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Főtitkári jelentés 
az 1986-1990-es időszakról* 

Dr. Halmai János 

Ismét eltelt, eseményekben de eredményekben is gazdag öt év. A 143. évébe 
lépett társulatunk hagyománya, hogy tisztújításkor összegezzük mindazt amit 
közösen tettünk az elmúlt időszakban, remélve, hogy a hibák tanulságul szolgálnak, 
az értékek pedig serkentőleg fognak hatni a jövőben mindannyiunkra, a társulat 
életére. 

A beszámolási időszak alatt a társulat taglétszáma a következőképp alakult: 

1986 1987 1988 1989 1990 

1348 1260 1270 1250 960 

Szembetűnő a csökkenés mértéke 1990-ben. Ez részben magyarázható az elmúlt 
évben végrehajtott tagdíjemeléssel, részben pedig a számítógépes nyilvántartás miatt 
1990 közepén megkezdett tagsági revízióval. Ismerve — és el ismerve — a központi 
nyilvántartásban meglévő hiányosságokat, úgy véltük, hogy elengedhetetlen, hogy 
a jövő jó munkájának érdekében a felmerült problémákat hosszabb időre igyekszünk 
megoldani. El kell mondani, hogy ez a vártnál hosszabb folyamat, de remélhetőleg 
1991 első félévének végre sikerül a teljes és talán problémamentes tagnyilvántartást 
elkészíteni. A társulat vezetőségének alapszabályban rögzített joga, hogy egy évi 
tagdíjhátralékban lévő tagtársunkat törölje. Ezt a csak több éves elmaradásban 
lévőkkel tettük meg . Közel 300 tagunkat éppen a napokban kértük fel ismét 
hátralékának rendezésére. 

Az elmúlt időszakban sok szervezet felülvizsgálta a tagsági viszonyokkal 
kapcsolatos régebbi döntéseit. Szeretném bejelenteni, hogy ez társulatunknál nem 
történt és nem fog i lyen megtörténni, ugyanis az elmúlt évtizedek alatt sem 
politikai, sem egyéb körülmények (külföldre távozás) miatt senkit nem zártunk ki 
tagjaink sorából. Ezt a kérdést — a külföldre távozókét — a kormány a magyar 
állampolgárság visszaállításával rendezte. 

Sajnálattal kell bejelentenem, hogy a quinquennium során 41 tagtársunktól kellett 
búcsút vennünk. Az elmúlt évi főtitkári jelentés óta: 

BlCS István 
H O R V Á T H Ernő 
M É S Z Á R O S László 
M U N T Y Á N István 
S U R Á N Y I Ernő 
S Z Á N T Ó Ferenc 

távozott örökre körünkből. 

'Elhangzotta Társulat tisztújító közgyűlésén, a Földtani Intézet dísztermében, 1991. március 13-án. 
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Az elmúlt öt év alatt a megelőző ciklus alatt működött, a „ Társulati tevékenységet 
felülvizsgáló " ad hoc bizottság ajánlásai, a ciklus elején a program bizottság és egy , 
a hosszú távú elképzelésekkel foglalkozó ad hoc bizottság javaslatai alapján — több
kevesebb sikerrel — igyekeztünk a társulati munkát, a társulat életét szervezni. 

Mint általában, ezen idő alatt is a nagyobb, főként interdiszciplináris témákkal 
foglalkozó rendezvények, ankétok, konferenciák vonzották a legtöbb érdeklődőt, 
annak ellenére, hogy a költségek jelentősen emelkedtek. 

Nagyrendezvényeink közül kiemelkednek vándorgyűléseink: 1987 Balatonszabadi, 
a Magyar Geofizikusok Egyesületével (MGE) közösen (A geológiai és geofizikai 
módszerek integrált alkalmazása a nyersanyagkutatásban és Magyarország földtani-
geofizikai modelljének kialakításában); 1988 Észak-Magyarország (Bükk—aggteleki 
régió új kutatási eredményei); 1989 Sopron, a MGE-vei közösen (nemzetközi 
litoszféra program, kisalföldi kutatási eredmények); 1990 Pécs (Mecsek hegység) . 
Nemzetközi leg is elismerést váltott ki az 1987-es COGEODATA Szimpózium, 
1989-ben a X . IAS európai meeting, és a 2 1 . Mikropaleontológiai Kol lokvium. 
Ezek a nemzetközi rendezvények nemcsak mint a hazai kutatások megmérettetői 
voltak sikeresek, hanem gazdasági oldalról is. 

A központi rendezvények krónikájához tartozik a Földtani természetvédelmi 
napokon történt részvétel, az MTA-val , MAFI-val közösen rendezett OTKA ülés 
és Bentonit Szimpózium is. 

A ciklus elején j ó szándékúan elhatározott központi előadásokról be kell ismerni, 
hogy sikertelenek voltak. 

A Központi Földtani Hivatal kezdeményezésére 1989-ben kerekasztal megbe
szélést tartottunk a területi szervezetek keretében. Ez után egy bizottság elvégezte 
és írásban rögzítette a földtan-földtani kutatás komplex helyzetfelmérését. 
Megállapításaik azóta is időszerűek és sajnálatos, hogy azok részéről, akik döntési 
helyzetben vannak, érdemi lépés nem történt. Ez az esemény már átvezet ahhoz, 
hogy részleteiben ismertessük és elemezzük a területi szervezetek és szakosztályok 
munkáját. 

Az Alföldi Területi Szervezet az öt éves periódus során 54 rendezvényt tartott. 
Ebből 18 ankét, 30 előadóülés, 1 szakmai továbbképző, 1 műszerbemutató, 1 
klubnap, 3 terepbejárás. Rendezvényeinken 1915 fő vett részt, tehát rendez
vényenként átlagosan 35 ,5 fő. Az elhangzott előadások száma 343 volt. Ebből 
témakörök szerinti bontásban 

* * * 

szénhidrogénföldtani 
kőzettani 
geokémiai 
agrogeológiai 
geomatematikai 
őslénytani—rétegtani 
mérnökgeológiai 
természet- és környezetvédelmi 
hidrogeológia—hévíz 
egyéb 

57 
18 
31 
12 

162 
10 
10 
22 
11 
10 
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Megjegyezzük, hogy a kőzettani, geokémiai , geomatematikai témakörök sok 
szénhidrogénföldtani vonatkozású előadást is tartalmaznak. 

A fennti adatokból kitűnik, hogy a területi szervezet rendezvényei nagy számuk 
ellenére relatíve sok érdeklődőt vonzottak annak ellenére, hogy ez legtöbbjük 
esetében a területi széttagoltság miatt utazással járt együtt. Rendezvényeiket 
elsősorban Szegeden, Szolnokon, de évi egy alkalommal Debrecenben, Kecskemé
ten, egyszer-egyszer Hajdúszoboszlón, Orosházán és Kiskunhalason tartották. 

A nagyobb kiemelkedő rendezvényeket társszervezővel {Szegedi Akadémiai 
Bizottság [SZAB] földtudományi szakbizottsága, Kiskunsági Nemzeti Park 
igazgatósága, Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály, Geomatematikai 
Szakosztály, Ifjúsági Bizottság, Magyar Geofizikusok Egyesülete alföldi csoportja, 
SZKFI, D A B , Fizikai Szakbizottsága, Hidrológiai Társaság, K S H — S Z Ü V stb.) 
közösen szervezték. 

Az elmúlt öt év talán legjelentősebb eseménye a Szegedhez kötődő geomatematikai 
ankétok hagyományának megteremtése, mely a Magyarhoni Földtani Társulat 
Geomatematikai Szakosztálya megalakulásához vezetett. 

Résztvettek nagy jelentőségű nemzetközi rendezvények szervezésében. A Szegeden 
rendezett C O G E O D A T A Workshop (1987) , a Szedimentológiai Kongresszus 
kirándulásainak megszervezése (1989) emlékezetes marad sokak számára. 

Fontosnak tekintjük a természetvédelem és környezetföldtan, hidrogeológia—hévíz 
hasznosítás, agrogeológiai témakörök megjelenését a területi szervezet szakmai 
palettáján. 

Természetesen területi adottságai következtében legfontosabb témakör továbbra is 
a szénhidrogénföldtan volt és reméljük még jó ideig marad is. 

