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Főtitkári jelentés a Magyarhoni Földtani Társulat 
2002. évi tevékenységéről 

C S Á S Z Á R Géza 

Tisztelt Közgyűlés, Kedves Kollégák, Hölgyeim és Uraim! 

Nem kétséges, hogy öregszem, de attól tartok, nem pusztán erre vezethető 
vissza az az érzésem, hogy az elmúlt év sem volt könnyebb a megelőzőnél. 

Az általános helyzetről 

Nem állítható, hogy a világgazdaság és benne a magyar gazdaság az elmúlt 
évben csúcsokat döntött volna, sőt, a fejlődés ü teme kívül és belül egyaránt 
csökkent. 'Globalizálódó, más tekintetben viszont polarizálódó világunkban a 
feszültségek tovább növekedtek a fejlett és fejlődő vagy fejletlen országcsoportok 
között. Különösen veszélyessé a helyzetet az a körülmény tette, hogy az utóbbi 
csoportba nyersanyagokban, különösen szénhidrogénekben gazdag országok is 
tartoznak. Igazán katasztrofálissá azonban a helyzetet az a körülmény teheti, 
teszi, hogy az esetenként csupán bizonyos mérvű gazdasági feszültséget a politi
kai szembenállás hatványozottan megnöveli, nyomorba taszítva a nyersanyag
ban gazdag országokat is, miközben ebből is adódóan a fejlett világ túltermelési 
gondokkal küzd. 

Sajnos, az sem állítható, hogy a magyar gazdaság valaha is igényelni fogja a 
geológiától azokat a nyersanyagokat, amelyeket közel másfél évtizeddel ezelőtt 
megszűnt igényelni, és amelyek a geológiával foglalkozó szakembereket, s ezen 
keresztül a Magyarhoni Földtani Társulatot is feladattal látták el. Tudom, hogy 
ezzel n e m mondtam újat senkinek, és valószínűleg a következő kijelentéssel sem 
fogok: keressük ugyan a szakma nehéz helyzetéből a kivezető utat, de a meg
felelő megoldást eddig nem találtuk meg. El kell fogadnunk, hogy a szűkebb 
szakterület a korábbi időben támasztott igényekkel soha többé nem fog talál
kozni. Ugyanakkor nekem személy szerint az utóbbi években egyre inkább fixa 
ideámmá vált, hogy még a hagyományos területen sem aknáztuk ki azokat a 
kézenfekvőnek tűnő lehetőségeket, amelyek pedig lendíthetnének mind a 
szakemberek, mind Társulatunk helyzetén. Beindult és a tervek szerint tovább 
kell gyorsulnia az autópálya-építésnek, ami óriási volumenű beruházást jelent. A 
régészekhez hasonlóan nekünk is mindent meg kellett volna, meg kellene ten
nünk ahhoz, hogy a közvetlen gazdasági előnyök kiaknázásának elmaradása 
mellett - a kulturális és a környezetvédelmi tárca, valamint az idegenforgalmi 
ágazat bevonásával - elfogadtassuk a Gazdasági Minisztériummal azt a nyilván
való tényt, hogy a munkák során pótolhatatlan természeti értékek semmisülnek 
meg. Ezek az értékek a hazai földkéreg történetét, az egykori élővilág nyomait, 
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maradványait a jelenségek dokumentálásán és a leletmentés révén segíthetnék 
közkinccsé tenni, azon túlmenően, hogy egyúttal a természettudományos szem
léletet is segítenék erősíteni. A nagyobb méretű, kellően látványos jelenségeket a 
pálya menti parkolókban kiképzett nyíltszíni földtani múzeumokban lehetne 
kellő rajzos és szöveges ismertetőkkel ellátva bemutathatóvá tenni, esetenként az 
archeológusokkal összefogva. Engedjék meg, hogy egy másik, ezzel összefüggő 
példát is említsek. Nem kétséges, hogy a természetet az emberi tevékenység által 
növekvő mértékű veszélyeztetettségből adódóan az emberek nagy csoportjánál 
fokozni fogja a természet iránti érdeklődést és annak megóvására való törekvést. 
Ebben benne foglaltatik a földtörténet kövült eseményei iránti érdeklődés is. El 
kellene érnünk, hogy a természeti turizmusnak az élő és az élettelen világ jelen
ségeit egyaránt magyarázni tudó szakavatott kalauzai legyenek. Ez ismételten 
egy, a korábbiaktól eltérő szemléletet, más diszciplínákkal történő összefogást 
igényel. Ez utóbbi kérdéskör megoldása az egyetemi és a környezetvédelmi
természetvédelmi tárca szakembereinek feladata, míg az előbbinek a megoldása 
- ami egyúttal a szakma érdekérvényesítő képességének minimális mértékű 
visszaszerzését is jelentené - egyértelműen a földtan legfelső hatalmi szerveinek 
dolga lenne már évek óta. Ebben a kérdésben az elmúlt években leírtak, sajnos, 
ma sem veszítettek semmit érvényességükből. 

