
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

F E L H Í V Á S 
 

Új eredmények a magyar történetírásban 
Rendszerváltás Magyarországon – a vidék szemszögéből 

 
 
Tisztelt Kolléga! 
 

A Magyar Történelmi Társulat Dél–dunántúli Csoportja – a Társulat Országos Elnöksége 
és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára közreműködésével – idén 21. al-
kalommal rendezi meg nyári szakmai konferenciáját. 

 

Az idei program keretében két témakör áttekintésére kerül sor.  

1. „Új eredmények a magyar történetírásban” címmel válogatást adunk a szakma leg-
jelesebb magyarországi képviselőinek új kutatási eredményeiből. A program mint-
egy 10 előadóját – akadémikusokat, egyetemi tanárokat, kutatókat – a Társulat Or-
szágos Elnökségével együtt kérjük fel. 

2. A „Rendszerváltás Magyarországon – a vidék szemszögéből” címmel – szintén 
mintegy 10 előadás keretében – az országos változások áttekintése és nemzetközi ki-
tekintés mellett – elsősorban azt kívánjuk bemutatni, miként érlelődtek meg a felté-
telek, s milyen közös vonásokat, illetve sajátosságokat mutattak az események az or-
szág egyes régióiban, jelentős városaiban. Az előadások kitérnek az ellenzéki cso-
portosulások/pártok szerveződésére, azok rendőrségi megfigyelésére, az MSZMP-n 
belül zajló folyamatokra, az állampárt és az ellenzéki erők közötti tárgyalásokra, s a 
legfontosabb eseményekre, személyiségekre. A végleges programot az Állambizton-
sági Szolgálatok Történeti Levéltára közreműködésével alakítjuk ki. 

Esténként – részben a témakörhöz kapcsolódó filmvetítést követő – vitákra, kerekasztal-
beszélgetésekre kerül sor. 

 
A program időpontja: 2009. augusztus 17–23. 

Helye: Balatonfenyves, a Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány üdülője. 

Elhelyezés: 4-5 ágyas (néhány kivétellel) fürdőszobás szobákban. Az üdülő közvetlenül a 
Balaton partján fekszik, sportpályával és egyéb, a pihenést szolgáló eszközökkel ren-
delkezik. 

A várható részvételi díj: 30.000 Ft, mely fedezi az étkezési és szállásköltséget. A progra-
mok szervezéséhez szükséges összeget a három rendező biztosítja. A részvételi díj – 
melyről előzetes kérésre számlát tudunk adni – részletekben is téríthető.  

Fizetési határidő: május 15. Részletfizetési határidők: május 15. és július 15.  
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A részvételi díjat az alábbi számlaszámra kell átutalni: 

Magyar Külkereskedelmi Bank  

1 0 3 0 0 0 0 2 - 2 4 6 2 5 3 0 8 - 0 0 0 0 3 2 8 5  

A befizetett részvételi díjat garanciaként kell tekintenünk, mert a jelentkezések alapján meg-
rendelt szállás és étkezés díját távolmaradás esetén is ki kell fizetnünk a helyet adó alapít-
ványnak. Távolmaradás esetén ezért a befizetett díjat, illetve előleget nem tudjuk visszatérí-
teni, de a jelentkező átadhatja részvételi jogát más személynek. 

Akik a program lebonyolításához ismeretségük/munkahelyük révén legalább 50.000 forintos 
szponzori támogatást tudnak szerezni, a táborban térítésmentesen vehetnek részt. A 
szponzorok nevét, illetve logóját a rendezvény nyomtatott programján feltüntetjük. 

A Magyar Történelmi Társulat Országos Elnöksége pályázatot ír ki a jelentkezők számára. 
A Társulat keretében aktív tevékenységet kifejtő tagokat, illetve a pályázati kiírásban 
közlendő egyéb feltételeknek megfelelő pályázókat – limitált létszámban – a részvételi 
díj részleges csökkentését szolgáló ösztöndíjban részesíti. A pályázati kiírás legkésőbb 
április 15-től megtekinthető lesz a Társulat honlapján  

(http://tortenelmitarsulat.hu/kezdo.php), 

s az érdeklődőknek sokszorosított formában postán is elküldjük. 

További felvilágosítás kérhető, és a mellékelt (sokszorosítható és terjeszthető) jelentkezési 
lap megfelelően kitöltve e-mail-en, faxon és postai úton is beküldendő: 

 
Magyar Történelmi Társulat Dél-dunántúli Csoportja 

7621 Pécs, Pf. 345. 
Tel./Fax: 72/501-500/3111, e-mail: tortenesztabor2009@gmail.com   

A szervezéssel kapcsolat felvilágosításért kereshető: 
Kovács Adrienn, a fenti címeken és mobilon: 30/395-69-15 
Lengvári István, a fenti címeken és mobilon: 30/969-46-69 

Vonyó József, e-mail: vonyo@btk.pte.hu, mobil: 30/216-11-14 
 
Jelentkezési határidő: 2009. május 15. 
 
Pécs–Budapest, 2009. március 31.    
  

Pók Attila Gyarmati György   
a Magyar Történelmi Társulat az Állambiztonsági Szolgálatok 
főtitkára Történeti Levéltárának 
 főigazgatója 
 
Vonyó József  Lengvári István 
a Magyar Történelmi Társulat a szervezőbizottság tagja 
Dél-dunántúli Csoportjának 
titkára 

 
Kovács Adrienn 

szervező 
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MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT DÉL–DUNÁNTÚLI CSOPORTJA 
 

 
 

Jelentkezési lap 
 

 
Alulírott jelentkezem a Magyar Történelmi Társulat Dél–dunántúli Cso-
portja 2009. évi, 21. nyári konferenciájára. 

 
 

Vállalom, hogy a jelentkezésem visszaigazolásakor küldött számlaszámra a részvételi 
díjat, illetve annak első részletét (15.000 Ft.) 2009. május 15-ig átutalom. Tudo-
másul veszem, hogy akadályoztatásom esetén a befizetett részletet nem térítik 
vissza, de másnak átadhatom a részvétel jogát. 

 
 
 
Név: ______________________________________________________ 
 
 
Munkahely: ________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
Foglalkozás / beosztás: _______________________________________ 
 
 
Értesítési cím: 
 
_______________(ir.szám), __________________________(helyiség), 
 
 
_________________________________________________(utca, házszám) 
 
 
Tel.: _____–_______________ Mobiltel.: ______–______________________ 
 
 
Fax.: ____–_____________ Email:_______________@_____________.______ 
 
 
__________________,  2009. _____ ____. 
 
 
 

_____________________________ 
aláírás   

 
 

Beküldési határidő: 2009. május 15. 
Cím: Magyar Történelmi Társulat Dél-dunántúli Csoportja, 7621 Pécs, Pf. 345. 

Tel./Fax: 72-501500/3111,  tortenesztabor2009@gmail.com 