A Budapesti Területi Szervezet e lnöksége 1986. januárjában olyan öt éves 
cselekvési programot állított össze , melynek célkitűzése kettős volt: 

— Budapest és környékének földtani kutatásairól beszámolók, előadások, ankétok 
tartása — kirándulások szervezése. 

— Országos jelentőségű témák általános és speciális jel leggel , előadások, illetve 
ankétok formájában való bemutatással. 

A cél az volt, hogy minél élénkebb vita keretében megismertessék a legújabb 
kutatási-vizsgálati eredményeket a hazai közvéleménnyel . A témák jellegétől 
függően valamelyik területi szervezettel, illetve szakmai szakosztállyal együttes 
rendezvények megtartására törekedtek. 
A főbb rendezvények listája rendkívül imponáló: 

Gipszkutatási ankét 
Budapest—Rózsadomb műszaki-földtani ismertetése 
Ofiolit sorozatok sajátosságai 
Nyugat- és közép-mátrai kutatások ankétja 
Nemzetközi rendezvényeken bemutatásra kerülő előadások zsűrizése (KBGA, 

IUGS) 
B M E Ásványtan és Földtan Tanszék 125 éves emlékülése 
Magyarország tektonikai modelljei 
A Dunántúli-középhegység tektonikája 
Bős—Nagymaros mérnökgeológiai kérdéseinek ismertetése 
Kubai, vietnami expedíciók és az afrika-utazók beszámolói 
III. Országos Bányaföldtani Ankét 
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Nyersanyagkutatás és iparágak földtani szervezetei, ezek helyzetének megvitatása 
A Velencei-hegység érckutatási eredményei 
A földtani távérzékelés eredményei 
A z Alpok és a Bakony szerkezeti kapcsolata 
A budai vonal tektonikája 
A Kárpát-medence miocén tektonikája. 
Kirándulást vezettek a Budai- és Pi l is-hegységbe a rétegtani és tektonikai kérdések 

megoldására, valamint a Mátra és Velencei-hegységbe az érckutatás eredményeinek 
térben és fúrási maganyagon való bemutatására. 

A fenti időszakban összesítve a rendezvények statisztikai adatai a következők 
voltak: 

Előadások száma 93 
Résztvevők 956 
Hozzászólók 124 (10 %) 

A látogatottság változó. A nagyobb átfogó, regionális előadásokon általában 50—90 
fő jelent meg , míg a speciális előadásokon csak 10—20 fő érdeklődő volt. A 
legmagasabb létszám 93 fő , a legkisebb 4 fő volt. A hozzászólók aránya a kis 
létszám mellett relatíve magasabb volt. Annak ellenére, hogy a látogatottság 
csökkenő tendenciát mutatott, mégis közérdekű átfogó témák esetében a szakem
berek érdeklődése és vitakedve kedvezőbb a korábbi évekhez képest. 

A taglétszám az elmúlt öt évben jelentősen csökkent, kereken 800 főről 500 főre, 
melynek oka elsősorban a középkorú szakembergárda fizetési nehézségeire 
vezethető vissza. 

Összegezve: a Budapesti Területi Szervezet a főbb célkitűzéseit teljesítette, a 
nagyobb átfogó rendezvényekkel sikerült a szakemberek aktivitását fokozni. 
Reméljük, hogy a jövőben újabb ötletekkel, érdekesebb előadásokkal és jobb 
szervezéssel sikerül a társulat budapesti tagjainak szakmai továbbképzését, 
informálását fokozni. 

A Dél-Dunántúli Területi Szervezetnek az elmúlt választás (1985. november 12.) 
óta végzett tevékenységét úgy jellemezhetjük, hogy — lehetőségeikhez mérten — 
igyekeztek aktívan közreműködni a dél-dunántúli régiót érintő műszaki-természet
tudományi-gazdasági célok és feladatok megvilágításában, megfogalmazásában. Ezt 
a célt szolgálták regionális, valamint a testvéregyesületekkel, más intézményekkel, 
szervezetekkel, bizottságokkal stb. közösen szervezett rendezvényeik. 

Ezek közül a következő témaköröket — melyekkel több előadás is foglalkozott — 
lehet kiemelni: 

— a Ny-mecseki érckutatáshoz kapcsolódó eredmények (20 előadás); 
— a hazai feketekőszén-kutatással összefüggő új földtani ismeretek (16 előadás); 
— építésföldtani és építőipari nyersanyagkutatási eredmények (13 előadás); 
— agrogeológiai vonatkozású kutatási eredmények bemutatása (8 előadás); 
— környezetvédelmi, környezetföldtani, környezetgazdálkodással kapcsolatos 

feladatok (12 előadás); 
— geomatematika és számítástechnika földtani alkalmazásával foglalkozó 

tanulmányok (6 előadás); 
— szénhidrogén- és vízkutatás területén elért eredmények, lehetőségek és 

feladatok (10 előadás). 
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A földtan szakterületéhez kapcsolódó tudományágak művelőit tömörítő más 
tagegyesületekkel való együttműködés elmélyítését elsősorban közös rendezvények 
tartásával kívánták elősegíteni. Ebből a célból — a vonatkozó időszakban — a 
következő tudományos egyesületek területi szervezeteivel, csoportjaival, bizott
ságokkal voltak közös rendezvényeik. 

Társrendező szerv megnevezése rendezvény előadás 
száma 

Magyar Geofizikusok Egyesülete 8 15 
Magyar Hidrológiai Társaság 5 12 
Pécsi Akadémiai Bizottság 4 6 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 2 5 
Magyar Agrártudományi Egyesület 1 8 
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 1 2 
Közlekedéstudományi Egyesület 1 1 

Összesen: 22 49 

Ezen közös interdiszciplináris rendezvények szervezésével azt a feladatot kívánták 
megoldani, hogy a földtanhoz periférikusán kapcsolódó szakterületek illetékeseit 
tájékoztassák a földtani szektorban felhalmozott kutatási eredményeknek az 
eddiginél általánosabb, hatékonyabb felhasználása érdekében. Ezt a célt szolgálta 
több rendezvény is a következő témakörökben: 

— Pécs város 1:25000 méretarányú földtani térképének bemutatása; 
— Magyarország új földtani, mélyföldtani, vízföldtani, mérnökgeológiai , 

környezetvédelmi térképeinek bemutatása; 
— Paks környékének földtani-szerkezeti viszonyai; 
— Baranya megye díszítőkő előfordulásai és azok gazdasági jelentősége; 
— a karszt- és barlangkutatás gyakorlati jelentősége; 
— a Világbank Project keretében folyó alapfúrások földtani eredményei; 
— űrfelvételek földtani kiértékelése, különös tekintettel a Mecsek-hegységre; 
— izotóp- és veszélyes hulladékok elhelyezése; 
— mély bányászattal összefüggő hidrogeológiai-környezetföldtani kérdések; 
— a környezetgazdálkodás földtani alapjai; 
— a Kárpát-medencei földrengések elemzése; 
— kísérleti légigeofizikai mérések előzetes földtani eredményei; 
— a Balaton és környéke építésföldtani térképezésének tapasztalatai. 
A területi szervezet fontos feladatának tekintette a fiatal szakemberek és egyetemi 

hallgatók szakmai kultúrájának fejlesztését, önképzésüket szolgáló előadások 
megtartásának szorgalmazásával, különböző továbbképzéseken való részvételének 
segítésével . Ebből a szempontból kiemelten kezelték a matematika és számítástech
nika földtudományokban való alkalmazásának témakörét. 

Hasonló célt szolgált a „Bemutatkoznak az egyetemek" c. rendezvénysorozat is. 
Eddig két egyetemen fo lyó , ipari igényeket is f igyelembe vevő oktatási, kutatási 
célkitűzések megvalósítási formáiról szerveztek tájékoztatót. 
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Ugyanezen meggondolásból támogatták az egyetemi hallgatók nyári termelési, 
terepi gyakorlatait, melynek eredményeképpen eddig is több tudományos és 
gyakorlati értékű szakdolgozat készült el. Lelkiismeretes, részletekre kiterjedő 
munkájuk eredményeként vált ismertté a pécsbányai külfejtésből a nagy figyelmet 
kiérdemelt tömeges őshüllő lábnyomlelet. 

