'(r|-r'^.d.u'.,
E

gytittmii kiid6si megrlllapodris

vv

I.z

lrl:oto

Z,tt I tr og.torg

amely l6trejott az Allambiztonsdgi Szolgrllatok Tiirt6neti Lev6lthra,Budapest,
tov6bbiakban: ABTL (lA67,Budapest, Eotvos u. T,Magyarorszitg) k6pvisel6je:
Dr. Cseh Gerg6 Bendegirz foigazgato
ds a Babeg-Bolyai TudomSnyegyetem

Kolozsv6r, Tiirt6nelem 6s Filoz6fia Kar,
Magyar Tiirt6netilntdzet, tov6bbiakban: KMTI (400084 Cluj-Napoca, str. Mihail
Kog[lniceanu, nr. 1, Rom6nia), kdpvisel6je: Dr. Nagy R6bert Mikl6s igazgat6
(a tov6bbiakban on6lloan a ,,Fdl", egytittesen a ,,Felek") kozott.

Preambulum

A

Felek k6pvisel6i al6ir6sukkal is meger6sitik, hogy t6mogatj6k 6s fejleszteni
kiv6nj6k az intezm6nyek kozotti oktat6si, kutat6si 6s tudom6nyos egyiittmrikoddst,
hozzilitrulva ezzel a nevezett intezmenyek szakmai meger6so d6sdhez, az oktat6s 6s
tudom6nyos kutat6s szinvonallnak emel6s6hez, valamint a hum6ner6forr6s
fejlesztdsehez.

1.

$

Az ABTL kutat6i, a megvalosit6s konkr6t r6szleteit a KMTI megfelelS tansz6k6nek
vezetiSjdvel egyeiletve, cin6116 eload6sokat vagy kurzusokat tartanak a XX. szazad
tort6nete t6makorben, a BBTE, KMTI 6ltal megval6sitott tantervek szerint oktatott
tfugyak keret6ben, az off.ani tanrendhez kapcsolodva.

2.$
Rz AgtL kutat6i - el6re egyeztetve - angol vagy magyar nyelvti el6ad6sokat
tartanak, illetve rdszt vesznek kerekasztal-besz6lget6seken a t6gabb kolozsv5ri
egyetemi kozoss6g kor6ben.
3. $
A BBTE Tort6nelem 6s Filoz6fia Kara magyar tagozatdnak oktat6i - ig6ny szerint el6ad6sokat tarthatnak az ABTL, valamint az ABTL es a BBTE KMTI kozos
rendez6s6ben szervezendo tudomdnyos konferenci6kon, workshop vagy kerekasztalbesz6lgetdseken.

4.$
A Felek tcirekedni fognak arra, hogy adott t6m6kban kozos kutat6sokat folytassanak,
illetve kozos pdlydzatokat nyrijtsanak be.

ez

Agtt

s.$

lehet6s6get nyrijt a BBTE Tortenelem 6s Filoz6fia Kar, Magyar Tortdneti
lnt6,zet, Jelenkor Tort6nete 6s Nemzetkozi Kapcsolatok Tansz6k6nek, a Jelenkor
Tortdnete, valamint Nemzetkozi Kapcsolatok 6s Eur6pai Tanulm6nyok szakos,
kiemelked6 tanulm5nyi eredm6nyekkel rendelkezo el6re egyeztetett l6tsz6mri
hallgat6i sz6mdra, hogy szakmai gyakorlatukat 6s tematikus kutat6saikat az AgfI.
keret6ben , az intlzet foigazgatola 6ltal kinevezett tutorok feli.igyelet e alatt vlgezzdk,
hivatalos egyetemi szakmai gyakorlat szabdlyzatdnak megfeleloen, effe
vonatkoz6an a felek kozott megkotend6 protokollum alaplin. Ennek megval6sit6sa
6rdek6ben a Felek kozott Erasmus Placement szerzodds val6sitand6 meg
a
2019 12020-as egyetemi tan6vvel kezd6dSen.
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BBTE Tortdnelem es Filoz6fia

Magyar Tortdneti Intdzete, Jelenkor
Tortdnete 6s Nemzetkozi Kapcsolatok "1;i,
Tanszdke t6mogat6st nyrijt az,\BTL szitmira
rom6niai kutat6sok 6s elemz6 sek el6kdszitd s 6ben 6s le folvtatS:s5ban.

A Felek kcilcsonosen t6jdkozta[ek

7.$

egym6st az intezeteikben, illetve az egyetemen
foly6 kutat6sokr6l 6s tudom6nyo s konferenci6krol.

8.$

A Felek kolcsoncisen meghivj6k egym6st az int6zetiikbenltansz6ken zajl6
konferenc i6kr a 6s torekedni fo gnak kozo s konferenci 6k megszervezds6re.

