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Főtitkári Jelentés az 1991-1993. évekről 

H A L M A I János 

Tisztelt Közgyűlés! 

Alapszabályunk közelezettséget rótt az Elnökségre, hogy évenként és a Tiszt
újítás alkalmával a teljes választási ciklust összefoglalóan számoljon be a Köz
gyűlésnek a Társulat tevékenységéről. Ez úgy vélem jó alkalmat ad nemcsak 
az Elnökségnek, hanem Önöknek is arra, hogy ki-ki tartson önvizsgálatot. 

Megtett, megtettünk-e mindent azért, hogy elkerüljük szakmánk mélypontra 
zuhanását. Mint Önök is tudják az elmúlt évben az Országgyűlés elfogadta az 
új Bányatörvényt, a Kormány átalakította az állami földtani intézményrend
szert. Ez utóbbi példa nélküli a magyar tudományos közéletben, hiszen az in
tézményrendszer létszáma a rendszerváltozás előttinek ma csak a 20%-a; költ
ségvetési támogatása pedig nominálisan is 50%-kal csökkent. A következő he
tekben várható változások sem a stabilitás irányába hatnak. Sokan nem ismerték 
fel és nem ismerik fel ma sem, hogy az állami földtani intézményrendszerben 
bekövetkezett változások hatással vannak a teljes szakmára, az oktatásra, de 
még a már privát vállalkozói szférákban dolgozókra is. Bármennyire is kiemel
kedő szakmai műhelyek voltak az egyetemeken S Z A B Ó Józseftől V A D Á S Z 

Elemérig, vagy az ipari vállalatoknál VITÁLIS Istvántól, P A P P Simontól KERTAI 

Györgyig, az állami intézményekben végzett szakmai munka mindig is meg
határozó volt. E tények fel nem ismerése volt az oka, hogy szakmánk nem 
tudott egységes lenni, közte Társulatunk sem. Ma már világosan látható, hogy 
függetlenül a folyamatot meghatározó politikától, személyektől, jórészt magun
kat is okolhatjuk azért ami bekövetkezett. Az állami intézményrendszer válto
zásai mellett, a Kormány energia- és finanszírozási politikája következtében 
sorra bezárásra kerülnek bányák, szanálják az állami bánya vállalatokat. Ennek 
következménye a szakemberek egzisztenciális helyzetének romlása. A jövő pe
dig nem az lehet, hogy magunkba roskadva várjuk, hogy valaki, valakik segít
senek rajtunk. Tudomásul kell venni, hogy önmagunkon kívül más nem fog 
segíteni. Ma az egyik legfontosabbnak azt tartom, hogy meg kell találnunk azt 
a hangot, amellyel egymással kommunikálni tudunk. Meg kell találni a közös 
hangot az állami intézmények, az egyetemek, a magánvállalkozók, bányavál
lalkozók és a társintézmények között. Közismert, hogy az ország bányáinak 
jelentős száma már magánkézben van, sok szakember dolgozik különböző vál
lalkozásokban. Jogosan igénylik az ő érdekeik figyelembe vételét is. Azt hiszem, 
hogy ez a közös hang nem lehet más, mint a szakma, a politikától mentes közös 
szakmai érdek. Ennek színtere pedig a Társulatunk, mely ez évben lépett 146. 
évébe. A jövő érdekében a Társulatnak is fokozatosan, közben tiszteletben tartva 
évszázados hagyományait, meg kell újulnia. Ez, akárcsak a demokratikus át-
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alakulás nem megy egyik napról a másikra. Ennek érdekében a leköszönő El
nökség megtette a kezdeti lépéseket, melyet az új tisztikarnak folytatnia kell. 
Folytatni kell, de csak az Önök segítségével, közreműködésével. Az Önök tá
mogatása nélkül komoly eredményt elérni lehetetlen. 

Tisztelt Közgyűlés! 

