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ame1y létrej ött a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar(S_ZTE_TTIK) (ó720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.; kapcsolattartó: Dr. Pál-Molnar Elemér
SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport) és a Magyarhoni tr'öldtani Társulat(MFT) (1015 Budapest, Csalogány utca 12') között abból a ceillot' hogy teveken|sEeitet a
közös és hosszú távú e1őnyök érdekében összehangolják.

A felek megállapodnak abban, hogy:
1. Kölcsönösen feltiintetik saját honlapjaikon a másik fél elérhetőségének adatait,

honlapjának címét, azonnali hozzáférést biztosító link forrnájában.
2. Rendre tájékoztaÍ1ál< egymást kölcsőnösen a meghirdetett izakmai rendezvényekről,

konferenciákról, tanulmányutakról, megemlékózésekől és ezekkel összlÍiiggő
kérdésekről' Lehetőséget adnak arra, hogy a másik fel képviselői egyező feltételek
mellett a rendezvényeken részt vehessenek.

3. Egybeeső érdekek esetén közös konferenciákat szerveznek, amelynek költségeit külön
megállapodás alapj rirr viselik és azok hasznából közösen részesülnek'

4. Evente legalább egy esetben a két fél vezetői vagy megbízottaik közös ülést tartanak,
amelynek soran értékelik az együttműködés erejményeit és egyeáetik a következő
időszak tennivalóit.

5. Az MFT felkérésre Segítséget nyújt a Természettudományi és Informatikai Kamak
speciális témákban, előadók delegálásában.

ó' Az Szegedi Tudományegyetemen kialakítandó és/vagy korszerűsítendő tananyagok
összeállításában az MFT szakérlői munkabizottságo(kü állít fel és bocsát az Egyetem
rendelkezésére.

7' Kölcsönösen kicserélik egymás nyomtatott és elektronikus kiadványait, legalább egy
példányban a másik fél titkarságának címére való renclszeres megkiiláessel. 

'
8. Felhívják egymás figyelmét az elérhető pályázaÍoba' ame1-yek elnyerése révén

megerősíthetik az EgyeÍen/T átsulat működési és anyagi biztonságát.
9. Közösen lépnek fel érdekérvényesítő képességiik növelése érdekében a civil

szervezeteket és a képviselt szakmákat érintő kérdésekben a hatósági és kormányzati
szervek fe]é.

A megállapodást az a1áírő felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon
ünnepélyesen aláírjak.

Jelen megállapodás az aláírással veszi kezdetét és hatiározatlan idejú.
A megállapodást bármelyik fél érdekmúlás vagy annak u -asik fel általi, felóható

megszegése esetén, írásban hat hónapra felmondhatia.
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