
EGYÜTTMÚKÖDÉSI MEGÁLLAPoDÁS

amely létrejött a Magyar Földrajzi Társaság (MFT), 1l12 Budapest' Budaörsi út 43_45. és a
Magyarhoni Földtani Társulat (MhFT), 1015 Csalogány ]utca 12. között abból a magasztos
célból, hogy tevókenységeiket a közös és hosszú távú előnyök érdekében ősszehangolj á-k.

A felek megállapodnak abban, hogy:
1. kölcstinösen feltüntetik saját honlapjaikon a másik lél elérhetőségének adatait, honlapjá-

nak címét, azonnali hozzáférést biztosító link formájában;
2. rendszeresen kölcsönösen tájékoztatjak egymást a meghirdetett szakmai rendezvények-

ről, konferenciákról, tanulmányutakól, megemlékezésekről' valamint az ezekke1 össze-
fiiggő kérdésekről, és lehetőséget biztosítanak arra, hogy a másik fél képviselói egyező
feltételek mellett a rendezvényeken részt vehessenek;

3. egybeesó érdekek esetén közös konferenciákat szerveznek, amelynek költségeit eseti
megállapodások alapj rin viselik, és azok hasznábó1 közösen részesülnek;

4. évente legalább egy esetben a két fel elnöksége vagy megbíZottaik együttes ülést tarta-
nak, amelynek során értékelik az együttműködés eredményeit és egyeitetik a következő
időszak terurivalóit;

5. kölcsönösen kicserélik egymás nyomtatott éS elektronikus kiadványait, azokat legalább
egy példányban rendszeresen megküldik a másik fél titkárságának címére;

6. felhívják egymás figyelmét a megjelent és kölcsonös érdeklődésre Számot tafió páIyáza-
toka, különösen azokra, amelyek elnyerése megerősítheti a a Társaság, illetve á Társu-
lat működési és anyagi biztonságát;

7. közösen lépnek fel érdekérvényesítő képességük növelése érdekében a civil szervezete-
ket és a Ítildtudomiínyi szakterületeket érintő kérdésekben a hatóságok és a kormányzati
szervek felé;

8. ugyancsak az érdekérvényesítő képesség eredményes növelése érdekében támogatják a
ftldtudomanyi szakterületeken önállóan műkc'dő tudományos egyesületek és civil szer_
vezetek új szövetségének létrehozását ,'Földtudomanyi Szövetség'' néven. Ez a Szövet-
ség sem önálló költségvetéssel, sem apparátussal nem rendelkezne és elnökségét éves
periódusokban, rotációval a tagegyesületek biztosítanák.

A megállapodást az aláírő flelek, mint akaratukkal mindenben egyezőÍ a mai napon ünnepé_
lyesen aláírják.
Jelen megállapodás az aláírással veszi kezdetét és határozatlan idejű.
A megállapodást bármelyik fél érdekmúlás, vagy annak a másik fél áltáli súlyos megszegése
esetén írásban hat hónapos hatállyal felmondhatja'
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