Társulatunk 1991-ben új helyre költözött. Remélem, hogy tagjaink a Fő utcai 
helyet is már éppúgy magukénak érzik, mint előtte az Anker közt közel két 
évtizedig. Ezen új helyen úgy érzem a Titkárság megfelelő körülményeket te
remtett a Területi Szervezetek, Szakosztályok számára és tagjainknak. Taglét
számunk a beszámolási időszak elején 948, a végén 975 fő. A három év alatt 
28 tagtársunk távozott el körünkből. Az 1993. évi Közgyűlés óta elhunyt: B A K 
László, B A K Ó Tamás, F É L E G Y H Á Z I Zsolt, G E R B E R Pál, KESSLER Hubert, LAKATOS 

László, L Ő R I N C Z Sándor, SAS Endre, Z S I L Á K György László tagtársunk. 
Kérem, hogy rövid felállással adózzunk valamennyiük emlékének. 

Tisztelt Közgyűlés! 

Gazdasági helyzetünkről részletes képet fognak kapni a Gazdasági Bizottság 
beszámolójából. A helyzetet úgy summázhatjuk, hogy súlyos, de nem életve
szélyes. A megoldásra az elmúlt hetekben, hónapokban nagyon sok hasznos, 
segítőkész tanácsot kaptunk tagjainktól. Az Elnökség bár tudatában van annak, 
hogy néhány kérdésben gyors döntés szükséges, ezeket mégsem hozta meg, 
nem kívánta "kényszerpályára" állítani az új vezetőséget. Hogy helyzetünk nem 
életveszélyes, azt tagjaink és néhány intézmény segítőkészségének köszönhető. 
Támogató tagjaink névsorát mindig közzétettük havi programunkban. Nekik, 
valamint az Országgyűlés, az OMFB, MTA, Magyar UNESCO Bizottság, Tudo
mányos Fejlődésünkért Alapítvány, a MÁFI, MÁELGI, a TELEGEO Kft. és a 
MOL Rt-nek támogatásukért ez úton is valamennyiünk köszönetét fejezem ki. 
Engedjék meg, hogy előbbi négy esetén személyesen G A Á L Gábornak, R Á N E R 

Gézának, S Z A B Ó Péternek és SZALÓKI Istvánnak is megköszönjem segítségüket. 

Központi rendezvényeink sorát 1991-ben a Magyar Geofizikusok Egyesületével 
rendezett Alföldi Vándorgyűlés nyitotta meg. Ezt folytatta 1992-ben Salgóbá-
nyán tartott Vándorgyűlésünk, 1992. őszén a IV. Bányaföldtani Ankét. Állandó 
résztvevői voltunk a Földtani Természetvédelmi Napoknak. Mindezek mellett 
legjelentősebb eseményünk az 1993. szeptember 19-26 között az Európai Föld
tani Társulatok Asszociációja 8. Konferenciája volt. A szakmai programok, te
repbejárások; a konferencia szakmai eredményei méltán öregbítették a magyar 
földtan hírnevét. Ezt igazolja a rendezvény nemzetközi visszhangja is. Örömmel 
számolok be arról, hogy a Szlovák Földtani Társulat hathatós támogatásával 
ez év március 4-én Társulatunk 145 éves évfordulója alkalmával emléktáblát 
helyezhettünk és avathattunk fel Videfalván, alapításunk helyszínén, a volt 
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KUBINYI Kúria falán. Koszorút helyezett el Társulatunk, a Magyar Tudományos 
Akadémia és az Országos Természetvédelmi Hivatal. 

Területi Szervezetek 

Az Alföldi Területi Szervezet az elmúlt három év során 16 rendezvényt tartott 
(ebből 4 volt ankét). A 16 rendezvényen 102 előadás hangzott el, a résztvevők 
száma 579 volt. Rendezvényekhez évente l - l terepbejárás kapcsolódott (Kis
kunsági Nemzeti Park, Hortobágyi Nemzeti Park). Közreműködtek több köz
ponti rendezvény szervezésében (1991 Alföldi Vándorgyűlés, 1992 Közgyűlés, 
1993 MAEGS kongresszus). Legnagyobb érdeklődést az Alföldi Napok, a Ti
szántúllal, a Duna-Tisza közével foglalkozó, valamint a IV. Geomatematikai 
Ankétok vonzották. A fenti rendezvények mellett kiemelkedő esemény volt a 
Területi Szervezet 25 éves jubileuma 1991-ben és a MlHÁLTZ István emléktábla 
avatás 1992-ben. Társszerzőként segítették munkájukat a Társulati Geomate
matikai és Mérnökgeológiai Szakosztályai, a Magyar Geofizikusok Egyesülete, 
OMBKE Alföldi Kutatási és Fúrási Szervezete, ELTE Ásvány és Földtani Tan
széke, a MÁFI Kelet-magyarországi Területi Földtani Szolgálata, a DAB Pale-
oökológiai és Természetvédelmi Munkabizottsága, a Hidrológiai Társulat Sze
gedi Szervezete valamint a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága. 

