évek óta folyamatosan tart. 2017-ben 2.687 

fénykép leírását készítettük el és 10.812 fényképet töltöttünk fel az adatbázisba, mely-

ben így már több mint 37 ezer fotó leírása szerepel. Ebből az állományból 2485 db 
fénykép az interneten keresztül bárki számára elérhető.

•	 Müller Rolf az év végére elkészítette a fényképgyűjteményre vonatkozó koncepciót, amely-

nek megvitatása és jóváhagyása még folyamatban van.

•	 A levéltár állományvédelmi műhelye idén egy megbízást kapott külső intézmény irat-

anyagának restaurálására és savtalanítására: a SOTE Levéltára összesen 4151 oldal sav-

talanítását és tisztítását rendelte meg.
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levéltárvezetést is tartott. Palasik Mária javaslatot tett a 2017. december 6–7-én levéltárunkban 

rendezett Archives in Charge of the Secret Police Files for Education and the Public Dissemination 
of Knowledge c. nemzetközi műhelykonferencia témájára és programjára, megfogalmazta a felhí-

vást, amit a partnerintézményeknek kiküldtünk. Petrás Éva bonyolította le a workshop megszer-

vezését, mindketten a workshop egy-egy szekcióját vezették. 

A 2014 júliusában a román Szekuritáté Irattárait Vizsgáló Országos Bizottság Levéltárával (to-

vábbiakban CNSAS) megkötött megállapodás alapján folytatódott a magyar vonatkozású románi-

ai levéltári anyagok digitalizáltatása, hazahozatala és jegyzékelése. A két levéltár szakmai együtt-

működéséből fakadóan társintézményünk szakmai lapja főszerkesztőjének tanulmányát Bandi 

István magyarra fordította, amely a Betekintőben jelent meg (Liviu Taranu: A Külügyi Hírszerző 
Központ létrehozása Romániában, 1978. In Betekintő, 2017/1.) 

A Tudományos Főosztály koordinálta a levéltár közművelődési programjait, munkatársai 

részt vettek azok megvalósításában. 

Ezen közművelődési feladatok egyik legismertebb eseménysorozata a 2011 óta működő 

Történelmi KávéháZ, melynek házigazdája Palasik Mária. (A sorozat keretében 2017-ben elhang-

zott előadások szerepelnek a levéltári eseménynaplóban.)

2017 szeptembere óta működik a Dokufilmklub, melynek házigazdája Argejó Éva. Az egyes 

vetítések után a film alkotóival és szakértőkkel beszélgethettek az érdeklődők. (A 2017-ben tar-

tott vetítések a levéltári eseménynaplóban szerepelnek.)

Internetes folyóiratunk, a Betekintő továbbra is őrzi népszerűségét. 2017-ben 21.987 lá-

togató 30.949 esetben kereste fel a periodikát és töltött le/tekintett meg 59.166 oldalt. Bár 

nyelvi okokból elsődlegesen Magyarországról olvasták a lapot (26.795 látogatás – 86,5 %-os 

arány), de voltak olvasóink az Egyesült Államokból (748 alkalom – 2,42 %), Németországból 

(567-szer – 1,83 %) vagy Romániából (504-szer – 1,63 %). A főszerkesztői feladatokat a 2017. 

évi 3. szám szerkesztéséig Krahulcsán Zsolt látta el, december 1-jétől pedig az új főszerkesztő 

Papp István lett.

•	 A levéltárosok alapszinten összesen 120 doboz, 9 kötet (14,67 ifm) mennyiségű irat-

anyagot rendeztek, középszinten 279 dobozt (33,48 ifm), 432 db mikrofiche kazettát és 

32 db filmtekercset, darabszinten pedig 22 dobozt (2,64 ifm) és 2492 db kartont. A ren-

dezési munkákhoz kapcsolódóan 2017-ben 271 doboznyi (32,52 ifm-nyi) iratanyaghoz 

készült levéltári segédlet.

A TUdOMÁNyOS fELdOLGOZÓ MUNKA

A Történeti Levéltár 2017. évi tudományos munkájának gerincét továbbra is az állambiz-

tonsággal kapcsolatos és az állambiztonság témakörét érintő történettudományi kutatások ad-

ták, emellett a Tudományos Főosztály munkatársai egyre növekvő mértékben vettek részt a Le-

véltár közművelődési feladatainak ellátásában (rendhagyó történelemórák, levéltári látogatások, 

workshopok szervezésében), a magániratok gyűjtésében és az oral history interjúk készítésében is.

A Tudományos Főosztály munkatársai 2017-ben 5 monográfiát jelentettek meg:

•	 Borvendég Zsuzsanna: Az „impexek” kora. Külkereskedelmi fedéssel folytatott pénzkivo-
nás a „népgazdaságból” a Kádár-rendszer idején az állambiztonsági iratok tükrében;

•	 Müller Rolf : Az erőszak neve: Péter Gábor. Az ÁVH vezetőjének élete; Palasik Mária: 

Parlamentarizmustól a diktatúráig (1944–1949);

•	 Papp István: Fehér Lajos. Egy népi kommunista politikus pályaképe;
•	 Szekér Nóra: Titkos társaság. A Magyar Testvéri Közösség története;
•	 Petrás Éva: Jehova Tanúi története 1945 és 1989 között. Társszerzők: Fazekas Csaba – 

Jakab Attila – Szita Szabolcs).

A fentieken kívül hat szerkesztett kötetet tettek közzé (közülük 1 angol nyelven jelent meg 

Magyarországon), valamint 61 tanulmányt, közleményt, könyvfejezetet, recenziót és egyéb publi-

kációt jelentettek meg (ezek közül 10 külföldön jelent meg, 7 angolul, 1 szlovákul, 1 románul, 1 pe-

dig magyarul). Az egyéb, főként tudományos ismeretterjesztő írások száma öt, a leadott, megjele-

nés alatt álló tanulmányok száma pedig hét. Az osztály munkatársai 2017 folyamán 54 tudományos 

előadást tartottak, ebből tízet angol nyelven (nyolcat külföldön, kettőt idehaza).

A Tudományos Főosztály munkatársai részt vettek a Levéltár nemzetközi kapcsolatainak szer-

vezésében is. Palasik Mária Gyarmati Györggyel közösen megszerkesztette a European Network of 

Official Authorities in Charge of the Secret – Police Files, a volt szocialista országok állambizton-

sági iratait őrző intézményekkel közös tartott konferencia kötetét (Continuities – Discontinuities: 
Secret Services after Stalin’s Death in Communist Central and Eastern Europe), Palasik Mária 

tartotta a szerzőkkel a kapcsolatot a szerkesztés és a kiadói munkálatok során. Petrás Éva meg-

szervezte a Cseh Nemzeti Levéltár (Národní Archiv) küldöttségének 2017. június 27-i látogatását 

intézményünkben, egyúttal angol nyelvű levéltárbemutatót is tartott részükre Benefi Gézával kö-

zösen. Petrás Éva koordinálta a 2017. szeptember 11-én a Levéltárban megrendezett Materialising 
Religion in the Secret Police Archive: Methodological, Ethical and Legal Approaches to the Study 
of Religions in Secret Police Archives c. nemzetközi konferenciát. A konferencián angol nyelvű 
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Az osztály munkatársai koordinálják a köz- és felsőoktatási intézményekkel szervezett prog-

ramokat, felkérésre állambiztonságot érintő témában előadásokat tartanak középiskolákban, fel-

sőoktatási intézményekben, illetve középiskolások és egyetemi hallgatók számára foglalkozáso-

kat tartanak a levéltárban. 

