Együttműködési Megállapodás
a

Földtudományi Civil Szervezetek Közösségének
létrehozásátől és működtetéséről
ÁlLrlfuottak megállapítiák, miszerrnt a \'Iagvar Ilóldrrérési, Térképészetiés Tár'ézékelési'llrrsaság,
a N'Iagvar Földrajzi Társaság, a N{agr''arhoni Foldtani Társulat, a NIag1'ar C}eotjzikrrsok Egvesiilete,
a N'Iagyar N,{etcorrllógiai Társaság, a N{agvar Tcrnészettudományi Tátsulat, az országos Nlag1-at
Bánvászai és l(ohászati Eg-esülct, r'a1amint a Sz ikátipari Tudománycls Eg1-esiíet' mint a
tijldtudománvi civil szen ezetek vezetó tisztségr'iselói 2{J1.{. év iúnius hó 24. napján jelen
meuállapodásban Íijgzítettekkelnegeg1_ezó tartalommal eg1üttműkődési rnegállapodást kótőttek
eB)'mríssaI'

Fig1'elemmel atta, hogv az eredeti szerzőcléses jogr.iszonvban jogalanyr.áltozás (ból-iilés) tottént,
alulírottak az alábbi megállapoclást köti]<:

Alulírottak, mtnt a lentebb megneyezett földtudományi
egyetéttenek a következőkben.

l.

cir'il szervezetek vezetói trsztségviselói

Az egvütrműködés celja

Áz alulírott, a íőldtudományok területén ter'ékenykedó tudománvos

és műszaki civil szerwezetek,

amelyek átérzik a mai tátsadalmi r'iszonyok közőtt a kölcsönös
cé]ok és érdekek képviseletóre az
összefogás szükségét, kifejezrk azt
e]hatáÍozásukat, hogy egyiittmúködésük szorosabbá és
^z
szeÍvezettebbé tétele éfdekében tudásés étdekközösséget alkotnak. Az és,százados, de 1ega1ábbis

sok évtizedes történelmi mú]tta1 és folyamatos tudományos tevékenységge1 bító föIdtudományi
egyesüIetek és társaságok megfeleló sullyal részt kívánnak venni a civr] szfétát megrilető
r'éleményalkotási, érdekérvényesítési
és a döntéshozókat megalrpozott tanu1mán1'9kk2|,
szakvéleményekke1 kiszo1gáló eljárásokban.

2. Áz

eg1'rittműködó

2.1.

Á

s alapelvei

l{özösség megnevezése Földtudományi Cir,-i1 Szervezetek l{őzössége, rövidítése;

FöCi]<.
2.2.

Á l(özösség tagjai földtudományi.i'agy
bejegyzett civil szervezetek.

ahhoz szoÍosan kapcsolódó tevékenységikörű

Á

I{özósségnek nincs kőltségvetése' rrtncs tagságr díja, nem működtet titkátságot' a
tagok természetes személy tagjairól nem vezet n}ilYántaftást, csak azok szárnáról.
2'4. Á szilkséges koordinációs és adminisztratír' feladatokat a tagok látják el, évente vá1tva
2.3.

egymást. Áz elsó rdőszakot a Magyathoni Földtani Tátsulat vállalja rrragán, zz
együttműködési megá11apodás aláfuásátő| számiú-a 3ó5 napon keresztül.
2.5. A koordinációs és adminisztratív feladatot ellátó tag vezetó tisztségr'-iselóje egyben a
I{özosség eJnóke az adott évben.
2.ó. r\ I{özösség nem rendelkezik banki folyószámlával. Á tendezvényekkel,
szakvéleményekkel, sajtó kommünrkékkel kapcsolatos és az egyéb költségeket
atányossági és kölcsönösségl alapon a tagok fedezik. Áz adminiszttatív költségeket az
elrrökséget el1átó tag fedezl.

Á l{ózösség döntéseit 2/3 os többséggel hozzz nvíltan, a tagok képr.iselőrnek
személyes jelerrlétében vagv elektrorrikus r'éle mény-nvilvánítás és szal.azás tévén.
N{inden tag egy szavazattalbír' Á döntésekről hiteles jegyzőkön}.vet kell íelvenni'
2.8.
'\ csatlakozás a közösséghez önkéntes, az eg1nittműkodési megállapocláshoz
csat]akozni kívánókról a tagok rlöntenek a 2'5. pontban szabálvozottak szerint.
2.7.
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2.9.

Á

l{özösség esedegcs későbbi bítósági bejegyeztetésétól a tagok döntenek 2.5.

pon rban .zabá11ozottrk szerinr.

2'10. Á

3. Á

tagok képr.iselőt (vezető tisztségviselői) féléventeiiléseznek.

Közösség múködésének legfontosabb teniletei

és folyamatos

3.1. I(ölcsönös
küldése.

3.2. I{ölcsönös

táiékozt^t^s tenden'ényekről, hítlevelek e1ektoni]<us

részvétela tagok közg1'rilésein, otszágos tendezvényeiken r'a1ó tészvétel

e1ósegítése.