Tevékenységüket a választási ciklusban első ízben szponzorok is támogatták. 
A GKV, NKFV majd a MOL Rt. és az Intercoop Kft. segítsége lehetővé tette 
anyagi helyzetük stabilizálódását. Összességében a Területi Szervezet sikeres 
ciklust zárt. A látogatottság, a témaválasztások és anyagi helyzetük bizonyítja 
alkalmazkodásukat a megváltozott körülményekhez. 

A Budapesti Területi Szervezet vezetősége egyik feladatának tekintette a koráb
ban is szervezett előadások folytatását. Átlagosan félévente sikerült előadói 
üléseket szervezni, általában gyér látogatottság mellett. Két ankét szervezésé
ben működtek közre (TV. Bányaföldtani Ankét, mecseki doggerről tartott OTKA 
beszámoló). Az előadóüléseket részben az Általános Földtani és őslénytani 
Szakosztályokkal, valamint a Magyar Geofizikusok Egyesületével közösen tar
tották. A Területi Szervezet másik célkitűzése volt, hogy a budapesti földrajz 
tanárokat igyekezzen a Társulat közelébe vonni és földtani ismereteiket elmé
lyíteni. Ennek érdekében szervezett földtani kirándulások elég nagy részvétel 
mellett bonyolódtak. A gyér látogatottság, lanyha előadási kedv részben külső 
körülményekre vezethető vissza. Nem a leköszönő vezetőség hibája, hanem a 
Területi Szervezet megalakulása óta élő és megoldatlan probléma az igazi szak
mai arculat kialakítása. 

A Dél-dunántúli Területi Szervezet az elmúlt időszakban 24 rendezvényt tartott; 
melyből 17 előadóülés, 3 ankét és 2 klubnap volt. Folytatták az előző vezetőség 
kezdeményezését és "Ifjúsági Nap"-okat szerveztek az ELTE geológus hallgatói 
számára. Két rendezvényen számoltak be a Mecsekben tartott terepgyakorlat 
eredményeiről. A statisztikai adatok szerint a rendezvények száma nagyon kis 
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mértékben csökkent, de a látogatottság 1993-ban mélypontra zuhant (összesen 
61 fő). Ennek részben külső (a térséget sújtó recesszió), részben belső okai van
nak. Valószínűleg a vezetőség nem merítette ki összes lehetőségét, hogy a tag
ságot aktivizálja. A Területi Szervezet ez évben ünnepli 35 éves fennállását. A 
májusban tervezett ünnepi előadóülés jó alkalmat fog szolgáltatni az eddigi 
társulati élet áttekintésére, a problémák megtárgyalására és talán a jövő ered
ményes megtervezésére is. 

Az Észak-magyarországi Területi Szervezet tevékenységének statisztikai adatai 
25 rendezvényt (52 előadással) 69 előadót és 733 résztvevőt tartalmaznak. Te
vékenységüket jóváhagyott munkaterv alapján végezték. A rendezvények témái 
a bányászattól a környezetvédelemig, a szakma széles spektrumát ölelték fel. 
Hagyományaikhoz hűen megtartották szokásos évi terepbejárásaikat, a Zemp
léni-hegység, Rudabányai-hegység valamint Aggtelek-Jósvafő környékén. Ki
emelkedő eredmény volt 1991-ben a Területi Szervezet 30 éves évfordulója, 
valamint az 1993-ban tartott tudományos ülésszak, melyet a Miskolci Egyetem
mel, a Miskolci Akadémiai Bizottság Földtudományi Szakbizottságával és a 
Hermann Ottó Múzeum közreműködésével szerveztek meg. A rendkívül nehéz 
körülmények között dolgozó vezetőséget az elmúlt időszakban végzett mun
kájáért elismerés illeti. 