Köbel Szilvia a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán felekezeti 

egyházjogot oktatott, emellett három szakdolgozat konzulenseként működött közre. Müller Rolf 

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán tartott órát Magyarország törté-

nete 1945–1989 címmel. Okváth Imre bizottsági tagként vett részt Galambos István: Az 1956-os 
forradalom és szabadságharc előzményei, történései és következményei Várpalotán című doktori 

értekezése munkahelyi majd nyilvános vitáján. Ugyancsak bizottsági tagként vett részt Riskó Mari-

anna: Chira Sándor (1897–1983), a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspökének élete és 

vértanúsága című PhD-dolgozatának munkahelyi vitáján és nyilvános védésén. Papp István bizott-

sági tagként működött közre Medgyesi Konstantin: Demokráciadiskurzus(ok) Magyarországon az 
1945 és 1949 közötti időszakban és időszakról című doktori értekezésének védésén (Szegedi Tudo-

mányegyetem, 2017. november 15.). Palasik Mária és Petrás Éva az OTDK Humántudományi szek-

cióban bírált dolgozatokat. Petrás Éva óraadó az ELTE BTK Történeti Intézet Új- és Jelenkori Magyar 

Történeti Tanszékén, Az állam és az egyházak kapcsolata 1945 és 1989 között címmel tart szemi-

náriumot. Szekér Nóra a Pázmány Péter Tudományegyetem BTK Történelem Tanszékén óraadó, 20. 

századi magyar és egyetemes történelemből tart órákat. 

Müller Rolf a Múlt-kor történelmi magazin szerkesztőbizottságának tagjaként, továbbá a 

Jaffa Kiadó történelmi témájú könyvsorozatának a szerkesztőjeként is tevékenykedett. A sorozat-

ban 2017-ben megjelent: Lágerutazás. Holländer Margit feljegyzései a vészkorszakról és az újra-
kezdésről (1945–1946). Szerk. Szécsényi András – Huhák Heléna. (Jaffa, Budapest, 2017.); Szekér 

Nóra: Titkos társaság. A Magyar Testvéri Közösség története. (Jaffa, Budapest, 2017.); 1956: erőszak 
és emlékezet. Tanulmányok. Szerkesztette: Müller Rolf – Takács Tibor – Tulipán Éva. (Jaffa, Buda-

pest, 2017.). Müller Rolf és Takács Tibor részt vett Az erőszak terei: 1956 című, 2016 októberében 

rendezett konferencia előadásainak írásos változataiból összeállított tanulmánykötet szerkesztési 

munkáiban. Palasik Mária 2005-től a Múltunk című folyóirat tanácsadó testületének tagja. Papp 

István a Betekintő folyóirat szerkesztőjeként tevékenykedett, majd december 1-jével átvette a 

főszerkesztői posztot. Előkészítette a lap szervezeti és tartalmi megújítását, amelyre a főigazgató 

által jóváhagyott koncepciót dolgozott ki. Megszervezte a Nagyítás. 10 éves a Betekintő című 

konferenciát.

Petrás Éva az Egyháztörténeti Szemle szerkesztőbizottsági tagja. Folyamatosan vezette a Baran-

kovics István Alapítvány honlapján a Múltunk jelene c. rovatát. Részt vett a Betekintő szerkesztésében, 

elkészítette a megjelent írások angol nyelvű absztraktjait. A Közi Horváth József Emlékbizottság tag-

jaként közreműködött a 2017. november 4-én indult Közi Horváth Emlékév előkészítésében és szer-

vezésében. Szekér Nóra 2016-tól a Rendszerváltó Archívum, 2017-tól a Magyar Szemle című folyóirat 

szerkesztő bizottságának a tagja. Takács Tibor koordinálta a Levéltár és az MTA Bölcsészettudományi 

Kutatóközpont COURAGE kutatóprogram közös, az Állambiztonság és kulturális ellenállás. Az állam-
biztonsági iratok kutatásának új lehetőségei című konferenciájának szervezését. 

Borvendég Zsuzsanna 2016–2017 folyamán befejezte Az „impexek” kora című könyv 

megírását. Palasik Mária 2015–2017 között a „The Generation of Bright Winds” című projekt ke-

retében a Social Sciences and Humanities Research Council of Canada támogatásával folytatott 

kutatást. Papp István 2017. augusztus 25-én a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Díjban 

részesült. Petrás Éva 2017. május 26. és június 2. közötti kanadai konferencia-részvételét a Hungary 

Initiatives Foundation Conference Participation Scholarship finanszírozta. Palasik Mária 2015. júni-

ustól az e-COST (European Cooperation in Science and Technology) bíráló bizottságának a tagja. 

Papp István a III. szekció levezető elnökeként működött közre a Konferencia Clio Műhelyében című 

rendezvényen (Budapest, ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára, 2017. február 24.) Pet-

rás Éva szekciót vezetett Torontóban, a Ryerson University-n a Hungarian Studies Association of 
Canada és az American Hungarian Educators’ Association által szervezett, 2017. május 27-28-án 

megrendezett nemzetközi konferencián és szakmai tanácsadója volt a Proud and Torn, a University 

of Northern Iowa-n, Cedar Falls-ban koordinált 1945 utáni magyar társadalomtörténeti projektnek.

GAZdÁLKOdÁS

A Levéltár 2017. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzata 808.600.000,- Ft 

volt, melyből a támogatás mértéke 803.600.000,- Ft, a tervezett bevétel 5.000.000,- Ft. A feladat 

ellátására a 2017. évi engedélyezett létszámkeret június 30-ig 99 fő volt, július 1-től 104 fő.

Az előirányzatok alakulása:
•	 A személyi juttatás eredeti előirányzata 438.400.000,- Ft, a módosított előirányzat 485.671.612,- Ft, 

a teljesítés 485.545.112,- Ft. 

A növekedésre a fedezetet nyújtotta:
– céltartalékból kompenzációra 1301/2017. (VI.7.) Korm. hat. alapján +1.918.000.- Ft, 

– előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványból +318.711.- Ft,

– 2017. július 6-tól illetménykiegészítés emelkedés miatti többletforrásként 30.183.000.- Ft,

– az 1445/2017. (VII.6.) Korm. határozat alapján a Levéltár 2017. évi feladatellátásához 

szükséges pénzügyi többletforrásként +11.475.000.- Ft,

– többletbevételből béren kívüli juttatásra +3.348.032.- Ft,

– 430/2016.(XII.15.) Korm. rendelet alapján a garantált bérminimum kiegészítésre kapott 

3.385.000.- Ft,

– beruházási kiadásokra -3.276.632.- Ft,

– dologi kiadásokra -79.499.- Ft került átcsoportosításra.

Az előirányzat maradványa 126.500.- Ft, amely a kompenzáció maradványaként kötelezettség-

vállalással terhelt, a 2017. december havi illetménnyel kifizetésre került. 

•	 A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 123.600.000.- Ft, a módosított előirányzat 

117.878.882.- Ft, a teljesítés 117.851.052.- Ft volt. 
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A növekedésre fedezetet biztosított: 
– a kompenzáció kiegészítés járulék része +422.000.- Ft,

– az 1445/2017.(VII.6.) Korm. határozat alapján a Levéltár 2017. évi feladatellátásához 

szükséges pénzügyi többletforrásként 2.525.000.- Ft,

– beruházási kiadásokra átcsoportosítás -91.197.- Ft,

– dologi kiadásokról +2.500.000.- Ft, 

– a szociális hozzájárulási adó befizetési kötelezettségre átcsoportosítás -18.518.000.- Ft,

– a garantált bérminimum kiegészítés járulék része +745.000.- Ft,

– az illetménykiegészítés emelkedés járulék része +6.640.000.- Ft,

– az előző évi maradványból +56.079.- Ft.

