
 

Szakmai beszámoló 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára kiállító-és közösségi tér 

fejlesztésére 

NKA- KÖNYVTÁRAK ÉS LEVÉLTÁRAK KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATA  

Pályázati azonosító: 208105/00010 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) 1997 óta működő állami 

szaklevéltár, amely kiemelt feladatának tekinti az 1990 előtti titkosszolgálatok történetének 

feltárását és bemutatását, valamint a polgárok egyéni, illetve a társadalom kollektív 

információs kárpótlásának biztosítását. A társadalom minél szélesebb rétegeit megszólítani 

képes feladat ellátásában azonban problémát jelentett az, hogy a Levéltár nem rendelkezett 

állandó vagy időszaki kiállítások rendezésére alkalmas kiállítótérrel, vagyis hiányzott az 

interpretáció eszköze.  

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának korábban csak ügyfélszolgálatként 

funkcionáló fogadótere belsőépítészeti átalakításának célja a funkcióbővítés volt, megfelelve 

ezzel a nyitott levéltár koncepciójának, amely fontos része Levéltárunk hét éves (2020-2026) 

intézményfejlesztési stratégiájának. Célunk az volt, hogy a belső terekben egy, a kutatóinkat, 

ügyfeleinket, valamint a nagyközönséget is kiszolgáló, a 21. századi követelményeknek 

megfelelő interaktív közösségi teret hozzunk létre. Ez a tér egyaránt helyet ad a levéltárunk 

iratanyagát bemutató állandó kiállításnak, egy új ügyfélfogadó térnek, amely a korábbinál 

korszerűbb zárt irodahelyiséggé alakult át, ezáltal biztosítva az ügyfelekkel való 

kommunikáció intimitását, nyugalmát. A kiállítótér egyben találkozási és konzultációs 

lehetőséget biztosít kutatóink és a kutatómunkájukat segítő referensek számára. Az állandó 

kiállítás törzsanyaga az iratanyag gerince, amelyből tematikus egységek mentén válogattunk. 

Kiállításunk a politikai rendőrség 1945 és 1990 közötti működését konkrét történeti 

eseményeken keresztül, az iratanyagot a középpontba helyezve, a Levéltárunkba került 

tárgyak segítségével mutatja be. Hat tematikai egységbe rendezve követhetjük nyomon az 

állambiztonsági munkát: a kontroll alatt tartandó célcsoportot, vagyis a társadalmi ellenállás 

formáit, az ügynökhálózatot, a titkos megfigyelési módszereket, az erőszak és a megtorlás 

módját, és tereit, a kiállítótér közepén pedig az állambiztonsági munka során keletkezett 



 

irattípusokat. A kiállítótérben ügyfeleink, kutatóink, valamint a laikus, a történelem ezen 

korszaka iránt érdeklődő látogatók számára hasznos információt hordozó interaktív 

eszközöket (érintőképernyős monitorok, vizuális anyagok, hanganyagok, tapintható tárgyak) 

helyeztünk el, részben állandó, részben cserélhető tartalommal. 

 

A pályázat keretében elnyert támogatás összege: 2.500.000 Ft 

A kiállító- és közösségi tér átalakítása előtti kép:  

 

  



 

A kiállító- és közösségi tér kialakítása utáni helyzet:  
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Nyilatkozat 

az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó 

támogatásra történő alkalmazhatóságáról 

 

Alulírott Dr. Cseh Gergő Bendegúz főigazgató [pályázó képviseletére jogosult] a 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára [pályázó neve] képviseletében eljárva 

kijelentem, hogy az általam megvalósított tevékenység tekintetében az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás 

fogalmáról szóló bizottsági közlemény (2016/C 262/01) 34. pontjában meghatározott, az 

alábbiakban felsorolt feltétel teljesült: 

- a támogatandó tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, az általam 

benyújtott pályázatba foglalt tevékenységek kapcsán piaci bevételeim nem érik el 

működési költségek legalább felét. 

Jelen nyilatkozattal kötelezettséget vállalok arra, hogy az általam benyújtott beszámolóban a 

fenti feltétel telesülését alátámasztó tényeket, körülményeket és bizonyítékokat helyszíni 

ellenőrzés esetén rendelkezésre bocsátom, továbbá a pénzügyi elszámolás során a támogatott 

tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeket jogcímek szerinti bontásban, részletesen 

bemutatom. 

 

Kelt: Budapest, 2022. február 7. 

 

 

 