A Közép- és Észak-dunántúli Területi Szervezet vezetősége az éves programok 
összeállításánál a gazdasági, szakmai tudományos információk folyamatos nyo
mon követése, valamint a földtanhoz periférikusán kapcsolódó szakterületeken 
dolgozók tájékoztatására törekedett. Minden évben megrendezték a Közép- és 
Észak-Dunántúlon működő földtani szervezetek közös tudományos beszámo
lóülését. Az elmúlt három év 16 rendezvényét sokszor a Társulat más szerve
zeteivel, MTESZ tagegyesületekkel, akadémiai testülettel vagy intézménnyel 
közösen szervezték. A Területi Szervezet munkáját nagymértékben nehezítette, 
hogy 1992-ben időközi választást kellett tartaniuk. Remélhető, hogy a most 
megválasztott vezetőség a hagyományok megtartása mellett új perspektívákat 
tud kidolgozni a tagok érdeklődésének fokozására. 

Tudományos Szakosztályok 

A beszámolási időszakban az Agyagásványtani Szakosztály működéséből hiá
nyoztak a korábbi időszakokra jellemző ankétok, továbbképző tanfolyamok, 
nagyobb eredmények. Ennek oka, hogy a szakterület műveléséhez szükséges 
laboratóriumi vizsgálatok országosan, jelentős mértékben csökkentek, a téma
kör kutatásai háttérbe szorultak. Ennek figyelembevételével komoly eredmény 
a 9 szakülés (19 előadás) megtartása, melyet részben az Ásványtan-Geokémiai 
Szakosztállyal és a Magyar Agráripari Egyesület Talajtani Társaságának Talaj
ásványtani Szakcsoportjával közösen tartottak. Az előadások ásványtani, telep
tani, genetikai és talajtani témaköröket öleltek fel, rendszeresek voltak a nem-
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zetközi konferenciákról szóló beszámolók. Örvendetes tény, hogy a Szakosztály 
taglétszáma az 1991-es 38 főről 1994-re 75 főre növekedett. 

Az Általános Földtani Szakosztály rendezvényeivel, témáival a térképezési és 
alapkutatási programok és eredményeinek bemutatása valamint külföldi tanul
mányutak élménybeszámolói voltak. Általában azok a rendezvények voltak 
népszerűek és látogatottak, melyek több előadást szenteltek egy-egy témakör
nek. Ilyen volt a Nothingenben elhangzott szedimentológiai előadások bemu
tatása 1992. áprilisában és a Paleokarszt Ankét 1992. májusában. Kevés számú 
terepbejárásaik ugyancsak sok tagtársunkat vonzották. Szorosabb együttműkö
dést csak a Budapesti Területi Szervezettel sikerült kialakítani, néhány közösen 
rendezett előadóülés erejéig. Tematikus lapjuknak az Általános Földtani Szem
lének megjelent a 25. és 26. száma, igaz ez utóbbi jelentős késéssel. 

Az Ásványtani-Geokémiai Szakosztály a két tisztújítás közötti időben 20 elő
adóülést tartott. Akárcsak a Társulat többi szervezeténél itt is az előadóülések 
csökkenése és az egy tematika köré szervezett alkalmi rendezvények sikere 
jellemző. Ez utóbbira példa 1991-ben a számítógépes ásványtani adatbázist be
mutató és 1992-ben KISS János professzor tiszteletére rendezett előadóülés. Az 
elmúlt időszak jelentős eseménye volt - a Szakosztály hathatós közreműködé
sével - a miskolci ankétok sorozatának létrejötte. Erre a tematikus előadásso
rozatra a tavaszi ásványbarát találkozó előtti napon került sor, egyúttal lehe
tőséget teremtve a szakma iránt érdeklődő amatőröknek a hazai tudományos 
műhelyek eredményeivel való megismerkedésre. A Szakosztály nemzetközi 
kapcsolatai eredményesen alakultak. Tagja a Nemzetközi Ásványtani Asszoci
ációnak és 1992-ben felvételt nyert az Európai Ásványtani Unióba. 

