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Amely létrej ött e gyr észr őI
az Ev angélikus Pedagó giai Intézet
székhely: 1085 Budapest, Üllői űt24.
adószám: 1 85991 10-2-42
képviseli: Majorosné Lasányi Ágnes ígazgatő
a továbbiakban: EPSZTI

másrészről

az Á||ambiztons á gi S zolgálatok T örtén eti L ev é|tár a
székhely: 1067 Bp., Eötvös lúca7.
adőszétm l 5597 580-2-51
képviseli: Cseh Gergő Bendegúz főigazgatő
a továbbiakban: ÁBtt
(továbbiakban egytitt: Felek) között, az alulírott helyen és időben, az a|abbi feltételek mellett az
együttműködésről:

1. Az eg5rrüttműködés célja

a. A korszení történeti ismeretek, új tudományos eredmények mind szélesebb köni
terjesztése, a Felek szakmai programjainak gazdagítása.

b. Történelmi ismeretek közös terjesáésének megszervezése és megvalósítása.

c. A levélttárban őrzöít iratanyag és az erre támaszkodó legújabb tudomtínyos
publikációk mind szélesebb körben való megismertetése, a kutatási lehetőségek
sokoldalú bernutatása.

d. A Felek rendezvényeinek ós szakmai programjainak kölcsönös segítése és
népszenisítése.

e. A levéltári kutatás és a köznevelés közötti közvetlenebb kapcsolattartás
előmozdítása.

2. A Felek vállalásai

a. A Felek kifejezik azon szándékukat, hogy hosszú távon együtt kívánnak működni az
általuk meghatátrozott témákban, levéltári tanőrák, bemutatók és egyéb rendezvények
szerv ezésében és lebonyolításáb an.

b. lz Ástt vál\alja, hogy az 1945 utání ma1yar történelem oktatásához, a LevéItér
profiljához illő témákban oktatási tematikát és konkrét tanőra-javaslatokat állít össze,
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valamint szerepet vállal a tanárt továbbképzések szakmai előkészítésében. Az egyes
oktatási alkalmakhoz sqát épületeben - munkatársai közül- előadót biaosít.

c. Az EPSZTI vállalja, hogy a fenti oktatási tematikát és tanóra-javaslatokat saját tagtrai
körében, honlapján illetve levelezőlistáj an keresztül népszenisíti.

d. Felek rendezvényeikről, kiadvrányaikról kölcsönösen tájékoúatják egymást, amelyekhez
előadók, előadások illetve szeruők ajánlásáva| szakmai segítséget nyújtanak,
levelezőlistájukon, honlapjukon rendszerestájékoztatást adnak a másik fél programjairól.

e. A Felek megnevezik azokat a kapcsolattartó személyeket, akik a megállapodáshoz
kapcsolódó tevékenységek koordináciőjáért elsődlegesen felelősek:

AzEPSZTI részéről:

kapcsolattartó : Péterfi Gábor
telefon: 06 20 82 44 660

email-cím : geteífi . csa1 arlaí

ez ÁStrrészéről:
kapcsolattartó : Borvend ég Zsuzsanna

telefon: 301322-8123

email-cím: borvendeg .zsuzsa@gmail.com

A kapcsolattartő személyek feladata a kölcsönös, naprakész kapcsolattartás, tájékoztatás.
A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek kizárőlag a jelen szerződés
teljesítésével kapcsolatban felmerülő operatív kérdésekben jogosultak eljarni, a szeruődés
módosítására, megszüntetésére, egyéb jognyilatkozattételére nem jogosultak.

I. A megállapodás időtartama, módosítása és megszűnése

1) A felek a jelen megállapodást a mindkét Fél altali aláírás napjától kezdőden, határozatlart
időre kötik.

2) A jelen megállapodásl<tzárőlag a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.

3) A jelen megállapodás megszüntethető a Felek áItaI, közös megegyezéssel, rendes és
rendkívüli felmondás sal.

4) A jelen megállapodást bármelyik Fél jogosult a másik Félhez cimzett, egyoldalú, írásbeli,
indoklás nélktili jognyilatkozattal,30 napos felmondási idővel felmondani.

5) A jelen megállapodást bármelyik Fél jogosult a másik Fél súlyos szerződésszegése
esetén, a másik FéIhez cimzett, egyoldalú, írásbeli, indokolt jognyilatkozattal, azonnali
hatállyal felmondani.

A felek a jelen megállapodásból eredő jogvitáikat elsősorban kölcsönös egyeztetéssel, targyalásos
úton kívránj ák rcndezni.

A jelen megállapodásban nem szabáIyozott kérdések tekintetében a hatályos Polgári
Törvénykönyvben fo glalt rendelkezések az iranyadók.
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A jelen együttműködési megállapodást - mely négy egymással egyező példányban készült, és
amelyből kettő példány azEPSZTI-t, kettő példány az AgTL-tillet meg - a felek, mint akaratukkal
mindenben e gy ezőt j őv áhagy őIag aláírták.

Budapest, 2017 .auglsztus 25.

Az Evangélikus Pedagógia Intézet
nevében

Az Áilambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltára
nevében
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