,tt($t r,rd.ur, \o \r\rorl,

Bcvurruuropesr vtpcAllapooAs
Amely l6trej ritt egyrdszrol

Ttirt6nelemtanirok Egylete
szdkhely: 1088 Budapest, Mtizeum utca7.
nyilvintartflsi sz6m:
k6pviseli: Mikl6si Llszlo elnok
a tov6bbiakban: TTE
a

m5sr6szrol

az Allambtzton si gi Szo I 96 lato k Tii rt6n eti
szdkhely: 1067 Budapest, Ecitvos utca 7 .

L ev6l td

ra

adoszitm'.

k6pviseli: Cseh Gergo Bendegirz foigazgato
a tov6bbiakban: ABTL
(tov6bbiakban egyiitt: Felek) kozcitt, az alulirott helyen 6s id6ben, az alitbbi feltdtelek mellett:
1.

Az egytittmtikodds c6lja:
a.

A

korszeni tortdneti ismeretek, irj tudom6nyos eredmdnyek mind szdlesebb koni

terjeszt6se, a Felek szakmai programjainak gazdagithsa.

b. Tortdnelmi ismeretek kozrjs terjesztdsdnek megszervez6se ds megval6sitasa.

c. A

lev6lt6rban orzott iratanyag 6s az erre t6maszkod6 legrijabb tudom6nyos
publik6ci6k mind szdlesebb korben val6 megismertetdse, a kutat6si lehetosdgek
sokoldalir bemutat6sa.

d. A Felek rendezvdnyeinek 6s szakmai

programjainak kolcscinrjs segitdse

6s

ndpszer[isit6se.
e.

A lev6lt6ri kutatiis

6s a krjznevelds k<jzritti kozvetlenebb kapcsolattart6s elomozditdsa.

f. Az ABTL-ben lrzott forr6sok tematik5j6nak

megfelel6 tanit6si tartalmak kriz<is

fejleszt6se.

g. Kcizcis rendezvdnyek szervezdse, kcizcis pblyflzatok kdszit6se.
2. A Felek v6llaklsai
a.

A Felek kifejezik azon szilndekukat, hogy hosszir t6von egyiitt kiv6nnak miikodni

az

6ltaluk meghat6rozott tdmiikban, levdlt6ri tan6r6k, bemutat6k ds egydb rendezvdnyek
szervezdsdben 6s lebonyolitris6ban.

b. Az agfl- villalja, hogy az 1945 ut6ni politikai

rend6rsdg tev6kenysdgdnek
megismertetdsdt segit6, koz6piskolai oktat6si seg6danyagot 6llit 6ssze, ds tesz
el6rhetovd internetes oldaldLn.
c. Az ABTL vrillalja, hogy rdszt vesz tan6ri tov6bbkdpzdsek szakmai elok6szft6s6ben.
Az egyes oktat6si alkalmakhoz sajbt 6piilet6ben - munkat6rsai kriztil - el6ad6t biztosit.
d. A I'TE vlllalla, hogy a fenti oktat6si segddanyagokat saj6t tagjai k<ir6ben, honlapj6n
i I I etve levelez6li st6j iln kereszti.il ndpszeriisiti.

A Felek rendezvdnyeikr6l, kiadv6nyaikr6l kdlcsdn<isen t6jdkoztatjhk egym5st,
amelyekhez eload6k, eload6sok illetve szerzok aj6nl6s6val szakmai segits6get
nyirjtanak, levelezolist6jukon, honlapjukon rendszeres tllekoztatist adnak a m6sik fel
programjair6l.
e.

f. Az egyi.ittmiikciddsi megrillapodris megval6sit6sa drdek6ben a Felek a konkr6t
teendSket, a feladatmegoszt6st 6s a szi.iksdges forrilsok biztositfusSt ki.ikin
meg6llapod6sokban

rd

gzitik.

g. A Felek megnevezik azokat a kapcsolattart6 szem6lyeket, akik a meg5llapodSshoz
kapcsol6d6 tev6kenys6gek koordin 6ci6j66rt els6dlegesen fele16sek:

A TTE reszdrol:.
kapcsolattart6:
telefon:

e-mailcim:

Az ABTL reszdrll:
kapcsolattart6 : Borven d6g Zsuzsanna
telefon: 3013228123
e-mail cim: tiitt \ (rlrriL-r .1sll/:r,ii,il,i:iliirii i;irirr

A kapcsolattart6 szem6lyek feladata a kdlcsrincis,

naprak6sz kapcsolattartils, ti\ekoztat6s. A
Felek rdgzitik, hogy a kapcsolattart6 szemdlyek kiz6r6lag a jelen szerzSdds teljesit6s6vel
kapcsolatban felmeriilo operativ k6rd6sekben jogosultak elj6rni, a szerzldes m6dosft6s6ra,
megsziintetds6re, egydb j ognyilatkozat tdteldre nem j ogosultak.
3.

A meg6llapod6s id6tartama, m6dosft6sa

ds megsziindse

A Felek a jelen megrillapod6st a mindk6t Fdl illtali al5,irds napjrit6l kezdod6en.
hatir ozatlan i dore kritik.
a.

b. A jelen meg6llapodhskiz6r6laga Felek kdz<is megegyez6sdvel, fr5sban m6dosfthat6.

c. A jelen meg6llapod6s megsziintetheto a Felek riltal kcizos megegyez6ssel, rendes
rendkiviili felmond6ssal.

6s

d. A jelen meg6llapod6st b6rmelyik Fdl jogosult a m6sik F6lhez cimzett, egyoldalfi,
(rilsbeli, indoklSs n6lkiili jognyilatkozattal,30 napos felmondrisi id6vel felmondani.
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e. A jelen meg6llapod6st b6rmelyik Fdl jogosult a m6sik F6l sflyos szerzbd€sszeg6se
eset6n, a m6sik F6lhez cimzett, egyoldahi, fnisbeli, indokolt jognyilatkozattal, azonnali

hatfillyal felmondani.

A Felek a jelen meg6llapod6sb6l

ered6 jogvit6ikat els6sorban kdlcsdnds egyeztet6ssel,

t6rgyal6sos riton kiv6nj6k rendezni.

A jelen meg6llapodiisban nem szabdlyozott

k6rd6sek tekintetdben

a hatrilyos Polg6ri

Tdrv6nykd,nyvben fo glalt rende lkez6 s ek az ir 6ny ad6k.
A jelen egyiittmtikdd6si meg6llapod6st - amely n6gy egymitssal egyez6 p6ld6nyban k6sziilt, 6s
amelyb6l kett6 p6ld6ny a TTE-t, kett6 p6ld6ny az ABTLT illet meg - a Felek, mint akaratukkal
m indenben e gy ez6t j 6v 6hagy 6lag alilirtik.

Budapest, 2018. januSr 31.

t-t
tL

t-..--