A Gazdaságföldtani Szakosztály a tisztújítások során nem választott új vezető
séget és kérte az Elnökséget és a Választmányt, hogy a Szakosztályt szüntesse 
meg, egyúttal járuljon hozzá egy egyesületek közötti munkabizottság felállítá
sához. Á megszüntetéshez a Választmány nem járult hozzá, mivel úgy ítélte 
meg, hogy van szakmai jövője a Szakosztálynak. Az újraszervezés és a feladatok 
újragondolása a megválasztandó Választmány és Elnökség feladata lesz. 

A Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztály legkiemelkedőbb eseménye 
az 1993-ban tartott IV. Geomatematikai Ankét volt, mely már hagyományosan 
Szegeden került megrendezésre. 

A Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály a választási ciklus három 
éve során a fő hangsúlyt a környezetföldtani problémák és megoldási módsze
reik megismertetésére helyezte, teret szánt az oktatási helyzet bemutatásának. 
Ebből kiindulva jelentősebb rendezvényeik a következők voltak: 1991. Veszélyes 
hulladékok elhelyezési lehetőségei bányatérségekben, 1992. Volt szovjet lakta
nyák környezetvédelmi felmérése (Hidrológiai Társulattal közösen), 1993. Kör
nyezetföldtan oktatása a hazai felsőoktatási intézményekben (Alföldi Napok 
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keretében). A mérnökgeológia és a társtudományok kapcsolatát mutatták be a 
Geoarcheológiai Ankéton. E rendezvények százas nagyságrendű érdeklődőt 
vonzottak. Hasonló nagy számú érdeklődőt vonzottak az 1992. évi barlangi 
bemutatók (Szent Imre, Miskolctapolca, Mátyás-hegy). Tevékenységük állandó 
része volt a külföldre való kitekintés, a tapasztalatok átadása. A Szakosztály 
egyik sikeres tevékenysége évek óta a szakmai kirándulások szervezése. Ezúttal 
kisebb létszámmal Ausztriába és Szlovéniába szerveztek tanulmányutakat. E 
Szakosztályt - melynek rendezvényei mindig nagy érdeklődésre tartottak szá
mot - is utolérte a recesszió. Részben a tagság érdeklődése saját egzisztenciális 
gondjai felé terelődött, részben a kutatási pénzek hiánya miatt egyre kevesebb 
új eredmény születik. A beszámolási időszakban megjelent a Mérnökgeológiai 
Szemle 40. és 41. száma. 

Az Őslénytani-Rétegtani Szakosztály élete a korábban kialakult mederben folyt: 
megtartották előadóüléseiket, éves terepbejárásaikat és minden évben kiadták 
az őslénytani Viták egy-egy kötetét. A statisztika azonban a programok iránti 
igény folyamatos csökkenését jelzi 1991-ben 7, 1992-ben 5, míg 1993-ban már 
csak 4 előadóülésük volt, e négyből is kettő a Budapesti Területi Szervezettel 
és a Tudománytörténeti Szakosztállyal közös rendezésben. Örvendetes viszont, 
hogy az előadások tematikájukat tekintve igen széles kört öleltek fel, 1991-ben 
a neogén képződmények szerepeltek a legnagyobb hangsúllyal, 1992-ben a me-
zozoos és paleogén, 1993-ban pedig a mezozoos képződmények. Ami az ős
lénytani témákat illeti, ezekben rendszertanilag a dinoflagellátáktól a madara
kig, kor tekintetében a szilurtól a pannonig terjedt a skála. A hagyományos 
sztratigráfiai módszerek mellett egyre több kutató mutatott be szekvencia sztra-
tigráfiai értelmezéseket. Több témakörben úttörő jellegű kutatási eredmények 
kerültek bemutatásra. Minden évben megrendezték kétnapos terepbejárásukat. 
1991-ben az Aggtelek-Rudabányai-hegység, 1992-ben a mecseki jura szelvé
nyek, 1993-ban a dunántúli pannon feltárások kerültek bemutatásra. Az Ős
lénytani Viták 36-37. összevont száma 1991-ben, a 38. szám 1992-ben, a 39. 
szám pedig 1993. év elején jelent meg. 

