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Kissné Bognár Krisztina levéltárvezető

Levéltár a VERITAS Történetkutató Intézetben
Közlevéltár (közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozó/,
tartozott köziratok őrzését, kezelését végzi)
•

Általános levéltárak:
Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest Főváros Levéltára

•

Állami szaklevéltár:
Hadtörténelmi Levéltár;
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára;
Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár,
VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár;

•

Felsőoktatási levéltárak: 18 budapesti és vidéki egyetemi
levéltár

•

Települési önkormányzat levéltára: Győr, Székesfehérvár,
Tatabánya, Vác,

•

Köztestület, közalapítvány levéltára: MTA, Magyar Országos
Közjegyzői Kamara

A VERITAS Szaklevéltár megalakulása


Illetékességi kör:



Jogszabályok



A köziratokról, a
közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag
védelméről szóló 1995. évi
LXVI. törvény módosításáról
szóló 2015. évi CLIV. törvény.

A kárpótlási hatóságként működő
Igazságügyi
Hivatal
kárpótlási
iratokra vonatkozó irattárazási,
archiválási feladatait a VERITAS
Történetkutató Intézet (…) látja
el,
továbbá
az
iratanyag
maradandó
értékű
iratainak
kezelésére a levéltári törvényben
meghatározott
állami
szaklevéltárat működtet.



A VERITAS Történetkutató
Intézet létrehozásáról szóló
373/2013. (X. 25.) Korm.
rendelet módosításáról szóló
298/2015. (X. 14.) Korm.
rendelet.



Gyűjtőkör:

Az Intézet kutatási témáihoz
kapcsolódó személyi hagyatékok,
gyűjtemények

A Szaklevéltár személyi és tárgyi feltételeinek
megteremtése 1.
Épületek:
2016: Hauszmann Alajos utca
(a volt kárpótlási hatóságok
irattári helyiségei)
•

2017 május: költözés a Zsil
utcai épületbe

Raktárak: 2635 m2
Munkatársak:
2016 szeptemberétől levéltári
munkatársak felvétele,
személyi állomány fokozatos
feltöltése
•

Jelenlegi létszám 12 fő

A Szaklevéltár személyi és tárgyi feltételeinek
megteremtése 2.

A Szaklevéltárban őrzött iratanyag 1.


A rendszerváltoztatás első esztendeiben felmerült a társadalmi
igény az előző évtizedek törvénytelenségeinek kivizsgálására, a volt
politikai elítéltek és üldözöttek rehabilitálására.



Az első jogszabályok alapján a politikai okokból elszenvedett
szabadságkorlátozások miatt nyugdíj- vagy szociálisellátáskiegészítéseket lehetett igényelni.



Az első kárpótlási törvény: 1991. évi XXV. törvény a
tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az
állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk
részleges kárpótlásáról rendelkezett.



A vagyoni kárpótlásról 1992-ben és 1994-ben újabb törvények
rendelkeztek.



A politikai okokból elszenvedett szabadságkorlátozás vagy
életelvesztés miatti személyi kárpótlásról 1992–2006 között
négy jogszabály született.



A jogi rendelkezések végrehajtása a kárpótlási hatóságok feladata
lett.

A Szaklevéltárban őrzött iratanyag 2.
Központi kárpótlási hatóságok és
területi szerveinek elnevezései

Irányítást ellátó
szerv

Működésének ideje

Tárca nélküli
miniszter

1990. szeptember 1.- 1991. július 30.

Kormány

1991. augusztus 1.-1998. április 1.

Földművelésügyi
miniszter, 1999.
december 1-től az
igazságügyi miniszter

1998. április 1.- 2006. január 1

Igazságügyi miniszter

2006. január 1.- 2011. január 1

Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium Igazságügyi
Szolgálata

Igazságügyért felelős
miniszter

2011. január 1.-2012. augusztus 15.

Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatal

Igazságügyért felelős
miniszter és a
kormányzati
tevékenység
összehangolásáért
felelős miniszter

2012. augusztus 16.- 2014. szeptember 30.

Igazságügyi Hivatal

Igazságügyért felelős
miniszter

2014. szeptember 30.- 2016. december 31.

Budapest Főváros
Kormányhivatala

Miniszterelnökséget
vezető miniszter és az
igazságügyért felelős
miniszter

2017. január 1-től

Kárpótlási Hivatal
Országos Kárrendezési és
Kárpótlási Hivatal
20 Megyei (Fővárosi)
Kárrendezési Hivatal
Központi Kárrendezési Iroda
13 területi alapon szervezett
Kárrendezési Iroda
Központi Igazságügyi Hivatal
3 megyei Igazságügyi Hivatal

A Szaklevéltárban őrzött iratanyag 3.


