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EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS
Hungarian Human Rights Foundation
Székhelye:
120 East 90th Street, New York, NY 10128, USA
Levelezési címe:
Post Office Box J, Gracie Station New York, NY 10028, USA
Képviseli:
Hámos László, elnök
(a továbbiakban: HHRF)
másrészről a
Nemzeti Emlékezet Bizottsága
Székhely:
1055 Budapest, Balassi Bálint u. 5.
Levelezési címe:
1380 Budapest 62, Pf. 1149
Képviseli:
Földváryné Kiss Réka, elnök
(a továbbiakban: NEB)
(a továbbiakban együtt: Felek)
között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:
Preambulum
Felek egymást hosszú távú stratégiai partnernek tekintik, ennek okán tekintettel a HFIRF
küldetésére valamint a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény (a
továbbiakban: NEBtv.) 20. ~ (1) bekezdésében a NEB számára meghatározott feladatokra
együttműködési megállapodás kötését határozták el.
-

-

Felek együttműködése
1.

Felek támogatják egymás tevékenységét, ennek keretében
a) törekednek arra, hogy tevékenységük során erősítsék egymás hazai és nemzetközi
elismertségét, megítélését, j ó hírnevét, pozitív arculatát,
b) kiemelt figyelmet fordítanak a kölcsönös érdeklődésre számot tart6 témakörökben
folytatandó közös munkára, különös Figyelemmel a gyakorlatban is alkalmazható
eredményekre,
c) együttműködnek forrásfeltáró munkák elvégzésében,
d) egymás részére feladatukat érintően adatot illetve dokumentumot szolgáltatnak,
e) értesítik egymást a közös tevékenységi területeket érintő rendezvényekről, lehetőség
szerint biztosítják egymás számára a kölcsönös meghívást illetve részvételt,
O igény esetén segítséget nyújtanak egymásnak szakmai fórumok megrendezéséhez,
törekednek közös megemlékezések, egyéb rendezvények megszervezésére, ezekkel
kapcsolatos terveiket összehangolják,
1

g) törekednek az együttműködésre kiadványok me~elentetésében, oktatási anyagok
létrehozásában, fejlesztésében, valamint adatbázisok létrehozásában, elkészítésében,
Mssítésében,
h) hozzáj árulnak a linkcseréhez egymás honlapj án, egymást, mint együttműködő
partnert (névvel és logóval) saját honlapjukon feltüntetve,
i) együttműködnek közös pályázatok benyújtása és megvalósítása érdekében.
2.

Felek az egyes ügyekben történő konkrét együttműködés
megállapodásokban rögzítik.

feltételeit külön

3.

Felek biztosítják az együttműködés alapjául szolgáló feltételeket, így különösen a
szükséges szakértelemmel rendelkező szakemberek részvételét, illetve a szükséges
inIi~astruktúrát.

4.

Felek az együttműködéshez szükséges vagy azt befolyásoló információkat késedelem
nélkül megosztják egymással.
Vegyes rendelkezések

5.

Felek jelen megállapodást határozatlan időtartamra kötik. A megállapodás azon a napon
lép hatályba, amikor azt mindkét fél képviselője ellátta kézjegyével.

6.

Jelen megállapodás módosítása, kiegészítése írásban, a Felek egyetértésével történhet.

7.

A jelen megállapodás érvényességét és hatályosságát erre vonatkozó külön írásos
kikötés nélkül nem érinti az ennek alapján megkötött bármely külön megállapodás
létrejötte vagy megszűnése.
—

—

8.

Jelen megállapodás megszűnése esetén további jognyilatkozat nélkül megszűnnek a 2.
pontban meghatározott külön megállapodások.

9.

Jelen megállapodás megszűnése esetén a Felek 30 napon belül írásban rendelkeznek a
megszűnéssel kapcsolatos elszámolásról, valamint a még fennálló és teljesítendő
feladatokról.

10.

Feleket megilleti a jelen megállapodás azonnali hatályú felmondásának a joga, ha a
másik fél súlyosan megszegi ajelen megállapodásban foglalt kötelezettségét.

11.

Azonnali hatályú felmondásnak van helye akkor is, ha valamelyik fél elmaradt

kötelezettségét írásbeli felszólításra sem teljesíti 15 napon belül.
12.

Felek az együttműködés során felmerülő esetleges nézetkülönbségeiket elsősorban
tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, a Felek
alávetik magukat a NEBH székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság
illetékességének.

13.

Felek a jelen megállapodásban nem szabályozott polgári jogi kérdésekben a magyar
jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Felek a jelen megállapodást, annak elolvasása és közös értelmezése után, az aláírási
j ogosultsággal felruházott képviselőik úti án, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4
(négy) példányban, amelyből 2 (kettő) példány az HHRF-t, 2 (kettő) példány a NEB-et illeti
alulírott napon és helyen, helybenhagyólag íiják alá.
—

—
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