
A European Association of Geoscientists & Engineers (EAGE)
és a

Magyar Geofizikusok Egyesülete (MGE) 
úgy döntött, hogy megköti az alábbi

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁST

1. Az MGE az EAGE társult egyesülete.
2. Az EAGE a következőket biztosítja az MGE 

számára:
a. jogot arra, hogy megnevezzen egy jelöltet az 

EAGE Tanácsadó Testületébe (ennek a jelöltnek 
mind az EAGE, mind az MGE tagjának kell 
lennie. A Tanácsadó Testület tagjainak kine
vezése az EAGE Tanácsának előjoga marad);

b. lemond arról a követelményről, hogy egy aktív 
EAGE tag támogassa az MGE tagját, ha EAGE 
tagságért folyamodik;

c. hozzáférést a First Break híroldalaihoz, a meg
jelenés a szerkesztő végső szerkesztői engedé
lyének függvénye;

d. társult egyesületként megemlíti az MGE-t az 
EAGE évkönyvében;

e. támogatást és együttműködést olyan ügyekben, 
mint helyi szemináriumok, munkamegbeszélések 
vagy más tudományos összejövetelek szervezése, 
az EAGE Tanács jóváhagyásától függően;

f. előnyt a kiemelkedő előadók látogatókörútjaiba, 
vagy más hasonló tevékenységbe való felvétel
ben, amelyet az EAGE szervez;

g. a First Brake havonként megjelenő példányait;
h. a jogot ahhoz, hogy

(i) vagy megkapja az EAGE szakfolyóiratait (je
lenleg a Geophysical Prospecting és a Petroleum 
Geoscience) és jogot ahhoz, hogy egy képviselőt 
regisztráljon az éves EAGE konferencián, a ta
gokra vonatkozó részvételi díjjal, ha fizeti az 
aktív tagokra vonatkozó tagsági díjat;
(ii) vagy élvezi a társult testületeket megillető 
előnyöket, ebben az esetben a társult testületekre 
vonatkozó éves díjat kell fizetni.

3. Az MGE a következőkkel támogatja az EAGE-t:
a. bátorítja tagjait, hogy csatlakozzanak az EAGE- 

hez;
b. lehetővé teszi az EAGE számára, hogy meghir

desse az EAGE eljövendő rendezvényeit újság
jában;

c. segíti az EAGE-t azzal, hogy szétosztja az EAGE 
tevékenységekkel kapcsolatos szórólapokat, hir
detményeket, előadás kéréseket stb.;

d. eljuttatja az EAGE-hez szakmai újságját vagy 
folyóiratát;

e. bátorítja az MGE találkozók előadóit és a tagjai 
között lévő más reménybeli szerzőket, hogy 
munkájukat a Geophysical Prospecting-ben, a 
Petroleum Geoscience-ben vagy a First Break- 
ben jelentessék meg, és/vagy adjanak elő ilyen 
műveket az EAGE konferenciákon;

f. elküld az EAGE-nek egy féléves jelentést te
vékenységéről, amelyet a megelőző hat hónapos 
időszakban végzett; és

g. bemutatja tevékenységét egy külön erre a célra 
rendezett találkozón minden éves EAGE konfe
rencián.

4. Az EAGE és az MGE közötti együttműködés 
sajátságosabb módjait külön megállapodásokban 
rögzítik.

5. Ez a megállapodás akkor lép érvénybe, ha mind
két fél aláírta és addig marad érvényben, míg 
valamelyik fél írásban nem értesíti a másik felet 
felmondásáról.

Az EAGE nevében:

Franz X. Führer
az EAGE elnöke

Az MGE nevében:

dr. Késmárky István 
az MGE elnöke
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