A Tudománytörténeti Szakosztály munkájának legjelentősebb állomásai a XVI. 
INHIGEO Szimpózium, valamint a MÁFI által TASNÁDI K U B A C S K A András szü
letésének 90. évfordulójára valamint a "NOPCSA Ferenc és Albánia" című ren
dezvények voltak. Külön ki kell emelni publikációinak gazdag palettáját: két 
Tudománytörténeti Évkönyv és három Tudománytörténeti Évkönyv különszám 
(angolul). Ez utóbbiból a 3. az INHIGEO Szimpózium, míg a 4. és 5. a MAEGS 
konferencia alkalmából készült el. A Szakosztály elnökének C S Í K Y Gábornak az 
érdeme, hogy hosszas vajúdás után 1992-ben megjelent Társulatunk Almanach
ja. A Szakosztály és elsősorban H Á L A József titkár érdeme, hogy Videfalván 
Társulatunk alapításának helyén emléktáblát helyezhettünk el. 
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Állandó Bizottságok 

A Fegyelmi és Etikai Bizottságnak az előző évekhez hasonlóan a beszámolási 
időszak alatt sem kellett ülést tartania. A Közgyűlés által választott Ellenőrző-
és az Elnökség által felkért Gazdasági Bizottság beszámolóit a következőkben 
fogják hallani. 

Az Alapszabály és Ügyrend Bizottság munkája eredményeként remény volt arra, 
hogy a legfontosabb Ügyrendek a mostani Tisztújító Közgyűlés előtt megszü
lessenek. Hogy ez mégsem történt meg, annak elsősorban a Titkárság és az 
Elnökség leterheltsége volt az oka. Ez természetesen egy a sok felhozható indok 
közül. Alapvetően el kell ismerni, hogy a végleges Ügyrendek hiánya az El
nökség hibája volt. A következő ciklus vezetőségének első és legfontosabb fel
adata lesz ezek elkészítése és jóváhagyása. 

A Földtani Közlöny Szerkesztő Bizottsága megoldhatatlan feladatra vállalkozott. 
Megkísérelte a közel két éves lemaradás pótlását. Ennek érdekében az 1990-es 
évfolyamtól kezdődően kiadót és nyomdát cseréltünk, 1992-ben a Közlöny tá
mogatásáért létrehoztuk a "Magyar Földtanért Alapítvány"-t. Részben technikai 
okokból, részben az Alapítvány forrásainak kimerülése miatt a teljes lemaradást 
nem sikerült megszüntetni, de a két éves késést egy évre sikerült csökkenteni. 
A három éves ciklus alatt megjelent a Közlöny 1989/1-4 füzete, 1990/1-2 
(összevont szám), 1990/3-4 (összevont szám), 1991/1-4 (összevont szám), 
1992/1, 1992/2-4 (összevont szám), 1993/1 szám, míg az 1993/2, 3, 4 számok 
nyomdai sokszorosításra illetve szerkesztésre várnak. A még meglévő késés 
ellenére le kell szögezni, hogy a Társulat kiadási "politikája" eredményeként 
olyan mennyiségben és minőségben (természetesen külső támogatásokkal) je
lentethetett meg folyóiratot, szakosztályi lapot, egyéb kiadványokat, mellyel 
bármelyik hazai intézménnyel felvenné a versenyt. 

Az Ifjúsági Bizottság az 1991-es nemzetközi konferencia megszervezése után 
megszűnt működni. E kérdéssel többször foglalkozott a Választmány és az El
nökség is. A döntés az volt, hogyha az ifjúság úgy érzi, hogy nincsen szükség 
egy olyan Bizottságra, mely az ő ügyeivel foglalkozik, nincs mondanivalójuk 
egymás számára, úgy ezen kívánságukat az Alapszabály módosításával kell 
elismerni. Jelenlegi Alapszabályunk ugyanis kötelezővé teszi az Ifjúsági Bizott
ság működését. 

