
EGYÜTTMŰxöoÉsl meeÁllnpopÁs

amely létrejött az Alkalmazott Földtudományi Klaszter (AFK)., Qlunkaszervezete a Platár-r

Mémöl<i Tanácsadó KÍ1.' cégiegyzókszám: 02-09-0713]] ' adószán: 1 393 1465-2-02' cirn:

7761 Kozánnisleny Viola u. 55. fszt. 1),

valatlint a Magvarhoni Földtani Társulat (NIFT) (1015 Buclapest Csalogány utca. 12.)

között abból a célból, hogy tevékenységeiket a közös és lrosszú távú előnyök érdekében

összehangolják'

A Í'elek megállapodnak abban. hogy:

1. Kölcsönösen feltülntetik saját honlapjaikon a másik fél elérhetőségének adatait,

honlapjának címét, azorrrrali hozzáférésÍ biztosító link forrrráj ában.

2' Rendre tájékoztatják egyrnást kölcs<incjsen a meghirdetett lrazai és nemzetközi

szakmai rendezvényeloől' konÍ-erenciákról, tanulmárTyutakról, megernlékezésekrő1 és

ezekkel összefüggő kérdésekről' Lehetőséget adnak arra, hogy a másik tél tagjai a

hazai rendezvényeken azotlos leltéte1ek nrellett részt r.elressenek.

3. Fellrívják egynrás figyelnrét az elérlrető pályázatokra. amelyek elnyerése révén

rnegerősítlretik a Klaszter/Társulat működési és anyagi biztonságát. Adott esetberr

közösen pályáznak forrásokla.

4. Egybeeső érdekek esetérr közös konferenciákat szerveznek. amelynek kőltségeit kii1öri

megál1apodás alapján vise1ik és azok hasznábó1 közösen részesürlnck.

5. Évente legalább egy esetberr a két fól képviselői megbeszélést tartanak' amelynek

során éÍékelik aZ együlttmúkcidés eredményeit és egyeztetik. a következő időszak

tennivalóit.

6. Közösen lépnek fel érdekérvényesítő képességük nc!velése érdekében. A hazai földtani

krrtatás' a földtan' mirrt szaklna hossziltávú érdekeit figyclembe véve a jelenlegi

releváns jogszabályi háttér anyagait áttekirrtik és arrrrak a legjobb gyakorlat irányába

töfi énő módoSítására közösen tesznek j avaslatot.

7. Tárnogatják a Íélek tagsága részére a másik aláíró szervezcthez való csatlakozási

szándékát.

8. Kolcsönösen kicserélik egymás rryonrta1ott és elektronikr-rs kiadványait, legalább egy

példányban a másik tél titkárságárrak círrrér'e való megküldéssel.



9. Együttníikcidnek az érdekeltségüknek rrregfelelő szakterületek egyetemi képzésének

fennuraradása ós a képzés színvonalának emelése érdekében előadók, szakmai

1áto gatások és szakmai gyakorlatok Í'elaj ánlása formáj ában.

10.Együttrníiködnek a Magyar Mérnökkarnara-i creditporÍos továbbképzések

elÍbgadtatása és harmonizá1ása célj ábó1.

1 1. Műszaki tuclományos tapasztalatcseréket szervezrrek aZ aktuális műszaki' temelési,

tervezési és Ítjldtani kulatási, értékelési rendszerek naprakész ismereteinek a hazai

szaknrai lrultÍrrába való bevezetése, oktatása éS terjesztése céljábó1.

A rnegállapodást az aláíró felek saját tagságultkal megisn-rertetik, és al<aratukk a l

mindenben e gyezőt a rnai napon iimepólyesen aláírják.

Jelen megállapodás az aláírással r'eszi kezdetét és határozatlan idejú.

A megállapodást bármelyik Íél érdekmúlás vagy arrr'rak a másik fél általi, felróható

megszegése esetén, íIáSban hat hónapra Í'elmondhatja.

Budapest, 2013. novernber 19.
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Ötvcis Káloly

mint

az AFK elnöke

Dr. Bahsa Csaba

az MFT elnöl<e


