
Együttműködési keretmegállapodás

Amely létrejött egyrészt a Veszprémi Törvényszék (8200 Veszprém Vár utca 19.), a továbbiakban

Törvényszék,  másrészt  a  Laczkó  Dezső  Múzeum (8200  Veszprém  Török  Ignác  utca  7.),  a

továbbiakban Múzeum között az alábbiak szerint.

Előzmények:

A  veszprémi  várbörtön  2003  májusában  történő  bezárását  követően  a  várbörtön

vagyonkezelésének  joga  és  felelőssége  a  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zrt.-vel  kötött

vagyonkezelői  szerződés  értelmében  a  Törvényszékre  hárult.  A  Törvényszék  elnöke  olyan

hasznosítási  lehetőséget  keres  az  épületre,  amely  bemutatja  a  korabeli  büntetés-végrehajtást,

ugyanakkor beilleszthető a Törvényszék mindennapi működési rendjébe. 

A Múzeum 2014-ben feladatul kapta a Hősök Kapuja Látogatóközpont (8200 Veszprém,

Vár  utca  2-4.),  valamint  a  Tűztorony üzemeltetését.  A  közel  egy  éves  üzemeltetési  tapasztalat

alapján  elmondható,  hogy  szükséges  és  indokolt  a  Múzeum szolgáltatásainak  bővítése,  ezért  a

Múzeum  egy  állandó  várbörtön-kiállítás  megrendezésének  tervével  fordult  a  Törvényszék

elnökéhez. 

A felek egyeztetésük során - mivel szándékaik, elképzeléseik megegyeznek - megállapodtak

a kölcsönös együttműködés kidolgozásáról és a jelen partnerségi megállapodás elkészítéséről.

1) A  Törvényszék  a  várbörtön  -  3.  szintjét  -  amelynek  alapterülete  összesen  480  m² -  a

Múzeum részére 2015. május 1. napjától kiállítási-tárlatvezetési célokra pénzösszeg fizetése

nélkül használatra átengedi. A használattal felmerülő közüzemi díjakat a Törvényszék viseli.

A használat során keletkező karbantartási munkákat a Felek akként végeztetik el, hogy a

Múzeum a kisebb összegű - alkalmanként legfeljebb 20.000,- Ft értékű -, míg a Törvényszék

a jelentős szerkezeti-gépészeti karbantartást vállalja megtérítési igény nélkül.

2) A Törvényszék a Múzeum csoportos látogatói részére a Törvényszéken előírt munkarendben

és  munkaidőben,  ettől  eltérő  esetben  a  Törvényszék  elnökének  előzetes  engedélyével

biztosítja  a  bejutást  a  várbörtön  területére,  valamint  a  biztonsági  beléptetést.  A  Felek

megállapodnak, hogy a látogatócsoportok maximális létszáma 25 fő.
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3) A Múzeum az ún. Nyitott Bíróság program résztvevői számára előzetes időpont-egyeztetést

követően  térítésmentesen  biztosítja  a  kiállítás  megtekintését,  azzal,  hogy  e  látogatók

kíséréséről és vezetéséről a Törvényszék gondoskodik.

4) A Felek vállalják, hogy az olyan helyi és országos turisztikai rendezvényeken, amelyeken a

törvényszék eddig is részt vett - pl. Turisztikai Szezonnyitó, Kulturális Örökség Napjai -, a

várbörtön-kiállítás a jövőben a Törvényszék és a Múzeum közös programjaként szerepel.

5) A  Múzeum  a  számára  használatra  átadott  területen  kialakít  egy  korszakokon  átívelő

kiállítást  a  büntetés-végrehajtásról,  valamint  a  veszprémi  várbörtön  történetéről,  és  azt

hasznosítja.

6) A  Múzeum  biztosítja  a  kiállítás  teljes  berendezését  (műtárgyak,  műtárgy-másolatok,

installációk),  továbbá  a  felek  közösen  felveszik  a  kapcsolatot  a  büntetés-végrehajtási

intézetekkel műtárgygyarapítás céljából. A Múzeum biztosítja a kiállítási tárgyak szükséges

restaurálását,  valamint  gondoskodik  azok  biztonságos  elhelyezéséről,  megőrzéséről.

7) A Múzeum vállalja a kiállítás reklámozását, marketingjét, látogatócsoportok szervezését, és 

biztosítja a tárlatvezetést. 

8) A Múzeum vállalja a számára használatra átadott terület tisztántartását.

9) A  Múzeum  a  megállapodásban  vállalt  kötelezettségeinek  fedezésére,  valamint  a

tárlatvezetésekért  -  az  ún.  Nyitott  Bíróság  program  résztvevőinek  kivételével  -

meghatározott  díjat  számol fel  a látogatók részére.  A belépőjegyek értékesítése a Hősök

Kapuja pénztárában történik.

10)A  Felek  a  jelen  megállapodást  határozatlan  időre  kötik.  A  megállapodást  mindkét  fél

jogosult írásban felmondani 60 napos felmondási határidővel.

11)A Felek a megállapodás  során kötelesek mindenben együttműködni.  A megállapodásban

nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
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12)A  jelen  megállapodás  három  számozott  oldalból  áll,  melyet  a  Felek,  mint  akaratukkal

mindenben megegyezőt, előzetes értelmezés után három példányban aláírnak.

Veszprém, 2015. április 27.

Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit Katalin                   Dr. Somlainé dr. Perémi Ágota 

        a Veszprémi Törvényszék elnöke                     múzeumigazgató

                   


