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Közhasznúsági és főtitkári jelentés a Magyarhoni 
Földtani Társulat 2000. évi tevékenységéről1 

C S Á S Z Á R Géza 

Tisztelt Közgyűlés, Kedves Kollégák, Hölgyeim és Uraim! 

Negyedik alkalommal állok Önök előtt, hogy számot adjak a megelőző év 
folyamán, a Társulatunkon belüli, illetve azon kívüli, de Társulatunk életét 
befolyásoló eseményekről, történésekről. Ahogy visszatekintek, azt kell látnom, 
hogy tagtársaimmal egyetemben - igazi sikertörténetek hiányában is - sikerült 
megőriznünk hitünket abban, hogy nagy múltú társulatunk át tudja vészelni az 
átmenetinek tekintett nehéz esztendőket. Talán elfáradtam, de most, a negyedik 
év végén korábbi optimizmusom foszlányai után kapkodok. Egy ilyen foszlány, 
pl. az az egyértelműen felismerhető tény, hogy nem csökkenő mértékű gazdasági 
gondjaink tagtársaink egy részét jelentős mértékű aktivitás-növekedésre 
késztették. Ezen belül talán a legörvendetesebb hír, hogy 1995 óta fokozatosan nő 
diák tagjaink száma, és a Magyar Geofizikusok Egyesülete és a Magyarhoni 
Földtani Társulat által meghirdetett ifjúsági ankétokon is egyre nagyobb szám
ban vesznek részt geológushallgatók. Ezek után jogosnak tűnik a kérdés: miért ez 
a hitvesztés? 

Az általános helyzetről 

Naponta halljuk az örömteli híreket, hogy a gazdaság - az elhúzódó 
gyermekbetegségnek tekintett, nem kis mértékű korrupciós ügyek ellenére -
töretlenül fejlődik. A nemzetközi hitelintézetek és más hasonló szervezetek, 
ügynökségek évről évre magasabb kategóriákba sorolják az országot. A szomorú 
az, hogy a geológiai ismeretekre épülő, vagy azt nagymértékben igénylő 
gazdasági tevékenység mindeddig kívül maradt ezen a körön. Az elmúlt évi 
jelentésben megkíséreltem egy kissé körüljárni a kérdést, keresve az okokat az 
általam méltánytalannak ítélt helyzetre. E tekintetben semmiféle változást nem 
érzékelek, ezért csak utalok rá, hogy az akkor elmondottakat, a főtitkári 
jelentésben publikáltakat ma is aktuálisnak érzem. Ehhez most csupán egyetlen 
adalékot kívánok szolgáltatni. 

A földtan jogállását, szerepkörét és lehetőségeit alapvonásaiban a bánya
törvény rögzíti. Az 1990-ben megalkotott törvény ismét átdolgozás alatt áll. A 
szakma súlyvesztésének egyértelmű jele, hogy - a korábbiakkal ellentétben - egy 
szűkebb kör véleményét kérik az új változat kontrollálására. A jelenlegi terve
zetben a geológia szerepének további csökkentési szándéka fogalmazódik meg. 
Ebből kiindulva talán nem véletlen, hogy nem kapott felkérést, pl. a Magyarhoni 
Földtani Társulat, - a szakma legjelentősebb társadalmi szervezete - hogy az 
ország érdekeinek figyelembe vétele mellett észrevételeivel, javaslataival 

'Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat 148. Rendes Közgyűlésén 2001. március 21-én. 
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jobbítsa, szakszerűsítse azt. Azt kell, hogy mondjam, a szakma érdekérvényesítő 
potenciálja a mélypontján van. Nem kerülhetem ki, hogy megfogalmazzam: 
ebben az áldatlan helyzetben a hivatali adminisztrációt is súlyos felelősség 
terheli. Még lehangolóbbá a helyzetet az teszi, hogy mindez akkor történik, 
amikor az ifjúság, a végzős, vagy tanulmányaiknak a felén alig túljutott hallgatók 
a legnagyobb figyelmet érdemlő eredményeket mutatnak fel. 

A tavaly előtti évhez hasonlóan az elnökségi üléseknek rendszeresen és a 
Választmány ülésének is többször képezte napirendi pontját az elmúlt évben is a 
Társulat gazdasági helyzetének kérdése. Legfőbb patrónusunk a MOL Rt. az 
elmúlt évben is fizette a jogi tagdíjat három más gazdasági egységgel együtt, de 
az alapítványi támogatások elmaradása miatt a legnagyobb kiadási tételt jelentő 
Földtani Közlöny időközben felduzzadt füzetszámainak kiegyenlítése Társula
tunknak az év végén már likviditási gondokat okozott. Ezt elkerülendő a 
devizaszámlán lekötött pénzünk majdnem egészét fel kellett szabadítanunk. 
Ebben a nehéz, esetenként kilátástalannak tetsző helyzetben több tagtársunk 
igyekezett segítséget nyújtani kisebb pénzadományával, illetve járt el jelentősebb 
súlyú gazdasági szervezeteknél az alkalmi támogatás megszerzése érdekében. 
Közülük hatékonysága miatt B Á R D O S S Y György tiszteleti tagunk nevét kell első
sorban említeni, akinek a Földtani Közlöny két füzetszáma nyomdai költségeinek 
biztosítását köszönhetjük. Mind a választmány, mind az Elnökség tagjai 
egyetértettek abban, hogy a Társulat valamennyi tisztségviselőjének minden 
követ meg kell mozgatnia ahhoz, hogy működőképességünket megtarthassuk. 
Ennek érdekében rendszeresen töltünk ki pályázati űrlapokat részben a 
kiadvány, részben különböző rendezvényeink támogatására, illetve közhasznú 
tevékenységünk költségeinek fedezésére. Ez a fajta, sok adminisztrációval járó 
tevékenység egyre több energiát köt le nem csupán a társulati adminisztráció 
terhét viselő két áldozatkész kolléganőnknél, hanem minden olyan tag
társunknál, aki valamely tevékenység fenntartásához reményt lát a támogatás 
elnyerésére. 

