
EGYÜTTMÚKoDÉSI MEGÁLLAPODÁS

.,amely létIejött az SPE HUN szekció 1 1 17 Budapest október huszonharmadika u. 18.,
valamint a Magvarhoni Földtani Társulat (MFT) 1015 Budapest Csalogány utca. 12. kózött
abból a célból, hogy tevékenységeiket a közös és hosszú távú előnyök érdekében
összehangoljiák.

A fe1ek megállapodnak abban, hogy:

1. Kölcsönösen feltüntetik saját honlapjaikon a másik fel elérhetőségének adatait,
honlapjanak címét, azorurali hozzáferéstbiztosító link formájában.

2. Rendre tájékoztatjak eg}rÍnást kölcsönösen a meghirdetett hazai és nemzetközi
szakmai rendezvényekről, konferenciákól, tanulmán}utakól, megemlékezésekről és
ezekkel összeffiggő kérdésekről. Lehetőséget adnak arra, hogy a másik fél tag|ai a
hazai rendezv ényeken részt Vehessenek.

3. Felhívják egymás figyelmét az elérhető pályázaÍok'ra' amelyek elnyerése révén
megerósíthetik a Szekció/Társulat működési és anyagi biztonságát.

4. Egybeeső érdekek esetén közös konferenciákat szerveznek, amel1,rrek költségeit kiiiön
megállapodás alapján vise1ik és azok hasznából közösen részesülnek.

5. Evente legalább egy esetben a két fél elnöksége vagy megbízottaik egyiittes ü1ést
tartanak, amelynek során ér1ékelik az együttműködés eredményeit és egyeáetik a
következő időszak tennivalóit.

6. Közösen lépnek fel érdekérvényesítő képességük növelése érdekében a civil
Szeruezeteket és a szűkebb, szénhidrogén- és egyéb fluidumbanyászati_fijldtani
szakmát érintő kérdésekben a hatósági és kormányzati szerwek felé.

7' Kölcsönösen kicserélik egynás nyomtatott és elektronikus kiadványait, legalább egy
példányban a másik fél titkarságának címére való rendszeres megktildéssel.

8. Együttműködnek az érdekeltségÍiknek megfelelő szakterületek egyetemi képzésének
fennmaradása és a képzés színvonaliínak emelése érdekében előadók, szakmai
1átogatások és szakmai gyakorlatok felajanlása formájában.

9. Együttmúködnek a creditpontos továbbképzések elfogadtatása és harmonizálása
céljából.

10. Műszaki tudományos tapasztalatcseréket szerveznek az aktuális műszaki, termelési,
tervezési és foldtani kutatási, értékelési rendszerek naprakész ismereteinek a hazai
szakmai kulíurába való bevezetése, oktatása és terjesztése céljából.

A megállapodást az aláirő fe1ek saját tagságukkal megismertetik, és mint akaratukkal
mindenben egye zőt a mai napon ünnepélyesen aláírják.
Jelen megállapodás az aláírással Veszi kezdetét éS határozatlan idejű.
A megá1lapodást bármelyik fel érdekmúlás vagy annak a másik fél általi, felróható
megszegése esetén, írásban hat hónapra felmondhatja.

Budapest, 2013 . janl:ár 22
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