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Preambulum

Ukrajna Biztonsdgi Szolgdlata (SBU) 6s az Allambiztonsdgi Szolg6latok Ttirt6neti Lev6lt5ra (Agff)

(amelyek ezut6n mint ,,Felek" kertilnek eml[t6sre) - egyet6rt6sben a felek hatdlyos

torv6nyhozdsdval, amelyek nagy jelent6s6get tulajdonitanak a kommunista titkos szolgdlatok

lev6ltdri anyagai tanulmdnyozdsdnak azzal a c6llal, hogy hozzdjdruljanak a Felek tdrsadalmaiban

a kozelmflt jobb meg6rt6s6hez 6s a 20. szAzadi totalitarizmus krivetkezm6nyeinek j6vdt6te16hez

6s az ukr6n-magyar ktilcsrintis vonatkozdsok megismer6s6hez azdltal, hogy trirt6neti

dokumentumokat publikdlnak a politikai elnyomdsr6l, el6mozditjdk a j6szomsz6di viszonyt 6s

el6segltik az egyUttm(kdd6st - a kovetkez6kben dllapodnak meg:

1. cikk

Ezen megdllapod6s c6lja lev6ltiiri, tudomdnyos 6s publikdci6s egyUttm(ikdd6s, amely az Ukrajna

Biztons6gi SzolgSlata (SSU) AllamiArchivum6nak Fi6kszervezete (HDA SBU) 6s az Allambiztonsdgi

Szolgdlatok Trirt6neti Lev6ltdra (Aeft) 6ltal 6rzdtt anyagokon alapul.

Ukrajna Biztonsdgi Szolgdlata (SBU) nev6ben a megdllapod6st az Allami Archivum Fi6kszervezete

(HDA SBU) kdti.

2. cikk

Az egyOttm (kOd6s lev6ltdri terti leten a kdvetkez6ket fogla lja magd ba :

'),. tapasztalatcsere a Felek tulajdon5ban l6v6 lev6ltdri dokumentumok gyfijt6se,

fe I do I gozds a, meg6rz6se 6s ha sz nd I ata te ri.l I et6 n;



2. informdci6csere a Felek rendelkez6s6re dl16 lev6ltiirifondokra vonatkoz6an;

3. lev6ltdri dokumentumok mdsolatdnak cser6je, amely <isszefi.igg6sben van jelen

Megdllapod5ssal 6s mindk6t F6l orszdgdnak 6rv6nyes jogalkotdsdval.

3. cikk

1-. Felek tudomdnyos egyUttm(ktid6se a tudomdnyos kutatds 6s anyagok publikdliisa ter0let6n a

kcivetkez6ket fogla lja magd ba :

a., k6z<is kutatdsi programok 6s a kutatSsi eredm6nyek publikdci6jiinak seglt6se, forrdskiadds;

b., ki6llitiis szervez6s lev6lt5ri anyagaik felhaszndldsdval, tudomSnyos szemindriumok 6s

konferenciS k szervez6se;

c., a Felek munkatdrsai szdmdra munka- 6s m(helytaldlkoz6k szervez6se;

d., kozds tudomdnyos munkdk 6s forrdskiadvdnyok publikdldsa.

2. Felek 1-1 p6lddnyt egymSs rendelkez6s6re bocsdtanak saj6t kiadvdnyaikb6l, vagy azokb6l a

kiadvdnyokb6l, amelyeknek l6trehozdsdban r6szt vesznek, kiv6ve ha azok min6sitett adatokat

tartalmaznak Ukrajna 6s Magyarorszdg aktu5lis jogalk6sa szerint.

3. Az 1. 6s 3. cikkben megfogalmazott tev6kenys6g p6nzUgyi vonatkozdsair6l tdrgyalSsokon

hatdroznak, amelynek eredm6ny6t jegyz6konyvben rcigzitik 6s amely elidegenithetetlen r6sz6t

k6pezi ennek a Megdllapoddsnak.

4. cikk

Felek sajdt orszdgaik ttirv6nyhozdsdval egyet6rt6sben a mdsik F6l k6pvisel6i szAmdra hozz6f6r6st

biztositanak a politikai elnyomds 6s a 20. szdzadi totalitdrius rendszerek titkos szolgdlatai

lev6ltd ri doku ment6 ci6jdthoz.



5. cikk

A Felek bdrmelyike elutasithatja, vagy korl5tozhatja ennek a MegdllapodSsnak a teljes(t6s6t

bizonyos esetekben, amikor a Megdllapodds teljesit6se s6rten6 az dllam 6rdekeit, az

Sllambiztonsdg 6rdekeit vagy ellentmondana az orsz1g tcirv6nyhozdsdnak. Err6l a m6sik Felet

irdsban kell tiij6koztatni.

6. cikk

Felek tiij6koztatjiik egymdst, ha a jelen Megiillapodds eredm6nyek6nt megkapott

dokumentumokat harmadik f6l szdmdra kiszolgdltatjdk, jelezve a kiszolgdltat6s kcirUlm6nyeit.

Ert6kesit6si c6hi haszndlat kiil6n irdsbeli megSllapod6st ig6nyel az dtadott m6solat eredetij6nek

tulajdonosdval, aki rendelkezhet az anyag sorsd16l.

7. cikk

Felek postai clme:

- SSU:0L60L, Kyiv, str. Volodymyrska, 33

- Agt: H-1067 Budapest, E<itvds u. 7.

8. cikk

Ez a Megdllapodds 10 6vre sz6l 6s mindk6t F6l al6irdsa utSn l6p 6letbe. Erv6nyess6ge utdn

automatikusan m6g tit 6wel meghosszabbithat6, ha bdrmely F6l a lejiirat el6tt legaldbb 90

nappal irdsban nem jelzi a mdsik F6l szdmdra, hogy megszUntetni klvdnja az egyUttmfikcid6st.

A Megdllapodds kotelezetts6gvdllalSsainak elmulaszt6sa, vagy nem megfele16 teljesit6se bdrmely

F6l r6sz6r6l a Megdllapodds azonnali megsz(n6s6t vonja maga utdn, amelyet egyoldahian

kezdem6nyezhet a m6sik F6l. Err6l a mdsik Felet 30 nappal az egyi.ittm(kcid6s befejez6se el6tt

6rtesitenie kell.



A Felek kcilcscincis egyet6rt6s6vel a Megdllapodds megvdltoztathat6, ahhoz kieg6szit6s f0zhet6,

amelyet irdsban csatolni kell a Megdllapoddshoz.

Ezen Megdllapodds keretein klvUl a Felek nem mfkridnek egyUtt 6s nem tdmogatjrik egymdst

mds m6don. llyen esetekben ktil6n Feleknek min6s[]lnek.

L6trejdtt 20L9. j0lius 10-6n, ukr6n 6s magyar nyelven 4 p6lddnyban. A mindk6t nyelven l6trejritt

MegdllapodSs autentikus 6s egyk6nt 6rv6nyes.
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