A járulékok maradványa 27.830,- Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt, a kompenzáció után 

fizetendő szociális hozzájárulási adó.

•	 A dologi kiadások eredeti előirányzata 177.300.000.- Ft, módosított előirányzata 166.287.932.- Ft 

volt. A teljesítés 163.991.313.- Ft. 

A növekedésre fedezetet nyújtott: 
– az előirányzat maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg +4.055.646.- Ft,

– munkaadókat terhelő járulékra -2.500.000.- Ft, 

– dologi kiadásokból beruházásra -13.242.938.- Ft,

– dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön visszafizetett részből +405.605.- Ft, 

– többletbevételből +190.120.- Ft,

– személyi juttatásból 79.499.- Ft került átcsoportosításra. 

A dologi kiadás 2017. évi maradványa 2.296.619.- Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt. 

Az engedélyezett előirányzat szinten tartását előretervezéssel, az előző évekhez hasonlóan tu-

datos, költség-hatékony beszerzésekkel oldottuk meg. A készletek takarékos beszerzésére töre-

kedtünk. A két éve elkezdett informatikai fejlesztések, nyomtató- és fénymásolócserék hatása 

idén már megjelenik a szolgáltatási kiadások csökkenésében: a karbantartási kiadások a felére 

csökkentek ezáltal. Odafigyeltünk a saját munkaerő alkalmazására is, csak nagyon indokolt eset-

ben vettünk igénybe szakmai tevékenységet segítő szolgáltatáshoz külső személyt. Így ezen a 

rovaton is megtakarítást tudtunk elérni.

•	 Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 0,- Ft, módosított előirányzata 18.518.000.- 

Ft volt. A teljesítés 18.518.000.- Ft. A növekedésre a fedezetet a szociális hozzájárulási adó befi-

zetési kötelezettségről történő -18.518.000.- Ft átcsoportosítás biztosította. 2017-ben csökkent 

27%-ról 22%-ra a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség. A költségvetésben már jó-

váhagyott összeg és a csökkentett befizetési kötelezettség közötti 5%-os különbözetet kellett 

egyéb elvonás címszó alatt a költségvetésbe visszafizetni.

•	 Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 55.000.000.- Ft, módosított előirányza-

ta 297.498.022.- Ft volt, amelyből a teljesítés 90.874.826.- Ft.

A növekedésre fedezetet nyújtott: 
– dologi kiadásokból beruházási kiadásokra +13.242.938.- Ft,

– személyi juttatásból +3.276.632.- Ft,

– munkaadókat terhelő járulékról +91.197.- Ft,

– 1445/2017.(VII.6.) Korm. határozat alapján a Levéltár 2017. évi feladatellátásához szüksé-

ges pénzügyi többletforrásként +211.000.000.- Ft,

– felújítási kiadásokból +14.300.000.- Ft,

– többletbevételből 547.210.- Ft,

– dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön visszafizetett részletekből +40.045.- Ft át csopor tosí tása.

A Levéltár számítógépes hálózatának és informatikai szolgáltatásainak hatékonyabb 

működtetése érdekében informatikai eszközök beszerzésére 50.000.000.- Ft-ot fordítottunk (új 

nyomtatók, számítógépek, monitorok beszerzése, valamint tároló bővítés, szerver infrasruktúra 

bővítés és a mentési rendszer bővítése). Az egyre gyakrabban meghibásodó, s ezáltal magas 

karbantartási költséget igénylő gépjárművet lecseréltük egy újra, mely 8.000.000.- Ft-ba került. 

Folytattuk a padlószőnyegek és bútorok cseréjét azokban a szobákban, amelyek már alkal-

matlanok voltak munkavégzésre 1.500.0000.- Ft értékben. Szoftverfejlesztésre és felhasználói 

licenszekre 16.500.000.- Ft-ot fordítottunk. A Levéltár épületében kialakítandó irattár, valamint 

az Eötvös utca 5. szám alatti önkormányzati ingatlan (piac) épületében kialakítandó irodák 

tervezési költsége 4.200.000.- Ft volt. Könyvek vásárlására 251.348.- Ft-ot, valamint fotók vásár-

lására 200.000.- Ft-ot fordítottunk. Az iratraktárban speciális fém irattároló szekrények beszer-

zése 1.000.000,- Ft értékben történt.

Az intézményi beruházás előirányzaton 206.623.196.- Ft előirányzat maradvány keletkezett, 

mely kötelezettségvállalással nem terhelt. Ez a 2018. évben a Levéltár épületében irodák irat-

tárrá, fotótárrá átalakítására, valamint a Hunyadi téri piac Eötvös utca 5. szám alatti fejépülete 2. 

emeletén kialakítandó irodák megvalósítására szükséges összeg.

•	 Felújítási kiadások eredeti előirányzata 14.300.000.- Ft, módosított előirányzata 10.000.000,- Ft 

volt, melyből a teljesítés 0.- Ft.

A Levéltár a felújítási kiadásait átcsoportosította a dologi kiadások karbantartás, kisjavítás előirány-

zatára, valamint a beruházási kiadásokra. A megmaradt 10.000.000,- Ft kötelezettségvállalással 

nem terhelt maradvány, melyet a 1445/2017.(VII.6.) Korm. határozat alapján a Levéltár 2017. évi 

feladatellátásához szükséges pénzügyi többletforrásként kapta a Levéltár épületében eszközlendő 

felújítások fedezetére. Felhasználására 2018-ban kerülhet sor.

•	 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre (lakáskölcsön) eredeti 

előirányzata 0.- Ft, módosított előirányzata 400.000.- Ft, melyből a teljesítés 400.000.- Ft lett. A 

Levéltár nem tervezhet ilyen jogcímen előirányzatot, csak a már kint lévő kölcsönállományból 

a dolgozók által visszafizetett törlesztő részleteket fordíthatja újbóli folyósításra. 2017-ben egy 

dolgozónk részesült ilyen kölcsönben.

•	 Intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 5.000.000.- Ft, a módosított előirányzat 

5.731.030.- Ft, a teljesítés 5.731.030.- Ft volt. A többletbevételt a kiadási kiemelt előirányzat jog-

címeken használtuk fel.

•	 Működési célú támogatás előirányzata 14.000.000.- Ft, mely az 1445/2017.(VII.6.) Korm. határo-

zat alapján a Levéltár 2017.évi feladatellátásához szükséges pénzügyi többletforrásként kapott 

+14.000.000.- Ft-ból tevődik össze.
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•	 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 221.000.000.- Ft, mely az 1445/2017. 

(VII.6.) Korm. határozat alapján a Levéltár 2017. évi feladatellátásához szükséges pénzügyi több-

letforrásként kapott +221.000.000.- Ft.

•	 Felhalmozási bevétel előirányzata 3.354.332.- Ft, mely 1 db gépjármű eladásából származó 

bevétel, valamint a Levéltárban lefolytatott selejtezés után, a munkatársak által megvásárolt 

eszközök ellenértéke. A többletbevételt a személyi juttatások kiadásainak fedezetére csoporto-

sította át a Levéltár.

•	 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata 845.650.- Ft, mely a munkatársaknak folyó-

sított lakáskölcsön támogatás törlesztő részleteiből befolyt összeg. Ezen előirányzaton kelet-

kezett többletbevételből 1 fő részesült 400.000.- Ft kölcsönben. A fennmaradó rész a dologi 

kiadásokra lett átcsoportosítva. 

•	 Finanszírozási bevételek eredeti előirányzata 803.600.000.- Ft, módosított előirányzata 

851.323.436.- Ft, a teljesítés 851.323.436.- Ft volt. 