Az általános helyzetnél kell szót ejteni az MTESZ-hez fűződő vagyoni jellegű 
viszonyunkról is. Évente beszámoltunk arról, hogy a törvényben biztosított 
jogunkkal élve bejelentettük igényünket a MTESZ Fő utcai székházában 
kizárólagosan általunk használt területek tulajdonlása érdekében. Jogosult
ságunkat a vagyonkezelőtől kapott levél tanúsítja, és most úgy tűnik, hogy az elvi 
akadály elhárult a vagyonhoz jutásunk elől, miután a kormány kárpótolta az I. 
kerületi önkormányzatot a székházi telek résztulajdonlásának felszámolásáért. A 
vagyonnal kapcsolatban a másik neuralgikus pont a tagegyesületeknek a 
milliárdos nagyságrendű MTESZ vagyonhoz fűződő viszonya. Bonyolult 
kérdéskör ez, amelynek minden ága-bogát esélyünk sem lenne egy közgyűlésen 
a tagság számára átláthatóvá tenni. Ezért ezúttal csupán azt szeretném világossá 
tenni, hogy a Szövetségi Tanács ülésein következetesen képviselt álláspontunk 
sarokköve volt, hogy a MTESZ azért van, mert azt a tagegyesületek saját jól 
felfogott érdekükben létrehozták. Torzítva Ady szavait: 'általunk vagy, mert meg 
mi láttunk'. Egyébként is, a templom egerével egyre nagyobb mérvű sors
közösséget vállaló Társulatunk nem engedheti meg magának, hogy a MTESZ egy 
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kisebbik részének - leginkább az adminisztrációjának - vélt vagy valós érdekei 
miatt lemondjon a magáéról. 

A MTESZ-hez fűződő viszonyunk tekintetében lassan nyilvánvalóvá válik, 
hogy a tagegyesületek érdekeinek, így a MFT érdekeinek képviselete nem 
MTESZ ellenességből fakad. Néhány tagegyesülettel együtt régóta mondjuk, 
hogy a MTESZ átalakulása során, 1990-ben létrehozott alapszabály szerint a 
MTESZ az „...egyesületek, társaságok és más közhasznú társadalmi szervezetek 
önkéntes társulásán alapuló, jogi személyiséggel rendelkező szövetsége; 
társadalmi - szakmai érdekképviseleti szervezet." A MTESZ-nek, a legfelsőbb 
döntéshozó szervében, a Szövetségi Tanácsban - területi szervezetei révén - még 
a legújabb változatban is hét szavazata van, míg minden tagegyesületnek csupán 
egy. Aligha kifogásolható tehát, ha ezzel nem értünk egyet. A Szövetségi Tanács 
néhány tagjának - velünk együtt - az a meggyőződése, hogy a MTESZ akkor 
működik igazán jól, ha tagegyesületei jól érzik magukat a Szövetségen belül. Úgy 
tűnik, a MTESZ elnöksége is egyre inkább látja, hogy sok tekintetben nem jó 
irányba halad a Szövetség kocsija. Mindazonáltal kérem a Tisztelt Közgyűlést, 
erősítsen meg abban a hitemben, hogy helyes módon képviseljük Társulataink 
érdekeit, de ha mégis tévedünk a helyzet megítélésében, mondja el miben. 

A kiemelkedően közhasznú tevékenységeinkről 

Az 1997. évi CLVI. törvény 19. § (a beszámolási szabályok) (1.) szakasza alapján 
„a közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg 
közhasznúsági jelentést készíteni". A közhasznúsági jelentés tartalmát a fenti 
törvény 19. § (3) szakasza határozza meg. A bíróság a 411. sorszám alatt 
nyilvántartásba vett Magyarhoni Földtani Társulatot 1999. június 2-ai keltezésű 
végzésében 1998. január 1-től, kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette. 

A kiemelkedően közhasznú jogállás megszerzésének időpontját a bíróság a 
Khtv. 27. § (1) bek-re figyelemmel állapította meg. 

Tartós adományozásra szerződéskötés nem történt. 
Két főfoglalkozású dolgozója mellett megbízási szerződéssel is történt 

foglalkoztatás. 

Számviteli beszámoló 

A törvény előírásai szerint a beszámolási módok közül az egyszerűsített éves 
beszámoló készítésére vagyunk kötelezve. 

A 8/1996. (124) kormányrendelet előírásai szerint készítettük el a 2000. évi 
gazdálkodás egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és eredmény-kimutatását, 
amit e beszámolóhoz mellékelünk. 

Költségvetési támogatás felhasználása 
APEH 1% = 576 961,- Ft beérkezett támogatást a Földtani Közlöny nyomdai 

költségeinek fedezésére fordítottuk. 
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Kimutatás a vagyon jelhasználásáról 

Kötelező tartalmi részletezés nem lévén, a vagyon felhasználásával kapcsolatos 
kimutatást - a mérleg forrás oldalának (passzíváknak) a 8/1996. (124) 
kormányrendeletben foglaltak szerinti bontásában készítettük el. Mivel a 
források a Társulat vagyonának eredetét mutatják, e néhány sorból kiolvasható 
hogyan változott a vagyoni helyzet az induló tőkeként tekintett 1991. december 
31-i állapothoz, mint állandónak vett értékhez képest. Az induló tőke az alapítói 
okiratban az adott szervezet céljára rendelt vagyon, esetünkben a kötelezett
ségekkel csökkentett 1991. december 31-i vagyon. 

Kimutatás a kapott támogatásokról eFt-ban 
- központi költségvetési szervtől 3 500,-
- elkülönített állami pénzalapból 0,-
- helyi önkormányzattól 0,-
- kisebbségi települési önkormányzattól 0,-
- az egészségbiztosítási önkormányzattól 0,-
- és mindezek szerveitől (OMFB) 165,-
- jogi személyek támogatása 1 747,-
- magánszemélyek támogatása 20,-

A támogatást támogatóink mindegyikétől a társulati alapszabályban rögzített 
tevékenységek működési költségeihez való hozzájárulásként kaptuk, ezen belül 
egyes esetekben pontosabban is meghatározott célmegjelöléssel. 

Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól 

A Magyarhoni Földtani Társulat vezető tisztségviselői 2000. évben cél szerinti 
juttatásban nem részesültek. A társulat tagjaiként a tisztségviselők - a többi taggal 
együtt - a tagsági viszony keretében nem pénzbeli, hanem cél szerinti juttatás
ként a Földtani Közlöny (a Társulat szaklapja) 2000. évben megjelent számait 
kapták. 

A közhasznú tevékenységről, témakörök szerint nevesítve 

A Társulat 2000. évi működésének lényegét - adottságai alapján - az 
alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységek jelentették. 

A Társulat alaptevékenységi körét a földtudományhoz tartozó tudományos 
tevékenység, kutatás (3) eredményeinek előadás és publikáció formájában történő 
bemutatása jelenti. Az év folyamán a 130. évfolyamában lévő Földtani 
Közlönynek 1-3. füzete jelent meg, de még az év folyamán nyomdába került a 4. 
szám is. 

A nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés (4) témakörben az Oktatási 
és Közművelődési Szakosztály keretében szakmódszertani fejlesztésekkel, 
oktatási segédanyagok tervezésével, kivitelezésével (pl. plakáttervek, földtani 
térképek stb.) foglalkoztak, de előadóülést is tartottak. 
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Társulatunk, mint minden évben, így ezúttal is meghirdette a S E M S E Y Andor 
Ifjúsági Emlékérem pályázatot. Az Emlékéremmel a Társulat fiatal, föld
tudománnyal foglalkozó szakembert, egy publikációban közreadott eredménye 
alapján jutalmaz. A 2000. évben a pályázat nyertese OzsvÁRT Péter volt. 

A K R I V Á N Pál Alapítványi Emlékérem pályázat elnyerésére a tárgyévi geológiai 
tárgyú diplomamunkával lehet pályázni. A pályázat nyertese 2000. évben: 
P A Z O N Y I Piroska volt. 

Az Ifjú Szakemberek Ankétja 2000. március 24—25-én Debrecenben került 
megrendezésre. Ezen 18 ifjú tagtársunk vett részt. A három kategóriára az MFT 
által felajánlott 135 000,- Ft pályadíj 7 nyertes munka között oszlott meg. 

Természetvédelem (8) témakörben egy korábban gyakran művelt, de fedezet 
hiányában már rég félbehagyott tevékenység életre keltésére került sor. A zirci
medencei triász-kréta alapszelvények helyreállítása címen elnyert pályázat 
keretében - főként budapesti és veszprémi egyetemi hallgatók, továbbá néhány 
tagtársunk közreműködésével - az olaszfalui Eperkés-hegyen 3 és a zirci 
Márvány-bányában 1 földtani alapszelvény helyreállítása történt meg. 
Elkészültek a tájékoztató táblák és a Bakony térségének utóbbi 200 millió éves 
történetét népszerűsítő jelleggel ismertető színes poszter is. 

Környezetvédelem (9) témakörben három tevékenység méltó a kiemelésre. A 
2000. november 8-án Balatonfüreden megrendezett Balaton Földtani Ankét célját 
a Balaton és környezete földtani jellegű kutatási eredményeinek bemutatása 
képezte. Erre a Balaton térségében folytatott földtani alap- és alkalmazott kutatás 
terén elért eredményeknek előadások, térkép és poszter kiállítások, valamint 
könyv és számítógépes szoftver-ismertetések formájában került sor. Az ankét 
elsősorban a parti települések önkormányzati vezetőinek, a Balatoni Regionális 
Fejlesztési Tanács és a Balatoni Szövetség tagjainak, valamint a térség 
fejlesztésével és idegenforgalmával foglalkozó szakembereknek, az illetékes 
megyék közgyűlési elnökeinek és országgyűlési képviselőinek a tájékoztatására 
szerveződött. 

Ide tartozó előadások a Vándorgyűlés keretében A Geoműszaki Tudományok 
kihívásai az évezred küszöbén címmel Szolnokon 2000. szeptember 15-16-án 
megrendezett konferencián is elhangzottak. Közülük is kiemelkedik a Mecsekérc 
Rt. rekultivációs tevékenységének bemutatása. Az előadás témája a mecseki 
uránbányászat 1997. évi megszüntetése kapcsán hozott döntésből adódó 
kötelezettségek ellátása, nevezetesen a 40 éves uránipari tevékenység által 
okozott természetkárosítás felszámolása, a bányászati rekultiváció megvalósítása. 
Az előadás állami környezetvédelmi nagyberuházás keretében nagy erőkkel 
folyó munkáról adott képet. 

A negyedidőszak-kutatás és az ahhoz kapcsolódó kérdések címmel 2000. 
március 29-én, több társadalmi szervezet és állami intézmény összefogásával a 
MAFI Dísztermében megrendezett ankét a legfiatalabb, a leginkább felszínen 
vagy felszín közelben lévő, ezért a szennyeződés-veszélynek is leginkább kitett 
földtani képződmény tudományos és gyakorlati kérdéseivel foglalkozott. A 
kérdéskör jelentőségét az ankéton résztvevők száma (91 fő) is tükrözi. 

A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység (13) a MFT-n belül a 
leghatékonyab-ban a HUNGEO 2000 rendezvény keretében jutott kifejezésre. A 
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Földtudományok a Kárpát-medence fejlődéséről címen meghirdetett, 2000. 
augusztus 15 -19 . között lebonyolított rendezvénynek 12 országból 141 
résztvevője volt. A plenáris ülés 11 előadását a hazai földtudományok vezető 
szakemberei tartották. A földrajzi, geofizikai, geológiai, kartográfiai, meteoro
lógiai és oktatási szekcióban 58 előadás hangzott el, és 21 posztert mutattak be. A 
rendezvényt a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma hivatalos millenniumi 
programjába is felvette. 

Főtitkári jelentés 

A taglétszám alakulásáról 

A múlt év végi adatok szerint a Társulat összesített taglétszáma 1211 fő volt, 3 
fővel több az előző évinél. Örvendetes dolog, hogy 1995 óta folyamatosan 
növekvő tendenciát mutat a diák tagjaink létszámának alakulása (1. ábra), ami 
nyilvánvalóan az egyetemi oktatók MFT iránti elkötelezettségének is köszönhető. 
Kevésbé örvendetes ugyanakkor, hogy nyugdíjas tagjaink száma - hosszú idő 
után - most csökkent először 200 fő alá (188), és hogy a regisztrált tagok száma is 

aktív tag 

nyugdíjas 

diák 

regisztrált tag 
• 

tiszteleti tag 

1. ábra. A Magyarhoni Földtani Társulat taglétszámának alakulása 1 9 9 6 - 2 0 0 0 . között 

enyhe, de folyamatos csökkenést mutat 1995 óta. Ennél is sokkal szomorúbb 
azonban, hogy az elmúlt év folyamán is tíz tagtársunktól kellett örök búcsút 
vennünk, név szerint V I T Á L I S N É Z I L A H Y Lídiától, V A R G A Gábornétól, T Ó T H 

Józseftől, O R O S Z Tiborné H A J Ó S Mártától, F A L L E R Gusztávtól, L U K Á C S Zoltánnétól, 
C S Ó K Á S Jánostól, L A U E R Jánostól és rövid társulati tagság után a kolozsvári 
M É S Z Á R O S Miklóstól. Nem múló tiszteletünk jeleként adózzunk emléküknek 1 
perces néma felállással. 

Az egyes területi szervezetek és szakosztályok létszámarányát a 2., ill. 3. ábra 
szemlélteti. E tekintetben komolyabb átrendeződés nem olvasható ki a 
diagramokból a korábbi évekhez viszonyítva. 
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A pénzügyi helyzetről 

A főtitkári jelentésnek része ugyan a 
pénzügyi helyzetünk áttekintése, de 
tekintettel arra , hogy a Gazdasági 
Bizottság teljes körű, szakszerű 
áttekintési kötelezettséggel számol be, 
engedje meg a Tisztelt Közgyűlés, 
hogy én csak áttekintő jelleggel -
éspedig nem minden szubjektivitás 
nélkül - foglalkozzam a kérdéssel. 

