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MaeYar Bányászati és Kohászati Egvesület (OMBKE) 1027
Budapest, Fő utca 68. Levelező cím: 1051 Budapest' október 6. lIca 7. valamint a
Magyarhoni Földtani Társulat (MFT) 1015 Budapest, Csalogány utca 12. között abbó1 a
magasztos célból, hogy tevékenységeiketa közös és hosszú távú előnyök érdekében
ame1y létlejött az Országos

összehangolják.

A felek megállapodnak abban, hogy:

1. Kölcsönösen

2.

3.

4.
5.

feltüntetik saját honlapjaikon

a másik fél elérhetőségének adatait,

honlapj ának címét,azonnali hozzáféréstbiztosító link formájában.

Rendre tájókoztatjrik egymást kölcsönösen
a meghirdetett szakmai rendezvényekről,
konferenciákról, tanulmányutakról, megemlékezésekől és ezekkel összefiiggő
kérdésekról. Lehetőséget adnak arra, hogy a másik fél tagjai a Saját tagiaikka| egyező

feltételek mellett a rendezvényeken részt vehessenek.
Felhívják egymás frgyelmét az elérhető pályázaÍokta, amelyek elnyerése révén
megerősíthetik az Egyesület/Társulat működési és arryagi biztonságát'
Egybeeső érdekek esetén közös konferenciákat szerveznek, amelynek költségeit
közösen viselik és azok hasznából közösen részesülnek.
Évente legalább egy esetben a két fél elnöksége vagy megbízottaik közös ülést
taÍanak, amelynek során értékelik az együttműködés eredményeit és egyeáetik a
következő időszak terurivalóit.

6. Közösen lépnek lel

érdekérvényesítőképességük növelése érdekébena civil

szervezeteket és a szúkebb bányászati-ftildtani szakmát érintő kérdésekben a hatósági
és kormányzati szervek felé.
7. Kőzös szakmai kódexet dolgoznak ki abból a célból, hogy a képviselt teű1etek etikai,
brilryaműszaki, ft'ldtani feltételrendszere megfeleljen az elvárható nemzetközi
szakéftői akkreditációknak és ezt ajánlj ák a hazai hatósági eljarásokba való beépítósre.
8' Kőlcsönösen kicserélik egymás nyomtatott és elektronikus kiadványait, legalább egy
példanyban a másik fél titkárságának címérevaló rendszeres megküldéssel.
9. Együttműködnek a kreditpontos továbbképzések ellogadtatása és harmonizálása
céljából.
10' Műszaki _ tudományos tapaszta1atcseréket szerveznek az aktuális bányaműszaki,
termelési, tervezési és ftjldtani kutatási' értékelésirendszerek naprakész ismereteinek a
hazai szakmai kulturába való bevezetése és terjesztése céljából.

A

megállapodást az aláirő felek saj át tagságukkal megismertetik,
mindenben egyezőt amai napon iinnepé1yesen aláírják.
Jelen megállapodás az aláírással veszi kezdetét és hatrirozatlan idejű.

A

megállapodást bármelyik

fél érdekmúlás vagy annak a másik fél á1tali

megszegése esetén, írásban hat hónapra felmondhatia.

Budapest, 2012. május 18.

és mint akaratukkal
felróható