– A támogatás előirányzat növekedés a 1301/2017. (VI.7.) Korm. határozat alapján kom-

penzációra és annak járulékainak fedezetére kapott +2.340.000.- Ft többlettámogatás,

– 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet alapján a garantált bérminimum kiegészítésre kapott 

4.130.000.-Ft, 

– 2016. évi 4.430.436.- Ft előirányzat maradvány felhasználása

– 2017. VII. 6-tól illetménykiegészítés emelkedés miatti többletforrásként folyósított 

36.823.000.- Ft.

A 2017. évi előirányzat-maradvány főbb jogcímei: 
Kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradvány:  2.450.949,- Ft

– Személyi juttatások:  126.500.- Ft,

– Munkaadókat terhelő járulék: 27.830.- Ft,

– Dologi kiadások: 2.296.619.- Ft.

Kötelezettség-vállalással nem terhelt előirányzat maradvány:  216.623.196,- Ft.

A Levéltárnak kincstári vagyonhasznosításból származó bevétele nem volt. Az intézmény vállal-

kozási tevékenységet nem folytat.

A 2017. évi gazdálkodásunkat a 2014. évben átalakított államháztartási számvitel és adózási 

jogszabályok figyelembevételével, azok többször módosított, hatályos rendelkezéseinek meg-

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

– az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, mely már a kiadás 

évében és 2014. évben is többször módosult:

	 •	 a	307/2013.	(VIII.14.)	Korm.	rendelettel,

	 •	 a	497/2013.(XII.	29.)	Korm.	rendelettel,

	 •	 a	23/2014.	(II.	6.)	Korm.	rendelettel,

	 •	 a	159/2014.	(VI.	30.)	Korm.	rendelettel,

	 •	 a	284/2014.	(XI.	20.)	Korm.	rendelettel,

	 •	 a	397/2014.	(XII.	31.)	Korm.	rendelettel,

– az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról 

szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet,

– az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszá-

molási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet,

– a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazotok osztályozási 

rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet.

A Levéltár gazdálkodását és a vonatkozó belső szabályzatokat a megváltozott jogszabá-

lyoknak megfelelően átalakította, illetve módosította. Összességében a Levéltár alapító 

okiratában meghatározott feladatok ellátását a gazdaságosság, hatékonyság, átláthatóság és 

ellenőrizhetőség jellemzi. A Levéltár pénzügyi működése szabályos, hatékony és rendezett.

Összeállította: Bikki István, Cseh Gergő Bendegúz
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pUBLIKÁcIÓK 2017

BANdI ISTVÁN
Tanulmány, közlemény önálló kiadványban

A bencés rend esztergomi Szent István Gimnáziuma az 1945-ös újrakezdéstől az államo-

sításig. In Bencések a pártállami diktatúra idején, 1. A Pannonhalmi Főapátságban 2016. 
február 18–19-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett változata. Szerkesz-

tette: Dénesi Tamás, Boros Zoltán. Pannonhalma, Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, 2017. 

61–80. (Studia ex Archivo Sancti Martini edita, 1.)

Idegen nyelvű munka
Dismantling the state security apparatus. The Romanian secret services from 1948 to 

2016: performance, legality, transparency. (Társszerző: Stefano Bottoni) In Memory of 
Nations. Democratic Transition Guide.  Ed. Pavel Žáček, Natálie Maráková. Prague, Natio-

nal Endowment for Democracy, 2017. 7–19. 

Regime Archives, An overview of the CNSAS, In Memory of Nations. Democratic Transition 
Guide.   Ed. Pavel Žáček, Natálie Maráková. Prague, National Endowment for Democracy, 

2017. 20–24.

Combinații operative ale serviciilor secrete maghiare îndreptate împotriva Vaticanului cu 

conexiuni românești (1955–1975). In După 25 de ani. Evaluări şi reevaluări istoriografice 
privind comunismul. Ed. Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu. Bucureşti, Editura Polirom, 

2017. 61–74.

BARÁTh MAGdOLNA
Önálló tudományos könyv

A szovjet tényező. Szovjet tanácsadók Magyarországon. Budapest, Gondolat Kiadó, 2017. 254.

BIKKI ISTVÁN
Jelentés

Az egykori állambiztonság mágnesszalagjainak 1990 utáni sorsa. In A Nemzeti Emlékezet 
Bizottsága és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára közös munkacsoportjá-
nak jelentése az 1990 előtti állambiztonsági szervek mágnesszalagokon megőrzött adat-
állományának vizsgálatáról. 50–67. https//www.neb.hu/asset/phpoj7mWy.pdf
Az egykori Egységes Gépi Prioráló Rendszer „G”, „H” és „K” adattárai vizsgálatának tapasztala-

tai. (Társszerzők: Cseh Gergő Bendegúz, Kutrucz Katalin, Tóth Eszter et al.) In A Nemzeti Em-
lékezet Bizottsága és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára közös munkacso-
portjának jelentése az 1990 előtti állambiztonsági szervek mágnesszalagokon megőrzött 
adatállományának vizsgálatáról. 68–86. https//www.neb.hu/asset/phpoj7mWy.pdf
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BORVENdÉG ZSUZSANNA
Önálló tudományos könyv

Az „impexek” kora. Külkereskedelmi fedéssel folytatott pénzkivonás a népgazdaságból” a 
Kádár-rendszer idején az állambiztonsági iratok tükrében. Budapest, Nemzeti Emlékezet 
Bizottsága, 2017. 191.

Tanulmány, közlemény önálló kötetben
Egy levélellenőr kalandja az amerikai hírszerzéssel. Hollósi Péter államvédelmi alezredes 
disszidálásának és hazaszökésének története. In Epizódok a titkok házából. A politikai 
rendőrség mindennapjai 1956 után. Szerkesztette: Okváth Imre, Palasik Mária. Budapest − 
Pécs, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára − Kronosz Kiadó, 2017. 13−27.

Tanulmány, közlemény folyóiratban
Fél lábbal a kapitalizmusban. A vegyesvállalatok szerepe és jelentősége a hírszerzés és a 
gazdaság területén az 1970-es és 1980-as években. Betekintő, 2017/4. 
www.betekinto.hu/2017_4_borvendeg

Népszerűsítő írások
Gazdasági lobbik a Kádár-rendszerben. Olajügyek a szocializmusban, 3. Interpress Magazin, 
2017/10. 42–48.
Gazdasági lobbik a Kádár-rendszerben. Olajügyek a szocializmusban, 2. Interpress Magazin, 
2017/9. 60–65.
Gazdasági lobbik a Kádár-rendszerben. Olajügyek a szocializmusban, 1. Interpress Magazin, 
2017/8. 40–45.
Gazdasági lobbik a Kádár-rendszerben. A Videoton-Waltham titokzatos ügyei. Interpress Ma-
gazin, 2017/7. 72–77.
A politikailag korrekt tájékoztatás hőskora. Interpress Magazin, 2017/2. 52–60.

Külföldön megjelent idegen nyelvű tanulmány
Target Sighted on the Horizon: Hungarian State Security and Political Emigration. In 
Politický exil z krajín strednej a východnej Európy. Motívy, stratégie, aktivity a perspektívy 
na Východe a Západe, 1945–1989. = Political Exile from Central and Eastern Europe. 
Motives, Strategies, Activities and Perception in the East and the West 1945–1989. Ed. 
Peter Jašek. Pozsony, Ústav Parmäti Národa, 2017. 258–276.

cSEh GERGő BENdEGúZ
Tanulmány, közlemény önálló kötetben

A magyar állambiztonsági szervek nyilvántartásának számítógépesítése. (Társszerző: Tóth 

Eszter) In EÁrchívum: Tanulmányok Erdész Ádám 60. születésnapjára tisztelettel. Szerkesz-

tette: Héjja Julianna Erika, Sáfár Gyula. Gyula, MNL Békés Megyei Levéltára, 2017. 109–127.

