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gyiittmiikiid6si meg6lla pod6s

mel1, ldtrejott egyf'elol az

Allam biztons:igi Szolgilatok Tiirt6neti Lev6ltdra
(Szekhelye:1067 Budapest. Eotvos utca 7.)
Ad6sz6nr: I 5597590
Kepviseletdben eljiir: Dr. Cseh Gergo Bendegirz lbigazgato
(a tovdbbiakban: Leveltiir)
mrisfblol a

Sapientia Erd6lyi Magyar'I'uclomfnyegyetem
(Szekhelye: 400112 Clu.i-Napoca (Kolozsv6r) str. Matei Corvin (Mrityas kirrily u.) nr. 1. sz..
Romtinia)

Ad6sz6m: 14615945
Kepviseletdben eli6r: Dr. David Laszlo egyetemi tanzir. rektor
(a tovabbiakban : Egyetem)
(a tov6bbiakban. egytitt: Felek)

kozott. az alibbi fbltdtelek szerint:
Bevezet6s

A Lev6lt6r, mint az 1944 es 1990 kcizott keletkezett 6llambiztons6gi iratok kezeloje, illetve a korszak
tdftdnetdnek tudomiinyos feltiirds6ban is kdzremrikddo kutat6hely egyilttmtik6d6si meg6llapodrist kot

a

Sapientia Erddlyi Magyar Tudomiinyegyetemmel

a

Felek tudomiinyos, ismeretterjesztdsi,

kozmtiveloddsi cdljaival 6sszhangban ldvo programok megval6sitiisa drdekdben.

Az egyiittmii kiid6s c6li a

l.

A

2.

Tdrtdnelmi ismeretek kdzds terjesztdsdnek megszervezdse ds

korszerti tortdneti ismeretek, rij tudomrinyos eredmdnyek mind szdlesebb k6ni
terjesztdse a felsooktat6sban, a Felek szakmai programjain ak gazdagitfusa.
megvalosftdsa.

3.

A lev6ltrlrban orzottiratanyagds az erre tdmaszkod6 legirjabb tudomiinyos publik6ci6k
mind szdlesebb korben val6 megismertet6se, a kutatiisi lehet6sdgek sokoldahi bemutatiisa.

4.

A Felek rendezvdnyeinek ds szakmai programjainak

kdlcsdnds segftdse

6s

ndpszenisitdse.

5'

A levdltrlri kutatiis

es az oktatds

kdzdtti kdzvetlenebb kapcsolattart6s el6mozditdsa.

A felek villaldsai

l.

Felek rendszeresen tdjekoztatjdk egymiist kutatiisi programjaikrol, kiiilltitsaikr6l,
szakmai rendezvdnyeikrol, publik6ci6ik megjelendsdrol.

2.

Felek folyamatosan megosztjiik tapasztalataikat egymrissal

a nemzeti emldkezet

"

2

6pol6s6val,

a

korszak eroszakszerveinek tdrtdnetdvel,

ds

ezek mind sokoldahibb

bemutatils6val kapcsolatban.

3.

A Lev6ltrir ds az Egyetem egyi.ittmrikddik amagyar tortdnelem 1944 es 1990 kozdtti
idoszakSnak tudomiinyos felt6riisilban, ki.il6nds tekintettel a korszakban mrikddott
rillambiztonsiigi szervek tev6kenysdgdre, illetve ezen szervek iidozataira vonatkozo adatok
f eltir is6r a d s publ ikrilisrlra.

4.

A

Felek rendezv6nyeikrol, kiadv6nyaikr6l kolcsonosen tdjekoztatjdk

egymdst,

amelyekhez eload6k, eloadrisok illetve szerzok ajinlilsdval szakmai segits6get nyfijtanak.

5.

A

Leveltdr kutat6i felk6rdsre v6llaljrik diplomamunk6k, tudom6nyos dirlkkori

dolgozatok kiilso tdmavezetdsdt.

6.

A

Levdlt6r kutat6i felkdrdsre eloaddsokat tarthatnak egy-egy tdm6ban ez egyetemi

kurzusokon.

