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,amely létrejött az ERDÉLYI MAGYAR NlÚsz.q.KI runolrÁNyos rÁnsasÁc
(EMT)' mint az erdélyi magyar ftildtani szakmai civil szervezetek megbízott képviselője,
Kolozsvár December 21 sugárÚt 116- (Ro) ós a Magyarhoni Földtani Társulat (MFT)' H-1015
Csalogány ltca 12' között abból a célból' hogy tevékenységeiket a közös és hosszú távú
előnyök érdekében összehangolják.

A fe1ek megállapodnak abban, hogy:
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5.
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1. A jövőben fontos célként jelölik meg, hogy kölcsönösen feltüntetik saj át honlapjaikon
a másik fél elérhetőségének adatait, honlapjának címét, azonnali hozzáférést biztosító
link formájában. Elektronikus hírleveleikben megjelenési lehetőséget adnak
egymásnak.
Rendre táj ékoztatj ak egymást kölcsönösen a meghirdetett szakmai rendezvényekról,
konferencirákról, tanulmányutakról, megemlékezésekről és ezekkel összefiiggő
kérdésekről. Egyeáetnek a programok ütközésének elkerülése érdekében' Lehetőséget
adnak arra, hogy a másik fél képviselői egyező feltétetek mellett a rendezvényeiken
résá vehessenek.
Szakmai konferenciáikon évente egy-egy alka1ommal, két-két fő kölcsönösen,
s.zakembercserével is képviseltethetik magukat.
Evente legalább egy esetben a két fél elnöksége vagy megbízottaik közös ülést
tartanak, amelynek során értékelik az egyiittműködés eredményeit és egyeáetik a
következő időszak terrnivalóit. Ekkor rögzítik jegyzőkönywileg a következő évi
együttmiiködési programot és a szakembercsere költség- és létszámkeretét' A
kölcsönösségi alapon történő delegáltak utazási kö1tségei a küldő, sza]lás, étkezés és
regisztráció költségei pedig a fogadó felet terhelik. Külön megállapodás szüksóges a
szakmai kirrindulások költségeinek fedezéséről.
Kölcsönösen kicseré1ik egymás nyomtatott (pl. Fö1dtani Közlöny) és e1ektronikus
kiadványait (pl. Hírlevelek), 1egalább egy példrínyban a másik fél titkarságának címére
való rendszeres megküldéssel.
Mindkét fel támogatja tagságuk egymás iránti közeledését, ÍapaszIa\at- és publikáció
cseréjét' Elősegítik a magas színvonalú szakcikkek megjelentetését. Konzultációs
lehetöségeket biztosítanak.

7. Ezen megállapodás aláításával minden eddigi szóbeli és írásbe1i megállapodás
érvényét veszti.

8. A megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőÍ, a mai napon
ünnepélyesen aláírjrík.

Jelen megállapodás az aláírással veszi kezdetét és hatrírozatlan idejű.
A megallapodást bármelyik fél érdekmúlás vagy arrnak a másik fel általi, felróható
megszegése esetén, írásban hat hónapra felmondhatja.
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