Issues of Authenticity, Data Protection and Publicity in the Management of the Hungarian 

State Security Documents. in: Values in Transition. Perspectives on the Past, Present and 
Future of the Archival Profession. (ed.: Hildo Van Engen). The Hague, 2017.

Tanulmány, közlemény folyóiratban
Beszámoló a Levéltári Szakfelügyelet 2016. évi munkájáról. Levéltári Szemle, 2017/2. sz. 5-16.

Jelentés
A magyar állambiztonsági szervek központi nyilvántartási rendszere és annak számító-

gépesítése (1962–1990) (Társszerző: Tóth Eszter) In A Nemzeti Emlékezet Bizottsága és az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára közös munkacsoportjának jelentése az 
1990 előtti állambiztonsági szervek mágnesszalagokon megőrzött adatállományának 
vizsgálatáról. 9–49. https//www.neb.hu/asset/phpoj7mWy.pdf
Az egykori Egységes Gépi Prioráló Rendszer „G”, „H” és „K” adattárai vizsgálatának tapaszta-

latai. (Társszerzők: Bikki István, Kutrucz Katalin, Tóth Eszter et al.) In A Nemzeti Emlékezet 
Bizottsága és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára közös munkacsoportjá-
nak jelentése az 1990 előtti állambiztonsági szervek mágnesszalagokon megőrzött adat-
állományának vizsgálatáról. 68–86. https//www.neb.hu/asset/phpoj7mWy.pdf

cSERÉNyI-ZSITNyÁNyI ILdIKÓ
Tanulmány, közlemény önálló kötetben

Hálókocsi-kalauzok. „Legalizált” csempészet a közlekedési elhárításnál. In Epizódok a tit-
kok házából. A politikai rendőrség mindennapjai 1956 után. Szerkesztette: Okváth Imre, 

Palasik Mária. Budapest − Pécs, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára − Kronosz 

Kiadó, 2017. 29−49.

Tanulmány, közlemény folyóiratban
Kummer Ferenc – a lakatosból lett bányamérnök. Betekintő, 2017/4. 

www.betekinto.hu/2017_4_cserenyi_zsitnyanyi

EhRENBERGER RÓBERT
Tanulmány, közlemény folyóiratban

A BM III/V. Csoportfőnökség szervezettörténete 1962–1971 között. Betekintő, 2017/3. 

www.betekinto.hu/2017_3_ehrenberger

GyARMATI GyÖRGy
Könyvrész, fejezet

A titkok háza − és környéke. (Előszó). In Epizódok a titkok házából. A politikai rendőr-
ség mindennapjai 1956 után. Szerkesztette: Okváth Imre, Palasik Mária. Budapest − Pécs, 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára − Kronosz Kiadó, 2017. 7−12.

Szerkesztett kötet
Continuities – Discontinuities: Secret Services after Stalin’s Death in Communist Central 
and Eastern Europe. (Társszerkesztő: Palasik Mária) Budapest – Pécs, Állambiztonsági Szol-

gálatok Történeti Levéltára – Kronosz Kiadó, 2017. 174. 

Tanulmány, közlemény önálló kötetben
Bibó István jelenléte és távolléte, avagy meghívás-kiebrudalás algoritmusa a magyar köz-

életben, közgondolkodásban. In A demokratikus értelmiség válaszútjai 1945 után: Egy 
akadémiai ülésszak előadásai. Szerkesztette: Papp Gábor. Budapest, Kossuth Kiadó, 2017. 

196–213.

http://www.betekinto.hu/2017_4_
http://www.betekinto.hu/2017_4_cserenyi_zsitnyanyi
http://www.betekinto.hu/2017_3_ehrenberger
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Magyarországon megjelent idegen nyelvű tanulmányok
Continuities and Disscontinuities after Stalin Death. (Társszerző: Palasik Mária) In Con-
tinuities – Discontinuities: Secret Services after Stalin’s Death in Communist Central 
and Eastern Europe. Szerkesztette: Gyarmati György, Palasik Mária. Budapest – Pécs, 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – Kronosz Kiadó, 2017. 7–25. 

Hectic De-Stalinization and the Secret Sercices in Hungary, 1953-56. (Társszerző: Palasik 

Mária) In Continuities – Discontinuities: Secret Services after Stalin’s Death in Communist 
Central and Eastern Europe. Szerkesztette: Gyarmati György, Palasik Mária. Budapest – 

Pécs, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – Kronosz Kiadó, 2017. 25–47.

KIS-KApIN RÓBERT
Tanulmány, közlemény folyóiratban

Egy kitelepített író Balatonfüreden. Északipart Magazin, 2017. 106–108.

KÓNyÁNÉ KUTRUcZ KATALIN
Önálló tudományos könyv

Ügynöksorsok – Ügynök? Sorsok? A hálózati lét sokfélesége és a megismerés korlátai. 
(Társszerző: Petrikné Vámos Ida) Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017. 280.

Jelentés
Bevezető. (Társszerző: Kiss Réka) In A Nemzeti Emlékezet Bizottsága és az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára közös munkacsoportjának jelentése az 1990 előtti állam-
biztonsági szervek mágnesszalagokon megőrzött adatállományának vizsgálatáról. 5–8. 

https//www.neb.hu/asset/phpoj7mWy.pdf
Az egykori Egységes Gépi Prioráló Rendszer „G”, „H” és „K” adattárai vizsgálatának tapaszta-

latai. (Társszerzők: Bikki István, Cseh Gergő Bendegúz, Tóth Eszter et al.) In A Nemzeti Emlé-
kezet Bizottsága és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára közös munkacso-
portjának jelentése az 1990 előtti állambiztonsági szervek mágnesszalagokon megőrzött 
adatállományának vizsgálatáról. 68–86. https//www.neb.hu/asset/phpoj7mWy.pdf

KÖBEL SZILVIA
Tanulmány, közlemény önálló kötetben

A „fennálló rend” elleni bűncselekmények vizsgálata a nyolcvanas években. In Epizódok 
a titkok házából. A politikai rendőrség mindennapjai 1956 után. Szerkesztette: Okváth 

Imre, Palasik Mária. Budapest − Pécs, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára − 

Kronosz Kiadó, 2017. 51−68.

Tanulmány, közlemény folyóiratban
„Nem elsősorban egyházpolitikai kérdésekről van szó…” Betekintő, 2017/2. 

www.betekinto.hu/2017_2_kobel

KRAhULcSÁN ZSOLT
Tanulmányok, közlemények önálló kiadványokban

Az IBUSZ vezérigazgató-helyettesének esete a magyar kémelhárítással. Marton Já-

nos ügye. In Epizódok a titkok házából. A politikai rendőrség mindennapjai 1956 után. 

Szerkesztette: Okváth Imre, Palasik Mária. Budapest – Pécs, Állambiztonsági Szolgálatok 

Történeti Levéltára – Kronosz Kiadó, 2017. 69–113.

 A lila füzet. A Nagy Imre és társai ügy vizsgálatában részt vevő állambiztonsági állomány 

jellemzői, 1957–1958. In 1956: Erőszak és emlékezet. Szerkesztette: Müller Rolf, Takács Ti-

bor, Tulipán Éva. Budapest, Jaffa Kiadó, 2017. 179–203.

Külföldön megjelent magyar nyelvű tanulmány
A megtorlás arcai. A BM Politikai Nyomozó Főosztálya Vizsgálati Osztályának személyi ál-

lománya a megtorlások éveiben (1956–1962). In Megkötések nélkül 1956-ról. Beregszász, 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2017. 54–77.