A területi szervezet keretében a vonatkozó időszakban végzett műszaki, 
természettudományos munka bemutatására a következő táblázat szolgál: 

Msgnevezés 
Ev 

Összesen Msgnevezés 
1986 1986 1988 1989 1990 

Összesen 

Rendezvény 18 18 9 3 5 53 

Előadás 43 30 20 25 27 145 

Előadó 58 38 27 29 43 195 

Résztvevő 105 132 52 70 37 396 

Vitában résztvevő 655 566 337 345 211 2114 

Bár a táblázat önmagában is sok mindent elárul, mégis több következtetést lehet 
levonni , melyek valamennyi területi szervezetre általánosíthatók: 

— a külső körülmények kisebb mérvű változása is alapvetően befolyásolja a 
társadalmi munkát; 

— a földtani kutatásra fordítható pénzügyi források beszűkülése, az energiahor
dozó ásványi nyersanyagok kutatásának és termelésének visszafejlesztése nem 
hatott serkentőleg tagtársaink tudományos munkásságára, a társulati életben 
való aktívabb részvételre; 

— a gazdasági, egzisztenciális, munkahelyi elbizonytalanulás rendkívül 
kedvezőtlenül hatott csaknem valamenyiünk szakmai, társadalmi tevékenysé
gére, annál is inkább, mivel ezen munkák munkaidőn túli igénybevételt is 
jelentenek. 

A z Eszak-magyaroszági Területi Szervezet tagságát is, hasonlóan a bányászati 
centrumokhoz kapcsolódó többi területi szervezethez súlyosan érintették az elmúlt 
időszak főként gazdasági „eseményei". Ugyanakkor a miskolci Tudomány és 
technika háza elkészültével működési körülményeik jelentősen javultak. 

Tevékenységük, immár hagyományosan, többnyire a Borsodi Műszaki Hetek 
keretében megrendezett ankétok (Földtani kutatási adatok felhasználása a 
népgazdasági tervezésben, Geostatisztikai módszerek a földtani kutatásban, Az 
északmagyarországi ásványi nyersanyagkutatás problémái, A nógrádi terület jövője, 
A környezetvédelem helyzete Észak-Magyarországon, Asványvagyonunk, mint 
nemzeti kincs) , az őszi tanulmányutak (Bükkábrányi külfejtés, Hernád-völgy, 
Tokaji -hegység, Észak-Magyarország díszítőkövei, Bükk hegység) szervezésére 
koncentrálódott. E viszonylag nagyobb létszámot vonzó rendezvények mellett 
f igyelmet fordítottak a szakülések, kerekasztalmegbeszélések és klubnapok 
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lebonyolítására. Az előadások száma 13—21 , míg a résztvevő létszám 194—245 
között változott évenként. 

A Közép- és Észak-dunántúli Területi Szervezet elmúlt öt évi tevékenységének 
rövid összefoglalása a hagyományos számadatokkal kezdve: a beszámolási időszak 
nyitó létszáma 171 fő; záró létszáma 152 fő. 

Az elmúlt öt évben a vezetőség az éves programok összeállításánál a gazdasági, 
szakmai, tudományos információk folyamatos nyomonkövetésére törekedett, 
valamint a földtanhoz periférikusán kapcsolódó szakterületek szakembereinek 
tájékoztatására. 

Minden évben megrendezték a Közép- és Észak-dunántúlon működő földtani 
szervezetek tudományos közös beszámolóülését, a VEAB (Veszprémi Akadémiai 
Bizottság) Földtani Munkabizottságával közösen. A beszámolóülés témái a Közép-
és Észak-Dunántúllal foglalkozó kutatóhelyek és vállalatok tárgyévi tevékenysége 
és kutatási eredményeik voltak. 

A határterületi kérdésekkel foglalkozó rendezvények egy részét a társulat más 
szervezeti egységeivel , más M T E S Z tagegyesületekkel, akadémiai testülettel vagy 
intézménnyel közösen szervezték. 

Nézzük tevékenységüket a száraz adatok tükrében: 

1986 7 rendezvény 241 résztvevő 
1987 5 rendezvény 403 résztvevő 
1988 6 rendezvény 2 8 6 résztvevő 
1989 5 rendezvény 125 résztvevő 
1990 4 rendezvény 169 résztvevő 

Összesen 27 rendezvény 1224 résztvevő 

A 27 rendezvényből 5 beszámolóülés, 7 ankét, 10 előadóülés, 1 szimpózium, 1 
kerekasztalmegbeszélés, 2 vitaülés, 1 titkárválasztó közgyűlés. 

Néhány kiemelkedő rendezvény, amely a száraz adatok mögött van: 
— 1986-ban a Dél-dunántúli Területi Szervezettel közösen megrendezett 

Agrogeológiai ankét; 
— a V E A B földtani munkabizottságával közös előadóülés a vízföldtan témaköré

ben; 
— beszámolóülés az Ajka II.terület kutatási eredményeiről; 
— 1987-ben a Budapesti Szervezettel rendezték meg a bányaföldtani ankétot 

Alsóörsön, az ősz folyamán pedig J U G O V I C S emlékülést tartottak Badacsony
ban a Tudománytörténeti Szakosztállyal; 

— ugyancsak 1987-ben a litosztratigráfiai vitaülés készítette elő az 1988-ban 
megrendezett szimpóziumot, amelyet egy szakmai kirándulás követett; 

— 1989-ben a Balaton ankét keretén belül mutatták be a Balaton-felvidék földtani 
térképezésének eredményeit, valamint szintén 1989-ben volt egy kerekasztal
beszélgetés a földtani kutatás és általában a földtan mint tudomány helyzetéről; 

— 1990 márciusában közös ankétot rendeztek a Magyar Hidrológiai Társaság 
Győr— és Komárom—Esztergom megyei területi szervezetével, a földtan és 
környezetvédelem kapcsolata címmel; 
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— ugyancsak 1990-ben még egy ankétra került sor Tatabányán a szénbányák 
helyzetéről. 

A z Agyagásványtani Szakosztály 1985. október 7-én tartotta vezetőség választását, 
ezért működésükről szóló beszámolót is ettől az időponttól kezdődően tekintjük át. 

A z Agyagásványtani Szakosztály 1960-ban a gyakorlati munka szükséglete és 
elsősorban a Tokaji-hegységi kutatások igényei alapján alakult meg. A szakosztály 
működési körében összefogja azokat a kutatókat, akik az ország különböző 
kutatóhelyein az agyagásványok szerkezeti felépítésével, vizsgálati módszereivel, 
fiziko-kémiai tulajdonságaival, földtani, genetikai, teleptani, talajtani, mérnök
geológiaikérdéseivel , hasznosítási lehetőségeivel és egyéb, a témakörrel kapcsolatos 
problémákkal foglalkoznak. Az 1990-ben történt tagrevízió során 32 tagjelölte meg 
az Agyagásványtani Szakosztályt működési területeként, igaz azonban, hogy a 
tagság kisebb fele a felmérő kérdőívet nem küldte vissza a társulatba. A fent 
említetteken kívül 3 tiszteleti és két regisztrált tagunk van. 

A z elmúlt öt évről szóló beszámoló kiemelkedő eseményekről nem tud számot 
adni. Működésük szinte kizárólag szakülések megszervezésére korlátozódott, ezek 
száma 26 volt. Ezenkívül 2 — egy nap időtartamú — ankétot szerveztek „új 
módszerek az agyagásványok vizsgálatában", ill. „Kaolinos és bentonitos 
nyersanyagok földtani, előkészítési és feldolgozási helyzetképéről". Rendez
vényeiken összesen 51 előadás hangzott el, de agyagásványtani témakörű előadással 
szerepeltek a központi előadóülésen is. Három esetben volt vendégük külföldi 
e lőadó, időrendi sorrendben S T Ö R R professzor Greifswaldból, Dr. S C H O M B U R G 
Friedlandból és J A R I V professzor Jeruzsálemből. 

A szakosztály profiljába tartozó témakörök tanúsítják, hogy több irányban is 
interdiszciplináris területen működik, ezért működésükre is je l lemző, hogy gyakran 
más szervezetekkel közösen szervezik rendezvényeiket. Felsorolásszerűen a 
Földtani Társulat szakosztályai közül az Ásványtan—Geokémiai Szakosztállyal, a 
MTESZ-egyesületek közül a Szilikátipari Tudományos Egyesület finomkerámiai 
szakosztályával és a Talajtani Társaság a beszámolási időszak kezdetén megalakult 
talajásványtani szakosztályával, a Magyar Kémikusok Egyesületének termoanalitikai 
szakcsoportjával. Közös rendezvényt tartottak az MTA kolloidkémiai munkabizott
ságával is . 

