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                                                                                                                      Tárgy: Konferencia ismertető 

 

KÖRLEVÉL 
(2015-169) 

Tisztelt Tagtársaim, Kedves Szimpatizánsok! 
Ezúton tájékoztatlak Benneteket arról, hogy az országház felsőházi termében került 
sor a VERITAS Történetkutató Intézet konferenciájára 
 

2015. XII. 8. 0900 

„Szabad választás – szabad a választás” 
címmel. 

 

A konferenciát GULYÁS Gergely, az országgyűlés alelnöke köszöntötte. A délelőtti 
üléselnök SZAKÁLY Sándor, a délutáni üléselnök pedig MARINOVICS Endre a 
VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója, illetve tudományos főigazgató-
helyettese volt. 

A konferencián hat előadás hangzott el. 
GYARMATI György (az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának a 

főigazgatója) : A magyar politika erővonalai a háború befejezése utáni hónapok-
ban.  

SÁRINGER János (VERITAS Történetkutató intézet tudományos főmunkatársa) 
: Mozgástér és kényszerpálya 1944-1945. 

SZERENCSÉS Károly (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kar docense) : A választások eredménye a választási rendszer tükrében.  

BARÁTH Magdolna (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának osz-
tályvezetője) : A Szövetségi Ellenőrző Bizottság tevékenysége.  

KISS Dávid (VERITAS Történetkutató Intézet tudományos munkatársa) : A 
Magyar Kommunista Párt felkészülése a választásokra.  

VARGA Zsuzsa (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
docense) : Hogyan hatott a választás eredményeire a földkérdés. 

Zárszót BOROSS Péter volt miniszterelnök a VERITAS Történetkutató Intézet 
tanácsadó testületének az elnöke mondott. 

A tervek szerint, a szervezők szerették volna, ha HORVÁTH János az 1945. évi 
Nemzetgyűlés tagja is megosztja személyes élményeit a hallgatósággal. Erre azon-
ban HORVÁTH János balesete miatt nem került sor.  

A tudományos konferencia jó hangulatban, a legújabb kutatási eredmények 
ismertetésével zajlott le. A hallgatóságban — nem alaptalanul — olyan érzés ke-
letkezett, hogy a magyar történelemtudomány művelői a szakterületük kutatási 
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eredményeit osztották meg a hallgatókkal, nem pedig valamilyen politikai ideához 
igyekezték igazítani a megtörtént események magyarázatát. 

A konferenciát követő állófogadáson az országház Goblein-termében adta át 
dr. PARÁDI József nyá. főiskolai tanár és mag. vitéz ZEIDLER Sándor a 60. életévét 
2015-ben elérő dr. SZAKÁLY Sándor prof. számára a 60 éves szolgálati jelet a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság nevében. 
Dr. SZAKÁLY Sándor prof. számára igazi, nem várt és pozitív tartalmú meglepetés 
volt a ZEIDLER Sándor által tervezett és PARÁDI József keresetlen baráti szavai kí-
séretében átadott szolgálati jel.* 

 

 

 
 
 
Nemzeti rendvédelem-történetünk művelése érdekében kifejtett tevékenységetek-
hez további sikereket kívánok! 
 
Budapest, 2015. XII. 9. 
   Tagtársi üdvözlettel: 
 

           Dr. PARÁDI József 
           a társaság elnöke 
 

 

* A szolgálati jel adományozása Mária Teréziáig vezethető vissza, mely szokás napjainkig fennmaradt. 
Klasszikus értelemben a szolgálatban eltöltött idő szerint adományozták. Jelen esetben azonban az 
adományozók átértelmezték e hagyományt a teljes életkorra kiterjedően. 