A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 1991-ben és 1992-ben elbírálhatta az uta
zási támogatásokra érkezett kérelmeket. 1993-tól már nem áll módjában Tár
sulatunknak, hogy külföldi tanulmányutakat támogasson. A hagyományos len
gyel, szlovák, osztrák kapcsolatokon túlmenően kapcsolatfelvételre került sor 
a Román Földtani Társulat nagybányai és dévai fiókjaival. A Bizottság legfon
tosabb feladata a MAEGS 8. Konferenciájának szervezésében való közreműkö
dés volt. Társulatunk és a magyar paleontológusok elismerését jelenti, hogy ez 
év szeptemberében megrendezhetjük a Deutsche Paläontologische Gessellschaft 
64. Tagungját. A nemzetközi tevékenység krónikájához tartozik, hogy a tiszt
újítás óta eltelt időszakban Társulatunkat felvették az EAPG-be és az EMU-ba. 
A MAEGS-5 konferencia eredménye, hogy a AEGS soros elnöki tisztét Társu-
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latunkat képviselve D U D I C H Endre tagtársunk tölti be. Az Oktatási Bizottság 
tevékenysége mindannyiunk számára példaként szolgálhat. Elkészítette az 
alapszintű oktatás geológiai tankönyvét, kidolgozta a Földtan, mint közismereti 
tárgy rehabilitációs programját, erőfeszítéseket folytatott, hogy a geológia meg
felelő szinten jelenjen meg a Nemzeti Alaptantervben. A tankönyv megjelente
tése továbbra sem lesz könnyű feladat, de munkájukért mindannyiunk nevében 
elismerésemet fejezem ki. 

Tisztelt Közgyűlés! 

A rendszerváltozás óta a tudományos élet képviselőinek adományozható ki
tüntetések száma jelentősen lecsökkent, ugyanakkor az odaítélhetők felértéke
lődtek, nagyobb elismerést fejeznek ki. 

1994. március 15-e alkalmából G É C Z Y Barnabás tiszteleti tagunkat Széchenyi 
Díjjal tüntették ki. Az 1993. évi Közgyűlés óta eltelt időszakban BÁRDOSSY 
György és G É C Z Y Barnabás tiszteleti tagjainkat a MTA levelező tagjául válasz
totta, a Magyar Tudományos Akadémia az általa alapított, és először adomá
nyozott Eötvös József - koszorúval B A L O G H Kálmán tiszteleti tagunkat tüntette 
ki. Az Ipar a Környezetért Alapítvány Emlékérmét kapta J U H Á S Z Árpád tag
társunk. A Magyar Geofizikusok Egyesülete P O G Á C S Á S Györgyöt Egyed László 
Emlékéremmel tüntette ki, míg K A S Z A P András MTESZ Emlékérem kitüntetés
ben részesült. Valamennyiüknek e helyről is gratulálunk és kívánunk sok sikert 
további munkásságukhoz. 

Tisztelt Közgyűlés! 

Néhány hét választ el bennünket a második szabad választásoktól. Bízom 
benne, hogy a megalakuló új Kormány olyan helyzetet fog teremteni az egész 
tudományos közélet, így Társulatunk és szakmánk számára, melyben döntő 
tevékenységünk a szakma művelése lehet. Megállhat a "mélyrepülésünk", és 
ha nem is foghatunk azonnal a felemelkedéshez, de a mindenki számára káros 
intézményi és személyi küzdelem helyett szakmánk, eredményeink elismerte
tésére helyezzük majd a súlyt, mely a felemelkedés előfeltétele lesz. 

A főtitkári jelentés végén szeretnék a leköszönő Elnökség, a Választmány 
nevében köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették munkánkat: a te
rületi szervezeteknek, a szakosztályoknak, a bizottságoknak, tagjainknak és 
nem utolsó sorban a Társulat titkárságán dolgozóknak: Z I M M E R M A N N Katalin 
ügyvezető titkárnak, és S I M O N Lászlóné gazdasági ügyintézőnek. 

Jó szerencsét! 