Az elmúlt évi bevételünk ugyan a 
tervezett bevételnek (8 090 eFt) majd
nem a duplájára rúgott (15 265 eFt), de 
a kiadásunk is (17 600 eFt) meghaladta 
a tervezett kiadás (8 079) kétszeresét. A 
jelenség magyarázata abban kere
sendő, hogy a terv nem tartalmazta a 
Tárulaton haszon nélkül átmenő 
összegeket, csak a remélt nyereséget. A 
fentiekből adódóan az évet, sajnos, 2,3 
MFt-os hiánnyal zártuk. 

A bevétel oldalon a legnagyobb tételt 
a rendezvényi , pályázati bevételek 
képezték (6 975 eFt). Négy jogi tagunk
tól származó bevételünk 2 815 eFt-ra 
rúgott. A kamatbevétel és árfolyam 
nyereségünk 1 750 eFt volt, míg egyéb 
támogatás címen 1 388 eFt-hoz jutot
tunk. Egy nagyságrenddel szerényeb
bek az egyéb bevételek (egyéni tagdíj, 
támogatás hazai jogi személytől, 
továbbá a számunkra különösen fontos 
tétel, a tagtársaink adójának 1%-ából 
származó 577 eFt. Ezt az alkalmat 
szeretném megragadni arra, hogy 
kifejezzem az elnökség őszinte 
köszönetét mindazoknak, akik a 
számtalan indokolt lehetőség közül 
Társulatunkat jelölték meg kedvez-

2. ábra. A Magyarhoni Földtani Társulat 
taglétszámának területi szervezetenkénti meg
oszlása 2000-ben. Rövidítések: ALF: Alföldi 
Területi Szervezet, BUD: Budapesti Területi 
Szervezet, DÉD: Dél-dunántúli Területi Szer
vezet, EMO: Észak-magyarországi Területi 
Szervezet, KÉD: Közép és Észak-dunántúli 
Területi Szervezet 

3. ábra. A Magyarhoni Földtani Társulat 
taglétszámának tudományos szakosztályon
kénti megoszlása 2000-ben. Rövidítések: AÁS: 
Agyagásványtani Szakosztály, ÁFT: Általános 
Földtani Szakosztály, ÁGE: Ásványtan-
Geokémiai Szakosztály, GSZ: Geomatematikai 
és Számítástechnikai Szakosztály, MKF: 
Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szak
osztály, ŐRÉ: Oslénytani-Rétegtani Szakosztály, 
TTO: Tudománytörténeti Szakosztály, OKÖ: 
Oktatási és Közművelődési Szakosztály 

ményezettjükként. Az innen származó 
bevétel egy kis kiegészítéssel fedezte a Földtani Közlöny egy füzetének nyomdai 
költségeit. Szomorúan kellett tudomásul vennünk, hogy az elmúlt évben -
várakozásunkkal ellentétben - elmaradt mind a külföldi jogi, mind a magán
személyek támogatása. 
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A kiadási oldal legsúlyosabb tételét ( 5 6 1 9 eFt) a rendezvényi költségek 
jelentették. A második legjelentősebb tételt a nyomdai költség adja ( 3 6 3 6 eFt), 
ami a Földtani Közlöny négy füzetének előkészítési ( 6 2 7 6 6 9 Ft) és nyomtatási ( 2 
5 8 0 9 8 4 Ft) költségéből, valamint a Hírlevél nyomdai költségéből ( 4 2 7 5 6 0 Ft) 
tevődik össze. A papír árak növekedéséből adódóan a Földtani Közlöny nyomdai 
költségei fajlagosan növekedtek. Ezzel függ össze, hogy a Hírlevél füzeteinek -
szerényebb külseje és a némiképpen csökkentett terjedelme ellenére is -
összességében csak 6 0 ezer Ft-tal csökkent a nyomtatási költség. Nem mulaszt
hatom el itt megemlíteni, hogy H Á M O R Tamás titkár és főként Z I M M E R M A N N 
Katalin ügyvezető titkár minden erőfeszítése is kevés ahhoz, hogy kellő időben 
jelenjék meg az eljövendő eseményekről szóló értesítés, ha nem szolgáltatjuk 
megfelelő időben a közreadásra szánt információkat. 

A harmadik legjelentősebb tétel a kiadási oldalon a munkabér és bér jellegű 
költség, valamint a társadalombiztosítási járulék, ami összesen 3 4 0 9 eFt-ot tett ki. 
A pénztelenség következtében egyre kevésbé van mód arra, hogy a két társulati 
alkalmazásban lévő munkatársunk feladatait csúcsidőben csökkentendő, 
kisegítők segítségét vehessük igénybe. Miután a napi 1 2 órát, - gyakran a hét 
végén is - dolgozó Z I M M E R M A N N Katalin és S I M O N Edit fizetésének emelésére a 
fentiekben vázoltak fényében jelenleg nincs mód, és a kisegítők alkalmazását sem 
engedheti meg magának a Társulat, az Elnökség úgy határozott, hogy az 
ügyintézés hatékonyságának növelése érdekében a hét két napján - kedden és 
csütörtökön - szünetelteti mind a helyszíni, mind a telefonos ügyfélfogadást, 
abban a reményben, hogy ez a döntés találkozik tagtársaink megértő támoga
tásával. 

Jelentős tétel még a MTESZ tagdíj, amely az elmúlt évben 2 3 6 eFt-tal 
növekedve 1 5 7 5 eFt-ot ért el. Az intézmények - nem különben tagtársaink meg
értésének - esetenként áldozatkészségének köszönhetően az elmúlt évben 
kevesebb, mint a felére ( 6 7 5 eFt-ra) sikerült csökkenteni a megelőző év tetemes 
postaköltségét. A külföldi kiküldetési költség a korábban már említett utakra 5 9 5 
eFt-ot emésztett fel. A Magyarhoni Földtani Társulat jelenleg az Európai Földtani 
Társulatok Asszociációjának, az Európai Ásványtani Uniónak, a Nemzetközi 
Ásványtani Asszociációnak, továbbá az Európai Geológusok Szövetségének 
tagja. Ez utóbbival együtt jár a European Geologist folyóirat kötelező meg
rendelése. Ezek tagsági díját többnyire pályázati úton sikerül biztosítani. Az 
elmúlt évben a Társulat saját költségvetéséből erre 2 1 8 eFt-ot fordított. 
Kiadásaink csökkentése érdekében a fenti folyóirat megemelt kötelező 
példányszámának átvételét indokolatlannak tartva, az új összeg kifizetését 
megtagadtuk. Kevés tartalékaink egyikeként tartjuk nyilván nemzetközi 
tagságunk ideiglenes felfüggesztését. Ezzel harmonizál, hogy a felkínált, 
megtisztelő AAPG tagságot választmányi egyetértéssel elhárítottuk. 