Az iratanyag a kárpótlási ügyek típusai, illetve az
azokat meghatározó törvények szerint tagozódik:

I. Vagyoni sérelmek miatti kárpótlási eljárások
során keletkezett dokumentumok: közel 1,5
millió vagyoni kárpótlási kérelemmel kapcsolatban
keletkezett iratanyag. Iratmennyiség: 7000 ifm
II.
Politikai
okból
elszenvedett
szabadságkorlátozás és életelvesztés miatti
kérelmek iratanyagai:
•

Politikai rehabilitációs nyugdíj-kiegészítés: Az
elszenvedett sérelem idejét szolgálati időként
lehetett elszámolni, nyugellátást kiegészítő havi
juttatást is jelentett.

•

Nemzeti gondozási díj: az igénylő kárpótlásra
jogosító sérelmével összefüggésben szenvedett el
meghatározott mértékű egészségkárosodást.

•

Személyi sérelmek miatti kárpótlás: azon
személyek, illetve hozzátartozóik részére akiket
életüktől vagy szabadságuktól politikai okból
jogtalanul megfosztottak.

•

Iratmennyiség: 3800 ifm

A Szaklevéltárban őrzött iratanyag 4.


Kárpótlási célú termőföldárverések iratanyagai:
Az 1991. évi XXV. törvény alapján lebonyolított speciális
földárverések (I. és II. földalap) iratai
Iratmennyiség: 1620 ifm



A kárpótlási hatóságok működése során keletkezett
iratanyag: a kárpótlási hatóságok vezetőinek iratai.
Iratmennyiség: 1200 ifm

A Szaklevéltárban őrzött iratanyag 5.
1956-os Intézet – Oral History Archívumát a 129/2019. (V. 30.)
Kormányrendelet 2019. június 15-ei hatállyal a VERITAS
Történetkutató Intézet és Levéltárba olvasztotta be.
•

1981-ben közel ötven órás beszélgetés sorozat készült kilenc 56-os
személyiséggel, amely Kerekasztal-beszélgetés 1956-ról néven vált ismertté.
(Donáth Ferenc politikus, Göncz Árpád író, műfordító, Halda Alíz tanár,
Hegedűs B. András közgazdász, Litván György történész, Mécs Imre
mérnök, Mérei Ferenc pszichológus, Rácz Sándor szerszámkészítő és
Vásárhelyi Miklós sajtótörténész)

•

A nyolcvanas évek végén Hegedűs B. András és Kozák Gyula vezetésével
indult el az életinterjúk készítése.
Az interjúk más forrásokból fel nem lelhető
tudásanyagot jelentettek, a hagyományos
források nem voltak hozzáférhetők.

Az interjúkészítés különböző szervezeti keretek
között folytatódott, az interjú alanyok köre
folyamatosan bővült.

A Szaklevéltárban őrzött iratanyag 6.
Interjúk az Oral History Archívumban
•

Az 1956-os forradalom résztvevői (interjúk legnagyobb csoportja)

•

Az 1945 utáni koalíciós korszak politikai pártjainak vezetői, jelentős
személyiségei

•

ÁVH-tisztek

•

A Rákosi és a Kádár-korszak politikai, gazdasági, kulturális
tudományos elitjének képviselői

•

Gazdasági közép- és felsővezetőkkel 1981–1984 között készült
beszélgetések

•

Üldözöttek, kitelepítettek, börtönbe zártak

•

A magyar emigráció tagjai

•

Ötvenhatosok második nemzedéke (kivégzettek, elítéltek gyermekei)

•

A Kádár-rendszer ellenzékének képviselői

•

Rendszerváltás után szerepet vállalt jobboldali politikusok, kulturális
személyiségek

A Szaklevéltárban őrzött iratanyag 6.


Személyi hagyatékok, gyűjtemények

Serényi István hagyatéka

Kőrössy gyűjtemény

A Szaklevéltárban őrzött iratanyag 7.
Interjúk amerikai magyar emigráció tagjaival
(katonatisztek, csendőrök, egyházi személyiségek)
• Emigrációs szervezet archívuma
(MHBK 1958-1973)
•

A Szaklevéltárban őrzött iratanyag 8.
Zwack család ajándéka
„First Aid for Hungary” dokumentumai

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

