
 

 

Konferencia a kádári megtorlás rendszerének jellemzőiről 

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Károli Gáspár Református Egyetem és a Nemzeti Emlékezet 
Bizottsága konferenciát rendez A kádári megtorlás rendszerének jellemzői interdiszciplináris 
megközelítésben címmel 2022. november 18-án, 10 órakor.  

A konferencia keretében kerül sor a Károli Gáspár Református Egyetem és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 
közötti együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására is. A Károli Gáspár Református Egyetem és a 
Nemzeti Emlékezet Bizottsága más területen már korábban megvalósult együttműködések keretében is végzett 
közös szakmai munkát. A 2022. november 18-án aláírásra kerülő együttműködési megállapodásban a Felek 
együttműködnek az 1956-os megtorlás időszakában lezajlott, végrehajtott halálos ítélettel zárult politikai perek 
iratanyagának – ezen belül a nyomozati, ügyészi és bírósági szakban keletkezett források – speciális célú és 
irányultságú feldolgozásában, a tudományos kutatás eredményeinek széles körben történő 
megismertetésében.  
A kádári megtorlás rendszerének jellemzői interdiszciplináris megközelítésben című konferencia a Károli Gáspár 
Református Egyetem Politikai perek Magyarországon a XX. század második felében - Interdiszciplináris 
Kutatócsoportja által elért kutatási eredményeket mutatja be. A kutatócsoport a Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Kar, az Állam- és Jogtudományi Kar, valamint a Hittudományi Kar oktatóiból és 
hallgatóiból áll, kiegészülve a Nemzeti Emlékezet Bizottság tudományos munkatársaival. A kutatócsoport 
vezetője Prof. Dr. Horváth Miklós történész, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Történettudományi 
Intézetének egyetemi tanára. A közös szakmai munka a Szakvélemények felhasználásának elvi és gyakorlati 

kérdései a végrehajtott halálos ítélettel lezárt politikai perekben (1956-1963) című és témájú kutatási 
projektben valósulhatott meg, melynek szakmai, tudományos munkáját a Nemzeti Emlékezet Bizottság és 
intézményünk között létrejövő együttműködési megállapodás is megerősíti.  
 
Az Interdiszciplináris Kutatócsoport által szervezett konferencia a Prof. Dr. Trócsányi László rektor 
kezdeményezésére meghirdetett egyetemi kutatói pályázatra benyújtott sikeres szakmai pályázat 
eredményeként jöhetett létre. A pályázat különlegessége, hogy a tudományos projektek és kutatócsoportok 
támogatásán túl elősegítse az egyes karok oktatói és hallgatói közötti szakmai együttműködések kialakítását. A 
pályázat további célja, hogy hozzájáruljon a doktori iskolák tudományos hátterének bővítéséhez, az egyetem 
egyházi jellegének erősítéséhez, az aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók bevonásával végzett kutatási 
projektek támogatása mellett a legfrissebb kutatási eredmények oktatásba történő beépítését is elősegítse 
jegyzetek, digitális tananyagok, valamint online kurzus keretében történő ismeretanyagok fejlesztésével. 
 
Az együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírása előtt a konferencia megnyitásaként Prof. Dr. Trócsányi 
László rektor mond köszöntő beszédet, majd Földváryné dr. habil. Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 
elnöke, a KRE Hittudományi Kar, Egyháztörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense és Prof. Dr. 
Trócsányi László rektor írja alá az együttműködési megállapodást. A rendezvényen beszédet mond Földváryné 
dr. habil. Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke is. 
 
A konferenciáról bővebben ide kattintva olvashatnak: 
http://www.kre.hu/portal/index.php/2269-konferencia-a-kadari-megtorlas-rendszerenek-jellemzoirol.html 
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