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Az együttműködési megállapodás aláírói:
- a Magyar Bányászati Szövetség (a továbbiakban MBSZ), mint a bányászatiés tevékenységükkel a bányászathoz kapcsolódó vállalkozások országos
hatáskörű, önálló munkaadói szakmai érdekképviseleti szervezet, valamint
- az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (a továbbiakban
OMBKE), mely alapszabályban meghatározott célja a magyar bányászat és
kohászat érdekeinek szolgálata, szakembereinek összefogása.
Az együttműködési megállapodás előzményei, aláírásának célja:
Az MBSZ munkaadói, szakmai érdekérvényesítésének szélesebb szakmai és
hatósági megerősítése érdekében, együttműködési megállapodásokat kötött a
Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal, valamint a Miskolci Egyetemmel.
Továbbá a munkavállalókat érintő kérdésekben a Bánya-, Energia- és Ipari
Dolgozók Szakszervezetével kötött megállapodással létrehozta, és működteti a
Bányaipari Ágazati Párbeszéd Bizottságot.
Tekintettel arra, hogy az MBSZ és az OMBKE is – sajátos eszközeivel és a saját
szervezetén belül – a közös ügyért, a hazai bányászat elismertsége, a szakmai
hagyományok ápolása, a nemzetgazdaságban elfoglalt szerepének erősítése
érdekében tevékenykedik, ebből következően jelen együttműködési
megállapodás aláírásának célja a szakmai és munkáltatói érdekképviseleti
összefogás megjelenítése és intézményesítése. Ezen belül az összefogás
erejével elősegíteni a magyar bányászat tényleges súlyának és a rendelkezésre
álló ásványvagyonban rejlő lehetőségek megjelenítését a magyar gazdaságban.
1. Együttműködési területek:
o Esetenkénti közös fellépés a magyar bányászat, a bányászati vállalkozások és
az ágazatban foglalkoztatott OMBKE egyesületi tagok érdekében.
o A jogszabályalkotásban az MBSZ érdekképviseleti rendszerén keresztül az
OMBKE véleményezési, javaslattételi lehetőségének biztosítása.
o A két szervezetben meglévő szakmai tapasztalat és tudás felhasználásával a
magyar fluidum-, és szilárd ásványbányászat fejlesztési javaslatainak
kidolgozása, közös javaslatok készítése a Kormányzat részére.
o A hazai és nemzetközi bányászati fórumok, szakmai rendezvények – a
Bányatörvényben deklarált bányászati ünnepek – közös szervezése,
összehangolt lebonyolítása.
o Információk, szakmai anyagok cseréje.
o Az MBSZ részvétele és megjelenése a Bányászati és Kohászati Lapokban.
(Ennek keretében az MBSZ lehetőséget kap híradásainak megjelenítésére.
Vállalja, hogy Tagjai számára a BKL Bányászat egy-egy példányát 1.500.Ft/db. térítéssel az OMBKE-nél megrendeli. Az OMBKE a megrendelés
alapján a lapokat az MBSZ címjegyzék szerint kipostázza.)

o A bányászat műszaki fejlesztésének elősegítése, a minőségi felsőfokú
szakember-ellátása és továbbképzése érdekében együttes javaslatok
készítése – a Magyar Mérnöki Kamara Bányászati Tagozatának bevonásával
– a Miskolci Egyetem felé.
o Közös javaslattételi lehetőségek biztosítása az állami kitüntetések
adományozásánál. Az MBSZ kitüntetési előterjesztéseinél az OMBKE
javaslattevő közreműködésének biztosítása.
o Az évszázados magyar bányászati hagyományok védelme és megőrzése.
o A testületek vezető szervezeteinek rendezvényein a társszervezetek
képviseletének kölcsönös biztosítása (állandó meghívottként).
2. Az együttműködő szervezetek vezetői évente értékelik az adott időszak közös
munkáját, és szükség esetén meghatározzák az együttműködés módosítási
irányát.
3. Az együttműködő szervezetek vezető testületei előtt évente beszámolót kell
tartani a végzett munkáról és az elért eredményekről.
4. Az együttműködési megállapodás hatékonysága érdekében az OMBKE, mint jogi
személy (Bányászati Szakosztályával és a Kőolaj- Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztályával, valamint az Egyetemi Osztályával is) csatlakozik az MBSZ-hez.
5. Az OMBKE – az alaptagdíjnak megfelelő szavazati jogát – az MBSZ elnökségi-,
illetve közgyűlési döntéseinek meghozatalában, a legnagyobb létszámú
szakosztálya (a Bányászati Szakosztály) elnökén keresztül érvényesíti.
6. Jelen együttműködési szerződés határozatlan időre szól, azzal hogy a szerződés
módosítását bármelyik aláíró kezdeményezheti, ill. indoklás nélkül felmondhatja.
7. A jelen megállapodás teljes szövege a Bányászati és Kohászati Lapokban is
megjelenítésre kerül.
8. Az együttműködési megállapodás öt eredeti példányban készül, annak egy-egy
példánya az aláíró szervezeteket, illetve az érintett szervezeti egységeket illeti
meg.

Budapest, 2011. február 25.

Holoda Attila
az MBSZ elnöke

Dr. Nagy Lajos
az OMBKE elnöke
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