MÉSZÁROS dÁNIEL
Tanulmány, közlemény folyóiratban

Családi Örökség. Betekintő, 2017/3. www.betekinto.hu/2017_3_meszaros

MüLLER ROLf
Önálló tudományos könyv

Az erőszak neve: Péter Gábor. Az ÁVH vezetőjének élete. Budapest, Jaffa Kiadó, 2017. 292. 
Szerkesztett kötet

1956: erőszak és emlékezet. Tanulmányok. (Társszerkesztő: Takács Tibor, Tulipán Éva) Bu-
dapest, Jaffa Kiadó, 2017. 205. 

Tanulmányok, közlemények önálló kiadványokban
Helykeresés. Fedett objektumok, fedővállalatok. In Epizódok a titkok házából. A politikai 
rendőrség mindennapjai 1956 után. Szerkesztette: Okváth Imre, Palasik Mária. Budapest 
– Pécs, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – Kronosz Kiadó, 2017, 115–136. 
Kószáló a forradalmi térben. Látvány, fénykép és emlékezet. In 1956: erőszak és emléke-
zet. Tanulmányok. Szerkesztette: Müller Rolf, Takács Tibor, Tulipán Éva. Budapest, Jaffa 
Kiadó, 2017. 47–77. 

Tanulmányok, közlemények folyóiratokban
Erőszakszámadás. Betekintő, 2017/4. www.betekinto.hu/2017_4_muller 
Az erőszakról erőszakmentesen. (Társszerzők: Takács Tibor, Tulipán Éva) Kommentár, 
2017/4. 69–70. 

Recenzió
Permanens háború a nulla évben. Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-
ben. Szerkesztette: Csikós Gábor, Kiss Réka, Ö. Kovács József. Budapest, MTA BTK – NEB, 
2017. Történelmi Szemle, 2017/2. 341–345. 

OKVÁTh IMRE
Szerkesztett kötet

Epizódok a titkok házából. A politikai rendőrség mindennapjai 1956 után. (Társszerkesztő: 

Palasik Mária) Budapest − Pécs, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára − Kronosz 

Kiadó, 2017. 305.

http://www.betekinto.hu/2017_2_kobel
http://www.betekinto.hu/2017_3_meszaros
http://www.betekinto.hu/2017_4_muller


42 43

Tanulmány, közlemény önálló kötetben
A katonai elhárítás és a nyugati katonai attasék „játszmái”. In Epizódok a titkok házából. 
A politikai rendőrség mindennapjai 1956 után. Szerkesztette: Okváth Imre, Palasik Mária. 
Budapest − Pécs, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára − Kronosz Kiadó, 2017. 
137−157.
A fegyveres testületek megszervezése és működése, 1945. január – november. In Remény 
és realitás. Magyarország 1945. Szerkesztette: Horváth Zsolt, Kiss Réka. Budapest, Nem-
zeti Emlékezet Bizottsága, 2017. 125–156.

Recenzió
Illésfalvi Péter: „Gyopár a sapkánk dísze”. A hegyivadásztiszt-képzés a magyar királyi 
honvéd Ludovika Akadémián. Budapest, Írott Szó Alapítvány – Magyar Napló, 2015. Had-
történelmi Közlemények, 2017/3. 893–898.

ORBÁN-SchwARZKOpf BALÁZS
Tanulmány, közlemény önálló kiadványban

A népgazdaság és társadalmi tulajdon védelme az 1970-es és 80-as évek fordulóján az 
állambiztonsági iratok tükrében. In Lépések a gazdasági teljhatalom felé 1945–1948. 
Szerkesztette: Bank Barbara, Germuska Pál. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 
2017. 119–165.

Tanulmányok, közlemények folyóiratokban
Kadhafi esete a magyar hadiiparral. Líbiai–magyar kapcsolatok a „Szahara” fedőnevű prog-
ram tükrében – Válogatás az állambiztonsági szervek napi operatív információs jelentései-
ből. Arc és Álarc, 2017/2. 49–62. 
Merénylet a kolumbiai nagykövet ellen. Betekintő, 2017/3. www.betekinto.hu/2017_3_orban
Célkeresztben Abu Nidal – Átfogó kép egy terrorszervezet állambiztonsági megfigyelésé-
ről a 80-as években. Arc és Álarc, 2017/3–4. 45–70. 
Fegyver, szex, drog és rock’n roll a 80-as években – Szemelvények a fegyver- és kábító-
szer-kereskedelem, valamint a terrorizmus kutatható állambiztonsági irataiból. Betekintő, 
2017/4. www.betekinto.hu/2017_4_orban

ORGOVÁNyI ISTVÁN
Tanulmányok, közlemények folyóiratban

Disszidálási kísérletek földön, vízen, levegőben. Betekintő, 2017/2. 

www.betekinto.hu/2017_2_orgovanyi
Menekülés a Vasfüggönyön át. Betekintő, 2017/1. www.betekinto.hu/2017_1_orgovanyi

pALASIK MÁRIA
Önálló tudományos könyv

Parlamentarizmustól a diktatúráig (1944–1949). A magyar országgyűlés története. Buda-

pest, Országgyűlés Hivatala, 2017. 464.

Szerkesztett kötet
Continuities – Discontinuities: Secret Services after Stalin’s Death in Communist Central 

and Eastern Europe. (Társszerkesztő: Gyarmati György) Budapest – Pécs, Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára – Kronosz Kiadó, 2017. 174. 
Epizódok a titkok házából. A politikai rendőrség mindennapjai 1956 után. (Társszerkesz-
tő: Okváth Imre) Budapest − Pécs, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára − Kro-
nosz Kiadó, 2017. 305.

Tanulmányok, közlemények önálló kötetben
Szent-Györgyi Albert és Bay Zoltán válaszútjai 1945–1948. In A demokratikus értelmiség 
válaszútjai 1945 után: Egy akadémiai ülésszak előadásai. Szerkesztette: Papp Gábor. Bu-
dapest, Kossuth Kiadó, 2017. 71–101.
 A forradalom előestéi a Műegyetemen. In Forradalom közelnézetből. Az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc vidéki eseményei. Szerkesztette: Miklós Péter. Hódmezővásár-
hely, Emlékpont, 2017. 9–21. (Emlékpont Könyvek, 5.)
A szolgálati helyéről eltűnt hírszerző. Az USA-ban politikai menedékjogért folyamodó 
Szabó László története. In Epizódok a titkok házából. A politikai rendőrség mindennapjai 
1956 után. Szerkesztette: Okváth Imre, Palasik Mária. Budapest − Pécs, Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára − Kronosz Kiadó, 2017. 159−203.

Tanulmány, közlemény folyóiratban
Illegalitásban a Rákosi-korszakban – Hortobágyi János története. Betekintő, 2017/4. 
www.betekinto.hu/2017_4_palasik

Magyarországon megjelent idegen nyelvű tanulmányok
Continuities and Disscontinuities after Stalin Death. (Társszerző: Gyarmati György) In 
Continuities – Discontinuities: Secret Services after Stalin’s Death in Communist Cen-
tral and Eastern Europe. Szerkesztette: Gyarmati György, Palasik Mária. Budapest – Pécs, 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – Kronosz Kiadó, 2017. 7–25. 
Hectic De-Stalinization and the Secret Sercices in Hungary, 1953-56. (Társszerző: Gyarma-
ti György) In Continuities – Discontinuities: Secret Services after Stalin’s Death in Commu-
nist Central and Eastern Europe. Szerkesztette: Gyarmati György, Palasik Mária. Budapest 

– Pécs, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – Kronosz Kiadó, 2017. 25–47.

pApp ISTVÁN
Önálló tudományos könyv 

Fehér Lajos. Egy népi kommunista politikus pályaképe. Budapest – Pécs, Állambiztonsági 

Szolgálatok Történeti levéltára – Kronosz Kiadó, 2017. 445. 