A rendezvényekről 

Szűkös anyagi lehetőségeink ellenére az elmúlt évben sem szenvedett hiányt a 
Magyarhoni Földtani Társulat tagsága eseményekben. Ezek jelentős részéről a 
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közhasznúsági jelentésben már esett szó, ezért a továbbiakban ezekre csak 
indokolt esetben utalok, de a még nem említettekre is csak röviden fogok kitérni. 

A korábbi években már megszokott statisztikai adatokból szerkesztett 
diagramokat ezúttal is be kívánom mutatni, azok részletekbe menő elemzése 
nélkül, minthogy ezt mindenki maga is el tudja végezni. Az értelmezés elő
segítése céljából szükségesnek látom az adatok létrejöttének módját, tartalmát 
kissé megvilágítani. A területi szervezetektől és szakosztályoktól beérkezett 
jelentésekben szereplő rendezvény minden számadatát elosztottam a rendező 
szervek számával, lett légyen a társszervező Társulaton belüli vagy kívüli 
szervezet, elkerülve ezzel azt a helyzetet, hogy a statisztika a valóságosnál 
nagyobb számú rendezvényről (4. ábra), összesített részvevő számról (5. ábra), 
vagy előadásról (6. ábra) szóljon. 

ALF BUD DÉDÉMOKÉD AÁS ÁFT AGE GSZ MKFŐRÉ TTÖOKÖ 

4. ábra. A területi szervezetek és tudományos szakosztályok 2000. évi rendezvényeinek száma. (A 
rövidítések magyarázatát lásd a 2. és a 3. ábránál.) 

ALF B U D DÉD ÉMO KÉD AÁS ÁFT ÁGE GSZ MKF ŐRÉ TTÖ OKÖ 

5. ábra. A területi szervezetek és tudományos szakosztályok 2000. évi rendezvényein résztvevők 
összesített létszáma. (A rövidítések magyarázatát lásd a 2. és a 3. ábránál.) 
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ALF BUD DÉD ÉMO KÉD AÁS ÁFT ÁGE GSZ MKF ŐRÉ TTÖ OKÖ 

6. ábra. A területi szervezetek és tudományos szakosztályok 2000. évi rendezvényein elhangzott 
előadások összesített száma. (A rövidítések magyarázatát lásd a 2. és a 3. ábránál.) 

Két központi rendezvényről kiegészítőlég 

Az elmúlt év legtöbb érdeklődőt vonzó és gazdaságilag is a legjelentősebb 
rendezvénye a HUNGEO 2000 volt 91 magyar és 54 külföldi résztvevővel. A 
legnagyobb külföldi csoportot a Romániából érkezettek alkották. 

Magyarázatot igényel a Geoműszaki tudományok kihívásai az évezred 
küszöbén címmel a Geofizikai Egyesülettel és az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesülettel közösen megrendezett éves vándorgyűlés kis 
látogatottsága (75), különösen a geológusok részéről. Legfőbb patrónusunk a 
M O L Rt. úgy határozott, hogy a három egyesületnek évente egyetlen közös 
rendezvényét tudja támogatni és az egyesületek sebtében összeült vezető 
képviselői a fenti programot találták a legalkalmasabbnak egy közös rendezvény 
lebonyolítására, jóllehet előre is látszott, hogy a geológus szakma a tárgykörben 
csak alaposabb előkészületek után tudna előállni több megfelelő szintű elő
adással. Ehhez járult még az a körülmény is, hogy a vándorgyűlések kötelező 
velejárója a terepi program szolnoki székhellyel csak nagyon kis számú 
érdeklődő figyelmét tudta felkelteni. Reményeink szerint az idei vándorgyűlés 
nagyobb számú résztvevőt vonz és jobban ki tudjuk használni a támogatásban 
rejlő lehetőségeket is. 

A területi szervezetek rendezvényei 

Amint az a 4-9. ábrákból kiderül, az egyes szervezetek a tevékenységükre, 
legfőként rendezvényeikre vonatkozó eredeti vagy származtatott adatok 
tekintetében nagyon változatos helyet foglalnak el a különböző lehetséges 
értékelési szempontok szerint. Ez a körülmény is arra késztetett, hogy elmúlt évi 
tevékenységük méltatását a szervezetek ábécé sorrendjében tegyem meg. 
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Az Alföldi Területi Szervezet a taglétszám tekintetében a 2. helyet foglalja el a 
területi szervezetek sorában (2. ábra), köszönhetően a területen folyó szén
hidrogén kutatásnak, és termelésnek. Bár ezúttal a tevékenységét tükröző 
paraméterek sorában kiugró értékeket nem találunk, de a korábbi évekhez 
hasonlóan az elmúlt évben is gazdája volt az év egyik nagyrendezvényének, a 
vándorgyűlésnek. Amint erről a fentiekben már szó esett, nem rajtuk múlott, 
hogy ez a várakozáson aluli részvétellel és előadásszámmal zárult, ezért a összes 
résztvevő tekintetében a csoporton belül a 3. helyre szorultak (5. ábra), míg a 
rendezvényre eső résztvevő tekintetében az első helyet foglalják el (7. ábra). 

35 (f 

ALF BUD DÉD ÉMO KÉD AÁS ÁFT AGE GSZ MKF ÖRÉ TTÖ OKÖ 

7. ábra. A területi szervezetek és tudományos szakosztályok 2000. évi rendezvényeire eső résztvevők 
átlaga (Z résztvevő/rendezvényszám). (A rövidítések magyarázatát lásd a 2. és a 3. ábránál.) 

A Budapesti Területi Szervezetben regisztráltatta magát a MFT teljes tag
létszámának jóval több mint a fele (2. ábra). A kiugróan nagy létszám nem kis 
mértékben köszönhető a budapesti geológus hallgatók népes táborának. Ennek 
megfelelően a területi szervezetek sorában a legnagyobb rendezvény- (4. ábra) és 
előadásszámmal dicsekedhet, míg az egy tagra vetített résztvevő tekintetében az 
utolsó helyet foglalja el (8. ábra). Helyzetéből adódóan más szakosztályokkal 
közös szervezésben előszeretettel rendez terepi programot, amelyből az elmúlt 
évben is volt kettő. 

