I.

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A Habsburg Ottó Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéshez szükséges feltételek és
forrás biztosításáról szóló 1099/2017. (III.6.) Korm. határozat, illetve az Országvédelmi
Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
szóló 1313/2017. (VI.6.8.) Korm. határozat által biztosított forrásokon túl az Alapítványnak
2020. évben nem keletkezett bevétele.
A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény az 1.
számú melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1.
Célelőirányzatok alcím, 92. Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatinak ellátásához
szükséges hozzájárulás jogcímcsoporton 400,0 millió forintelőirányzatot állapított meg és az
Alapítvány közfeladataihoz kapcsolódó 2020. évi működési és szakmai feladatok ellátásának
támogatása érdekében 2020. március 23-án a GF/JSZF/151/8/2020. iktatószámon Támogatási
Szerződést kötött a felhasználásra. A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a Támogató a
NEÜHÁT/438/2(2020) iktatószámú levelében a Támogatási Szerződés 3. pontjában
meghatározott támogatott tevékenység időtartamának 3 hónapot meg nem haladó
meghosszabbítását engedélyezte, miután az Alapítvány kérelmet nyújtott be a költségvetési
támogatás felhasználása érdekében. Tekintettel arra, hogy a Támogatási Szerződés 50.
pontjában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 95. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltakkal összhangban, arra való tekintettel,
hogy a támogatott tevékenység időtartama, valamint az ahhoz kapcsolódó felhasználási,
beszámolási határidő időpontja a Támogatási Szerződésben rögzített határidőhöz képest a
három hónapos késedelmet nem haladta meg, a Támogatási Szerződés módosítására nem került
sor. A támogatott tevékenység időtartama: 2020. január 1. – 2021. január 31. A felhasználási
határidő: a támogatott tevékenység időtartamát követő 28. nap. A beszámoló benyújtásának
határideje: a felhasználási határidőt követő 31. nap.
A Támogatási Szerződés szerint biztosított 400,0 millió forint vissza nem térítendő
költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó számviteli törvény szerinti
beszámolója a 2020. évben az alábbiak szerint alakult:
A Kuratórium hét tagjának, a Felügyelő Bizottság három tagjának és a levéltári kutatást segítő
Hozzáférési Bizottság három tagjának díjazása a KTHÁT/446/17/2017. alapítói határozat
alapján került megállapításra. 2019. január 1. napjától három év határozott időtartamra a
4/2018.(XII.20.), illetőleg a 3/2018. (XII.20.) számú alapítói határozat alapján a Felügyelő
Bizottság létszáma 2 fővel bővítésre került. Díjazásuk megegyezik a felügyelő bizottsági tagok
díjazására vonatkozó alapítói határozatban foglaltakkal.
Az OVH Archiv Stiftung és az Alapítvány között létrejött bérleti szerződés szerint felmért és
leltározott hagyaték 1. és 2. számú Mellékleteinek elfogadása a (15/2019. (VI.3.) számú
határozat) Kuratórium döntése alapján 2019. június 3. A Hozzáférési Bizottság ezen időponttól
kezdte meg működését.
Az Alapító által, az Alapítvány operatív irányítására, az alapítványi célok folyamatos
megvalósítása érdekében kinevezett igazgató az év jelentős részében 13 fős Igazgatósággal látta
el a 2020. évi feladatait. Az Igazgatóság létszáma év közben változott, a szakmai területre két
fő munkatárs került felvételre és év végén két fő munkaviszonya közös megegyezéssel
megszűnt.
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Ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások (Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok)
Az Alapítvány 2020. évi pénzügyi tervében személyi juttatásokra 195,6 millió Ft-ot
irányzott elő. Ezen kiadások a kuratóriumi, felügyelő bizottsági, hozzáférési bizottsági tagok
juttatásainak, az Alapítvány operatív működését biztosító Igazgatóság munkavállalói
illetményének és egyéb juttatásainak (cafetéria, BKK bérlet, munkába járás), a megbízási díjak,
a tudományos pályázat bíráló bizottsága és a pályázat nyerteseinek, a kiküldetések napidíjának,
valamint a reprezentációs kiadásainak fedezetére kerültek meghatározásra.
Év végéig az Alapítvány vezető tisztségviselői részére a tiszteletdíj összege 45,4 millió Ft, a
Felügyelő Bizottság részére 26,4 millió Ft, a Hozzáférési Bizottság részére 3,6 millió Ft, az
Igazgatóság munkavállalói részére 99,2 millió Ft és megbízási szerződéssel további 14,4 millió
Ft és 24,1 millió Ft járulék összeg felhasználására került sor.
A „Hazám keresztény Európa” címmel meghirdetett tudományos pályázat I. és II. helyezettje
részére 0,5 millió Ft-ot fizettünk ki.