Hazánkban az agyagásvány kutatás — részben jellegéből adódóan is — kevéssé 
koncentrált és koordinált. A kutatások különböző speciális területein csak néhány 
kutató dolgozik az ország különböző részein lévő kutató helyeken, vagy vál
lalatoknál, egymástól meglehetősen elkülönülten, ezért a hazai konzultációk mellett 
fontosnak tartjuk a nemzetközi kapcsolatok folyamatos fenntartását. Lehetőség 
szerint a szakosztály tagjai részt vesznek szakterületük nemzetközi rendezvényein 
és a környező országok agyagásványtani tematikájú nemzeti rendezvényein. 
Külföldön járt tagtársaik rendszeresen szakmai beszámolókat tartottak útjaik 
ereményeiről.Kapcsolatuk van az AIPEA-val (International Association for the 
Study of Clays). Bejegyzett taságuk azonban nincs a nemzetközi szervezetben, ezért 
elesnek a szakterületük nemzetközi életével kapcsolatos információk folyamatos 
megszerzésétől és a tagsággal járó egyéb előnyöktől. 

A tényszerű megállapításokon túl sajnálattal kell megállapítani, hogy az előadók 
nagyon szűk körből kerülnek ki, és hogy nagyon kevés fiatal működik közre. 
Ugyanakkor a következetes munkájáért elismerés illeti a szakosztály vezetőségét. 
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A tematikus szakosztályok közül immár hagyományosan az Altalános Földtani 
Szakosztály rendezvényei vonzzák a legtöbb érdeklődőt. 

A tárgyidőszakban időrendi sorrendben az alábbi, többnyire sikert aratott, nagyobb 
területet átfogó, vagy speciális problémákat részletesen bemutató, nagyobb lélegzetű 
rendezvényeik voltak: 

— 1986 — a Budapesti Területi Szervezettel és az Észak-Magyarországi Területi 
Szervezettel közösen: ankét „Nyugat és Középső Mátra" címmel; 

— 1987 — „Cikluskezdő üledékek vizsgálata és értelmezése" előadássorozat; 
— 1988 — a vándorgyűlés szervezésében és lebonyolításában részvétel, „Az 

Aggtelek-rudabányai hegység térképezési munkálatainak bemuta
tása" ; 

— 1989 — „Szemelvények Erdély geológiájából" c. előadássorozat; 
— 1989 — válogatás a szófiai KBGA kongresszus magyar előadásaiból; 
— 1989 — a Budapesti Területi Szervezettel közösen: „Tallózás a Szedimen-

tológusok Nemzetközi Egyesülete 10. regionális konferenciáján 
résztvevő magyar előadások között". 

Az elmúlt öt évben összesen 114 előadást tartottak, ami csaknem kétszer annyi 
mint az e lőző öt éves időszakban volt. Ebből 89 hazai, míg 25 előadás külföldi 
témákkal foglalkozott. Ide nem is számították bele a központi előadóüléseken vagy 
a vándorgyűlésen szakosztályi tárgykörben tartott előadásokat. 
Az előadások tematika szerinti megoszlása az alábbi volt: 

— kongresszusi beszámoló 2 db; 
— tektonikai 27 db; 
— területi földtan 7 db; 
— útibeszámoló 4 db; 
— magmatizmus 2 db; 
— bauxitföldtan 5 db; 
— rétegtan 8 db; 
— geofizika 4 db; 
— szedimentológia 7 db; 
— ércteleptan 4 db; 
— ipari ásványok 4 db; 
— e g y é b 15 db. 

A külföldi témák országonkénti megoszlása a következő volt: 
— Európa: Ausztria 1 db, Csehszlovákia 1 db, Lengyelország 1 db, Románia 9 

db, Spanyolország 1 db, Svájc ldb; 
— Európán kívül: Afrika (ált.) 1 db, India 2 db, Kuba 4 db, Marokkó 1 db, U S A 

1 db , Vietnam 2 db. 

Előadóik száma elérte a százat. Az öt év alatt négy külföldi előadót láttak 
vendégül . 

Előadásaikat 1986—87-ben az ELTE Szabó József termében, míg 1988. januárja 
óta a vezetőség elhatározása alapján költségcsökkentési és jobb szervezési okokból 
a Földtani Intézet dísztermében tartják, sikerrel. A látogatottság a nagyrendez
vényeken rendszeresen meghaladta a százat, míg az előadóüléseken a maximum 55 
fő volt, a minimum pedig 15. 
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A szakosztály életében fontos szerepet töltenek be a terepbejárások, tanulmányutak 
i s , melyek a következők voltak: 

— 1986 — a Budapesti Területi Szervezettel közösen Mátra hegységi terep
bejárás az ankéthoz kapcsolódóan; 

— 1988 — a vándorgyűlésen kirándulás vezetés az Aggtelek—rudabányai 
hegységben; 

— 1990 — a rákosi vasúti bevágás megtekintése, gyűjtés. 
Nagy veszteség mindannyiunknak, hogy többszöri próbálkozás után sem tudták 

megszervezni a „Dunavölgy geológiája Budapest és Esztergom között" című 
kirándulást a kisszámú jeletkező miatt. 

A szakosztály az elmúlt időszakban a Budapesti Területi Szervezettel többször, 
míg az Észak-magyarországi Területi Szervezettel egy alkalommal tartott közös 
rendezvényt. Ezek az alkalmak elősegítették a jobb szakmai munkát és a kutatási 
területek kölcsönös megismerését. 

A z Ásványtan-Geokémiai Szakosztály üléseinek látogatottsága átlagban 10—15 fő 
volt. Mégis szinte minden évre esett egy-egy nagyobb rendezvénye, kiemelkedő 
látogatottsággal. Ilyenek voltak: 

— az Ásványtani Enciklopédia bemutatása (1987); 
— A radioaktivitás jelentősége a földtani kutatásban (1988); 
— A kristályrendszerek osztályozása, és az Ásványtani-geokémiai módszerek 

alkalmazása a földtani kutatásban (1989); 
— Fekete palák (1990) . 
A sikeres előadások (előadás-sorozatok), is bizonyították, hogy az inter

diszciplináris tárgyú, más szervezetekkel közösen rendezett szakülések szervezését 
kel lene előtérbe állítani. 

A szakosztály keretében működött 1983 óta az Ásványgyűjtő Szakcsoport, mely 
1988-tól nem végzett semmilyen tevékenységet. A jogi megszüntetése vagy a munka 
felújítása a szakosztály feladata. 

A Gazdaságföldtani Szakosztály ötéves statisztikája az aktivitás látszólagos 
csökkenését mutatja. Ehhez azonban hozzátartozik, hogy különösen a ciklus elején 
fontos feladatokat láttak el a Társulat és a MTESZ gazdasági bizottságában. Az 
ásványi nyersanyagok értékelése, az ásványvagyon nyilvántartás, a kutatási és 
bányaföldtani stratégiai kérdések előtérbe kerülésével a szakosztály tevékenységi 
körébe tartozó problémákat számos esetben központi szervezésű rendezvényeken 
vitatták meg . Kiemelkedő a piacgazdasággal kapcsolatos kérdésekről rendezett 
1 9 9 1 . januári ülésük, melynek résztvevő létszáma példa nélküli volt. A jövőben — 
a koncessziós rendszer kimunkálása után — aktivitásuk ismét felfelé ívelő lesz. 

A Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztály 1988. szeptember 22-i 
megalakulásának szükségességét és igényét jól példázza a rendezvények látogatot
tsága. Az elmúlt három év alatt 11 rendezvényükön 325 szakember vett részt. A 
megalakulás óta a szakosztály az alábbi működési alapelveket követi: 

— negyedévenkénti előadóülések; 
— negyedévenként számítóközpontok látogatása; 
— évente egy nagyrendezvény; 
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— szakmai kapcsolatok felvétele az alábbi szervezetekkel: OMBKE, Magyar 
Geofizikusok Egyesülete, Neumann János Számítógéptudományi Társaság, 
nemzetközi kapcsolatok kiépítése. 

