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Bán1,'ászatr és Földtani Hivatal

(MBFII) és a Magyarhoni Fölcltani Társulat (MFT)

a fbldtan telületén jelentkező Íéladataikhatékonyabb ell-atása

megáIlapodást köt'

érdekében együttműködési

AZ eg!'üttműkődés a következő területekre terjed ki:

l'

Az MBFH

MF'e]nöke kölcsönösen tájékoztatják egymást az intézményeiket
éIintó legÍ'ontosabb eseményekről és változásókól'
és az

2' Az MBFH

tájékoztatja az MFT+ a fcj]dtant érintő új jogszabályokról.
Ha földtant
érintő jogszabály előkéSzítésébeaz MBFH-I bevonják,
akkor az MBFH kikéri az

MFT

j'

vélemén1,ét'

A löldtanj szakértői engedéIyek kiadása elón

.1'

az

MBt'l] kikéri az MFT véleményét.

Az MF'T tájékoztatja az MBFH-I renclezvényeiről és azoka
meghívja az MBFH
képviselőit' Az MBFH lehetóség szerint támogatja az
MFT szakmai rendezvényeit
biztosíqa képviselőinek részvéteiéta rendezvénveken.

és

5. AZ egyiittműködéS kiterjed az MBFH bányakapitrfuryságaj
es az MFT tenjleti
szervezeteire is.
6.

Minkét té] konzultációt kezdeményezhet az intézményét
éIintő Íö1dtani
szakkérdésekben. valamint a foldtani adatok
hozzáferhetőségét éIintő kérdésekben.

Az MBFH

ós az

MFT vezetői legalább

kétér,enkéntáttekintik a két intézmény
együttműködését és szükség esetén módosítják
ezen együttműködési megállapodást'

Ezen megállapodás a felek aláírása után válik érvényessé
és mindaddig érvényesmarad,
ameddig az egyik 1él azt Í'el nem mondja'
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A Magyar Bányászati

és Földtani Hivatal

(MBFH) és a Magyarhoni Földtani Társulat (MFT)

kozött 2009. novemberben aláírt dokumentum alapján.

A

felek megállapítjak, hogy a korábban aláír1 megállapodásban loglaltakat továbbra is
érvényesnekés időszerűnek tekintik,_ kivéve a 7. pontban megÍbgalmazottakat, amelyet a
következőképpen módosítanak:
7' Az MBFH és az MFT elnökei legalább évente egyszer közösen áttekintik a két intézmény
együttműködésének eredményeit és a jövőbeni tennivalókat. Szükség szerint módosítják a
jelen megállapodást.

Új feladatokként és pontokként

a

következőkben állapodnak meg:

8. Az MBFH

bevonásával folyó' korrnányzati döntés előkészítéstszolgáló,
ásványgazdálkodással és más löldtani szakterülettel kapcsolatos stratégiai tervekhez és
jogszabály előkészítésekhez'az MFT, - felkérés esetén - szakvélemény adását' vagy szakér1oi
konzultációt és részÍ-eladatok kidolgozását vál1alja.

Az MBFH felkéréseesetón, a hivatal anyagi támogatásával az MFT megkezdi azoknak
szakmai etikai kódexeknek és szakmai ajánlásoknak (műszaki iránymutatásoknak)
9.

kidolgozását, amelyek Segítik a bányafelügyelet hatósági munkájrínak végzését.

a
a

A felek

egyeztetik a ft'ldtani szakér1ők számára akkreditált szakmai továbbképzések és
fórumok szervezését, annak érdekében' hogy a magyarországi földtani szakértoi gárda
10.

nemzetközi szinten is elfogadott minősítést nyerjen.

Ezen megállapodás a lelek aláírása után lép hatályba és mindaddig érvényben marad' amíg az
egyik fél azt írásban hat hónapos hataridőre lel nem mondja.
Budapest, 2072. jűnius 27
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