Reprezentációs kiadásokra 3,5 millió Ft-ot költöttünk.
Anyagjellegű ráfordítások
Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzésére a tényleges kiadások között irodaszer és
kisértékű eszközök beszerzése, hírlap előfizetések, szakmai anyagok, valamint az alapítványi
személygépkocsi ápolásához szükséges anyag költségei jelennek meg, amelynek összege 3,1
millió Ft.
A szolgáltatási kiadások között telefon és internet, postai szolgáltatás díjai, bérleti díjak
(hagyaték, iroda, garázs, gépkocsi fenntartási díj), karbantartási, üzemeltetési költségek,
ügyvédi, könyvelési, könyvvizsgálói, tolmácsolás-fordítás, lektorálás, grafikai, levéltári
tevékenység, online szolgáltatás, illetve bankköltségek kifizetésére került sor. Néhány kiadás a
felsoroltak közül:
Az Alapítvány és az OVH Archiv Stiftung között 2018. december 19-én létrejött bérleti
szerződés alapján 2020. január 1. napjától az év végéig 100.000 euro bérleti díjat fizettünk ki,
amelynek forint összege a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon 33,7 millió
Ft, az áfa befizetési kötelezettség további 9,1 millió Ft kiadást keletkeztetett. Az
árfolyamkülönbözet 1,6 millió Ft.
A Magyarországi Evangélikus Egyház részére irodabérlet jogcímen 16,3 millió Ft bérleti és
üzemeltetési díjat fizettünk ki. A garázsbérlet 0,5 millió Ft volt egész évre.
Az Alapítvány könyvviteli és könyvvizsgálati szolgáltatásokra 7,7 millió Ft összeget, jogi
tanácsadás és képviselet kiadására 32,1 millió Ft-ot fordított. Június hónapban a Kuratórium és
a Felügyelő Bizottság három tagja számára a megbízatás időtartama lejárt, az új kijelölés és az
újabb három évre nyilatkozattal történő elfogadás létrejött. Ennek költségei és az év közben
megtartott kuratóriumi ülésekhez kapcsolódó költségek jelennek meg az ügyvédi kiadásokban.
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Az Alapítvány bankszámla forgalma miatti bankköltség 1,9 millió Ft.
A rendezvényekhez kapcsolódó kiadások közül a reprezentációs kiadások és a megbízási
szerződéssel foglalkoztatott magánszemélyek juttatásai a személyi juttatások között jelennek
meg.
A dologi kiadások között a lektorálás, moderálás, előadói, újságírói feladatok ellátása, fotózás,
fordítás-tolmácsolás, kommunikáció, roll-up tervezés, -gyártás, reklám-, online szolgáltatás
igénybevétele, nyomdai kiadások költségeit szerepeltettük.
A felhalmozási kiadások között mutattuk ki a tanulmány, projektor, mikrofon vásárlás
összegeit.
Rendezvényszervezés és egyéb rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatásokra összességében 8,4
millió Ft összeget fizettünk ki.
Külföldi-, belföldi kiküldetésekre 1,1 millió Ft összeget fordítottunk.
Reklám- és propaganda kiadások összege (reklámanyag, konferencia anyagok, névjegykártya
készítés) 3,3 millió Ft.
Étékcsökkenés leírás 2020. évben 6,9 millió Ft.
Egyéb ráfordítások
Cégautóadó címen kifizetésre került 0,6 millió Ft, egyéb ráfordításra 0,1 millió Ft összeget
fizettünk ki.
Pénzügyi műveletek ráfordításai
A 2019. évi fel nem használt támogatás után kifizetett ügyleti kamat 0,4 millió Ft, a hagyaték
bérlésére az OVH Archiv Stiftung részére és egyéb külföldi pénzértékben történő kifizetés
során keletkezett árfolyamdifferencia 1,6 millió Ft.
Felhalmozási kiadások
Felhasználási szerződést kötöttünk a Magyar Mozgóképkincs Megismertetéséért
Alapítvánnyal, amely alapján a Partner felhasználási jogot engedett az Alapítvány részére a
Habsburg Ottóval készült interjúk, életképek, dokumentumfilmek vonatkozásában. Az erre
kifizetett összeg 4,9 millió Ft.
A 2020. október 15-én megtartott Királypártiak a két világháború között című online
konferenciához kapcsolódóan 8 főt kértünk fel tanulmányírásra, amelynek összköltsége 1,1
millió Ft volt.
Tovább bővítettük az Alapítvány Habsburg Ottóhoz kapcsolódó gyűjteményét, így kisplasztika,
érem, mellszobor, fotók, levelezések, újságok, VHS kazetták megvásárlására került sor 1,3
millió Ft összegben.
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A Qulto digitális archívum és gyűjteménykezelő rendszer bevezetésére 5,1 millió Ft összeget
költöttünk.
A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. informatikai beszerzések központosított
közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII.27.) Korm. rendelet hatálya az Alapítványra
is kiterjed. Tekintettel arra, hogy 2020. évben a közbeszerzési értékhatárt a kiadások nem érték
el, ezért közbeszerzési eljárás lefolytatására nem került sor.
Az Alapítvány 100,0 millió Ft saját vagyona terhére 2020. december 31. napjáig 7,4 millió Ft