A Dél-dunántúli Területi Szervezet csoportjában a legkisebb létszámú egység, 
mindössze 84 fő alkotja (2. ábra). Kemény magja a szervezetnek a Mecsekérc Rt., 
ahol ma is komoly kutatómunka folyik, igaz, immáron az alapvetően meg
változott célok érdekében. A szervezetet szokatlanul kis aktivitás jellemezte, 
aminek indokaként a szervezet beszámolója a kis létszám mellett a tagság 
elöregedését és még aktív tagjaink rendkívüli leterheltségét említi. Mindamellett 
a taglétszámra vetített résztvevő szám közepes aktivitást jelez (8. ábra). 

A nem túlságosan optimista kicsengésű beszámolója ellenére az Észak-magyar
országi Területi Szervezet átlagos évet tudhat maga mögött, jóllehet csoportjában az 
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ALF BUD DÉD ÉMO KÉD AÁS ÁFT ÁGE GSZ MKF ŐRÉ TTÖ OKÖ 

8. ábra. A területi szervezetek és tudományos szakosztályok 2000. évi rendezvényein a náluk 
regisztrált taglétszámra vetített összesített résztvevők száma (Z résztvevő/regisztrált tag). (A 
rövidítések magyarázatát lásd a 2. és a 3. ábránál.) 

egyik legnagyobb résztvevői létszámmal (2. ábra) büszkélkedhet, és a 
taglétszámra vetített mutatója is a legnagyobb (8. ábra) értéket mutatja. Az egy 
rendezvényre eső előadás szám itt a legalacsonyabb (10. ábra). Kiss Péter titkár 
jelentésében felemlíti, hogy a fiatalok nem járnak előadásra, és évek óta nem 
regisztráltak új belépőt. A közömbösség okát abban látja, hogy a „bányászat 
immár teljesen kivonul a térségből." Megállapítása aligha vitatható, de talán a 
bányászat okozta környezetvédelmi gondok felszámolása lehetne az a 
tevékenység, amely aktivizálni tudná a Miskolci Egyetemet évente elhagyó 
frissen végzett kollégákat. E tekintetben talán az egyetemi oktató gárda is 

ALF BUD DÉD ÉMO KÉD AÁS ÄFT ÁGE GSZ MKF ŐRÉ TTÖ OKÖ 

9. ábra. A területi szervezetek és tudományos szakosztályok 2000. évi rendezvényein elhangzott 
előadásszámra vetített résztvevők száma (S résztvevő/ £ előadás). (A rövidítések magyarázatát lásd a 
2. és a 3. ábránál.) 
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10. ábra. A területi szervezetek és tudományos szakosztályok 2000. évi rendezvényeire vetített 
előadásszám ( I előadás/Z rendezvényszám). (A rövidítések magyarázatát lásd a 2. és a 3. ábránál) 

nyújthatna segítséget a területi szervezetnek. Legsikeresebb tevékenységüknek a 
mádi tanulmányút tekinthető, amelynek 33 fő résztvevője volt. 

A Közép- és Észak-dunántúli Területi Szervezet a korábbi évvel ellentétben szerény 
évet tudhat maga mögött. Tevékenységének legsikeresebb eseménye a sok 
társrendezős Balaton Ankét volt, amely méltán keltett érdeklődést a megcélzott 
önkormányzatok és vállalkozók körében. A beküldött jelentés szerint az 
érdeklődés elsősorban a terepi programok iránt mutatkozik, ennek azonban 
gátja, hogy - sajnos - az útiköltséget a Társulat nem tudja fedezni. 

A tudományos szakosztályok rendezvényei 

Ha csak a szisztematikusan gyűjtött és kalkulált adatokat nézzük, akkor az 
Agyagásványtani Szakosztály szerény eredményeket felmutató évet zárt 2000-
ben (rendezvényszám, összesített résztvevő, a taglétszámra vetített részt
vevőszám), de a MAE Talajtani Társaság Talajásványtani Szakosztályával közösen 
megszervezett „Paleotalajok ásványai" című előadás kifejezetten sikeresnek 
tekinthető. A jelentés a számokból ki nem deríthető, a szakma szempontjából is 
fontos ismereteket közöl. Nevezetesen, a szakosztály a geológusok, mineraló-
gusok mellett vegyész, talajtani és agrár szakembereket is tagjai sorában tudhat. 
A szakosztály nemzetközi súlyát jelzi, hogy alapító tagja a Közép-európai 
Agyagásványtani Csoportok Társulatának, továbbá tagja az Európai Agyag 
Csoportok Asszociációjának is. 

Az Altalánosföldtani Szakosztály a maga 595 tagjával az elmúlt évben is a 
legnagyobb taglétszámú szakosztálynak bizonyult (3. ábra). Ebből adódóan 
további mutatók tekintetében [összesített résztvevők száma (5. ábra), előadások 
száma (6. ábra), az egy rendezvényre eső résztvevők száma (7. ábra), a egy 
előadásra eső résztvevők száma (9. ábra)] kiemelkedő paraméterekkel dicse-
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kedhet annak ellenére, hogy rendezvényeinek többsége ezúttal is más 
szervezetekkel - főként a Budapesti Területi Szervezettel - közös szervezésben, 
bonyolítódott le. A nagy taglétszámból adódóan szerény viszont a taglétszámra 
vetített résztvevők száma. A szakosztálynak továbbra is fő profiljaként kívánják 
megőrizni a terepi programokat és a tájegységekre koncentráló előadóüléseket. 

Az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály az elmúlt évi kiugró teljesítményét nem 
tudta ugyan megismételni, de a paraméterek többsége tekintetében így is az 
átlagértékeket meghaladó számadatokat tud felmutatni. A szakosztály rendez
vény-filozófiája változatlan, vagyis az előadóüléseket valamely közös tematika 
vagy tudományterület köré szervezik, s ha célszerű más szakosztály bevonásával. 

A Geomatematikai Szakosztálynak 2000-ben is egyetlen (közös) rendezvénye a 
VII. Szegedi Geomatematikai Ankét volt, ami 129 fős taglétszámára vetítve 
messze a legalacsonyabb értéket adja (8. ábra - 0,08), miközben az egy rendez
vényre vetített előadásszám a 2. legnagyobb értéknek adódott (10. ábra - 7,5). 

A Mérnökgeológiai - Környezetföldtani Szakosztály a 2. legnagyobb taglétszámú 
szakosztály, amely a rendezvények száma (4. ábra) tekintetében egyike a 
legaktívabbaknak. A szakosztály az előadásait lehetőleg esettanulmány jelleggel 
szervezi, ezzel összhangban lehetőség szerint látogatásokat szervez a jelenleg 
gyakorinak mondható mélyépítési területekre. Tevékenységében újabb elem, 
hogy előadóüléseit igyekszik egy-egy egyetem előadásaihoz kapcsolni, hogy 
minél szorosabb kapcsolatot segítsen kialakítani a hallgatók és a gyakorlati 
munkát végző tagtársaink között. 