Az ABTL es a BBTE KMTI

e.$

kolcsonosen tdmogatja, hogy a partnerintdzet kutat6i,
ilietve oktat6i lehetSs6get kapjanak az intezet tudom6nyos kiadv6nyaiban valo
szerepl6shez.

.

10.$

Az ABTL kutat6i konzult6cio c6lj6bol - pl. szakdolgozat, mesteri disszertircio vagy
doktori dolgozat elk6szit6sehez a BBTE Tort6nelem 6s Filozofia Kar6nak,
Tcirldnelem valamint Nemzetkozi Kapcsolatok 6s Europai Tanulm6nyok szakos
hallgat6i rendelkez6sdre 61lnak.

11.

$

Tudom6nyos c6hi, budapesti tartozkod6suk alatt, a BBTE Tort6nelem 6s Filoz6fia
Karitnak, Tort6nelem valamint Nemzetkozi Kapcsolatok 6s Eur6pai Tanulm6nyok
szakos hallgat6i, valamint oktat6i haszndlhatjitk az ABTL Konyvt6r6t.

12.$
Kolozsv6ritafiozkod6suk alatt, az ABTL munkat6rsai hasznillhatjtka BBTE KMTI
magyartagozatilnaktudom6nyosinfrastruktririljdt.

l3
A Felek

$

kolcsonosen eljuttatnak a partnerint6zet konyvt6r6ba egy-egy p6ld5nyt

a

sajSt int6zettik iital kiadott publik6ci6kb6l. A Felek, ezen pont 6r1elm6ben,
megegyeznek, hogy kolcsonosen 6s rendszeresen eljuttatj6k a partnerintdzet
konyvt6rSba a kolozsv6ri BBTE Tortdnelem 6s Filoz6fia Kara angol nyelvii
,,Colloquia - Journal of Central European Studies" cimii kiadv6nyat, a KMTI 6ltal
kiadott Evkonyv p6ld6nyait, valamint ennek megfelel6en az ABTL id6szakos
kiadvSnyainak aktu6lis szSmait, melyek 6ltal sz6lesebb korben is ismertt6 teszik
kutat6saik eredm6nyeit.

14.$

Az

egyiJttmrikod6 Felek k6t6vente egy alkalommal 6rt6ke1ik e meg6llapod6sban
foglaltak vdgrehajt6s5t, 6s annak alapjitn dolgozzitk kt az egyiittmtikod6s konkrdt
k6t6ves terv6t (protokollum6t) a kovetkez6 6vekre.

ls.

$

Jelen egyiittmtikod6si szerz6d6s keret-megSllapod6s. Az cisszes Egyedi Szerz6d6s
Meger6sit6s, az esetleges tov6bbi mell6kletek 6s a jelen Keretmeg6llapod6s egyetlen
Meg6llapodSst l<epez a Felek kozott (egytittes megnevez6si.ik ,,Meg5llapod6s"). A
jelen keret-meg6llapod6s rendelkezdsei minden egyes Egyedi Szerz6d6s Meger6sit6s
elv5laszthatatlan rdszet k6pezik. A szerzoddshez tartozrk egy k6tdvente megrijitando
k6t6ves protokollum.
16.$
A meg6llapod6s v6grehajtdsircrt a ABTL r6sz6rol a Foigazgat6, a BBTE KMTI
rdszdr6l az lgazgato felel6sek, akik a v6grehajt6shoz sziiks6ges jogkorokkel
rendelkeznek.

.

17.$
Jelen Egyiittmrikod6si meg5llapo d6s 4 oldal. Osszesen 4 peldinyban kesztilt. Mind a
4 p6lddny ugy tartalmi, mint formai szempontb6l tok6letesen megegyezik 6s
egyform6n 6rv6nyes.

Az Allambiztons6gi Szolgrilatok
Tiirt6neti Lev6lt6 ra reszlrol

A Babeg-Bolyai Tudom6nyegyetem,
Kolozsvdr, Magyar Tiirt6neti lnt0zet
reszdrol
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Dr. Cseh Gerg6 Be
FiligazgatS
Allambiztonsdgi Szolg:ilatok
Tiirt6neti Lev 6ltira, Budapest

lgazgat6
A Baheg-Bolyai Tudomf nyegyetem
Babes-Bolyai Tudomdnyegyetem Kolozsvir,
Ma gyar Tii rt6n eti lntflzet

A Babeq-Bolyai Tudomfnyegyetem Kolozsvdr,
6s Filoz6fia Kar D6k6ni Hivatala
rdszdrdl ajelen szerzdddst hiteleslti ds vdgrehajtdsat szavatolja

Tiirt6nelem

pecs6tje:

Babes-Bolyai Tudt-mfihyegyetem Kolozsv:ir,
Tiirt6nelem 6s Filoz6fia Kar
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