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Együttműködési megáltapodás

mely létrejöít egyfelől az

Áilambiztonsági Szolgálatok Történet i Lev éttára
(Székhelye :1067 Budapest, Eötvös utca 7 .)
Adószám: 1559]590
Képviseletében eljár: Dr. Cseh Gergő Bendegúz főigazgatő)
(a továbbiakban: L ev éltar)

másfelől a

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
(Székhelye: 90202 Beregszász Kossuth tér 6.
Kárpátalja, Ukrajna)
Képviseletében eljár: Dr. Orosz Ildikó rektor
(a továbbiakban: Főiskola)

(a továbbiakban, együtt: Felek)

között, az a!ábbi feltételek szerint:

Bevezetés

A Levéltát mint az 1944 és 1990 között keletkezett állambiztonsági iratok kezelője, illetve a
korszak tÖrténetének tudományos feltárásában is közreműködő kutatóhely .gytitt*űkodéri
megállapodást köt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai MagyarFőiskolával a Felek tudományos,
ismeretterjesztési, közművelődési céljaival összhangban lévő programok megvalósítása érdekében,

Az együttműködés célja

1. A korszerű törtóneti ismeretek, új tudományos eredmények mind szélesebb körű
terjesztése a felsőoktatásban, a Felek szakmai programjainak gazdagítása.

2. Történelmi ismeretek közös terjesztésének megszervezése és megvalósítása.

3. A levéltárban őrzött iratanyag és az erTe támaszkodó legújabb tudományos
Publikációk mind szélesebb körben való megismertetése, a kutatási lehetőségek sokoldalú
bemutatása.

4, A Felek rendezvényeinek é-s szakmai programjainak kölcsönös segítése és
népszerűsítése.

5. A levéltári kutatás és az oktatás közötti közvetlenebb kapcsolattartás előmozdítása.

A felek válIalásai

1. Felek rendszeresen tájékoztatják egymást kutatási programjaikról, kiállításaikról,
szakmai rendezvényeikről, publikációik megj elenéséről.

2. Felek folyamatosan megosztlák tapasztalatalkat egymással a nemzeti emlékezet
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ápolásával, a korszak erőszakszerveinek történetével, és ezek mind sokoldalúbb
bemutatásával kapcsolatban,

3, A Levéltar és a FŐiskola együttműködik a magyar történelem 1944 és 1990 közöttiidőszakának tudományos feltárásában, különös ótint.tt.l a korszakban műkodött
állambiztonsági szervek tevékenységére, illetve ezen szeívek áldozataira vonatko ző ad,atok
feltár ás ár a és publikál ását a.

4, A Felek rendezvényeikről, kiadványaikról kölcsönösen tájékoztatják egymást,
amelYekhez előadők, előadások illetve szeruők ajánlásával szakmai segítsé§et nyújtanak,
levelezőlistájukon, honlapjukon rendszere s tájékoitatást adnak a másik feíproiramjairó1.

5. A konkrét Programok vezetésére, koordinálá sára az együttműködési megállapodást
aláírő felek jogosultak egy vagy szükség esetén több szemétl,i t<l;etcitni, nagyobb szabású
programok esetén pedig további közreműködőket is nevesíteni. -'

6, A kÖzÖsen végzett kutatások eredményeinek közzétételéről - nyomtatott vagy
elektronikus Publikációk megjelentetéséről , adatbázisok létrehoz ásáről és nyilvánossag;;
hozataláről, kiállítások rendezéséről és azok ftnanszírozásáről_ Felek esetenként megkötött
külön megállapodásban rendelkeznek.

7 A Felek megnevezik azokat a kapcsolattartó személyeket, akik a megállapodáshoz
kapcsolódó tevékenységek koordi náciőjáért elsődlegesen felelősek :

A Főiskola részéről:

kapcsolattart ő : dr. Y áradi Natália
telefon: +380-66-7 9 -17 -690
emai l -cím : lia@kmf .uz.ua

Az ÁBTLrészéről:
kapcsolattartó: dr. Palasik Mária
telefon: 06-30-9I -40-577

email-cím: palasik@gmail.com

zárő rendelkezések

Felek jelen egYüttműködési megállapodást három évre kötik, amelyet annak megszúnése
előtt legfeljebb harminc nappal közös akarattalújabb három évre meghosszabbíthatnak.

Jelen megállaPodást annak időbeli hatálya alatt bármelyik Fél a másik Félhez intézett
Írásbeli nYilatkozattal, harminc napos határidővel, indokolás nélkül felmondhatja.

Jelen megállaPodás megszűnése esetén Felek írásban rendelkeznek a megszűnéssel
kaPcsolatos elszámolásról, valamint a még fennálló és teljesítendő feladatokról.
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4, Felek az egYÜttműködés során felmerülő esetleges nézetkülönbségeiket elsődlegesen
tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni.

5. Jelen megállaPodásban nem szabályozott kérdésekben Felek a hatályos jogszabályok,
valamint a működésükre irányadó belső normák rendelkezéseit tekintik irányadónak.

6. A Felek a jelen megállapodást, annak elolvasása és közös értelmezése után, az aláírási
jogosultsággal felnhazott képviselőik útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt _ 4
(négy) példányban, amelyből 2 (kettő) példány a Levéltárat, 2 (kettő) példány i'poirt otat
illeti - alulírott napon és helyen, helyben hagyólag írják alá.

Budapest, 2017 . szeptember
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Dr. Orosz Ildi
rektor

Cseh GergőBendegúz
főigazgatő
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