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Környezetvédelmi SzolgáItatók és Gyártók szövetsége (KszGYsz) (1024 Budapest
Keleti Károly u.11lA.J

másrészről a

Magyarhoni Földtani Társulat (MFT), (1015 Budapest Csalogány utca 12.]
között az alábbiak szerin! abból a célból, hogy tevékenységeiketa közös és hosszú távú
előnyök érdekébenösszehangolják.

I.

A felek együttműkodésüket az alábbiak szerint szabá|yozzák:
'1.

A szerződő felek megállapodnak, hogy az MFT ,,üírsult tagságot", a KSZGYSZ
,'pártoló tagságot'' vállal

2.

a

másik szerződő fél szervezetében.

Á felek kötelezettséget vállalnak, hogy kölcsönösen feltüntetÍk saját honlapjaikon
a másik fél elérhetőségének adatait, honlapjának címét,azonnali hozzáférést
bíztosító lirrk formájában, jelen megállapodás aláírásától számított L5 napon
beIül.

3.

A

felek megállapodnak, hogy rendre tájékoztatják egy.mást a meghirdetett

szakmai
I'endezvényekről,
l<onferenciákról,
tanulmányutakról,
megemlékezésekról és ezekkel összefüggő kérdésekről. Lehetőséget adnak arra,
hogy a másik fél képvÍselői egyező feltételek mellett a rendezvényeken részt
vehessenek. ElküIdik rendre a másik félnek hírleveleiket.

4.

A felek rögzítiI hogy egybeeső érdekek esetén közös

konferenciákat szerveznek,
és azok

atnelynek költségeit külön írásbeli megállapodás alapján viselik
hasznából - a külön megállapodás szerint - közösen részesülnek'

í A

felek nregállapodnak, hogy éVente legalább egy esetben a.két fél vezetői vagy
megbízottaik közös ülést tartanak, amelynek során értékelikaz együttműködés
eredményeit és egyeztetik a következő időszak tennivalóit. Amennyiben a Felek
eitórően nem állapodnak meg, a közös ülésre minden év februárjában kerül sor.

6.

Az iúFT kötelezettséget vállal, hogy felkérésresegítségetnyújt a KSZGYSZ_nek
speciális témákban, előadók delegálásában.

7. A felek megállapodnak, hogy kölcsönösen

kicserélik egymás nyomtatott és
elektronikus kiadványai! legalább egy példányban a másik fél titkárságának
címérevaló rendszeres megküldéssel.

B,

9.

II.

A

felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhívják egymás
figyelmét az elérhető pá|yázatokra, amelyek elnyerése révénmegerősíthetik
szervezeteik működési és anyagi biztonságát.

A felek rögzítih hogy közösen lépnek fel érdekérvényesítőképességüknövelése
érdekében a civil szervezeteket és a képviselt szakmákat érintő kérdésekben a
hatósági és kormányzati szervek felé.

Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba határozatlan időtartamra.

A megállapodást bármelyik fél írásban hat hónapra felmondhatja. A szerződő fél súlyos
szerződésszegése esetén a másik fél azonnal hatállyal felmondhatja a szerződést. A FeIek
súlyos szerződésszegésnek minőSítik többek kozött a jelen megáll apodás |./7. I/2'
pontok továbbá a l/4' pont szerint létrejövő külön megállapodásnak költségekre és
hasznokra vonatkozó rendelkezéseinek megszegését.
Ielen szerződés csak valamennyi, aláíró Fél írásos megállapodásával módosítható, vagy
egészíthető ki.

A megállapodást az aláíró felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon
ünnepélyesen aláírják.

Budapest, 2012. november 29.
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