kiadás került elszámolásra, amely a támogatás terhére el nem számolható kiadásokból (ügyleti
kamatokból, időbeli elhatárolásokból, önrevízió miatt felmerült adóból és pótlékból, valamint
kuratóriumi határozat alapján elmaradt tiszteletdíj megfizetéséből) tevődik össze.
II.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A Habsburg Ottó Alapítvány 2017-es létrejöttét, majd a hagyaték 2018 őszi megérkezését
követően a 2019-es évben alakítottuk ki a munkához szükséges infrastruktúrát, építettük fel az
ehhez szükséges munkatársi kört. 2020. évi terveinket a kezdő évben szerzett tapasztalatoknak
megfelelően állítottuk össze folytatva a Habsburg Ottó életére, a történeti vonatkozásokra
összpontosító munkát, ugyanakkor folyamatosan tágítva perspektívánkat a szellemi
hagyatéknak a mai helyzetekre adaptálható mondanivalója felé. Tevékenységünk fókuszában
továbbra is a gyűjtemény, annak szakszerű feldolgozása, széles körű hozzáférésre történő
előkészítése állt. Alaposan előkészített éves programunkat és a további előkészületeket azonban
keresztülhúzta a 2020 tavaszától életbe lépett szigorú járványügyi szabályozás, ami – a legfőbb
célok megtartása mellett – teljes újratervezést követelt.
A gyűjtemény feldolgozásának módszerét is adaptálni kellett az új helyzethez, ugyanakkor a
személyes találkozások helyett az online térben kellett megvalósítani a tanácskozásokat, ami a
kezdeti nehézségeket követően egyre sikeresebb munkamódszernek bizonyult. Ennek
megfelelően igen nagy megtakarítás keletkezett, ezért kértük, hogy a maradványt 2021. január
havára is átvihessük. A nyilvános események csökkenése szükségszerűen növelte a gyűjtemény
feldolgozására való összpontosítást is.
GYŰJTEMÉNYI TERÜLET
2020. január 1-től a gyűjteményi területen zajló munkáért felelős tudományos
igazgatóhelyettesi feladatokat dr. Fejérdy Gergely történész vette át Sávoly Tamás
főlevéltárostól. A korábbi években elvégzett munka feltérképezését követően az elmúlt 12
hónapban az alábbi lépések történtek.
A Habsburg Ottó Alapítvány Gyűjteménye rendezési elveinek meghatározása
2020 január-márciusa között a 2019-ben megkezdett munka és az év elején leadott munkatervek
alapján, illetve a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának volt igazgatója, Gecsényi
Lajos professzor segítségével meghatároztuk a gyűjteményi anyag feldolgozásának alapelveit,
a rendezési és a jegyzékelési szempontokat. Kialakítottuk és elfogadtuk a gyűjteményben
található források feldolgozását segítő alapstruktúrát, amely a feltárási és rendezési munka
során – a szakmai elvek szigorú figyelembevételével, egy-két pont módosításával – 2021
januárjában véglegessé válik.
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A gyűjtemény kezelésére alkalmas szoftver kiválasztása
A 2019-es év folyamán a gyűjteményi kezelésre alkalmas szoftver kiválasztása nem zárult le,
így 2020-ban született döntés a számos magyar és közép-európai közgyűjteményben jól
vizsgázott Monguz/Qulto rendszer megrendelésére. Ez a szoftver alkalmas a Habsburg Ottó
Alapítvány által kezelt könyv-, kép-, hang-, film- és levéltári állomány összekapcsolt
kezelésére, és a későbbiek során a kutatók gyors, szakszerű kiszolgálására. A Qulto vállalattal
történt, 2020 októberi megállapodás alapján a szoftvert különleges igényeink
figyelembevételével alakítják. 2020 novemberében feltöltötték az október közepéig elkészült
jegyzékeket, és a rendszer használatának betanítása is megtörtént. Elindult a tesztidőszak, és
megkezdődött a gyűjteményi anyag feldolgozása során felmerülő kérdések, módosítási igények
összegyűjtése.
A gyűjtemény digitalizálásával kapcsolatos lépések
A gyűjteményi anyag digitalizálásával kapcsolatban a 2019-es év során már megkezdődött a
gondolkodás, és a filmanyag tekintetében történtek előrelépések, de a levéltári anyagra
vonatkozóan végleges döntés több lehetséges verzió közül 2020 szeptemberében született. A
minőséget, költséghatékonyságot és a gyorsaságot szem előtt tartva az Arcanum Adatbázis Kftvel történt előzetes megállapodás. Az első próbadigitalizálásra 2020 novemberében került sor.
A film- és hanganyagot saját hatáskörben tudjuk digitalizálni, illetve a 2019-ben beszerzett
Epson Perfection V800 fotószkenner képes egyedi fényképanyagot digitalizálni, amely
elsősorban az Alapítvány online megjelenésében jelent nagy segítséget.
Feldolgozott levéltári gyűjteményi egységek
2020. március 12-től havi rendszerességgel ellenőriztük a gyűjteményi területen elvégzett
munkát, határoztuk meg a feladatokat. Ezeket írásba is foglaltuk és iktattuk. Az elmúlt egy
évben az alábbi gyűjteményi egységeket dolgoztuk fel részben vagy teljesen:
-

