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amely létrejött a Debreceni Eryetem nevében eljáró Debreceni Eryetem Tudományeryetemi
Karok @ETEK) (4032 Debrecen, Eryetem tér l.)
és a Ma5rarhoni Földtani Társulat (MFT)' (1015 Budapest, Csalogany utca 12.) között abból a
célból' hogy tevékenységeiket a közös és hosszú t ívú elónytik érdekében összehangoljrík.

Felek rögzítik, hogy a DETEK részéről jelen szerzódés keretében a Természettudomrínyi és
Technológiai Kar (TTK) Földtudomrírryi Intézete jogosult és köteles eljámi.

A felek megállapodnak továbbá abban, hogy:

1. Kölcsönösen feltiintetik saját honlapjaikon a másik fel elérhetőségének adatait, horrlapjának
címét, azonnali hozzáférést biaosító link formájában.

2' Elősegítik a DE TTK Földtudományi Intézete és az MFT közötti szoros szakmai
együttműködést.

3' Rendre tíjékoztadák egymríst kölcsönösen a meghirdetett fdldtudomrínyi szakmai
rendezvényekről, konferenciríkról, tanulmányutakÍól, megemlékezésekről és ezekkel összeffiggő
kérdésekről' Lehetóséget adnak arra, hogy a másik fel képviselői egyező feltételek mellett a
rendezvényeken résá vehessenek.

4. Egybeeső érdekek esetén közös konferenciiíkat szerveznek, amelynek költségeit külön
megallapodrís alapjrín viselik és azok haszrriból közösen részesiilnek. Szakmailag trímogatják a
2014-ben esedékes HaNGEo XIL nemzetközi ft'ldtudományi konferencia megrendezését.

5. Évente legalább egy esetben a két fél vezetői vagy megbízottaik együttei ülést tartarrak'
amelynek sorrín éttékelik az együttrnűködés eredményeit és egyeztetik a következő időszak
tennivalóit.

6. Az MFT felkérésre segítséget nyújt a DE TTK Földtudományi Intézetének specirílis
témá'kban, előadók delegrílásában.

7' Az Asvríny- és Földtani Tanszék szétmétra, a korszerűsítendő tananyagok összeríllítrísríhoz
felkérésre az MFT szakértői munkabizottságot ííllít fel és bocsát az DETEK rendelkezésére. Az
MFT szakmai trímogatríst nyújt a védett ásvany_ és kőzettaní gyiíjtemény fejlesáéséhez'

8. Kölcsönösen és térítésmentesen kicserélik egymás nyomtátott és elekÍronikus kiadvrírryait,
legalább egy példányban a másik fél titkírságanak címére való rendszeres megküldéssel.

9. Felhívjrik egymrís figyelmét az elérhetó prílyazatokra, amelyek elnyerése révén megerősíthetik
az Egyetem/Trírsulat működési és anyagi biáonságát.

10. Közösen lépnek fel érdekérvényesítő képességiik növelése érdekében a civil szervezeteket és a
képviselt szakmakat érintó kérdésekben a hatósági és kormrínyzati szervek felé.

A megállapodríst az aláiró felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon iinnepélyesen
aláírják'
Jelen megallapodás az aláírással veszi kezdetét és hatrírozatlan idejű'
A megállapodást bármelyik fél érdekmúlrís vagy annak a másik fél általi, súlyos megszegése esetén,
írasban hrírom hónapra felmondhatj a.
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