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Megalakult a Gulág 
Emlékbizottság 
[Kormányzat] 2015.02.23 11:13 

Létrejött a Gulág Emlékbizottság, amelynek 
feladata, hogy méltó módon emlékezzen a 
Szovjetunióba kényszermunkára elhurcolt kárpát-
medencei áldozatokra - fogalmazott Balog Zoltán, a 
Bizottság elnöke, az emberi erőforrások minisztere 
a testület megalakulását követő sajtótájékoztatón. 

 
Csak az a 40 év ne lett volna, amikor elhallgattuk a második világháborút lezáró szenvedést és 
igazságtalanságot – mondta beszédében Balog Zoltán. Most amikor a 70 évforduló kapcsán 
találkozunk és megpróbáljuk utólag elrendezni, amit akkor elmulasztottak. Az áldozatok sorsa azt 
mutatja, hogy a háború lezárása nem a borzalmak végét jelentették, hanem újabb hazugságot és 
szenvedést hozott sok európai család életébe – fogalmazott a miniszter.  
 
Balog Zoltán kiemelte, a testület feladata, hogy a málenkij robot 70. évfordulóján tartsa a 
kapcsolatot az események megvalósításában érintett szervezetekkel, és javaslatot tegyen a 
költségvetési források felhasználására.  
 
A Bizottság állandó tagjai a belügyminiszter, az igazságügyi miniszter, a külgazdasági és 
külügyminiszter és a honvédelmi miniszter által delegált egy-egy személy, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtitkára és a kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes 
államtitkára. Továbbá a Magyar Tudományos Akadémia, a Gulágkutatók Nemzetközi Társasága, a 
Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány, a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, a 
Szovjetunióban volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete, valamint a XX. 
Század Intézet főigazgatója, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója, a Nemzeti Emlékezet 
Bizottsága elnöke.  
 
A tárcavezető kiemelte, a kormány a málenkij robot 70. évfordulóján folytatja a történelmi 
bűnökkel való szembenézést. Ismertette, a mai Magyarország területéről mintegy 200-230 ezer 
lakost hurcoltak el, közülük 150-170 ezer civil férfit és fiút hadifogolyként, 50-60 ezer németet 
internáltként. A korabeli 172 ezer km2 területű Magyarországról mintegy 300 ezer civilt vetettek 
fogságba. A deportáltak 30-40 százaléka, de voltak olyan települések, ahol több mint 60 százaléka 
halt meg. Többségük a lágerek környékén, jeltelen tömegsírokban, ritkábban egyszemélyes 
sírokban, vagy a hazafelé vezető vasútvonalak mentén lett elhantolva. Elhalálozásukról a szovjet 
szervek semmiféle hivatalos értesítést nem adtak. A tárcavezető hozzátette: azokról is külön meg 
kell emlékezni, akik a kint szerzett betegségeikbe haltak bele.  
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