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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a
Holokauszt Emlékközpont
Székhelye:
1094 Budapest Páva u. 39.
Levelezési címe:
1094 Budapest Páva u. 39.
Képviseli:
Prof. Dr. Haraszti György kuratóriumi elnök
(továbbiakban, mint: HE)
‚

másrészről
Nemzeti Emlékezet Bizottsága
Székhely:
1055 Budapest, Balassi Bálint u. 5.
Levelezési címe:
1380 Budapest 62, Pf. 1149
Képviseli:
Földváryné Kiss Réka, elnök
(továbbiakban, mint NEB)
(a továbbiakban együtt: Felek)
között az alulírott napon és helyen. az alábbi feltételek szerint:
PREAMBULUM
Felek egymást hosszú távú stratégiai partnerének tekintik, ennek okán együttműködési
megállapodás kötését határozták el a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben, a kulturális örökség védelméről szóló
2001. é”i LXIV. törvényben, valamint a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi
CCXLI. tönényben rögzített Országos közfeladataik hatékony ellátása érdekében.
A Felek együttműködése
1.

Jelen megállapodás célja, hogy a Felek a Preambulumban jelzett feladataik ellátásában
egymásnak támogatást nyújtsanak.

2.

Jelen együttműködési megállapodás keretében a Felek
a) Törekednek a két szervezet feladatára tekintettel közös kutatási programok
kialakítására és megvalósítására, a két szervezet társadalomban betöltött szerepének
erősítésére.
b) Kiemelt t~gyelmet fordítanak a kölcsönös érdeklődésre számot tartó témakörökre. az
ilyen témakörökben folytatandó tudományos kutatómunkára. különös Figyelemmel a
gyakorlatban is alkalmazható eredményekre.
c) Ertesítik egymást az általuk szervezett, tevékenységi és kutatási területeket érintő
szakmai-tudományos rendezvényekröl. lehetőség szerint biztosítják az ilyen
rendezvényeken való kölcsönös meghívást és részvételt.

d) Együttműködnek annak érdekében. hogy a rendelkezésükre álló. őrzött
dokumentumok megismerésével segítséget nyújtsanak egymásnak a tevékenységi
köreikkel kapcsolatos tudományos kérdések tisztázásához.
e) Lehetőség szerint segítséget nyújtanak egymásnak tudományos fórumok
(konferenciák, szimpóziumok. kerekasztal-beszélgetések stb.) megrendezéséhez,
illetve törekednek közös konferenciák, fórumok megszervezésére.
D A kutatási tevékenységükkel összefüggő, tudományos kutatómunkát végző
személyeket kölcsönösen meghívják az adott témakörhöz tartozó rendezvényeikre.
konferenciájukra. illetve e kutatók számára
lehetőségeikhez képest
kutatási
lehetőséget biztosítanak.
g) Hozzájárulnak a linkcseréhez egymás honlapján, lehetőség szerint egymást, mint
együttműködő partnert (névvel és logóval) saját honlapjukon feltüntetve. Ezen
túlmenően együttműködnek tematikus honlapok megfelelő tartalommal (fogaldmtár,
kronológia, stb.) történő feltöltésében.
h) Kötelezettséget vállalnak, hogy kutatásaik. programjaik során erősítik egymás hazai
és nemzetközi elismertségét, megítélését, jó hírnevét, pozitív arculatát. ugyanakkor
hathatósan elősegítik a tudományos színvonal emelését.
i) Együttműködnek forrásfeltáró munkák elvégzésében. valamint a kutatási
eredmények folyamatos publikálásában.
j) Kezdeményezőként lépnek fel a tudományos kutatókkal, téma iránt érdeklődő
helytörténészekkel. túlélőkkel történő együttmüködésben.
k Törekednek az együttműködésre kiadványok megjelentetésében. tananyag (e
tananyag) fej lesztésben és elektronikus adatbázisok létrehozásában. elkészítésében.
frissítésében.
1) Osszehangolják
terveiket
és
lehetőségeiket
évfordulók.
konferenciák
megrendezésében, ünnepségeket. megemlékezéseket szerveznek, és emlékművek
létesítését kezdeményezik.
m) Együttműködnek közös pályázatok benyújtása és megvalósítása érdekében.
3.

A Felek egyedi projektekben is együttműködhetnek. amelynek feltételeit külön
megállapodásban rögzítik. Felek a külön megállapodások megkötését a mindenkori
személyi állományuk által biztosított teherbíró képességükre tekintettel vállalják.

4.

A Felek egymás székhelyeire és telephelyeire a belépést térítésmentesen biztosítják.

5.

A Felek biztosítják az együttműködés alapjául szolgáló feltételeket. így különösen a
szükséges szakértelemmel rendelkező szakemberek részvételét. illetve a szükséges
infrastruktúrát.

6.

A jelen megállapodás keretében folytatott együttműködést és az esetleges külön
megállapodások szerinti közös projekteket Felek szükség szerint egyeztetik.
A Felek az együttműködéshez szükséges. vagy azt befolyásoló információkat késedelem
nélkül megosztják egymással.
Felek a jelen megállapodásban meghatározott tevékenységekért a másik féltől
ellenszolgáltatásra nem tartanak igényt. költségeiket maguk viselik.

Záró rendelkezések
9.

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

10.

Felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik azzal. hogy azt bármelyik Fél a másik
Félhez intézett írásbeli nyilatkozatával. kilencven napos határidővel, indokolás nélkül
felmondhatja.

11.

Jelen megállapodás megszűnése esetén további jognyilatkozat nélkül megszűnnek a 3.
pontban meghatározott külön megállapodások.
‘

12.

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

13.

Felek az együttműködés során felmerülő esetleges nézetkülönbségeiket elsősorban
tárgyalásos úton rendezik.

14.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Felek a hatályos jogszabályok,
valamint a működésükre irányadó belső normák rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Felek a jelen megállapodást. annak elolvasása és közös értelmezése után, az aláírási
jogosultsággal felruházott képviselőik útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4
(négy) példányban, amelyből 2 (kettő) példány a Nemzeti Emlékezet Bizottságát. 2 (kettő)
példány a 1-lolokauszt Emlékközpontot illeti helybenhagyólag írják alá.
—

Budapest, 2014. december 19.
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kuratórium.
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