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B ány ászati Együttműkö dé s i F órum
Együttműködési Nyi1atkozat

Mi, a következő magyarországi civil szeruezetek:

Bányagépészet a Műszaki Fejlődésér1 Alapílvány
Brínyavállalkozók országos Egyesülete
Bánya_ Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete
Bátonyterenyei Loká1patrióták Trítsasága
Magyarországi Bányásztelepülések országos Szövetsége
Magyarhoni FöldtaÍri Társulat
Magyar Bányászati Szövetség
Magyar Bányamérő Al ap ítvráLrry

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
Magyar Mémöki Kamara S zilardásvzínybányászati T agozat
Misko1ci Akadémiai Bizottság
országos Magyar Brfuryászati és Kohászati Egyesület
Szilikátipari Tudomiínyos Egyesület

képviselői felül eme1kedve a szűkebb csoport érdekeken elsődleges célnak és feladatnak
tekintve a magyar trírsadalom és a magyar bányász Szakma általÍínos érdekeit. szen'ezen-ink
nevében kinyilatkoaatjuk együttmtiködési szríndékunkat a ktjvetkező cé1ok elérésére:

_ A gazdasígl fejlti'dés elősegítése érdekében a résá vevő szervezetek szoros kapcsolat
kialakitásával egyeztetik és cisszehangolj ák a bÍnyászat érdekérvényesítő törekvéseit és ily
módon alakítjak ki az érdekérvenyesítes stategiáját.

- Célunk széles körben megismertetni a dőntéshozó személyekke1 és szervekkel és az onzág
1akosságával a bányászatban rejlő lehetőségeket. Ennek érdékében szakmailag megalapozott
ál1ásfoglalással, elemzésekkel. tanulmányokkal igyeksztink megkönnyíteni a döntést hozók
helyzetét, hogy a trlrsadalom és a szakmánk szrímara is helyesen döntsenek

- A meglévő kapcsolatok kiaknazásával és új kapcsolatok kiépítésével közös lobby
tevékenységet kívánunk végezni a politika irrínyában minden szinten.

- Szakmaiságon alapuló reális helyzet ismertetésével közérthetően kívrínjuk bemutatni a
bányászat azot-r előnyét, amely soriín az importált nyersanyagok mennyisége csökkenthető.
kiváltható, és ezen keresztül elérhető munkahelyek szárnÍnak' a befiZetett adók, járulékok
mértékének a növelése.

- Fel kívrínjuk hívni a figyelmet a szakmai kultúra megmentése, az oktatás középszintű és
szakmurúlás szinní beindítrísa érdekében.
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