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amely létrejött a Magyarhoni Földtani Társulat (MFT' 1015 Csalogány utca l2.), valamint
a Magyar Természettudományi Társulat (MTT' 1088 Budapest, Bródy Sándor u. ló.)
között abból a célból, hogy tevékenységeiket a közös és hosszú távú előnyök érdekében
összehangolják.

A felek

megá1lapodnak abban, hogy:

1. Kölcsönösen

|eltüntetik saját honlapjaikon a másik (együttműködő) fél elérhetőségének
adatait, honlapjának címét,azonnali bozzáféréstbiztosító link formájában.

2. Rendszeresen és kölcsönösen

tájékoztatjak egyrnást meghirdetett szakmai
rendezvényeikrő1, konferenciákról, tanulmányutakról, megemlékezésekrő] és az ezekkel
összeÍiiggő kérdésekről. Lehetőséget adnak ana, hogy a másik fél képviselői egyező
feltételek mellett a rendezvényeken részt vehessenek, s igény esetén, előZetesen
egyeZtetett feltételekkel elóadót delegálnak egymás rendezvényeire.

3.

Közös szakmai tanulmányutakat, tudományos ismeretterj esztést szolgáló rendezvényeket,
tudományos konferenciákat, konzultációkat szerveznek, amelyrrek költségeit _ eseti
megállapodások alapján közösen viselik és azok hasznából egyaránt részesülnek. A
másik fél közreműködését (p1. társrendező) honlapjukon, tájékoztató kiadványaikon
feltüntetik.

4.

Együttműködnek az MFT HLINGEO Tudományos és oktatási Programjában. Ennek
körülményeit kiilön megállapodásban rögzítik és ezen megállapodás részekéntkezelik.

5.

Az MFT szakmai támogatást nyújt az MTT által szervezett Teleki Pál országos Földtan_
Íiildrajz Tanulmánf Verseny lebonyo1ításához.

6.

Kölcsönösen

kicserélik egynás nyomtatott és elektronikus kiadványait, legalább egy

pé1dányban a másik fél titkárságának címéreva1ó rendszeres megküldéssel.

7. Felhívják egymás figyelmét az elérhető pályázatokra, ameLyek elnyerése révén
megerősithetik a Társulatok működési és anyagi biztonságát. Eseti megállapodások
alapján közös

pályázatokat készítenek és nyújtanak be.

8.

Évente tegalább egy esetben a két fél elnöksége vagy megbizottaik, váltott helyszíneken,
együttes ülést tartanak' amelynek során értékelikaz együttműködés eredményeit és
egyeztetik a következő idószak tennivalóit.

9.

Közösen lépnek fel érdekérvényesítőképességük növelése érdekében a civil szervezeteket
és a foldtudománf szakmákat érinto kérdésekbena hatósági és kormányzati szervek felé.

l0. Közösen támogatják a Íöldtudományi szakterületeken önállóan működő tudományos
egyesületek és civil szervezetek új szövetségének létrehozását ,.Földtudományi
Szövetség'' néven. Ez a szövetség sem önálló költségvetéssel, sem apparátussal nem

/

rendelkezne és elnökségét éves periódusokban, rotációval a tagegyesületek biztosítanák.
Célja az érdekérvényesítóképességeredményes növelése.

1l. Az együttműködési megállapodás kapcsolattartója az MFT részérőla mindenkori fotitkár,
az MTT részéről a Földfudományi Szakosztály elnöke.

A megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, a mai napon 2

pé1driLrryban

ünnepélyesen aláírják.
Jelen megállapodás az aláírással veszi kezdetét és határozatlan idejű.

A megállapodást bárme1yik fél érdekmúlás esetén, írásban hat hónapra felmondhatja.
Budapest, 2013. szeptember 28.
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