A szakosztályként első ciklusát záró, mindössze 34-es taglétszámú Oktatási és 
Közművelődési Szakosztály felmérte a geológia oktatás általános bevezetése 
érdekében tett lépéseinek hatását a Nemzeti alaptanterv keretében és meg kellett 
állapítania, hogy bár a szakalapítási törekvések nem hozták meg a kívánt 
eredményt, de egyre több pedagógus mutat érdeklődést a tantárgy adta 
lehetőségek kiaknázására. Ezt a törekvést előmozdítandó a szakosztály olyan 
társulati díjtervezetet javasolt, amely oktatási, nevelési és szakma-népszerűsítési 
munkáért lenne adható. A szakosztály saját hatáskörében a hajdúszoboszlói 
P Á V A Y V Á J N A Ferenc Iskola igazgatóját tüntette ki a hagyományteremtő P Á V A Y 
vetélkedő megszervezéséért. A szakosztály egyetlen előadóülését (konferenciát) 
a földtudományi értékek védelmének szentelte. Az ott elhangzott előadásokat az 
időszaki kiadványként bevezetendő Földtudományi Szemlében kívánja 
közreadni. A szakmódszertani, oktatási alapozó munka keretében számos 
szerteágazó tevékenységet végezne rendszeresen (bázisiskolák rendszerének 
kialakítása, reprezentatív bemutatógyűjtemények összeállítása, vázlat- és diatár, 
valamint oktatást segítő fóliatervezetek összeállítása, iskolai versenyek rendezése 
stb). Az oktatás szempontjából kiemelkedő jelentőségű fejlesztések kezdődtek 
meg a miskolci Hermann Ottó Gimnáziumban és a püspökladányi Karács Ferenc 
Gimnáziumban. 

A tekintélyes taglétszámmal (311) rendelkező Oslénytani-Rétegtani Szakosztály 
büszkélkedhet a legnagyobb előadásszámmal (6. ábra - 56) és az egy 
rendezvényre vetített előadásszámmal (10. ábra - 10,6) is, ugyanakkor több más 
paraméter tekintetében is jóval az átlag feletti értékeket mutathat fel. Ennek a 
kimagasló eredménynek a forrása a 3. alkalommal megrendezett őslénytani 
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vándorgyűlés, amelyen 18 előadás és 30 poszter került bemutatásra az 54 fős 
hallgatóság számára. Különösen örvendetessé a fenti eredményt az a körülmény 
teszi, hogy nagy számban vettek részt rajta a különböző egyetemek és főiskolák 
hallgatói. A legsikeresebb hallgatók a Koch Alapítványnak és a MFT-nak 
köszönhetően díjazásban is részesültek: BÁLDI Katalin (PhD kategória), BÓDY 
Adrienn (hallgatói kategória). 

Mind a rendezvények száma (4. ábra - 9,5), mind az összesített résztvevők 
száma ( 5 . ábra - 251), de a taglétszámra vetített résztvevőszám (8. ábra - 2,67) 
tekintetében is a Tudománytörténeti Szakosztályé a pálma. Egyetlen paramétertől 
eltekintve a többi esetben is az élmezőnyben foglal helyet. Mindezek alapján 
elmondható, hogy az elmúlt év legsikeresebb szervezeti egysége volt a 
szakosztály, amihez szívből gratulálok. 

Állandó Bizottságok 

Az Alapszabályban kiemelten szereplő Ellenőrző Bizottság mellett további hét 
bizottság szerepel. Jelentésemben azonban röviden 8 bizottságról kívánok szót 
ejteni. 

Ellenőrző Bizottság 
A bizottság elnöke szinte kivétel nélkül részt vett vagy képviseltette magát 

mind az Elnökségi, mind a Választmányi üléseken. Elmondható, hogy a bizottság 
mindenre kiterjedő ellenőrzéssel és alapos elemzéssel tevékenyen őrködött a 
Társulat szabályos és törvényes ügymenetének fenntartása fölött. Az egyre 
inkább túlszabályozott világunkban irigylésre egyáltalán nem méltó, komoly 
eltökéltséget igénylő tevékenységükért valamennyi tagtársunk köszönete illeti a 
bizottság valamennyi tagját. Részletes beszámolójukból rövidesen valamennyien 
okulhatunk. 

Alapszabály és Ügyrendi Bizottság 
Tevékenységében az elmúlt év apályos esztendőnek minősíthető. Vélemé

nyezte az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét és közreműködött a MTESZ 
Alapszabályának módosítási folyamatában is. Alkalmanként merültek ugyan fel 
nem kellően szabályozott helyzetekre vonatkozó kérdések is, de ezek nem 
állították a bizottság rutinos elnökét megmagyarázhatatlan feladat elé. 

Fegyelmi és Etikai Bizottság 
Szerencsére, az elmúlt évben egyetlen tagtársunk sem érzett indokot, hogy 

panaszával a Fegyelmi és Etikai Bizottsághoz forduljon. 

Gazdasági Bizottság 
A bevezetőben, illetve a pénzügyi helyzet címszó alatt elkövetett szubjektív, 

sőt, talán kontár megjegyzéseimhez nincs hozzátenni valóm, annál is inkább, 
mert rövidesen szakavatott elemzést tár a Tisztelt Közgyűlés elé a bizottság 
elnöke. Minden esetre, szemben az előző bizottsággal, ennek tagjai unalomra 
nem panaszkodhattak. 
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A Földtani Közlöny Szerkesztőbizottsága 
A 130 éves fennállását ez évben ünneplő Földtani Közlöny mindig is központi 

kérdés volt a Társulat életében, mert a leghatásosabb életjeleket a Társulat ezen 
keresztül adja. Bár már a korábbiakban is több szó esett róla, néhány kiegészítő 
megjegyzést itt sem mulaszthatok el megtenni. Örömmel jelenthetem a 
Közgyűlésnek, hogy az elmúlt évben is kiadásra került a Közlöny mind a négy 
füzete. A rendszeres közreadás és az egyes füzetek terjedelmének meg
növelésével együtt járó azon törekvés, hogy minél előbb, minél több tanulmány 
érje el az olvasót, megnövelte a kiadási költségeket is, ami a pénzszűke helyzet
ben likviditási gondokat eredményezett. A Gazdasági Bizottság elemzése alapján 
az elnökség úgy határozott, hogy 150 oldalban maximálja egy füzet terjedelmét 
és javasolta, hogy a következő évben két összevont (300-300 oldalas) füzet 
jelenjen meg. 