Tanulmány, közlemény önálló kiadványban 
A szövetkezeti kocsma és a nőtanács irodája, avagy találkozási lakások Csorváson: állam-

biztonsági mikrotörténet. In Epizódok a titkok házából. A politikai rendőrség mindennap-
jai 1956 után. Szerkesztette: Okváth Imre, Palasik Mária. Budapest – Pécs, Állambiztonsági 

Szolgálatok Történeti Levéltára – Kronosz Kiadó, 2017. 205–251.

Tanulmány, közlemény folyóiratban
Nagyítás. Gondolatok a 10 éves Betekintőről. Betekintő, 2017/4. 

www.betekinto.hu/2017_4_papp

http://www.betekinto.hu/2017_3_orban
http://www.betekinto.hu/2017_4_orban
http://www.betekinto.hu/2017_2_orgovanyi
http://www.betekinto.hu/2017_1_orgovanyi
http://www.betekinto.hu/2017_4_palasik
http://www.betekinto.hu/2017_4_papp
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Recenziók 
Székelység, szakértelem, politika – Dimény Imre visszaemlékezéseiről. – Göröngyös út. 
Dimény Imre életútja. Szerkesztette: Varga Zsuzsanna. Gazdálkodás, 2017/6. 551–553.
Egy dzsentri polgár Sáros vármegyéből – Gali Máté: Berzeviczy Albert – A márványarcú 
miniszter. Heti Válasz, 2017. december 7. XIV. évf. 49. szám 41.
Horthy-ösztöndíjjal a Központi Bizottságba. – Göröngyös út. Dimény Imre életútja. Szer-
kesztette: Varga Zsuzsanna. Betekintő, 2017/3. www.betekinto.hu/2017_3_papp 
Felszín alatti hullámok – Király István: Napló 1956–1989. Kommentár, 2017/3. 97–103. 
A kulák kocsmáros és a városi parasztlány – Izinger Anna: Víghék. Magyar Nemzet, 2017. 
július 29-30. LXXX. évf. 175. szám 29.
A populizmus magyar válfaja – Bartha Ákos: Populizmus, népiség, modernizáció. Magyar 
Nemzet, 2017. július 1–2. LXXX. évf. 151. szám 29. 
Sajátos hídszerep – Király István: Napló 1956–1989. Magyar Nemzet, 2017. május 6–7. 
LXXX. évf. 104. szám 29.
A kis lépések nagymestere – Simon Attila – Tóth László: Kis lépések nagy politikusa. Szent-
Ivány József, a politikus és művelődésszervező. Magyar Nemzet, 2017. április 8–9. LXXX. 
évf. 83. szám 29.
Nyírcsaholyi Lüszisztraték – Farkas Gyöngyi. Lázadó falvak. Kollektivizálás elleni tüntetések a vidéki 
Magyarországon (1951–1961). Magyar Nemzet, 2017. március 18–19. LXXX. évf. 65. szám 29. 
A Práter utcaiak görög parancsnoka – Markó György: Hellasztól a Práter utcáig – Egy 
görög szabadságharcos a magyar forradalomban. André Konstandinidisz (1917–1956). 
Magyar Nemzet, 2017. március 4–5. LXXX. évf. 54. szám 29.
Nagyesszé a forradalomról. – Rainer M. János: Az 1956-os magyar forradalom. Betekintő, 
2016/4. www.betekinto.hu/2016_4_papp

pETRÁS ÉVA
Könyvrész, fejezet

Jehova Tanúi története 1945 és 1989 között. In A Magyarországi Jehova Tanúi Egyház törté-
nete a kezdetektől napjainkig. Fazekas Csaba et al. Budapest, Gondolat Kiadó, 2017. 203–269.

A kereszténydemokrata emigráció és 1956. In Magyar kereszténydemokraták és 1956. 

Szerkesztette: Kiss Mária Rita. Budapest, Barankovics István Alapítvány, 2017. 93–112.

A kereszténydemokraták elleni megtorlások. In Magyar kereszténydemokraták és 1956. 

Szerkesztette: Kiss Mária Rita. Budapest, Barankovics István Alapítvány, 2017. 77–92.

Magyar kereszténydemokraták és 1956 – Bevezető. In Magyar kereszténydemokraták és 
1956. Szerkesztette: Kiss Mária Rita. Budapest, Barankovics István Alapítvány, 2017. 11–17. 

Tanulmány, közlemény folyóiratban
Kovrig Béla (Az én hősöm rovatban). Múlt-kor, 2017/1. 146.

Idegen nyelvű munka
The History of Christian Democracy in Hungary – From the Beginning to 1949. In The 

Voyage of Hungarian Christian Democracy to the Heart of Europe. Ed. Mária Rita Kiss. Bu-

dapest, Barankovics István Foundation, 2017. 10–25.

The Voyage of Hungarian Christian Democracy to the Heart of Europe. In The Voyage of 
Hungarian Christian Democracy to the Heart of Europe. Ed. Mária Rita Kiss. Budapest, Ba-

rankovics István Foundation, 2017. 82–94.

pETRIKNÉ VÁMOS IdA
Önálló tudományos könyv

Ügynöksorsok – Ügynök? Sorsok? A hálózati lét sokfélesége és a megismerés korlátai. 
(Társszerző: Kónyáné Kutrucz Katalin) Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017. 280.

pÓcS NÁNdOR
Recenzió

Mit titkol a magyar? – Szekér Nóra: Titkos társaság. A Magyar Testvéri Közösség története. 

Budapest, Jaffa Kiadó, 2017. Betekintő, 2017/3. 

www.betekinto.hu/2017_3_pocs

SLAchTA KRISZTINA
Tanulmány, közlemény önálló kötetben

„Rokonlátogatók”. A magyarországi német nemzetiség kapcsolatainak állambiztonsá-

gi ellenőrzése a Kádár-korszakban. In Epizódok a titkok házából. A politikai rendőrség 
mindennapjai 1956 után. Szerkesztette: Okváth Imre, Palasik Mária. Budapest − Pécs, 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára − Kronosz Kiadó, 2017. 253−277.

SZEKÉR NÓRA
Önálló tudományos könyv

Titkos társaság. A Magyar Testvéri Közösség története. Budapest, Jaffa Kiadó, 2017. 295.

Szerkesztett kötet
Dokumentumok a Magyar Demokrata Fórum korai történetéből, 1987–1989. (Társszer-

kesztő: Riba András) Lakitelek, Antológia Kiadó, 2017. 407.

Forrásvidék – A nemzeti demokratikus gondolkodás a magyar folyóiratok tükrében 
(1956–1987). (Társszerkesztő: Nagymihály Zoltán) Lakitelek, Antológia Kiadó, 2017. 340.

Tanulmányok, közlemények önálló kiadványokban
A diktatúra „kis körei” – Az aczéli kultúrpolitika néhány sajátossága. In Forrásvidék – A nem-
zeti demokratikus gondolkodás a magyar folyóiratok tükrében (1956–1987). Szerkesztette: 

Nagymihály Zoltán, Szekér Nóra. Lakitelek, Antológia Kiadó, 2017. 9-33.

Eszme a magasban – A nemzeti ellenzék példaadó elődei (Társszerző: Nagymihály Zoltán) In 

Forrásvidék – A nemzeti demokratikus gondolkodás a magyar folyóiratok tükrében (1956–
1987). Szerkesztette: Nagymihály Zoltán, Szekér Nóra. Lakitelek, Antológia Kiadó, 2017. 81–127.

