E

gyüttm űködési Keretm egállapodás

amely létrejött az Eötlös

Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar,
Intézet, továbbiakban ELTE FFI (székhe1y: 1117 Brrdapest,

Földrajz_Földtudományi
Pázmány Péter sétány 1/C. lelsőoktatási azonosító: FI80798. adószám: 1,5308144-2-11.
képviseli: Dr. Surján Péter dékán és Dr. Bar1holy Judit intézetigazgató).
valamint a

Magvarhoni Földtani Társulat, tor,ábbiakban MFT (székhely': l015 Budapest. Csalogány
utca 12., adószám: 19815833-2_41. képviseli: Dr. Baksa Csaba elnök). a 1or'ábbiakban
együttesen: Felek

között

abból a célból. hogy tevékenységeiket a közös

összehangolják.

és lrosszú tár,ú előnyök érdekében

A Felek rnegá1lapodnak abban' hogy:
1.

2.

Kőlcscjnösen feltűntetik saját honlapjaikon a másik lél elérhetőségénekadatait'
honlapj ának c írn ét. azonnali ho zzáfér é st biztosító l irrk fornáj ában.
Rendre tájékoztatják egymást kölcsönöser-r a meghirdetett szakmai rendezvényekről.
konÍérenciákról. tanulmányutakró1. megemlékezésekől és ezekkel összefiiggő
kérdésekről. Lehetőséget adnak ara' hogy a másik fél képviselői egyező feltételek
n]ellett a rendeZvényeken részt vehessenek.

3.

4.

).
6.
'7.

8.

9.

Egybeeső érdekek ese1én közős konferenciákat szetweznek. ame1ylrek költségeit külön
megállapodás alapj árr r'iselik és azok hasznábó1 közösen részesülnek.
Evente legalább egy esetben a két fel vezetői vagy megbízottaik közös ülést tafianak,
amelynek során értékelik az együttműködés eredményeit és egyeztetik a kcivetkező
időszak terrnivalóit.
Az MFT lelkérésresegítséget n.vújt az ELTE FFI-nek speciális témákban, előadók
delegálásában.
Az ELTE FFI-n kialakítandó és/vagy korszerűsítendő tananyagok öSSZeál1ításában az
MFT sZakéfiői r-r-runkabizottságo(ka)t állít Í'el és bocsát az ELTE FFI rendelkezésére.
Kölcsönciser-r kicserélik egynrás nyomtatott és elektronikus kiadványait. legalább egy
példányban a másik fé1 titkárságának címérevaló rendszeres megküldésse1.
Felhívják egymás figyelmét az elérlrető pályázatokra. amelyek e1nyerése révén
nregerősítlretik az ELTE' FFI / MFT működési és arryagi biztonságát.

lépnek fel érdekérvényesítőképességük nővelése érdekében a civil
szelvezeteket és a képviselt szakmákat érirrtő kérdésekben a hatóSági és kormányzati
szervek felé.

Közösen

A jelen Együttrnűködési Keretmegállapodás a Felek aláírása utáni napon lép hatályba

és

l,isszavonásig érvérryes. Fe1ek je1en megállapodást együttes elhatározással. írásban jogosultak
bármikor módosítani. illetve megszüntetni' Felek a megállapodást bármikor jogosultak az erre
irányuló nyilatkozat kézhezr'ételétőlSzámított egy hónapos határidővel, indoklási
köte1eZettség nélkül írásban felmondani.

a jelen

megállapodás értelmezése ós a jelen
megállapodáSban nem szabályozott kérdésektekintetében a mindenkor hatályos magyar

Felek megá1lapodnak abban, hogy
j

ogszabrílyok alkalmazandók.

Felek a jelen Keretmegállapodást elolvasás és a szükséges értelmezést követően, mint
akaratukkal mindenben egyezót írjékalá.

Budapest, 2015. július 20.

Dr. Surj an Péter
Dékán
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Dr. Bartholy Judit
Igazgatő
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