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Amely létrej ött e gyrészről

a Történelemoktatók Szakmai Egyesülete
székhely: 1114 Budapest, Villrányi ít27.
nyilvantartási szám: 01 -02-001 6093
képviseli: Nanay Mihály elnök
a továbbiakb an:,,T SZE"

másrészrő1

az Áilambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
székhely: 1067 Bp., Eötvös ltca7.
aőőszámt:
kepviseli: Cseh Gergő Bendegúz főigazgatő
a továbbiakban: ABTL
(továbbiakban együtt: Felek) között, az alulított helyen és időben, az aláhbi feltételek mellett az
együttműködésről:

I. Az együttműködés célja

a. A korszerű történeti ismeretek, új tudományos eredmények mind szélesebb köní
terjesztése, a Felek szakmai programjainak gazdagtrtása.

b. Történelmi ismeretek közös terjesztésének megszervezése és megvalósítása.

c. A levéltarban őrzött iratanyag és az erre támaszkodó legújabb tudományos
publikációk mind szélesebb körben való megismertetése, a kutatási lehetőségek
sokoldalú bemutatása

d. A Felek rendezvényeinek és szakmai programjainak kölcsönös segítése és
népszenisítése.

e. A levéltrári kutatás és a köznevelés közötti közvetlenebb kapcsolattartás
előmozdítása.

2. A Felek vállalásai

a. A Felek kifejezik azon széndékukat, hogy hosszú távon egyutt kívannak működni az
általuk meghatározott témákban, levéltári tanőrák, bemutatók és egyéb rendezvények
szervezésében és lebonyolításában.

b. ez Ántr váIlalja, hogy az 1945 utaní magyar történelem oktatásához, a Levéltár
profiljához illő témakban oktatási tematikát és konkrét tanőra-javaslatokat állít össze,
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valamint szerepet vállal a tanéri továbbképzések szakmai előkészítésében. Az egyes
oktatási alkalmakhoz sqát epületében - munkatrársai közül - előadót biZosít.

c. TSZE váIlalla, hogy a fenti oktatási tematikát és tanóra-javaslatokat saját tagjai körében,
honl apj an i l letve levelező li stáj rin kere s zfúl nép szerűsíti.

d. Felek rendezvényeikről, kiadvanyaikról kölcsönösen tájékoztatjak egymást, amelyekhez
elóadók, előadások illetve szerzők ajánlásával szakmai segítséget nyújtanak,
levelezőlistájukon, honlapjukon rendszerestájékoáatást adnak a másik fel programjairól.

e. A Felek megnevezik azokat a kapcsolattartó személyeket, akik a megállapodáshoz
kapcsolódó tevékenységek koordinaciőjáért elsődlegesen felelősek:

A TSZE részéről:

kapcsolattartó : Nanay Mihály
telefon: 30l564-6488

ernail-cím : m.nanay @gmail. com

Az ABTLrészérő|:
kapcsolattartó : Borvend ég Zsuzsanna

telefon: 301322-8123

email-cím: borvendeg .zstnsa@gmail.com

A kapcsolattartő szernélyek feladata a kölcsönös, naprakész kapcsolattartás, tá$ékoztatás.
A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek kizarőlag a jelen szerződés
teljesítésével kapcsolatban felmerülő operatív kérdésekben jogosultak eljrárni, a szerződés
módosítására, megsztintetésére, egyéb jognyilatkozattételere nern jogosultak.

L A megállapodás időtartama, módosítása és megszűnése

1) A felek a jelen megállapodást a mindkét Fél áláli a|áírás napjától kezdőden, haározatlart
időre kötik.

2) A jelen megállapodáskizárőlag a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.

3) A jelen megállapodás megsziintethető a Felek által, közös megegyezéssel, rendes és

rendkívüli felmondással.

4) A jelen megállapodást bármelyik Fél jogosult a másik Főhez cimzet! egyoldalú, írásbeli,
indoklás nélktili jognyilatkozattal,30 napos felmondási idővel felmondani.

5) A jelen megállapodást bármelyik Fél jogosult a másik Fél súlyos szerződésszegése
esetén, a másik Félhez címzett, egyoldalú, írásbeli, indokolt jognyilatkozattal, azonnali
hatállyal felmondani.

A felek a jelen megállapodásból eredő jogvitáikat elsősorban kölcsönös egyeáetéssel, targyalásos
úton kívánj ák rendezni.

A jelen megállapodásban nem szabáIyozott kerdések tekintetében a hatályos Polgári
Törvénykönyvben foglalt rendelkezések az irányadók.
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A jelen együttműködési megállapodást - mely négy egymással egyező péIdanyban készült, és

amelyből kettő példány aTSZE-t, kettő példány az Ágrr-t illet meg - a felek, mint akaratukkal
mindenben e gy ezőt j őv áhagy őlag aláírták.

Budapest, 2017 . ..,.r.-o'rrr: n. i..,,.(.>..

A Történelemoktatók Szakmai Egyesülete
nevében

Nánay Mihály
elnök

Az Áilambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltára
nevében

Cseh Gergő Bendegúz
főigazgatő
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