A 2019-ben megkezdett munka, az 1986-2011 közé eső magyar levelezés (HOAL I-2c) rendezése, palliumozása és darabszintű jegyzékelése megtörténik 2021. január
végéig. Ez összesen megközelítőleg 20 ezer oldal levelezés részletes (lap szintű)
feldolgozását és rendezését jelenti. 2021. január végéig a teljes levelezés abc-sorrendbe
kerül. Ezzel lényegében a magyar levelezés korábban különválogatott anyagának teljes
feldolgozása megtörténik. A jegyzékek ellenőrzése, esetenként egységesítése, és a
Qulto rendszer követelményeit is figyelembe vevő kisebb módosításai még folyamatban
vannak, de az elvégzett munka eredményeként lehetővé válik, hogy az Alapítvány
honlapjának gyűjteményi rovatában a Habsburg Ottó magyar nyelvű levelezése 19862011 című anyag rövid leírása, illetve egy névjegyzék – azokról a magyar személyekről,
akikkel levelezésben állt az egykori trónörökös 1986-2011 között – már 2021. első
felében nyilvános legyen.

-

Elkészült az Alapítvány kezelésében lévő oklevelek és kitüntetések (HOAL I-6-a)
rendezése, részletes jegyzékelése és digitalizálása. Összesen 137 tétel dolgoztunk így
fel és helyeztünk megfelelő tárólóegységekbe.

-

A fotógyűjtemény (HOAL I-5) 2019-ben megkezdett rendezése és jegyzékelése
folytatódott 2020 folyamán is. 2020. január 1-től a jelenlegi tárolás alapján hat
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iratkonténer, 7200 fotó részletes jegyzékelése és rendezése történt meg, ennek 2/3 részét
digitalizáltuk is.
-

A 46 iratkonténerből álló, rendkívül rendezetlenül érkezett, jelenleg még családi
magánlevelezés címszó alatt őrzött (HOAL I-1) levéltári anyagról részletes rendezési
terv készült.

-

Elkészült az Alapítvány által kezelt audiovizuális gyűjtemény (HOAL I-5-f és HOAL I5-g) anyag tételjegyzéke. A filmdokumentumok (51 tétel) a hangdokumentumok (186
tétel) kerültek új helyre. A filmdokumentumokból a családi jellegű „szuper 8-as” filmek
(6 db) részletes jegyzékelése is elkészült, Habsburg György segítségével.

-

Elkészült A Habsburg Ottó tudományos és politikai jellegű iratai (HOAL I-4)
gyűjteményi egység 19 archiváló konténerben tárolt anyagának raktári jegyzéke és át is
dobozoltuk azt.

A könyvtár területén megvalósult munkák
2020-ban befejeződött a könyvállomány 2019 decemberében tematikusan már leválogatott
részének (35 doboz) polcra helyezése, az elrendezés, racionalizálása, dokumentumtípusok
szerinti halmazképzés (kisnyomtatványok, különlenyomatok stb.). Áttekintettük, tematikusan
leválogattuk a Zita királyné hagyatékaként külön kezelt könyvgyűjteményt (18 doboz). Külön
regisztráltuk a duplumokat (triplumokat stb.). 600 ilyen kötetet vettünk külön nyilvántartásba.
Megkezdődött az anyag tematikus rendezése az időszaki kiadványok, cikkgyűjtemények,
gépiratok állapotfelmérésével, elektronikus katalógusban történő beazonosításával. Habsburg
Ottó által írt, illetve róla szóló kötetek összegyűjtése és leltárba vétele szintén folyamatban van.
Megindult a könyvanyag feldolgozása a Monguz/Qulto gyűjteménykezelő rendszerrel.
A Habsburg Ottó Alapítvány Gyűjteményében őrzött anyagok szakmai feldolgozásához
kapcsolódó külső kutatások, adatbázisok létrehozása
2020. március közepétől június közepéig, a Covid-19 vírus járvány miatt elrendelt intézkedések
figyelembevételével – a fertőzés terjesztésének kivédését szem előtt tartva – az Alapítvány
gyűjteményi részlegének munkatársai előre meghatározott módon csak felváltva jártak a
levéltári feldolgozási munkát folytatni. Ez sajnálatos módon visszavetette a tervezett munka
ütemét, ugyanakkor lehetőséget biztosított a gyűjteményi anyag feldolgozása szempontjából
elengedhetetlen, más közgyűjteményekben őrzött dokumentumok, híranyagok, cikkek
összegyűjtésére és rendszerezésére.
Így a Home Office időszakban szakszerűen az alábbi forrásokat gyűjtöttük össze:
-

az Arcanum adatbázisából minden, Habsburg Ottóval kapcsolatos vagy általa írt magyar
nyelvű, 1920 és 1989 között keletkezett cikket, tételszerűen kigyűjtve azokat. 700 ilyen
hely pontos adata került közös adatbázisba, amely elérhető az Alapítvány szerverén;