3.3.

I{özös

tudományos, miíszaki és közvélemény tájékoztatási céIok kitűzése és

megr-aló.í13.2.

3.4. Szakmai ótdekképviseletr feladatok megfogaLmazása és hatékony végtehajtása'
3.5. Á civil sz.férát és a nemzetgazdasásot érintó fontos kétdésekbentudományos
megalápoZottságú ál1ásfoglalások megfoga|nazása a. dontéshozók felé.
3.6. Szakmai kiadványok meg1elentetésének együttes támogatása'
3.7. Á magyar földtrrdományi kutatás és gyakorlati tevékenység tetjesítményénekés

etedménycinek minél több fórumon való megismettetése, a
kózvélemény megfeleló eszközökkel való folyamatos tájékoztatása.
3'8.Á földtudományok oktatásának támogatása.
3.9'Á földtudomárryl' és bányászai kulturá]is emlékek megóvása.

4.

civil szíéraés a

Éves munkaten ek

Áz elnók

fe7adata' az éves munkatew összeállítása )anuát 37-ig, az a\apitas évébenjúlius 31-ig,
|egalább az alábbi tartalommal.
4.1. Terwezett nemzeti programok és statégiák szalwéleményezése.
4'2''Í erv ezett hazai jogszabály ok szakl-éleményezése.

Á tagok nagyrendezvényeinek egyeztetett ütemterve.
4'4' Yárhatő nemzed projektekhez, nagyberrrházásokhoz adandó egyeztetett
4.3.

szaloéleményekés sajtóköz1emények.
4.5. Ád hoc földtudományl eseményekhez ftataszttófákhoz) kapcsolódó gyotsreagáló
készség(munkacsopoÍt) működési teffe.
4.ó. Elekttonikus PR tét feilesztésr ten'e.

5. Á

Közösség alapító tagjai (E'gyüttÍnűködó Felek) a következők:

Magyat Földmétési, Térképészetiés TávézékelésiTátsaság (I.{FTTT)
Székhel1': 1149 Budapest, Bosnyák tét 5.
E'Jnök;

AdámJózsef

Taglétszám: 519
N{agyar Földtajzi Tátsaság (}IFT)

Székhely; 1112 Budapest Budaörsi út 45.
Elnök: Gábris Gyrrla
Taglétszám: 499 + 2500 pártoló tag
NÍagyathoni Földtani Tátsu1at (}IhFT)
Székhely: 1015 Budapest Csalogány u. 12.
E]nök: Baksa Csaba

'Íag|étszán: 1'271
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N{agyar

Geofiz

<usok Egyesülete (lvIGE)

Székhel,v: 1145 Btrdapest Columbus :utca 17 23'

E]nök: Fancsik Tamás

Tag\étszám:573
N{agyat Hidrológiai Társaság

SzékJrely:

l09l

(MHT)

Budepesr ['Uói

EJnök: Szlávik Laios
Taglétszám: 3000

út:s.

Magyar Iűrszt és Barlangkutató Társulat (I{I{BT)
Székhely; 102^5 Budapest, Pusztaszeri út 35.
E']nök: Leél'ossv Szabolcs
Tag1étszám:
N{agyat A,Íeteotológrai Tánaság (\{NIT)

Székhely: 1024 Budapest l{rtarbel Pá] u.

1.

Elnök: Dunke] Zoltán
Taglétszám: 672
Magyat Tetmészetnrdományi Társulat (x{TT)
Székhely: 1088 Budapest, Btódy Sándor u. 1ó.
Ügyvezetó elnök; Tardv János
Taglétszám: 302

országos Magyzr Bányászati és Kohászati Egy-esiilet (or,{BKE)
Székhely: 1051 Budapest októbet 6. u. 7.
Elnök: Nagv Lajos
Taglétszám: 2800
ziJlká tipan Tudományos Egyesiilet (SzTE)
Székhely: 1034 Budapest, B écsiút122'124.
Elnöb Ásztalos István
Taglétszám; 380
S

6. Az

Eg1.üttműködési Megállapodás hatátozatlan ldeig érwénves. Bármelyik tag jogosult
indok]ás és felmondási idó nélkül feLmondani az együttrnűködést. Á megállapodást a
tagok jogosultak közös megegyezéssel ftásban módosítani, illen'e megszüntetni.

Álulírott Együttműködó Felek ezt az Eg1.iittműködési Megállapodást közös
értelmezésután íÍtukalá, mrnt az akaratunknak mindenben megfe1e1őt.

I{észült

ú eredetr példányban.

Budapest, 2014. decembet 17.
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átolvasás

és

Á1apító Tagok:

süM

4,.í._-

Ádám József elnok

MFTIT

II

Fancsik Tamás e1nök

MGE

il./^r(

,"/-r"1,

Dunkel Zolún ehök

MMT

-/laar^u,^
V
*"gyt"i,"t.loai/
OMBKE

SzTF,
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