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V E R I TA S

1.

Tőrténetkulalő Intézet

számú példány

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről:
Székhely:
Levelezési cím:
Adószám:
PIR törzsszáma:
Aláírásra jogosult képviselő neve:
(továbbiakban: NEB)

Nemzeti Emlékezet Bizottsága
1055 Budapest, Balassi Bálint u. 5.
1380 Budapest 62., Pf.: 1149
15825768-1-41
825768
Földváryné Kiss Réka, elnök

másrészről a
Székhely:
Levelezési cím:
Adószám:
PIR törzsszárna:
KSH statisztikai számjel:
Aláírásra jogosult képviselő neve:
(továbbiakban: Intézet)

VERITAS Történetkutató Intézet
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
1051 Budapest, Nádoru. 36.
15825548-1-41
825548
15825548-7220-312-01
Prof. Dr. habib Szakály Sándor Dsc., főigazgató

(továbbiakban együtt: Felek) között, alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:
Preambulum
Felek egymást hosszú távú stratégiai partnernek tekintik, ennek okán tekintettel a VERITAS Tőrténetkutató
Intézet létrehozásáról szóló 373 2013. (X. 25.) Korm. rendelet 4. *-ban az Intézet számára, valamint a Nemzeti
Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény 1. *-ában és a 20. * (1) bekezdésében a NEB számára
meghatározott feladatokra együttműködési megállapodás kötését határozták el.
-

-

II.

Az együttműködés célja
A Felek kifejezik azon szándékukat, hogy hosszú távon együtt kívánnak működni az általuk meghatározott
témákban közös kutatások folytatásában, a kutatási eredmények kölcsönös hasznosításában, publikációk
készítésében (feldolgozásában, népszerűsítésében), valamint közös konferenciák, rendezvények szervezésében és
lebonyolításában.
Az együttműködés a NEB és az Intézet birtokában lévő tudással és tapasztalattal segítheti mindkét intézmény
hosszú távú, innovatív, gyakorlatorientált és magas színvonalú működését.

III. Az együttmüködés időtartama
Jelen együttműködési megállapodást a Felek 2015. év február I. napjától határozatlan időre hozták létre, amelyet
bármelyik fél írásban, indokolás nélkül 30 (harminc) napos határidővel rendes felmondással jogosult
megszüntetni.
IV. Az együttműködés területei
A Felek megállapodnak abban, hogy támogatják egymás tevékenységét, ennek keretében:

jó

a)

törekednek arra, hogy tevékenységük során erősitsék egymás elismertségét, megítélését,
pozitív arculatát;

hírnevét,

b)

kiemelt figyelmet fordítanak a kölcsönös érdeklődésre számot tartó témakörökben folytatandó közös
munkára, különös figyelemmel a gyakorlatban is alkalmazható eredményekre;

c)

együttműködnek forrásfeltáró munkák elvégzésében;

d)

egymás részére feladatukat érintoen adatot illetve dokumentumot átadhatnak;
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e)

értesítik egymást a közös tevékenységi területeket érintő rendezvényekröl, lehetőség szerint biztosítják
egymás számára a kölcsönös meghívást illetve részvételt;

O lehetőség szerint a gazdasági feltételeket kivéve segítséget nyújtanak egymásnak szakmai fórumok
-

-

megrendezéséhez, törekednek közös megemlékezések, egyéb rendezvények megszervezésére, ezekkel
kapcsolatos terveiket összehangolják;

V.

g)

előre megállapodott és meghatározott kiadványok megjelentetésében, oktatási anyagok létrehozásában,
fejlesztésében, valamint adatbázisok létrehozásában, elkészítésében, ~-issítésében közösen vesznek
részt, ahol az egyes kiadványok megvalósításakor a Felek feladatai és azok költségei programonként
kerülnek külön egyeztetésre;

h)

további egyeztetést követően hozzájárulhatnak mint együttműködő partner (névvel és logóval)
egymás honlapján a Felek weboldalainak eléréséhez szükséges link feltüntetéséhez.
-

-

Az eredmények, tulajdon- és használati joga
A megvalósítás során létrejövő eredmények, eszközök, vagyontárgyak és szellemi termékek tulajdon- és
használati joga a szerződö feleket az egyes külön megállapodásokban meghatározott arányban illetik meg.
Felek biztosítják az együttműködés alapjául szolgáló feltételeket, így különösen a szükséges szakértelemmel
rendelkező szakemberek részvételét, illetve a szükséges in&astruktúrát.
Felek az együttműködéshez szükséges vagy azt befolyásoló információkat késedelem nélkül megosztják
egymással.

VI. Vegyes és záró rendelkezések
A Felek a rendszeres kapcsolattartás és koordinációs tevékenység végrehajtása érdekében felelős személyeket
jelölnek ki.
A Felek az együttműködési megállapodás keretein belül megfogalmazott együttműködési területekhez
kapcsolódó, adott évre vonatkozó konkrét célkitűzéseket, feladatokat és határidőket, valamint az operatív
kapcsolattartással megbízott személyeket éves programtervben is rögzíthetik.
Jelen együttműködés keretében a Felek anyagi ellenszolgáltatást egymással szemben nem vállalnak.
Amennyiben a Felek között egymás irányában kiadások merülnének fel, azok elszámolási módját a Felek külön
szerződésben rögzítik. A felmerülő költségeket a Felek külön megállapodásban, szerződésben rögzítik.
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény és a magyar jog egyéb vonatkozó szabályait tekintik irányadónak.
A Felek a jelen 2 (kettő) számozott oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A szerződés 5 (öt) darab eredeti, egymással teljes egészében
megegyező példányban készült, amelyekből 3 (három) darab az Intézetnél, 2 (kettő) darab pedig a NEB-nél
marad.

Budapest, 2015. január 27.
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Prof Dr. habil. Szakaly Sandor
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