-

a Szaktárs adatbázisból Habsburg Ottóval kapcsolatban említést tevő szakkönyvek
listáját;

-

A Magyar Távirati Iroda (MTI) online archívumából a Magyar Országos Tudósító
(MOT) 1929-1944, Lapszemle 1920-1930, Külföldi hírek 1956, Rádiófigyelő 19396

1944, 1988-1995, Bizalmas 1929-1930, 1988-1992, OS-OTS anyagok 1989-2014
anyagait;
-

a Le Monde francia napilap (1922–1989) Habsburg Ottóval kapcsolatos cikkeit.

A gyűjteményi munkatársak kutatást végeztek Egerben, Szombathelyen, Esztergomban és
Vácott, elsősorban az ún. „Habsburg-misék” – a Habsburg Ottó születésnapján
Magyarországon tartott szertartások és bankettek – történetének feltérképezésére.
Az Alapítvány tovább bővítette adatbázisát a Magyar Mozgóképkincs Megismertetéséért
Alapítvány (MMMA) által őrzött Habsburg Ottóval készült audiovizuális anyagok (interjúk,
események) digitalizált másolatának megvásárlásával. A „Napló helyett” 1998-as forgatás 15
órás anyagának másolata és leirata így elérhetővé vált az Alapítvány szerverén. Szintén
beszereztük a Petőfi Irodalmi Múzeumban, Csonka Emil hagyatékában található, Habsburg
Ottóval kapcsolatos iratok digitális másolatát. Hasonlóképpen feltérképeztük és digitális
másolatban megvásároltuk a Pannonhalmi Főapátság Levéltárában őrzött, az egykori
trónörökösre vonatkozó iratokat, képeket, leveleket.
A Habsburg Ottóval kapcsolatos tárgyi gyűjtemény gyarapítása
1.

Heinrich Kautsch – Ottó-medál (1916)
Gyűjteménybe vétel: 2020. január

2.

Madarassy Walter – Ottó-kisplasztika
Gyűjteménybe vétel: 2020. január

3.

1 db áttört legitimista kisplasztika,
11 db kisebb propaganda jelvény (1920-as évek)
Gyűjteménybe vétel: 2020. február

4.

Seregély Dezső – Habsburg Ottó-portré, kisplasztika (gipsz) és öntvény (bronz)
Gyűjteménybe vétel: 2020. március

5.

Vastagh László – Habsburg Ottó-büszt (Önt. Ficzek K.) (1925 k.)
Gyűjteménybe vétel: 2020. november

6.

„Bizalmam az ősi erényben” legitimista emlékérem (1930)
Gyűjteménybe vétel: 2020. november

7.

Országos Magyar Szentkorona Szövetség emlékgyűrű (1937)
Gyűjteménybe vétel: 2020. november

A HOAL gyűjteményében őrzött dokumentumok közzététele, vagy Habsburg Ottó
életútjához kapcsolódó publikációk 2020-ban
A honlapon megjelent cikkek:
•
•

Zeitbühne (V.F.) (2020. március 3.)
Spanyolnátha Madeirán (D.Sz.) (2020. április 1.)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Habsburg Ottó ellopott bélyeggyűjteménye – és ami megmaradt belőle (F.J.) (2020.
április 4.)
Habsburg Ottó díszvendégként a Magyar Országgyűlésben 1990. május 2-án (F.G.)
(2020. máj. 1.)
Az idén 70 éves Schuman-terv névadója és Habsburg Ottó (F.G.) (2020. május 9.)
Egy királyhű bélyegtervező viszontagságai (K.P.) (2020. május 29.)
Habsburg Ottó a trianoni békeszerződés kapcsán (F.G.) (2020. június 4.)
Két nő barátsága - IV. Károly és gyermekei keresztelőruhája (E.Zs.) (2020. június 15.)
Habsburg Ottó előadása a zürichi egyetemen (P.G.) (2020. június 18.)
A trónörökös, az elnök és a német egység (P.G.) (2020. október 2.)
Egy 95 éves Ottó mellszobor rövid története (S.T.) (2020. október 22.)
Habsburg Ottó kiáltványa az 1956-os forradalom kapcsán (F.G.) (2020. október 23.)
„Hazánk már nincs, de magyarok még vannak” – Gondolatok Habsburg Ottó ’56-os
kiáltványa apropóján. (Győri Enikő) (2020. november 4.)
„Habsburg Ottó gondolatai Charles de Gaulle halálának ötvenedik évfordulóján” (F.G.)
(2020. november 9.)
„Hogy nem járt Habsburg Ottó Mányban? A hősi emlékezet alakulása egy sváb
faluban.” (N.A.) (2020. november 16.)
„Aki „Otto von Europa-ként becézte a névadónkat”. (F.G.) (2020. december 4.)
Áhítat, hódolat, jókívánság és giccs – karácsonyi üdvözletek Habsburg Ottónak (K.P.,
Ó.Z.) (2020. december 21.)

RENDEZVÉNYEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
Habsburg Ottó – Életút és Örökség (roll–up-vándorkiállítás és megnyitó)
A Habsburg Ottó Alapítvány névadójának életét bemutató vándorkiállítást indított útjára 2020.
január 24-én, a Gödöllői Királyi Kastélyban, „Életút és Örökség” címmel. A kiállítás jobbára
olyan, az Alapítvány által kezelt gyűjteményből származó fotókat tartalmaz, amelyek a
nagyközönség számára eddig ismeretlenek voltak. A vándorkiállítás célja, hogy a Habsburg
Ottót díszpolgárrá választó magyarországi településeken bemutassa a volt trónörökös és
európai államférfi életét és örökségét.
A vándorkiállítás megnyitóján Gémesi György, Gödöllő polgármestere, valamint Dr. Ujváry
Tamás, a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket.
Beszédet mondott Martonyi János, Magyarország volt külügyminisztere. Közreműködött az
Óbudai Danubia Zenekar, Hámori Máté vezényletével. A Habsburg Ottó Alapítvány nevében
Nagy István, a kuratórium elnöke ajánlotta a kiállítást az érdeklődők figyelmébe. A megjelentek
száma: 176 fő.
Gödöllői Királyi Kastély
2020. január 24.

Helyszín:
Időpont:

Európa jövője 70 évvel a Schuman-tervet, 30 évvel a rendszerváltozást követően (online
tanulmányok)
A kerek évforduló alkalmával a Habsburg Ottó Alapítvány és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Stratégiai Tanulmányok Intézete egy május 11-én kezdődő nemzetközi konferencia keretében
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kívánta volna megvizsgálni, hogy az európai integrációs folyamat kezdetén megfogalmazott
terv, illetve az azt támogató, többségében kereszténydemokrata politikusok öröksége hordoz-e
máig releváns üzeneteket. Bár a rendezvényt a járványügyi helyzet miatt nem lehetett
megtartani, a felkért előadók többsége vállalta, hogy a témával kapcsolatos gondolatait egy
rövid írásban összefoglalja, így tisztelegve Robert Schuman kezdeményezése előtt.
Közreműködők voltak: Varga Judit igazságügyi miniszter; Martonyi János professzor, korábbi
külügyminiszter; Fejérdy Gergely, a Habsburg Ottó Alapítvány tudományos
igazgatóhelyettese; Georges-Henri Soutou, francia történész, a Sorbonne Egyetem és a
SciencesPo emeritus professzora; Eric Bussière, francia professzor, a Sorbonne Egyetem egyik
kutatócsoportjának vezetője; Joachim Bitterlich, Helmut Kohl korábbi kül- és
biztonságpolitikai tanácsadója, volt párizsi német nagykövet; Ludger Kühnhardt professzor, a
bonni ZEI (Zentrum für Europäische Integrationsforschung) vezetője; valamint Ulrich Schlie
biztonságpolitikai szakértő, történelemprofesszor.
A
tanulmányok
elérhetőek
a
honlapon
az
alábbi
linkre
kattintva:
http://habsburgottoalapitvany.hu/nemzetkozi-konferencia-helyett-a-schuman-terv-hetvenedikevfordulojan/
Időpont:

2020. május 11.