A gazdasági helyzetünk javítása érdekében a Gazdasági Bizottság a 
kétfokozatú tagdíj bevezetését javasolta. Miután az emelés különösen azokat 
érinti, akik a Földtani Közlönyt továbbra is kérik, egy űrlap kiküldésével az 
Elnökség az adatfrissítés mellett azt is fel kívánta mérni, hogy a jövőben a 
Földtani Közlönynek mekkora példányszámával kell számolnia. Sajnos, 
tagtársainknak csupán a fele érezte kötelességének, hogy közölje szándékát. 
Ezúton is tisztelettel kérjük azon tagtársainkat, akik még nem tették meg, küldjék 
vissza a kitöltött űrlapokat. 

A fenti gondjainkkal egyidőben felmerült a B5-ös formátumról a kor
szerűbbnek, elvileg gazdaságosabbnak tűnő A4-es méretre történő áttérés 
gondolata is. Az e célból elvégzett gazdasági elemzés eredményeként kiderült, 
hogy az általunk igénybe vett nyomda a maga gépeivel az A4-es méretű, azonos 
tartalmú füzetet nem tudná olcsóbban előállítani, sőt, valamivel drágábban, ezért 
a Szerkesztőbizottság nem dönthetett az A4-es változat mellett. A kiadvány 
folyamatos közreadhatóságát elősegítendő a Szerkesztőbizottság több 
kellemetlen döntés meghozatalára is kényszerült. A tanulmányok számának 
csökkenését elkerülendő korlátozni kellett a tanulmányok terjedelmét, és -
reméljük ideiglenesen - fel kellett adnunk az előző évben megjelent publikációk 
jegyzékének hagyományosan évente történő közreadását. 

Ugyanakkor a Földtani Közlöny színvonalának növelése érdekében újra 
fogalmazta a Szerkesztőbizottság a szerzői előírásokat, irányelveket, de a 
lektorokkal szemben is nehezebb követelményeket támasztott. A Közgyűlést jó 
alkalomnak találom, hogy megköszönjem a Szerkesztőbizottság tagjainak a 
folyóirat megmentésében, egyúttal minőségi színvonalának emelése érdekében 
kifejtett valóban aktív, konstruktív közreműködését. Kiemelt köszönet illeti P I R O S 
Olga technikai szerkesztőt a gyakran kellemetlenséggel is járó feladatainak 
lelkiismeretes és következetes, az időütemezést is tartani tudó ellátásáért. A 
szerzők irányában esetenként megmutatkozó toleránsabb magatartásunk szen
vedője K R I V Á N N É H O R V Á T H Ágnes, akinek ugyancsak köszönettel tartozunk. 

Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 
A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága aktív nemzetközi tevékenységet 

folytatott; képviseltette magát a Horvát Geológusok Kongresszusán, a Lengyel 
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Földtani Társulat vándorgyűlésén, az Erdélyi Magyar Műszaki-tudományos 
Társaság II. Konferenciáján, a II. Székelyföldi Geológustalálkozón és Románia 
Földtani Társulatának Szimpóziumán. Helyreállította a kapcsolatot a Szerb 
Földtani Társulattal és oroszlánrészt vállalt a Magyar Földtudományi Szak
emberek V világtalálkozójának megszervezésében is. A Társulat nehéz anyagi 
helyzete ellenére sikerült fenntartani tagsági viszonyunkat szakmánk különféle 
nemzetközi szervezeteiben (lásd a korábbi oldalakat). 

Ifjúsági Bizottság 
Megfelelő aktivitás hiányában több ciklussal korábban kimaradt a Társulat 

alapszabályából az Ifjúsági Bizottság. Úgy vélem, nekünk, az idősebb 
generációnak nem lenne ellenünkre, ha a mai Márciusi Ifjak ismét felvennék a 
zászlót és javasolnák az Elnökségnek az Ifjúsági Bizottság ismételt megalakítását, 
amelyet végső soron a Közgyűlés hivatott jóváhagyni. Engem személy szerint 
ennek indokoltságáról - egyebek mellet - teljes mértékben meggyőzött az Ifjú 
Szakemberek Ankétja iránt megmutatkozó fokozódó érdeklődés. Itt kell 
felsorolnom a tavalyi ankét nyerteseit: Elméleti kategóriában 1. V A R G A Andrea, 2. 
K O V Á C S K I S Viktória, 3. B E N K Ő Krisztina, Gyakorlati kategóriában 1. J U R A N I T S Judit, 
poszter kategóriában 1. Sürő László, H O M O K I Erika, B A R O S S Zoltán, J U H Á S Z Csilla, 
N É M E T H Norbert. 3. S Z A B Ó Zsófia. A MÁFI különdíját Kiss Ada és G E L L É R T Balázs, 
a MOL Rt. különdíját V A R G A Andrea kapta. Az aktivitás további bizonyítéka, hogy 
szinte kizárólag körükből kerültek ki az olaszfalui alapszelvényeket rendbe hozó 
brigád tagjai is. Nevüket már olvashatták a Földtani Közlönyben is. 

A Választási Bizottság jelenleg hosszabb szabadságon van, melyet a mai két 
választás sem zavart meg komolyabban. 

A Társulat központi fórumán még el nem hangzott elmúlt évi rangosabb kitüntetések 

P A N T Ó György tagtársunk, az MTA X . osztályának elnöke március 15-én 
Széchenyi Díjat, N É M E D I V A R G A Zoltán tiszteleti tagunk a Magyar Kultúra Napján 
Szentgyörgyi Albert Díjat, K L E B Béla tagtársunk Apáczai Csere János Díjat kapott. 
B É R C Z I István tiszteleti tagunk MTESZ Díjban részesült, míg H Á M O R Géza 
tiszteleti tagunkat az Osztrák Földtani Társulat választotta levelező tagjává. 
Utólag is szívből gratulálunk a kitüntetetteknek. 

Tisztelt Közgyűlés! A főtitkári beszámoló nem zárulhat az elnökségi hálás 
köszönetnek a Társulat két napszámosának szóló kifejezésre juttatása nélkül. Ezt 
a kifejezést már tavaly is használtam, és már akkor sem indokolatlanul. Sajnos, 
azóta az indokok nem gyengültek, hanem erősödtek. Restellkedve mondom, 
hogy Társulatunk iránti elkötelezettségük tartja őket még mindig nálunk, és 
szomorú, hogy jelenleg nem tudjuk hálánkat még aprópénzre sem váltani. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a főtitkári jelentést elfogadni szíveskedjék. 


