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mely létrejött egyfeIől az

Áilambiztonsági Szolgálatok Történet i Lev éItára
(Székhelye:1067 Budapest, Eötvös utca 7 .
Adószám: 15597590
Képviseletébeneljar: Dr. Cseh Gergő Bendegúz főigazgatő)
(a továbbiakban: Levéltár)

másfelől a

Nemzeti Örökség Intézete
(Székhelye: 1086 Budapest, Fiumei út 16-18.
Adószáma: I 58141 7 5 -2-4l,
Képviseletébeneljar: Radnainé dr. Fogarasi Katalin főigazgatő)
(a továbbiakb an lriézet vagy NÖRr)
(a továbbiakban, együtt: Felek) között, az alábbí feltételek szerint:
Bevezetés

A

Levé|tár, mínt az 1944 és 1990 között keletkezett állambiztonság1 iratok kezelője, illetve a
korszak történetének tudományos feltárásaban is közreműködő kutatóhely egytittműködési
megállapodást köt a nemzeti emlékezet intézményes keretek közti ápolására létrehozott Nemzeti
Orökség Intézetévela Felek tudományos és ismeretterjesztési céljaival összhangban lévő kutatási
programok megvalósítása érdekében.

Általános rendelkezések

1.

A Levéltár és az

2.

Felek rendszeresen tájékoztatják egymást kutatási programjaikról, kiállításaikról,

Intézet együttműködik a magyaí történelem 1944 és 1990 közötti
időszakának tudományos feltiárásában, ktilönös tekintettel a korszakban működött
áúlanlbiztonsági szervek tevékenységére,illetve ezen szervek á|dozataira vonatkozó adatok
feltár ás ár a és publikál ásfu a.

szakmai rendezvényeikrő l, publikációik megj elenéséről.

3.

Felek folyamatosan megosztják tapasztalataíkat egymással a nemzeti emlékezet
ápolásával, a korszak erőszakszerveinek történetével, és ezek mind sokoldalúbb
bemutatásával kapcsolatb an.

4.

Mindkét fél támogatja

létr eho zását

5.

A

és ö s

szehan go

az

áIdozatok é|etrajzi adatait feltaró munkacsoport(ok)
lt l evéltári kutatások fo lytatás át.

Levéltár saját íratanyagai kutatása során az Intézet munkatarsai

számátra

kedvezményes másoltatási lehetőséget biztosít. Az Intézet a mát korábban digítalizáIt
iratanyagok elektronikus másolati példányaiért a LevéItétrmindenkor érvényes reprográfiai
díj tétel ei 2 50Á - artak me gfel elő máso l ási dij at fizet.
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6.

Az

Intézet a papfu alapon megrendelt fénymásolatokért
érvényesreprográfi ai díjtételeinek50%-át ftzeti.

a

Levéltár mindenkor

7.

A jelen egyiittműködési megállapodás keretében átadott adatokat és iratmásolatokat
az Intézet saját publikációs felületein és kiadványaiban a jogszabályoknak megfeielően
felhasználhatja, de azokat tovább nem adhatja.

A

8.

konkrét kutatási programok vezetésére,koordinálására az egytittműködési
megállapodást aliúrő felek jogosultak egy vagy szükség esetén több személyt kijelölni,
nagyobb szabású programok esetén pedig további közreműködőket

is nevesíteni.

A

9.

közösen végzett kutatások eredményeinek közzétételéről - nyomtatott vagy
elektronikus publikációk megjelentetéséről, adatbézisok létrehozásáről és nyilvránosságra
hozatalétrőI" kiállítások rendezéséről és azok ftnanszírozásáról - Felek esetenként megkötött
külön megállapodásban rendelkeznek.

10,

AzIntézet által finanszírozott kutatási programok esetében aLevéItár munkatársai a
Főigazgatő tudomásával az Intézettel megbízási szerződést köthetnek, ugyanakkor a
LevéItár fenntartja magának a jogot a munkaidőben végzendő, illetve a Levéltár
infrastrukturéllát igénybe vevő kutatások korlátozására abban az esetben, ha az a Levéltár
alaptevékenységénekellátásábaütközikvagyazthátráItatja.

11. A

Felek megnevezik azokat a kapcsolattartő személyeket, akik a megállapodásl' z
kapcsolódó tevékenységek koordináciőjáért elsődlegesen felelősek:

ANÖRI részéről:
kapcsolattartó

:

Nagy-Csere Áron kulturális igazgatő,helyettes

telefon: + 36-I -79527 88
email-cím : aron.nagy-csere@nori. gov.hu

Az ABTLrészerőI:
kapcsolattartó:
telefon:

email-cím:

zárő rendelkezések

12.

Felek jelen együttműködési megállapodást három évre kötik, amelyet annak megszűnése
előtt legfeljebb harminc nappal közös akaratta| újabb három évre meghosszabbíthatnak.

13.

Jelen megállapodást annak időbeli hatáIya alatt bármelyik Fél a másik Félhez intézett
irásbeli nylatkozattal, harminc napos hatráridővel, indokolás nélkiil felmondhatja.
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14.

Jelen megállapodás megszűnése esetén Felek írásban rendelkeznek

a

megszűnéssel

kapcsolatos elszámolásról, valamint a még fennálló és teljesítendő feladatokról.

15. Felek az

együttműködés során felmerülő esetleges nézetktilönbségeiket elsődlegesen
kísérlik
meg rendezni.
tárgyalásos úton
l

16.

Jelen megállapodásban nem szabélyozott kérdésekben Felek a hatályos jogszabályok,

valamint a működésükre irányadó belső normák rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Felek a jelen megállapodást, annak elolvasása és közös értelmezéseután, az a|áírási
jogosultsággal felruházott képviselőik útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt - 4 (négy)
példrányban, amelyből 2 (kettő) példány a Levéltárat 2 (kettő) példány az Intézetet illeti - alulírott
napon és helyen, helybenhagyólag írják aIá.
Budapest,

2017.június, ..
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Radnainé dr. Fogarasi
íőicrar.ogt.ő
főigazgatő
Nemzeti Örökség Intézete
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énzijgyi ellenj egyzés :

Budapest, 2017.június .19.
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igazgatő-helyettes
Gazdálkod ási tgazgatóságo NÖRI

úu.ü.;--_

dr. Kárpáti Katalin
főigazgatő-hely ettes, NÖRI

,,

Dr. Cseh Gergő Bendegúz
íőigazgatő
Áilambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
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