A fenti hazai szakmai szervezetek közül az OMBKE és a Magyar Geofizikusok 
Egyesülete pozitív választ adott, összekötőket jelöltek ki és közös rendezvények 
tartására tettek felajánlásokat. 

Az elmúlt időszak legsikeresebb rendezvénye a Földtani adatbázis ankét (1989) és 
a „Geotudományi számítóközpontok" sorozat mellett, az Alföldi Területi 
Szervezettel, és a M T A Szegedi Akadémiai Bizottságával és a JATE Természeti 
Földrajzi Tanszékével közösen , nemzetközi részvétellel 1990-ben megrendezett III. 
Geomatematikai ankét volt. 'Külön figyelmet érdemel a szakosztály nemzetközi 
kapcsolatainak fejlődése. 

A Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály 1985 decemberében 
megválasztott vezetősége létrehozott egy 8 tagú, a főhatóságnál, az iparban, állami 
vállalatoknál, az egyetemen és kutató intézetekben dolgozó szakemberekből álló 
tudományos tanácsot. A tanács javaslatait meghallgatva és a vezetőség véleményét 
kikérve, még 1985 decemberében az elnök és a titkár kidolgozta a szakosztály 
ötéves cselekvési programját, ami a szakosztály munkájának öt éven át a 
vezérfonalát adta.A szakmai munka lényeges csomópontjait az alábbi rendez
vénytípusok jelentették: 

— tematikus ankétok, esetenként terepbejárással egybekötve; 
— regionális mérnökgeológiai szemináriumok, hazai és külföldi terepbejárással 

egybekötve; 
— munkahelyi látogatások; 
— előadóülések, kerekasztalmegbeszélések, klubdélutánok. 
A szakosztály céljául tűzte ki: 
1) vitafórumot biztosítani a népgazdaság legfontosabb, szakmánkat is érintő 

problémáinak; 
2) bemutatni a szakma egy-egy befejezett vagy még folyamatban lévő, de már 

kiforrott eredményeit; 
3) megismertetni Magyarország földtani-morfológiai egységeinek határon belüli 

és azon túli régióinak földtani, mérnök- és hidrogeológiai, valamint környezet
földtani problémáit; 

4) alkalmat adni a szakma hazai és külföldi művelőinek a hosszútávú, gyümöl
c söző kapcsolatok kiépítésére; 

5) lehetőséget nyújtani az előadott témák szakmai megméretésére és publikálásra 
való előkészítésére. 

Rendezvényeik szakmai színvonalát és népszerűségét biztosította a jó témavá
lasztás, az előadók és mindenre kiterjedő, alapos szervezés. 

Programjaikkal évente 8—10 alkalommal jelentkeztek, amely néha feszített, de 
még teljesíthető mennyiségnek számított. Ezeknek a programoknak nagy részét más 
egyesületekkel (Közlekedéstudományi Egyesület, Építőipari Tudományos Egyesület, 
Magyar Hidrológiai Társaság), a társulat más szakmai szakosztályaival és területi 
szervezeteivel közösen rendezték meg. 

A Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály szakmai munkájának részletes 
értékelését a rendezvény-típusok alapján, az alábbiakban foglalhatjuk össze: 
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1.) Tematikus ankétok: A nemzetgazdaság számára kiemelten fontos, a társtudomá
nyokat és a nagyközönséget is érdeklő témákat vitattak meg. Általában 
társegyesületekkel vagy társszakosztályokkal közösen rendezték meg ezeket az 
1—1 nagyobb témakör vagy régió sokoldalú bemutatásával. Tematikus ankétok 
mutatták be a veszélyes hulladékok és általában a hulladékok elhelyezésének 
( 1 9 8 7 , 1 9 9 0 ) , a vonalas létesítmények (út, vasút) és alagutak (metró) építésének 
mérnökgeológiai problémáit, a műszaki földtan szerepét a mélyalapozásnál 
(1990) , a műemlékek vonatkozásában (1990) és a jelenkori kéregmozgások 
vizsgálatát (1986) . 

Régiók komplex mérnök- és hidrogeológiai, továbbá általános és környezet
földtani kutatását hivatott bemutatni az ankétok azon csoportja, melyet általában 
terepbejárás is követett. Ilyenek voltak: a Rózsadomb (1986) , Szentendre 
(1987) , a Kiskunsági Nemzeti Park (1988) , Bős—Nagymaros 3 alkalommal 
(1988 , 1989 kétszer), Szekszárd, továbbá a balatoni régió (1989) és a budapesti 
világkiállítás szóbajöhető területeit (1990) bemutató rendezvényeik. Az ankétok 
átlagos látogatottsága 60—120 fő között volt. 

2 . ) Mérnökgeológiai szemináriumokat kezdetben oktatási-továbbképzési jel leggel 
szerveztek, ahol cél volt megismerni hazánk egy-egy nagyobb tájegységének 
mérnökgeológiai , víz- és környezetföldtani problémáit. Ezeket a rendezvényeket 
olyan városokba szervezték, ahova előadás tartására a határmenti területeken 
dolgozó külföldi szakembereket is meghívhatták. Az általában 1—2 napos 
előadássorozatot, ahol a régióban dolgozó hazai kollégák mutatták be 
tevékenységüket, 3—5 napos határmenti, nemegyszer távolabbi bejárás is 
követett. Szemináriumaik rendezésében segítségükre voltak a társulat és a 
Magyar Hidrológiai Társaság helyi vezetői, az illetékes akadémiai bizottságok, 
és az IAEG Magyar Nemzeti Bizottsága, továbbá az úticélul kitűzött országok 
földtani intézeteinek kollégái. Megrendezték a debreceni szemináriumot, erdélyi 
terepbejárással (1986); a szegedi szemináriumot, Al-dunai kirándulással(1987); 
a bős—nagymarosi építkezés megtekintését (1988); a kárpátaljai expedíció 
kutatási területének megtekintését (1989-ben 2 alkalommal) és a horvátországi 
terepbejárást (1990) . További 1 — 1 napos terepbejárásokat is szerveztek, 
1986-ban a lencsehegyi bányába és 1988-ban az aszódi hulladéklerakóhely 
megtekintésére. 

1986-ban a társulat ifjúsági bizottságával közösen 3 napos mérnökgeológiai 
továbbképzést tartottak Noszvajon. 

Ez a rendezvénytípus volt a legnépszerűbb tagtársaink körében (55—120 fő). 
3 . ) A munkahelyi látogatások egy-egy intézmény tevékenységi körének, szervezeti 

egységeinek és laboratóriumainak megismerését célozták: a Budapesti Műszaki 
Egyetem Ásvány-Földtani Tanszéke 1986-ban; a Hídépítő Vállalat 1987-ben; 
a B V M Barlangtani Intézet 1988-ban; a MÁFI területi földtani szolgálatai 
1988-ban. 

4 . ) Az előadóüléseket használták fel arra, hogy a külföldi vagy hazai szakmai 
rendezvényekre delegált előadásaikat főpróbaszerűen zsűrizzék, mint pl. a 
Kárpát-Balkán Geológiai Asszociáció kongresszusán (1989) , a Földtani 
Világkongresszuson (1989) és az IAEG Konferencián (1990) bemutatott 
előadásokat.Előadóülés keretében emlékeztek meg 1986-ban a tragikus 
hirtelenséggel elhunyt K R I V Á N Pál munkásságáról. Egy-egy érdekes kér
déscsoport részeredményét vagy előadóüléseken, vagy kerekasztalmegbes-
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zéléseken mutatták be: 1987-ben a hulladékelhelyezés környezetföldtani 
vonatkozásait; 1988-ban Bős—Nagymarost; 1989-ben a miskolci lejtőmoz
gásokat; 1990-ben az árvízvédelmi gátak mérnökgeofizikai vizsgálatának 
eredményeit. 

Munkahelyi látogatások, előadóülések, kerekasztalmegbeszélések és klubdélutánok 
átlagos látogatottsága 25—35 fővel közepes volt. 
A z elmúlt öt esztendő rendezvényeiről összességében elmondható, hogy formailag 
sokrétűek, tartalmilag érdekesek és színvonalasak, látogatottságuk az átlagosnál jobb 
volt. 