Ideológiai harc múlt időben – Történelmi ütközőpontok (Társszerző: Marschal Adrienn) 

In Forrásvidék – A nemzeti demokratikus gondolkodás a magyar folyóiratok tükrében 
(1956–1987). Szerkesztette: Nagymihály Zoltán, Szekér Nóra. Lakitelek, Antológia Kiadó, 

2017. 127–149.

http://www.betekinto.hu/2017_3_papp
http://www.betekinto.hu/2016_4_papp
http://www.betekinto.hu/2017_3_pocs
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Interjúk folyóiratokban
Magyarország és Oroszország a kulturális kapcsolatok tükrében – Beszélgetés Georg Paul 

Heftyvel. = Correspondent int he Regime Change – An Interwie with Georg Paul Hefty. 

(Társszerző: Nagymihály Zoltán) Rendszerváltó Archívum, 2017. Különszám. 17-20. 

Ellenzék, párt, kampány – Beszélgetés Tirts Tamással, volt országgyűlési képviselővel 

a korai Fideszről és a rendszerváltás magyar társadalmáról. Rendszerváltó Archívum, 

2017/2. 37–46.

TAKÁcS TIBOR
Szerkesztett kötet

1956: erőszak és emlékezet. Tanulmányok. (Társszerkesztők: Müller Rolf, Tulipán Éva) Bu-

dapest, Jaffa Kiadó, 2017. 208.

Tanulmányok, közlemények önálló kiadványokban
Haverok, bulik, hazugságok. Csere Lajos őrnagy útja az elbocsátásig. In Epizódok a tit-
kok házából. A politikai rendőrség mindennapjai 1956 után. Szerkesztette: Okváth Imre, 

Palasik Mária. Budapest – Pécs, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – Kronosz 

Kiadó, 2017. 279–305.

Rendes felfordulás. Az erőszak helye az 1956. október 26-i nyíregyházi események elbe-

széléseiben. In 1956: erőszak és emlékezet. Tanulmányok. Szerkesztette Müller Rolf, Ta-

kács Tibor, Tulipán Éva. Budapest, Jaffa Kiadó, 2017. 79–112.

Tanulmányok, közlemények folyóiratban
Ügynök a lelátón. Betekintő, 2017/4. www.betekinto.hu/2017_4_takacs
Az erőszakról erőszakmentesen. (Társszerzők: Müller Rolf, Tulipán Éva) Kommentár, 
2017/4. 69–70.

Ebéd után. A Hankiss Elemér és Rusvay Tibor elleni eljárás 1957-ben. Betekintő, 2017/2. 

www.betekinto.hu/2017_2_takacs

TÓTh ESZTER
Tanulmány, közlemény önálló kötetben

A magyar állambiztonsági szervek nyilvántartásának számítógépesítése. Társszerző: Cseh 

Gergő Bendegúz. In EÁrchívum: Tanulmányok Erdész Ádám 60. születésnapjára tisztelet-
tel. Szerkesztette: Héjja Julianna Erika, Sáfár Gyula. Gyula, MNL Békés Megyei Levéltára, 

2017. 109–127.

Jelentés
A magyar állambiztonsági szervek központi nyilvántartási rendszere és annak számítógé-

pesítése (1962–1990) (Társszerző: Cseh Gergő Bendegúz) In A Nemzeti Emlékezet Bizott-
sága és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára közös munkacsoportjának 
jelentése az 1990 előtti állambiztonsági szervek mágnesszalagokon megőrzött adatállo-
mányának vizsgálatáról. 9–49. https//www.neb.hu/asset/phpoj7mWy.pdf
Az egykori Egységes Gépi Prioráló Rendszer „G”, „H” és „K” adattárai vizsgálatának tapaszta-

latai. (Társszerzők: Bikki István, Cseh Gergő Bendegúz, Kutrucz Katalin et al.) In A Nemzeti 

Emlékezet Bizottsága és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára közös munka-
csoportjának jelentése az 1990 előtti állambiztonsági szervek mágnesszalagokon megőr-
zött adatállományának vizsgálatáról. 68–86. https//www.neb.hu/asset/phpoj7mWy.pdf

VÖRÖS GÉZA
Tanulmányok, közlemények önálló kiadványokban 

Egy szabadítási kísérlet története. A bíboros és az újpesti srácok. In 1956: Erőszak és em-
lékezet. Tanulmányok. Szerkesztette: Müller Rolf, Takács Tibor, Tulipán Éva. Budapest, Jaffa 

Kiadó, 2017. 139–163.

 „…a vallás nem magánügy” A szabad vallásgyakorlás lehetősége Magyarországon 1920 

és 1989 között. In Az idő alakzatai és időtapasztalat a Magyarságtudományokban. A dok-
toriskolák V. nemzetközi magyarságtudományi konferenciájának előadásai. Szerkesztet-

te: Bene Sándor, Dobos István. Pécs, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2017. 

103–112.

Bencés nővérek a diktatúrában. A Szent Benedek Leányai Társasága és a politikai rend-

őrség módszerei. In Bencések Magyarországon a pártállami diktatúra idején I. A Pan-
nonhalmi Főapátságban 2016. február 18–19-én rendezett konferencia előadásainak 
szerkesztett változata. Szerkesztette: Dénesi Tamás, Boros Zoltán. Pannonhalma, Pannon-

halmi Főapátság, 2017. 179–193. (Studia ex Archivo Sancti Martini edita, 1.)

Cserkészként a hálózatban. In „Illegális ifjúsági munka”. Cserkészközösségek a diktatúrá-
ban. Szerkesztette: Tabajdi Gábor. Budapest, Magyar Cserkészszövetség, 2017. 84–90.

Regőczi István árvái. In „Illegális ifjúsági munka”. Cserkészközösségek a diktatúrában. 
Szerkesztette: Tabajdi Gábor. Budapest, Magyar Cserkészszövetség, 2017. 168–175.

Cserkészek a titkosszolgálatok aktáiban. In „Illegális ifjúsági munka”. Cserkészközösségek 
a diktatúrában. Szerkesztette: Tabajdi Gábor. Budapest, Magyar Cserkészszövetség, 2017. 

197–204.

Tanulmány, közlemény folyóiratban
Adalékok a magyar vatikáni kapcsolatok 1989/90-es újrafelvételéhez. Betekintő, 2017/4. 

www.betekinto.hu/2017_4_voros
Ismeretterjesztő publikációk

Az állambiztonság célkeresztjében. Mindszenty megfigyelési dossziéja. Rubicon, 2017/4. 

33–35.

Az ügynökhálózat újjászervezése az 1956-os forradalmat követő időszakban. Rubicon, 

2017/4. 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/az_ugynokhalozat_ujjaszervezese_1956_
os_forradalmat_koveto_idoszakban/ 

http://www.betekinto.hu/2017_4_takacs
http://www.betekinto.hu/2017_2_takacs
http://www.betekinto.hu/2017_4_voros
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/az_ugynokhalozat_ujjaszervezese_1956_os_forradalmat_koveto_idoszakban/
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/az_ugynokhalozat_ujjaszervezese_1956_os_forradalmat_koveto_idoszakban/
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Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára

1067 Budapest, Eötvös u. 7.

Telefon: (1) 478-6020

Fax: (1) 478-6036

E-mail: info@abtl.hu

Honlap: www.abtl.hu

Postacím: 1369 Budapest, Pf. 367

Ügyfélszolgálat

Telefon: (1) 478-6025

Ügyfélfogadási idő

Hétfő, szerda, csütörtök: 9–12, 13–16

Kedd: 10–12, 13–18

Péntek: 9–12

A kutatóterem nyitva tartása

Hétfő, szerda: 9–16

Kedd, csütörtök: 10–18

mailto:info@abtl.hu
http://www.abtl.hu
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