7.

Az Egyetem tanirai felkdrdsre eloadiisokat tarthatnak egy-egy tdmriban a Leveltir

rendezvdnyein.

8.
m

A Levdltrir munkatiirsai fogadj6k az intezmenybe liitogat6 egyetemi csoportokat

a

odern lev d lt6rak haszniiatdt bemutat6 foglal koziisra.

9.

Az Egyetem tudomiinyos gytijtemdnyeit 6s ki6llit6sait felkdrdsre bemutathatja a

Levdltrirban.

10. A konkrdt programok vezet6sdre, koordin6l6sdra az egyiittmrikod6si megrillapodrist
al6ir6 felek jogosultak egy vagy sztksdg esetdn tdbb szem6ly kijeldlni, nagyobb szab6sri
programok eset6n pedig tovSbbi k6zremrikod6ket is nevesiteni.
1 1.
A kdz6sen vdgzett kutatrisok eredmdnyeinek k1zzetetelerol - nyomtatott vagy
elektronikus publikrici6k megjelentetdsdrol, adatb6zisok letrehozisir6l ds nyilviinoss6gra
hozatali*ol, ki6llftrisok rendezdsdrol ds azok finanszirozitsrir6l - Felek esetenkdnt megkotdtt

ki.i[6n meg6llapod6sban rendelkeznek.

12. A Felek megnevezik azokat a kapcsolattart6 szemdlyeket, akik a meg6llapodiishoz
kapcsol6d6 tevdkenysdgek koordinilciojircrt elsodlegesen felelosek:
Az Egyetem rdszdrol:
kapcsolattart6: Dr. Mur6din Jiinos Krist6f eg1,s1.m1 id;unktus, a Kolozsv6ri Kar kancellirja

telefon: +40 172217 03 -7 34
emai l-cim : m u rad inj anos(.*)-Sap ient i *.ro

Az ABTLreszerll:
kapcsolattart6: Dr. Palasik
Kapcsolatok Osztiiya
telefon:

+3 6l I I 47 8-60 5 4

emai l-cim : palasrkQabll.

hil

Mdria

osztirlyvezeto, Tudomdnyos

es

Kozmrjveloddsi

Z{16 rendelkez6sek

1. Felek jelen egyiittmtikoddsi

meg6llapodast h6rom dvre kdtik, amelyet annak megsziindse elott
legfeljebb harminc nappal kozds akarattal rijabb h6rom 6vre meghosszabbithatnak.

2.

Jelen meg6llapodrist annak idobeli hatiiya alatt b6rmelyik Fdla miisik Fdlhez intdzett ir6sbeli
nyilatkozattal, harminc napos hatiiridovel, indokoliis ndlki.il felmondhatja.

3.

Jelen megiillapod6s megsztin6se esetdn Felek irrlsban rendelkeznek

a megszrindssel

kapcsolatos elsz6mol6sr6l, valamint a mdg fennrill6 6s teljesftendo feladatokrol.

4. Felek az egytittmrikddes

soriin felmeriilo esetleges ndzetktil6nbsdgeiket

elsodlegesen

t6rgyal6sos riton kfsdrlik meg rendezni.

5.

Jelen meg6llapodiisban nem szabitlyozott kdrddsekben Felek a hat6lyos jogszabSlyok,
valamint a mtikoddsiikre iriinyad6 belso norrniik rendelkez6seit tekintik ir5nyad6nak"

6. A Felek a jelen megrillapod6st,

annak elolvasiisa es kdzos 6rtelmezdse utdn, az alilirdsi
jogosultsriggal felruhdzott kepviseloik fitj6n, mint akaratukkal mindenben megegyezot
-4
(ndgy) pdldrinyban, amelyb6l 2 (ketto) pdldriny aLeveltdrat 2 (ketto) pdld6ny azEgyetemet
illeti * alulirott napon ds helyen, helyben hagy6lag ir.iak al6.

Budapest,
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Dr. Drivid Lhszl6
rektor
Sapientia Erd6lyi Magyar
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