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amely létrejött a Magyar Meteorológiai Társaság (MMT)' 1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1.
és a Magyarhoni Fö|dtani Társulat (MF'T)' 1015 Budapest, Csa1ogány utca 12. között abból a
magasztos célból, hogy tevékenységeiket a köZös és hosszú távú elónyök érdekében
összehango1ják.

A felek megállapodnak abban' hogy:

1. Évente legalább egy esetben a két fél e1nöksége vagy megbízottaik együttes ülést
tartanak, amelynek során értékelik az együttműködés eredményeit és egyeáetik a
következő időszak tennivalóit.

2' Rendre kölcsönösen tájékoztatjak egymáSt a meghirdetett szakmai rendezvényekől,
konferenciákól, tanulmrínyutakól, megemlékezésekől és ezekkel összefliggő
kérdésekről. Lehetőséget adnak arra, hogy a másik fél képviselői egyező feltételek
mellett a rendezvényeken részt vehessenek.

3. Kölcsőnösen feltiintetik saját honlapjaikon a másik fél elérhetőségének adatait,
honlapj ának címét' azotla|i hozzáfétést biztosító link formájában.

4. Mindkét fél szakmai érdekkörébe eső kérdések felmerülése esetén közös konferenciákat
szerveznek, amelynek költségeit közösen viselik és azok hasznából közösen részesülnek.

5' Kölcsönösen kicserélik egyrnás nyomtatott és elektronikus kiadványait, 1ega1ább egy
példanyban a másik fé1 titkarságának címére való rendszeres megküldéssel'

6. Felhívják egymás figyelmét az e]'érhetó páIyázaÍokta, amelyek elnyerése révén
megerősíthetik a felek mriködési és anyagi biztonságát.

7' Közösen lépnek fel érdekérvényesítő képességük növelése érdekében a civil
szelvezeteket és a Ítj1dtudomanyi szakmákat érintő kérdésekben a hatósági és
kormanyzati szervek felé.

8. Közösen támogatják a földtudományi szakterületeken önállóan működő tudományos
egyesületek és civil szervezetek új szövetségének 1étrehozását ',FöldtudomalyiSzővetség'' néyen. Ez a szövetség sem önálló költségvetéssel, sem apparátussal nem
rendelkezne és elnökségét éves periódusokban, Íotációva1 a tagegyesületek biztosítanák.
CéIja az érdekérvényesítő képesség eredményes növelése.

A megállapodást az aláirő felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon
iinnepélyesen aláíriák.
Jelen megállapodás az aláírással veszi kezdetét és hatarozatlan idejú.
A megállapodást bármelyik fé1 érdekmú1ás vagy annak a másik fél á1tali, felróható megszegése
esetén, írásban hat hónapra felmondhatja.

Budapest, 2012. iúlius 3.
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