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mely létrejött a Magyar GeoÍizikusok Egyesülete (MGE)' H-1145 Budapest, Kolumbusz u.
11-23' és a Maglarhoni Fiildtani Társulat (MFT)' 1015 Csalogány utca 12. között abból a
célból, hogy tevékenységeiket a közös és hosszú távú előnyök érdekében összehangolják.

A felek megállapodnak abban, hogy:
feltüntetik saját honlapjaikon a másik lél elérhetőségének adatait,
honlapjának címét,azonnali hozzáféréstbiztosító link formájában.
Rendre táj ékoáatj ák egymást kölcsönösen
a meghirdetett szakmai rendezvényekől,
konferenciákól, tanulmrinyutakól, megemlékezésekről és ezekkel összefuggő
kérdésekről. Lehetőséget adnak arra' hogy a másik fél képviselői egyező feltételek
mellett a rendezvényeken részt vehessenek.
Hagyományosan' rotációs elven alapuló, közös szakmai konferenciákat
(VandorgÉlések,ISZA, nemzetközi stb.) szerueznek, amelynek hol a Társulat, hol az
Egyesület a felelőse megegyezés szerint. Külön szerződés alapj án ezektől eltérő
rendezvények is rendezhetők kölcsönösségi alapon.
Evente legalább egy esetben a két fél elnöksége vagy megbízottaik közös ülést
tartanak, amelynek során értókelik az együttműködés eredményeit és egyeztetik a
következő időszak tennivalóit.
Kölcsönösen
kicserélik egymáS nyomtatott és elektronikus kiadványait, legalább egy
példányban a másik fél titkarság{inak címérevaló rendszeres megküldéssel'
Felhívják egymás figyelmét az elérhető pályázaÍokra' amelyek elnyerése róvén
megerősíthetik az Egyesület/Tarsulat mÍiködési és anyagi biztonságát'
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érdekérvényesítőképességük növelése érdekébena civil
Szervezeteket és a fiildtudományi szakmákat érintő kérdésekbena hatósági és
kormányzati szervek felé.
Közösen támogatj ák a földtudományi szakterületeken onállóan működő tudományos
egyesületek és civil szerwezetek új, informális szövetségének létrehozását
Szövetség'' néven. Ez a szövetség sem önálló költségvetéssel' sem
''Földtudomanyi
apparátussal nem rendelkezne, hivatalos bejegyzést kezdetben nem nyeme és
elnökségét éves periódusokban, rotációval a tagegyesületek biáosítanák. CéIja az
érdekérvényesítőképességeredményes növelése.
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megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőÍ, a mai napon ünnepélyesen
aláírjak.
Jelen megállapodás az aláírással veszi kezdetét és határozatlan idejú.
A megállapodást bármelyik fél érdekmúlás vagy annak a másik fél általi, felróható
megszegése esetén, írásban hat hónapra felmondhatja'
Budapest, 2012. július 5.
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