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Együttműködési megállapodás

amely létrejött egyrészről a Magyar Természettudományi Múzeum, (1088 Budapest, Baross
utca 13', képviseli Bernert Zsolt főigazgató), a továbbiakban MTM;
másrészről a Magyarhoni Földtani Társulat, (1015 Budapest, Csalogány utca L2. l/L,
képviseli dr. M. Tóth Tivadar elnök) a továbbiakban MFT, között'

Az egylittm kiidés célja:

A kozos és hosszri távra visszanyril kolcsonos szakmai támogatás fenntartásával,
kiterjesztésével tovább novelni az slénytani, ásványtani és foldtani szaktudás fej! dését,
illetve a kutatásokb l származ informáci k cseréjét a miné! hatékonyabb szakmai és
társadalmi hasznosulás érdekében.

Az egylittm kiidés tartalma:

1'. Felek kolcsonosen felttintetik saját honlapjaikon egymást egytittm kod partnerként,
és felti'intetik egymás log ját azonnali hozzáférést biztosít link formájában.

2. Kolcsonosen tájékoztatják egymást a meghirdetett foldtani, ásványtani, k zettani és

slénytani szakmai rendezvényekr l, konferenciákr l, tanuImányutakr l,

megemlékezésekr l és ezekkel osszeftigg kérdésekr l. Lehet séget adnak arra, hogy
a másik féI képvisel i egyez feltételek mellett egymás rendezvényein részt
vehessenek.

Az egytittm k d felek kolcsonosen meghirdetik egymás reIeváns szakmai
programjait a kommunikáci s csatornáikon (hírlevél, kcizosségi oldalak, honlap, stb.)

Az egyÜttm k d felek keresik, feltárják és megteremtik az egyrittmíjkodés
lehet ségeit a foldtudományi ismeretterjesztés és oktatás terriletén.

A M zeum krilon megállapodás keretében támogatja az MFT Év ásványa, Év

smaradványa és Év ásványkincse foldtudományi ismeretterjeszt program

keretében a kapcso! d gy jteményi példányok id szaki kiáIlításon tortén
bemutatását, a m zeumi szakemberek részvéte!ét a programhoz kapcsoI d

rendezvényeken és ehhez kapcsol d an a m zeumi anyag használatát és alkalmi
kci!cscinzését.

Egybees érdekek esetén kozos konferenciákat szerveznek, amelynek koltségeit
ktilon megállapodás alapján viselik.

Évente lega!ább egy esetben a két fél vezet i Vagy megbízottaik kozos tilést tartanak,
amelynek során értékelik az egytittm kodés eredményeit és egyeztetik a kovetkez
id szak tennival it.

Az MFT felkérésre segítséget nyrljt a Mrjzeumnak kiállítások szervezéséhez szakért k,

el ad k delegálásában.
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9. A M zeum kÜlon megállapodás keretében terÜletet, helyiséget és instal!áci t biztosít
az MFT által általában minden év novemberében megrendezett ,,Foldtudományos
Forgatag" cím kétnapos rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében, ami noveli a

M zeum népszer ségét és !átogatottságát.

L0. Kolcsonosen kicseré!ik egymás nyomtatott és elektronikus kiadványait, legalább egy
példányban a másik fél titkárságának címére vaI rendszeres megkriIdéssel.

Az egylittmíÍktidés hatálya
A megálIapodást bármelyik fé! írásban azonnali hatállyal felmondhatja érdekmrilás vagY az

egyÜttm kodés másik féI számára felr hat megszegése esetén, illetve 30 napos felmondási
id vel bármikor indoklás nélktiI.

Jelen megálIapodás három eredeti példányban készrilt, melyb l MTM részére kett , az MFT
részére L példány ker I megktiIdésre.

Bu dapest, 2oz2. febru ár 25.

Melléklet: Áttáthat sági nyilatkozat
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