
Együttműködési megállapodás

ame1y lótrejött egvrészrő1

a Magyar Tudományos Akadémia Földtudományok Osztálya
(1051. Budapest' Széchenyl István tér.9,
a ritkársági feladato]rat eLIátó szen'ezeti eg1.ség címe: 1051. Budapest, Nádor u. 7')
képviselt: Vötös Attr]a osztályeJrrölr,

mástészról

Magyarhoni Földtani Tátsulat
(1015' Burlapest, Csaiogárry u. 12' I/1.),
lrépviselr: Dr. Baksa Csaba e1nök

- a továbbiakban egyr'itteserr: Felek

]<őzött az alábbia]rban Iészletezett feltételek alapján.

Felek negá1lapodnalr abbarr, hogy:

I.
Az cgyti t r rn Ííködes célja

1' }lelek jelerr megállapodás ]reretóben tőgzíuk, hogy szalrmai ter,é]renységülict a földtan
terü]etén a közös és hosszri tár..lr e1őnyök érdekében összehangoljálr.

II.
AZ eg} iil tmÍiködcs keretei

1' Fe1ek kölcsönösen tá)ékoztzt)ák egymást a nregl-rircletett sza]rmai rendezvént elrról'
lronferenclák'ól, tanulrr'rán1.rrtakró1, megemlékezésekról és czelrkcl asszeftiggő
kérdése1lrő1'

2. E'lőzetesen egYeztetett téma]lörőlrben kőzös szalanai konferenciákat szetvezne]r'3' E'cnte lega1ább egv alka1otnmal a Fclek lrépi,iselól, i.agy meghetaLmazottj.a1Jr eg\'cztető
üIést hívnair ossze, amelynelr keretébcn éitékelik az 

'egr.üttműlröclés 
crcdméiveit és

rögzítrk a követlrezó időszak tenrriva]óit. Á mcgbeszélésekrój emlékcztetót keszrterre]<.4 F:lek kölcsönöserr tájékoztatják egvrrrást az .g1'iitt-űt odó, szerr'rpontjából meghatátozó
páIyázatofuóL

5' Á képviselt szal,'lát é.intő kérdése]<bel-r - tcndszeLes egyeztetés írtján - egységes áJ1áspont
kralakításáta törekszenc1r'

6' Felelr kölcsönösen felttinteti]r seját lronlapjaikon a mási]r fél clérhetőségeinek ai1atatt'
honlapjának címét azonnaLi ho zzáférést biztosító ]rn]r lormáiában'

III.
Az együttrrrííködés megvalósítása

1' A II/3' pont Lr\-éte1é\'el |elek az egyeztetéSeket írásbalr' i]len.e elelrtronikrrs irtori
borrl oLr jrk.



IV.
A megállapodás időtartama, hatálya,megszüntetése

1' J:l:" egyr-rttműködési megállapodás az aláitás napján lép hatályba, és Felek hatátozaúan
időtattamta k.őik azzal, hogy öt évenként - legkőzetebb )01z' október l_Iéig - megújíqlk
azt' Ámennyiben a megújításra ezen időpontig nem kerül .or, " -.gá].lop_o aa' íuiaiyat
veszti.

Felek a megállapodást ]<özös megegyezésse1 megszüntethetit.

Jelen megállapodást a Felek bátmelyike a tendes fe]rnondás
felmondásr idóveI' indo|des neIJ'úl, r lná"ik [éIhez cLmzert'
egyoldalu n1 rlatlozartrl megszün tcrhed.

3. szabályat szer.int 30 napos
igazolt módon eljuttatott,

Fe1ek a fentr megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után zlátták.

Je1en megálJapodás négy etedeti példányban liészirlt' melybőI Feleket 2-2 etedetl példány rl1eti
meg.

Budapest, 2072. novernber 1l .

Dt. Baksa Csaba
MFT elnők

Vőrös Atti]a *

e Földrudornányok