Királypártiak a két világháború között (online konferencia)
Habsburg Ottó életműve, Magyarországgal és Európával kapcsolatos gondolkodása – annak
változásai a majd’ egy évszázadot átfogó életút során – csak akkor érthető meg, ha módszeresen
megvizsgáljuk pályafutásának, közéleti szerepének korábbi időszakait és az utolsó magyar
trónörökösről való közvélekedés alakulását. A tanácskozásra az eredeti elképzelések szerint
élőben került volna sor ez év késő tavaszán. A járványügyi helyzetre való tekintettel azonban
úgy döntöttünk, hogy az előadásokat folyamatosan, elektronikus formában tesszük közzé.
Célunk az volt, hogy rávilágítsunk: a trianoni döntést követően nagyon különböző okai és
megjelenési formái voltak a királypártiságnak; és hogy a hazai, valamint a közép-európai
közbeszédben az emigrációban élő ifjú trónörökös milyen sokféle módon volt jelen – a mesebeli
királyfi gyermekirodalmi alakjától a valós politikai szerepvállalás felvetéséig.
A rendezvényre a témával foglalkozó magyar történészek bevonásával került sor:
Ligeti Dávid: IV. Károly politikai útkeresései, 1918-1921
Anka László: Apponyi Albert és a legitimizmus
Paál Vince: Gratz Gusztáv legitimizmusa
Tarján Tamás: Legitimisták az 1922-es választási kampányban
Zima András: Dinasztikus hűség egy dinasztianélküli korban
Glässerné Nagyillés Anikó: Az álmok királyfia – Habsburg Ottó alakja és szerepe
Blaskó Mária A kiskirály című regényében
•
Fiziker Róbert: Habsburg kontra Hitler. Legitimisták az Anschluss ellen, az önálló
Ausztriáért
•
Botos Máté: A legitimista restaurációk kudarca az 1990 utáni Közép-Európában
Az előadások elérhetőek és visszanézhetőek az Alapítvány Facebook-oldalán, az alábbi linkre
kattintva: https://www.facebook.com/events/276029796766131/?active_tab=discussion
•
•
•
•
•
•

Időpont:

2020. június–július
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Településem Európában, Európa a településemen (konferencia)
A találkozó célja az volt, hogy a Habsburg Ottó számára díszpolgárságot adományozó
települések polgármesterei és képviselői megismerjék az Alapítvány munkáját, illetve
Habsburg Ottó örökségének felidézése mellett lehetőségük legyen a kapcsolatépítésre. A
rendezvény második felében a résztvevők megismerhették az európai támogatási források
jövőbeni elosztásával kapcsolatos kormányzati elképzeléseket. A Gobelin-terem előtti galérián
kiállítottuk a Habsburg Ottó életművét összefoglaló, az Alapítványunk által 2020 januárjában
bemutatott vándorkiállítást.
Közreműködtek: Habsburg György kuratóriumi tag; dr. Latorcai Csaba közigazgatási
államtitkár, felügyelőbizottsági tag; Dr. Almacht Ottó; Dr. Tittmann János, Dorog
polgármestere; Dr. Varga Szabolcs, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, történész;
dr. Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért
felelős államtitkára.
Helyszín:
Időpont:

Danubius Hotel Gellért
2020. szeptember 9.

Bemutatkozás Bécsben
A rendezvényre a Collegium Hungaricum Wien közreműködésével Magyarország bécsi
nagykövetségének épületében került sor. Nagy Andor, Magyarország Ausztriába akkreditált
nagykövetének bevezető szavai után a magyar kormány részéről Gulyás Gergely köszöntötte a
jelenlévőket. Ezután Prőhle Gergely igazgató számolt be az Alapítvány tevékenységéről.
A rendezvény második felében ifj. Bertényi Iván, a Collegium Hungaricum
igazgatóhelyettesének vezetésével Habsburg György, Emil Brix (a bécsi Diplomáciai
Akadémia igazgatója) és Prőhle Gergely arról beszélgettek, miként bánik Ausztria és
Magyarország a Habsburg-örökséggel, és hogy mi lehet manapság Habsburg Ottó szellemi
hagyatékának legfőbb üzenete.
A rendezvényen az osztrák közélet számos ismert személyisége mellett közgyűjteményi
vezetők és a Habsburg-család több tagja is megjelent. Nicole Henter fuvola- és Srebra Gelleva
zongorajátéka méltó zenei kiegészítése volt az elhangzottaknak.
Helyszín:
Időpont:

Magyarország Bécsi Nagykövetsége
2020. szeptember 15.

Mentés és menekülés – 80 év távlatából (online konferencia)
A Holokauszt Emlékközponttal közös szervezésben létrejött konferencia alapját az adta, hogy
80 évvel ezelőtt, 1940 nyarán Habsburg Ottó közbenjárásával több ezer – elsősorban osztrák
származású – zsidó állampolgár tudott elmenekülni a rájuk váró meghurcoltatás elől.
A rendezvényre a témával foglalkozó történészek bevonásával került sor:
•
•
•

Bartha Ákos (tudományos munkatárs, ELKH BTK):
Magyarország 1940 nyarán
Fiziker Róbert (történész, főlevéltáros, MNL–OL):
„Finis Austriae” (1938) – Elűzöttek, menekültek és otthon maradottak
Eva Eleonora Demmerle:
Juni 1940: Die dramatischen Tage von Bordeaux
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•
•
•

Fejérdy Gergely (tudományos igazgatóhelyettes, Habsburg Ottó Alapítvány):
Franciaország és a menekültkérdés, 1938-1940
Kovács Tamás (igazgató, Holokauszt Emlékközpont; egyetemi docens, NKE RTK):
Egy aktív semleges ország és a menekültek
Magyarics Tamás (egyetemi tanár, ELTE BTK):
Az Egyesült Államok politikája a 20. századi zsidó bevándorlással és a II. világháború
alatti zsidóüldözésekkel kapcsolatban
Időpont:

2020. október 29.

