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gyiittmiikiid6si megrillapod{s

amely l6trejdtt egyfelol az

Allambizto n s 6 gi Szo I gi lato k T ii rt6n eti L ev 6ltf ra
sz6khely: 1067 Budapest, Edtv<is atca7.
ad6szdm: L5597590
k6pviseli: dr. Cseh Gerg6 Bendegriz fbigazgat6
a tov6bbiakban: Irv6ltdr
m6sfel6l a

Pet6fi Irodalmi Mfzeum Hamvas B6la Kultfrakutat6lntOzet
(sz6khely: 10L6 Budapest, Piroska u. LL.
ad6szdm; 1532116t -2-41,
k6pviseli: Dr. Hankiss Agnes igazgat6
a tov6bbiakb an:

Intlzet

(a tov6bbiakban egyiitt: Felek) kdzott az alulirott helyen 6s id6ben, az alabbi felt6telek
mellett:

Bevezet6s

A Lev6ltrir mint az 1944 es 1990 ktizdtt keletkezett 6llambiztonsrigi iratok kezeldje, illetve a
korszak tdrt6net6nek tudomdnyos felt6r6s6ban is krizremtikdd6 kutat6hely egyiittmiikdddsi
meg6tlapod6st kot a kommunista lllambiztons6g mtikdd6s6nek felt6rSs6vai foglalkoz6
Hamvas B61a Kultrirakutat6 Intdzettel, a Felek tudom6nyos 6s kdzmrivel6ddsi c6ljaival
dsszhangban 16v6 kutat6si programok megval6sitasa 6rdek6ben.

Altatinos rendelkez6sek

1..

A

Lev6ltSr 6s az lntdzet egyiittmiikddik a magyar tort6nelem 1944 6s tggO trizotti
id6szak6nak tudomiinyos felt6rris6ban, kii16n<js tekintettel a korszakban miikodott
Sllambiztons6gi szervek tev6kenys6g6re.

2. A

Felek rendszeresen tdj€koztatjdk egymdst kutat6si programjaikr6l, ki6l1it6saikr6l,
szakmai rendezv6nyeikr6l, publik6ci6ik megjelen6s6r6l.

3. A Felek folyamatosan megosztj6k

tapasztaLataikat egym6ssal
er6szakszervezeteinek t<irt6net6vel 6s annak kutatds6val kapcsolatban.

a

korszak

4. A Felek az egytittmrik<jd6si

meg6llapod6s keret6ben kdzds kutat6sokat indithatnak 6s
kdzds rendezv6nyeket szervezhetnek. A kozdsen vdgzett kutat6sok eredm6nyeinek

kozzetetelefil nyomtatott vagy elektronikus publik6ci6k

megjelentet6s6r6l,
adatb6zisok letrehozilsitr6l 6s nyilv6nossiigra hozatalirll. ki6llft6sok rendez6s6rdl 6s
azok finanszirozdsilr6l - a Felek esetenk6nt megkritcitt kiilon megSllapodfsban
rendelkeznek.

5. A konkr6t kutatrlsi programok

vezet6s6re, koordin6l6siira az egyiittmiikdd6si
meg6llapodfst al6ir6 felek jogosultak egy, vagy sziiks6g eset6n tdbb szemllyt
kije16lni, nagyobb szabdsri programok eset6ben pedig tov6bbi kdzremtikcid6ket is
nevesiteni.

6. Az Intdzet 6ltal finanszirozott

kutat6si programok eset6ben a I-evdltdr munkat6rsai a
Fbigazgat6 tudom6s6val az Intezettel megbizdsi szerz6d6st k<ithetnek, ugyanakkor a
I-ev6Lt6r fenntartja magdnak a jogot a munkaid6ben v6gzend6, illetve a Lev6ltar
infrastruktrirajrit ig6nybe vev6 kutat6sok korl6tozdsdra abban az esetben, ha aLeveltdr
alaptev6kenys6 g6nek el16t6s6b a iitkozik, v agy azt h6tr6Ltatja.

7. Az

lntdzet felaj6nlja a I-evlltfu kdnyvt5ra rlszdre az eddig megjelent, valamint
jciv6ben me$ elen6 kdnyveinek egy pdlddnydt.

a

8. A

l-,evdltdr saj6t iratanyagainak kutat6sa sor6n az lntlzet munkat5rsai szlmdra
kedvezm6nyes m6soltatSsi lehetSs6get bizto sit. Az lntdzet a m6r kor6bban digitalizfult
iratanyagok elektronikus m6solati p6lddnyailrt a I-.evdlt6r a mindenkor 6rv6nyes
repro gr6fiai d(j t6telei 25 % -nak me gfelel6 m6sol6si dij at fizet.

9. Az lntdzet a papir

alapon megrendelt f6nym6solatok6rt
6rv6nye s repro gr6fiai dij t6telein ek 5 07o - 6t fizeti.

a L.evlltdr a

mindenkor

10.A jelent egytittmtikiid6si meg6llapodSs keret6ben futadott adatokat 6s iratm5solatokat
az lntdzet sajdt publik6ci6s feltiletein 6s kiadv6nyaiban a jogszab6lyoknak
me gfe I e16 en fe lhas

11.

A

zn6lhatl a, de azokat

to

vSbb nem adhatj a.

Felek megnevezik azokat a kapcsolattart6 szem6lyeket, akik a meg6llapoddshoz
kapcsol6d6 tevdkenys6gek koordindci6jdert els6dlegesen felel6sek:

Azkfiezet reszerll:
kapcsolattart6: Taller J6nos

telefon: 30142221152
e-mail cim: tallerjanos@gmail.com

A Lev6ltar r6sz6r61:
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kapcsolattart6: So6s Mih6ly
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telefon: 7012497665
e-mail cim: soosmi@freemail.hu

ZirS rendelkez6sek

12.

Felek a jelen egytittmiikcid6si meg51lapod6st hiirom 6vre k<itik, amelyet annak
megsztin6se el6tt legfeljebb harminc nappal k6zds akarattal rijabb hiirom 6vre
meghosszabbithatnak.

id6beli hat1lya alatt bdrmelyik F6l a m6sik Fllhez int€zett
ir6sbeli nyilatkozattal, harminc napos hat6rid6vel, indokl6s n6lkiil felmondhatja.

13. Jelen megdllapoddst annak

l-4. Jelen meg6llapodils megsziin6se eset6n a Felek ir6sban rendelkeznek a megsziin6ssel

kapcsolatos elsz6mol6sr6l, valamint a m6g fennrill6 6s teljesitend6 feladatokr6l.

15.

A Felek az

egyiittmiiktid6s sor6n felmeriil6 esetleges n6zetkiikinbs6geiket

els6dle gese n tirr gy al6so s riton ki sdrlik me g rendezni.

16.

a Felek a hat6lyos
jogszabillyok, valamint a miik<jd6siikre irdnyad6 bels6 normiik rendelkez6seit tekintik
ir6nyad6nak.

Jelen meg6llapod6sban nem szabdlyozott k6rd6sekben

Jelen egyrittmtik<iddsi megtillapod6s 4 (n6gy) egyezb p6ld6nyban k6szrilt, amelyet a Felek,
annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se utiin, mint akaratukkal mindenben megegyezlt aliliritsukkal
l6tjdk el.
Budapest, 2020. februilr 21.
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Dr. Cseh Gerg6