A szakosztály vezetőségi tagjain keresztül szoros kapcsolatot épített ki az IAEG 
Magyar Nemzeti Bizottságával, az I N Q U A és KBGA szervezeteivel. 

A z Őslénytani és Rétegtani Szakosztály elmúlt öt évének áttekintése során 
örvendetesen állapítható meg, hogy sikerült bizonyítaniuk, hogy a nevükben 
kifejezett tevékenység nem csak elvont, önérdekű alapkutatás, hanem igenis 
nélkülözhetetlen a regionális és nyersanyagfeltáró kutatásoknál. Ezt bizonyítják a 
szakosztályi ülések mellett nagyrendezvényeik: Ősföldrajz és lemeztektonika (1986); 
Tokaji-hegységi kutatási eredmények és terepbejárás (1987); Magyarországi 
paleogén medencék süllyedéstörténete (1988) ; Bükki és Balatonfel vidéki rétegtani 
ankét (1990) és a Paleobotanikai ankét (1990) is. A magyar paleontológiái kutatások 
elismerését jelentette, hogy 1989-ben megrendezhette a 2 1 . Mikropaleontológiai 
Kol lokviumot. Jelentősége miatt az erről szóló beszámoló a központi rendezvények 
között kapott helyet, bár a szakosztály szerepe a szervezésben és lebonyolításban 
elvitathatatlan. 

Fentieken túl említésre érdemes, hogy üzleti vállalkozás formájában megjelentette 
a Nemzetközi Zoológiai Nevezéktani Kódex magyar változatát. 

A szakosztály ebben a ciklusban ünnepelte 25 éves jubileumát. 

A Szénkőzettani és Szervesgeokémiai Munkabizottság — vezetőjének sajnálatos 
halála után — megszűnt. 

A Tudománytörténeti Szakosztály ötéves működése során 29 előadóülésen 72 
előadás hangzott el, továbbá 16 előadás külső rendezvényen és külföldön. Az 
előadások látogatottsága 10—45 fő volt. A 20 . évébe lépett szakosztály tevékeny
sége ma, amikor sokszor lebecsüljük hagyományainkat, rendkívül fontos, hiszen a 
társulat és a szakmánk múltbeli értékeinek feltárásával és továbbadásával a ma 
nemzedékének a munkáját is segíti. 

A beszámolási időszakban a szakosztály, legtöbbször jubileumi megemlékezések 
(több esetben más szervezetekkel közösen) mellett az 1988-ban rendezett VI. 
Földtani tudománytörténeti napot, a Selmecbányán rendezett Magyar-szlovák
lengyel trilaterális szimpóziumon és az INHIGEO szervezet munkájában és 
szimpóziumain történő rendkívül aktív részvételt külön ki kell emelni. A 
Tudománytörténeti Évkönyv mellett a szakosztály elkészítette és megjelentette a 
XIII. INHIGEO szimpóziumra (1987, Pisa) a „Rocks, Fossils and History; Italian-
Hungarian Relations in the Field o f Geology" с , a XIV. INHIGEO szinpóziumra 
( 1 9 8 9 , Washington) a , ; History of Mineral Exploration in Hungary Until 1945" c. 
kiadványokat, mint az Évkönyv különszámát H Á L A J., ill. CsÍKY G. és V I T Á L I S Gy. 
szerkesztésében. Mindkettő komoly nemzetközi sikert aratott. Ezek mellett a szak-



/. táblázat A 
A TÁRSULAT 1990. ÉVI RENDEZVÉNYEI STATISZTIKAI ADATOK TÜKRÉBEN 

Előadóülések Terepbejárások Vezetőségi ülések Egyéb 

Szervezeti egység 
száma 
/ankét 

elhang
zott 
előadások 
száma 

résztve
vők 
száma/ 
ankét 

számit 
elhang
zott 
előadások 
száma 

részt
vevők 
száma 

száma 
részt
vevők 
száma 

meg
neve
zés 

elhang
zott 
előadások 
száma 

részt
vevők 
száma 

Agyagásványtani Szakosztály 4 8 97 - - - - - - - -
Altalános Földtani Szakosztály 7 12 151 1 2 20 - - - - -
Ásványtan-Geokémiai Szakosztály 6 19 71 - - - - - - - -
Gazdaságföldtani Szakosztály 1 4 180 - - - - - - - -
Geomatematikai 
és Számítástechnikai Szakosztály 

1 3 12 - - - 2 10 - - -

Mérnökgeológiai-Környezetföldtani 
Szakosztály 

6/3 22/19 232/178 1 6 35 2 18 - - -

Őslénytani-Rétegtani Szakosztály 8/4 33/27 154/102 I 5 25 1 8 - - -
Tudománytörténeti Szakosztály 6 13 70 - - - 2 16 - - -
Ifjúsági Bizottság 1/1 13/13 80/80 - - - - - - - -

Szakosztályok összesen 40/8 127/56 1047/360 3 13 81 8 57 - - -



/. táblázat В 

A TÁRSULAT 1990. EVI RENDEZVÉNYEI STATISZTIKAI ADATOK TÜKRÉBEN 

Előadóülések Terepbejárások Vezetőségi ülések Egyéb 

Szervezeti egység száma 
/ankét 

elhang
zott 
előadások 
száma 

résztve
vők 
száma/ 
ankét 

száma 
elhang
zott 
előadások 
száma 

részt
vevők 
száma 

száma 
részt
vevők 
száma 

meg-

zés 

elhang
zott 
előadások 
száma 

részt
vevők 
száma 

Alföldi Területi Szervezet 10/4 81/71 434/303 1 3 17 1 7 - - -
Budapesti Területi Szervezet 5 9 224 1 - 30 - - - - -
Dél-dunántúli Területi Szervezet 5 27 37 - - - - - - - -
Észak-magyarországi Területi 
Szervezet 

5/1 16/8 108/29 1 4 40 2 5 Klubdélulán 2x 41 

Közép- és Eszakdunántúli Területi 
Szervezet 

4/2 19/11 168/90 1 6 41 2 10 - - -

Területi szervezetek összesen 29/7 152/90 971/423 4 13 128 5 21 - 41 

TÁRSULAT ÖSSZES 69/15 279/146 2018/783 7 26 209 13 78 - - 41 

Központi rendezvények: 
Közgyűlés 
Elnökségi ülés 
Választmányi ülés 
Titkári ért. 
Központi előadóülés 
Vándorgyűlés, Pécs 
6 ülés elnökségi bizottságokban 

2 db 158 fő 
3 31 fő 
2 68 fő 
1 30 fő 
2 45 fő 
1 90 fő 
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osztály tagjai közreműködtek a „Magyar-amerikai földtudományi kapcsolatok" c. 
témakör feldolgozásában, mely a Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 7. számában 
jelent meg . 

A szakosztály munkájának nemzetközi elismerésére példa, hogy az INHIGEO-nak 
D U D I C H Endre 1984—1989 között főtitkára volt, jelenleg pedig öt magyar tagja 
van: CsÍKY Gábor rendes tag, D U D I C H Endre, H Á L A József, P Ó K A Teréz és V I T Á L I S 
György levelező tagok. 

* * * 

A társulat tevékenységében fontos szerepet kaptak az elnökségi bizottságok is. 
Az Alapszabály bizottság alapvető feladatot töltött be a MTESZ új alapszabályának 

kidolgozásában és a sok támadás ellenére a társulat új alapszabályának kidol
gozásáért folytatott erőfeszítéseiket elismeréssel kell illetni. Jelentős előrelépés 
történt az ügyrend kidolgozásában. Jelentem, hogy a bizottság azt elkészítette, 
elfogadása és életbeléptetése az új elnökség feladata lesz. 

A z Ellenőrző bizottság minden évben, többször a központi ellenőrzésekkel együtt 
e lvégezte feladatát. Beszámolójukat a közgyűlés dokumentumaként a főtitkári 
jelentéshez csatoljuk. 

Örömmel számolhatok be arról, hogy az Etikai, ill. a Fegyelmi bizottság a 
beszámolási időszakban munka nélkül maradt. 

A Földtani Közlöny szerkesztőbizottsága folyamatos munkával igyekezett a kiadás 
szakmai feltételeit megteremteni és megkísérelni a közel kétéves lemaradást 
„ledolgozni". Sajnos az Akadémiai Kiadó most sem állt feladata magaslatán , ami 
felveti szükségességét annak, hogy talán új kiadót, nyomdát kellene keresnünk. 