Habsburg Ottó születésének 108. évfordulója alkalmából rendezett online konferencia
A budapesti Francia Nagykövetséggel együttműködésben megvalósult eseményen Alain
Lamassoure, korábbi francia Európa-ügyi miniszter és Martonyi János, volt külügyminiszter
cseréltek eszmét névadónk szellemi öröksége kapcsán „Habsburg Ottó és a mi Európa-víziónk”
címmel, a kontinensünk előtt álló kihívásokról.
A francia nyelven lezajlott rendezvényt – amelyet az online térben közel ötszáz érdeklődő
követett figyelemmel – Ablonczy Bálint újságíró, Európa-szakértő moderálta. A tervezett
díszvacsora helyett a tavalyi megemlékezés meghívotti körét egy-egy üveg pannonhalmi borral
vendégeltük meg.
Időpont:

2020. november 20.

Európai és a nemzeti szuverenitás (online konferencia)
Jean-Pierre Raffarin, egykori francia miniszterelnök (2002-2005) kezdeményezésére, a
budapesti Francia Nagykövetség közreműködésével a Habsburg Ottó Alapítvány és a francia
Fondation Prospective et Innovation szervezésében az európai és a nemzeti szuverenitás
kérdésének megvitatására került sor egy francia nyelvű, online konferencia keretében.
A konferencia résztvevői voltak:
•
Jean-Pierre Raffarin mellett
•
Martonyi János volt külügyminiszter,
•
Trócsányi László EP-képviselő,
•
Ablonczy Bálint újságíró,
•
illetve Pierre Coste és Serge Degallaix volt nagykövetek.
Időpont:

2020. december 9.

Egyéb tudományos célú tevékenység
A 2019-ben meghirdetett program folytatásaként „Hazám keresztény Európa” címmel az
Alapítvány tudományos pályázatot hirdetett, meghatározott témakörökben. A pályaművek
benyújtására a kiírásban lefektetett formai követelményeknek megfelelően került sor.
Az Alapítvány a befogadott és szakmai bírálatok figyelembevételével elbírált munkák szerzőit
díjazásban, és/vagy gyakornoki lehetőségben részesíti. A pályázaton egyetemi vagy főiskolai
jogviszonnyal rendelkező személyek vehettek részt.
Megvalósult ütemterv:
A pályázat meghirdetése:

2020 február
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A pályaművek beérkezésének határideje:
A pályaművek elbírálásának határideje:
Eredményhirdetés:

2020. augusztus 20.
2020. október 16.
2020. október 19.

Díjkiosztás: 2020. november 20-án, a Habsburg Ottó születésnapja alkalmából rendezett
eseményt megelőzően.
Díjazás:

I. helyezett:
II. helyezett:
III. helyezett:

300.000 Ft,
200.000 Ft,
100.000 Ft (bruttó összegek)

Négy pályamű érkezett be, két díjat osztottunk ki:
Jancsó András: Katolikusként a demokráciáért (I. helyezett);
Bebes Árpád: A keresztre feszített Európa (II. helyezett);
Papp Patrik: A kereszténység jövője Európában;
Pap Krisztián Márk: A világháború árnyékában, avagy Habsburg Ottó élete 1930 és 1945 között
A bírálóbizottság tagjai:
Botos Máté (PPKE)(elnök), Barta Róbert (DTE), Trautmann László (Corvinus Egy.), Zachar
Péter Krisztián (NKE)
PR, marketing, online kommunikáció
Összességében elmondható, hogy 2020-ban az Alapítvány közösségi média felületeit és a
honlapot egyre több látogató keresi fel, egy-egy nagyobb közönséget is megmozgató esemény
esetén kiugróan megnő az új hírlevél-feliratkozóink és Facebook-követőink száma.
A honlapcikkeknél elmondható, hogy azok, amelyek kereszthivatkozással más online
felületeken is bemutatásra kerültek, kiemelkedő látogatottsági mutatókkal bírnak. A
rendezvénybeszámolók mellett az egyes évfordulókhoz köthető hírek, tanulmányok különösen
jó számokat mutatnak. A közösségi oldalakon egy-egy bejegyzésünknél nem ritka a 3000 fő
feletti elérési szám sem. A rövid, videós tartalmak egyre népszerűbbek. Májusban egy tervezett
fizetett promóciós kampányt indítottunk a Facebookon, így értük el a majdnem ezer követőt.
Rendszeres hírlevelünkön közel 600 fő feliratkozót tartunk számon.
A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a járványügyi korlátozások ellenére az online térben
sikerült fenntartani, sőt növelni is a rendezvények elérését, látogatottságát. A Habsburg Ottó
Alapítvány mind a tudományos és politikai közélet szereplői, mind a szélesebb közönség előtt
egyre ismertebb és népszerűbb.
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