A Gazdasági bizottság a beszámolási időszakban kidolgozta a jogi tagsággal 
kapcsolatos feltételeket és szerződéstervezeteket készített el. Intenzíven működött 
közre a M T E S Z és a társulat új gazdálkodási struktúrájának kimunkálásában. 

A z Ifjúsági bizottság tevékenységi köre immár hagyományosan két fő irányra 
koncentrálódott: 

— továbbképző tanfolyamok (1986: Mérnökgeológiai szeminárium, 1989: 
Szedimentológiai továbbképzés); 

— „Elsó előadói ankét" szervezése (1986 , 1988, 1990). 
Munkájuk elismerését jelenti, hogy ez évtől az „Első előadói ankét" hallgatói 

kategóriájában első helyezést elért fiatal tagtársunknak átnyújthatjuk a Kriván Pál 
Alapítványi Emlékérmet. A továbbképző tanfolyamok sikerei is talán hozzájárultak 
ahhoz, hogy az egyetemi továbbképzésben pozitív elmozdulás látszik. 

A közel 10 éves sikeres működés után határozott úgy a bizottság, hogy kilép a 
nemzetközi porondra. Ez év augusztusában fogják megrendezni a Fiatal geológusok 
első világtalálkozóját Budapesten. Ennek sikeres lebonyolítása és a fiatal szakem
berek jövőbeni támogatása érdekében a társulat ezévben létrehozta az Ifiúsági 
Alapítványt. 

A Nemzetközi bizottság működését mindig a rendelkezésre álló deviza- és 
forintkeretek határozták meg. A beszámolási időszakban összesen 63 tagtársunknak 
tudtunk teljes vagy részleges támogatást nyújtani. 

A z elmúlt évben (régebbi adatok a főtitkári jelentésekben megtalálhatók) a 
következő rendezvényeken tudtuk képviseltetni magunkat: IX. R C M N S Kon
gresszus ( F O D O R László , M A G Y A R Imre, N A G Y M A R O S Y András, N A G Y Lászlóné, 



Halmai J.: Főtitkári jelentés 17 

KASZAINÉ SELMECZI Ildikó), a XIII. IAS Kongresszus (KÁDÁRNÉ JUHÁSZ Györgyi , 
MlNDSZENTY Andrea, TÖRÖK Ákos) , IAVCEI (HARANGI Szabolcs, SZABÓ Csaba), 
X V . I M A Kongresszus (WEISZBURG Tamás). 

Örvendetes módon fejlődtek a Szlovák-, Lengyel- , a Bolgár- és az Osztrák 
Földtani Társulattal meglévő kapcsolataink, lehetőséget adva egymás országában 
történő előadásokon, vándorgyűléseken terepbejárásokon való részvételre. Több 
társegyesülettel kiadványcserét folytattunk. 

A Nemzetközi szervezetek közül hivatalosan a Nemzetközi Ásványtani Asszociá
ciónak ( IMA) , s a beszámolási időszakban alakult Európai Földtani Társulatok 
Asszociációjának (AEGS) tagja társulatunk, melyek közül az utóbbi 8. kongresszu
sának rendezési jogát 1993-ra társulatunknak ítélte. 

A bizottság munkájáról szóló beszámolóban kell megemlíteni, hogy társulatunk 
soha nem kapott központi devizatámogatást, csak azt tudjuk felhasználni, amit 
megtermeltünk. Eddigi törekvésünket sajnos megtorpedózta az 1990. év végén 
megjelent devizarendelet, mely megszüntette a devizaérdekeltségi rendszert 
(megtermelt deviza egy hányadának visszavásárlási joga) . Ez az, ami ma azt jelenti, 
hogy a jövőben csak a jelenleg meglévő devizatartalékainkkal tudunk gazdálkodni 
(1991 .januári helyzet szerint ez 9 5 0 , — ezer devizaforint). Ennek az — úgy érezzük 
jogtalan — intézkedésnek megváltoztatásán közösen fáradoznak a M T E S Z 
tagegyesületei. 

A nemzetközi krónikához tartozik, hogy az 1990-es viszonylag nagyszámú külföldi 
úthoz jelentős segítséget nyújtott (a fiatalok számára) GÉBER Zsuzsanna, társulatunk 
volt ügyvezető titkára által, pályázati formában nyújtott devizatámogatás. E helyről 
is ismét köszönetet szeretnék mondani érte! 

A z Oktatási bizottság több esetben foglalkozott az egyetemi és közép-általános 
iskolai szakképzés kérdéseivel, melyek közül kiemelném a Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Ásványtani és Földtani Tanszéke kollektívája által készített 
anyagot és a Nemzeti Alapterv tervezetet. 

A bizottságokról szóló beszámoló hitelességéhez tartozik, hogy a Szeniorok 
bizottsága és a Sajtó bizottság érdemi tevékenységet nem folytatott. Utóbbinál a 
jövőben célszerű lesz a társulati lapok szerkesztőiből alakuló testület létrehozása. 

* * # 

A kiadói tevékenység is fontos eleme volt társulatunk munkájának. Az elmúlt öt 
év alatt megjelent a Földtani Közlöny 1984. 1. számától az 1988. 4 . számáig, az 
Általános Földtani Szemle 22—-25., a Mérnökgeológiai Szemle 35—39 . - e s , az 
Őslénytani Viták 3 4 — 3 5 . - ö s , a Tudománytörténeti Évkönyv 10. számai, valamint a 
„Kőzetalkotó színes szilikátok ásványtana és hazai vizsgálati eredményei" 
továbbképző I. kötete. A szakosztályok külön kiadványairól és a Földtani Közlöny 
problémáiról már szóltunk. 

1988-ban komoly formában felmerült a szakosztályi lapok megszüntetésének 
lehetősége, ami szerencsére nem történt meg. Ezen lapok racionálisabb példánys
zámát a szakosztályi tagdíjjal kíséreltük meg befolyásolni. Érdemi, érezhető 
változás csak 1991-ben várható. Ugyanakkor a következő tisztikarnak mindent el 
kell követni, hogy a gazdaságosság határain belül igyekezzenek a szakosztályi lapok 
nyomdai minőségén javítani. 
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* * # 

A Műszaki - és Természettudományi Egyesületek Szövetségével a kapcsolatunk 
korrektnek tekinthető. Az 1989-ben megindult reformfolyamat az 1990. novemberi 
közgyűléssel zárult, mellyel új fejezet kezdődött a M T E S Z életében. Megszűntek 
a „vízfej" szervezetek (Végrehajtó Bizottság, Országos Elnökség, központi 
bizottságok stb.) . Ma egyetlen testület van, az egyesületek képviselőiből álló 
Szövetségi Tanács, mely valamennyi MTESZ-t érintő kérdésben kizárólagos döntési 
joggal bír. Ú g y ítélem meg, hogy a korrekt kapcsolat dr. N Á R A Y - S Z A B Ó Gábor 
elnök személyében is biztosított. A MTESZ-en belüli tagegyesületek közül 
különösen örvendetes a Magyar Geofizikusok Egyesületével való kapcsolatok 
intenzív fejlődése. 

A társulat tudományos, szakmai tevékenységének értékelése mellett a megméretés 
másik jelentős oldala a gazdasági munka és annak eredménye. Az elmúlt öt év 
működési költségeinek (kiadás) és bevételeinek alakulása a mellékelt I. és II. 
táblázatokban minden részletre kiterjedő módon megtalálható. A számszaki 
ismeretekkel kevésbé rendelkezők számára, egyszerűsítve, az alábbiak voltak 
társulatunk eredményei: 

1986 1987 1988 1989 1990 

- 7 6 7 , 2 eFt -84 ,1 eFt -728 ,3 eFt + 848 ,0 eFt + 3 . 8 2 6 , 6 eFt 

Az 1989-es átmeneti év után 1990-től a társulat a MTESZ-től független, önálló 
gazdálkodást folytat. A mérleg szerinti vagyon 350 ,0 eFt, ugyanakkor a MTESZ 
— egyenlőre összegszerűen nem megállapított — oszthatatlan vagyonából 1,3 %-os 
arányban rendelkezik tulajdonnal. Az önálló gazdálkodás a nagyobb szabadság 
mellett nagyobb felelőséget is ró a társulatra, különösen ha figyelembe vesszük, 
hogy 1991-ben a M T E S Z állami támogatása az 1990-esnek csak 50 %-a, és 
várhatóan 1992-re teljesen megszűnik. Mindezek után amennyiben deficites a 
gazdálkodás, azt csak bankkölcsönből, vagy az egyelőre még létező ún. kölcsönös 
támogatási alapból felvett kölcsönnel lehet kiegyenlíteni. Ugyanakkor meg kell 
jegyezni , hogy erőfeszítések folynak az alaptudományi egyesületeket támogató 
alapítvány létrehozása érdekében. 

A célzott állami támogatás kb. 10 évvel ezelőtt történt megszüntetése óta az 
1990-es év volt, melynél ezt sikerült visszaszerezni. Ez a támogatás célzottan a 
Földtani Közlöny kiadását volt hivatott támogatni. A megelőző évek deficit
kiegyenlítő támogatásai nem voltak állami támogatások, csak a MTESZ-nek 
különböző jogcímen fizetett százalékokból képződött alapokból történt „visszafor
gatás". 

Ú g y vélem, mindenki előtt világos, hogy a gazdálkodás alappillérét döntően a 
megbízásos munkák, kisebb mértékben a rendezvények (nemzetközi) bevételei, még 
kisebb részben az egyéni és jogi tagdíjak adják. 

E helyről is megköszönve mindazon intézmény, vállalat segítségét, egyúttal — azt 
hiszem mindannyiunk nevében — kérem is őket — eddigi és jövőbeni partnereinket 
—, hogy a megbízásos munkákkal továbbra is egyesületünket bízzák meg, még 
akkor is ha esetleg más szervezetnél az egyének valamivel nagyobb bevételhez 
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jutnak, hiszen ezzel nemcsak a társulatban meglévő szakmai értékeket használják 
ki, de egyúttal segítik annak a tagság, valamennyiünk érdekeit szolgáló működését. 

* * * 

Örömmel számolhatok be arról, hogy az 1986-os tisztújítás óta 119 tagtársunk 
kapott állami, szakmai kitüntetést. A fenti számból 1990-ben az alábbi tagtársaink 
részesültek kitüntetésben: 

D A N K Viktor Magyar Köztársaság Csillagrendje 
G R A S S E L L Y Gyula Magyar Köztársaság Zászlórendje 

Valamennyiüknek e helyről is ismételten gratulálunk és kívánunk további 
munkájukhoz j ó egészséget . 

* * * 

1991 . áprilisától új helyre költözik Társulatunk. Az új székhely a M T E S Z Fő utcai 
székházában lesz található. Reményeink szerint ott sikerül olyan helyiséget 
létrehoznunk, mely alkalmas lesz klubszerű működésre, lehetőséget biztosítva 
minden tagtárs számára, hogy egymással bármikor kötetlen eszmecserét folytas
sanak. Ez a lehetőség — úgy hiszem mindannyian tapasztalhattuk — hiányzott az 
elmúlt években. 

A főtitkári jelentés végén szeretnék a leköszönő elnökség és választmány nevében 
köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették munkánkat: a területi szer
vezeteknek, a szakosztályok vezetőségének és tagjainak, a bizottságok elnökeinek 
és tagjainak, és nem utolsó sorban a társulat titkárságán dolgozóknak: Z I M M E R 
M A N N Katalin ügyvezető titkárnak, B Á N S Á G I Lászlónénak, M Ü L L N E R Andreának, 
S I M O N Lászlónénak, S Z Í J J Á R T Ó N É J E L Y Emőkének, valamint a sokat „szidott" 
M T E S Z segítőkész dolgozóinak. 

A z elmúlt öt évet úgy is summázhatnánk, hogy „túléltük", de azért azt hiszem ez 
a beszámoló is hitet tett arról, hogy ennél sokkal több történt. Kérem, hogy 
amennyiben a főtitkári jelentés híven tükrözte a beszámolási időszak eseményeit , 
eredményeit , úgy azt elfogadni és az ellenőrző bizottság beszámolója után a társulat 
tisztikarának a felmentést megadni szíveskedjenek! 

Jó szerencsét! 



A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA (EZER FT-BAN) 

Rovat 1986 1987 

Fogyóeszköz 1,6 
Egyéb anyag - 10,8 
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak bére 177,3 198,8 
Nyugdíjasok bére 38,3 45,2 
Alkalmi megbízások 12,2 13,1 
Jutalom 18,9 22,6 
Belföldi utazás 9,8 9,5 
Külföldi kiküldetés Rbl. viszonylatban 5,6 2,3 
Külföldi kiküldetés nem Rbl. viszonylatban 17,5 59,0 
Devizamentes csere - -
Vásárol, .cönyvek, folyóiratok 27,9 25,3 
Egyesületi szakmai lapok 713,8 761,6 
Irodaszer, nyomtatvány 18,7 30,5 
Takarítás, mosás, tisztítás 1,5 3,0 
Posta 208,0 207,8 
Külsó nyomda 51,3 89,0 
Saját nyomda 301,2 286,5 
Különféle egyéb kiadás -
Személyi reprezentáció 3,5 З Д 
Belföldi reprezentáció 27,9 16,9 
Étkezési hozzájárulás 3,0 3,9 
Külsősöknek kifizetett megbízási díj 20,5 16,2 
Társadalmi aktívák jutalmazása 95,0 94,8 
Tiszteletdíj 16,0 16,0 
Bérleti díjak 2,4 4,8 
Nemzetközi tagdíj 1,4 1,4 
Különféle nem anyagjellegű szolgáltatás 9,4 
Saját belső egyéb szolgáltatás 
Különféle egyéb személyi kiadás 
Külföldi reprezentáció nem Rbl. viszonylatban 

II. táblázat 

1988 1989 1990 

8,2 1,0 48,3 
2,7 2,0 0,9 

265,5 274,9 423,6 
20,6 - -

5,2 6,9 0,5 
29,4 37,0 -
16,9 12,1 23,0 a 7,9 - - 5 : 

124,7 44,0 302,1 с 
a 

21,9 -
24,7 21,0 19,0 S : 

610,8 685,0 968,7 , s 
37,0 16,6 29,0 4: 

1,6 - -
188,8 216,9 230,4 

3,0 1,3 218,5 
356,1 418,2 -

9,2 4,3 31,8 
3,6 1,9 -

16,9 18,7 22,4 
3,5 2,4 10,5 

23,8 14,0 19,1 
109,8 139,0 151,0 
50,0 12,0 19,0 

4,2 8,4 2,4 
1,6 3,2 3,9 
1,5 41,0 66,8 

13,6 8,3 1,6 
- 9,6 -
- 3,0 4,6 



Pályázati díjak 19,5 
Szállítás 
Jubileumi jutalmak 6,6 
Elfoglalt terület és pénzforgalom után 444,0 
Szövetségnek fizetett tagdíj 
Társadalombiztosítási járulék 24,7 
Bank költség 

Összesen: 2240,9 

Működési költségeket 
terhelő általános forgalmi adó 

Nyereségadó 

7,9 

2535,8 2753,7 2965,5 3829,7 

4,1 5,2 64,6 

94,2 450,1 

BEVÉTELEK ALAKULÁSA (EZER FT-BAN) 
III. táblázat 

Jogcím 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 

Egyéni tagdíj 245,7 241,4 179,3 219,5 239,9 
Jogi tagdíj 108,2 158,2 232,7 161,2 211,2 
Egyéb bevételek 53,2 32,8 112,6 50,4 167,7 
Rendezvény egyenleg 107,6 235,5 128,1 1485,4 850,7 
Szerződéses munkák egyenlege 958,9 1761,4 1277,2 1911,2 4440,0 
Központi támogatás 767,2 84,1 728,3 161,6 1147,0 
Banki kamat - - - - 498,3 
M T E S Z (Anker közi 

498,3 

bérleti díj átadásából) - - - - 650,0 

Összesen: 2240,8 2513,4 2658,2 3989,3 8204,8 

26,3 
576,3 756,4 824,9 

940,2 
27,8 32,1 137,1 207,0 

2,3 0,8 59,1 