Ezúttal sem mehetek el szó nélkül amellett a tény mellett, hogy társulatunk 
tagja a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének. Az új elnök 
tevékenységének ismeretében legutóbbi jelentésem még reménysugár felvillaná
sát jelezte. Sajnos, egy év nem volt elegendő arra, hogy a MTESz kilábalni látsza
na a helytelen szemléletű, egyesület-ellenes vezetés által megásott gödörből. 
Talán még a pénzügyi gondoknál is nagyobb, hogy ma már nem érzem az esélyt 
az egyesületbarát MTESz létrehozhatóságának. Ez is megerősíthet bennünket a 
korábban hozott azon döntésünk indokoltságában, hogy élve törvény adta 
jogunkkal benyújtottuk igényünket a Társulat által kizárólagosan használt Fő 
utcai ingatlan-részre, vagyis a három kis szobára és a 7 m 2 -nyi raktárra az alag
sorban. Azért mindehhez hozzá kell tennem, hogy komoly és mélyenszántó 
elemzések hangzanak el a MTESz különböző bizottságaiban (Gazdasági, Vagyon-, 
Alapszabály), melyek munkájában B A K S A Csaba tagtársunk és Z I M M E R M A N N 
Katalin ügyvezető titkár vesz részt rendszeresen. Hosszúra nyúlna ezeknek a 
kérdéseknek a kellő mélységű elemzése, ezért összefoglalóan csak annyi 
mondható, hogy abban a 8-10 egyesületben, amelyeknek vezetői, akik egyáltalán 
átlátják a helyzetet és egyesületeik érdekeit tartják szem előtt, a korábbiaknál 
céltudatosabb megfogalmazások is elhangzanak. 

A taglétszám alakulásáról 

Nem állíthatom, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat különböző ügyekben 
megszabott határidőit mindenkor maradéktalanul betartottam, ezért nem is 
vettem túlságosan komolyan a tagság megújítását, megerősítését és számos 
egyéb kérdést is tartalmazó kérdőívére adott válaszok nagyon alacsony (559 fő) 
voltát, ami még az 50%-ot sem érte el. Az 1 évvel később, a helyzetet mélyebben 
argumentáló kísérőlevéllel ellátott kérdőívre további válaszok érkeztek (nap-
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jainkig 870, vagyis a tagság 73%-a), de még mindig tekintélyes a nem válaszolók 
száma. Az 1998-2002. közötti létszámhelyzetet mutató 1. ábrán a 2001. évi 
adatokhoz képest 2002-ben kis mérvű átrendeződés mellett (nőtt a nyugdíjas, 
ugyanakkor csökkent az aktív és diák tagjaink száma is), sajnos, valamelyest 

1. ábra. A Magyarhoni Földtani Társulat taglétszámának alakulása 1998-2002. között 

csökkent összlétszámunk is, amely ma 1185 főt tesz ki. A területi szervezetek (2. 
ábra) és tudományos szakosztályok (3. ábra) taglétszámában is mutatkozik kisebb 
átrendeződés, ami tükrözi a geológus társadalmon belüli területi és szakterületi 
változásokat. A területi szervezetek között csak a Budapesti T. Sz. növelte taglét
számát 1%-kal, míg az Észak-magyarországi és a Dél-dunántúli T. Sz. közel 1%-át 
veszítette el tagságának. A tudományos szakosztályok között a legnagyobb 
veszteség az Őslénytani-Rétegtani szakosztályt érte, ahol a 17%-os 2001. évi adat 
15% alá esett. Kisebb mérvű a csökkenés az Agyagásványtani Szakosztály 
esetében, ahol a korábbi évi 6%-kal szemben tavaly év végén nem érte el az 5%-ot 
sem. Ugyanakkor közel 2%-os a növekedés a Mérnökgeológiai és Környezet
földtani és 1%-ot meghaladó a növekedés a Tudománytörténeti Szakosztály 

2. ábra. A Magyarhoni Földtani Társulat tag
létszámának területi szervezetenkénti meg
oszlása 2002-ben. Rövidítések: ALF: Alföldi 
Területi Szervezet, BUD: Budapesti Területi 
Szervezet, DÉD: Dél-dunántúli Területi Szer
vezet, É M O : Észak-magyarországi Területi 
Szervezet, KÉD: Közép- és Észak-dunántúli 
Területi Szervezet 

esetében. A taglétszámcsökkenésnek, sajnos, jelentékeny részét jelenti az a kör, 
amelynek tagjait már nem lesz módunk meggyőzni arról, milyen fontos nekünk 
minden tagtársunk. Az elmúlt évben örökre távoztak sorainkból az alábbiak: 
H A J D Ú József, JÁKi Rezső, M A K A R A Károlyné, R E I C H Lajos, és a közelmúltban P É C S I 
Márton tagtársunk. Emléküknek adózzunk 1 perces néma felállással. 

A létszámhelyzetünkre vonatkozó áttekintés nem lenne teljes és igaz sem, ha 
nem tárnám a Tisztelt Közgyűlés elé azon szomorú tényt, hogy, az 1185 fős 
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3. ábra. A Magyarhoni Földtani Társulat taglét
számának tudományos szakosztályonkénti meg
oszlása 2000-ben. Rövidítések: AAS: Agyag-
ásványtani Szakosztály, AFT: Általános Földtani 
Szakosztály, AGE: Ásványtan-Geokémiai Szak
osztály, GSZ: Geomatematikai és Számítás
technikai Szakosztály, MKF: Mérnökgeológiai és 
Környezetföldtani Szakosztály, ŐRÉ: Őslény-
tani-Rétegtani Szakosztály, TTÖ: Tudomány
történeti Szakosztály, OKÖ: Oktatási és Köz
művelődési Szakosztály 

tagságunkból 239 fő tagságát a tagsági díj befizetésének 2000 óta történő elmara
dása miatt fel kellett függesztenünk. Közöttük 117 az aktív, 107 a diák és mind
össze 15 a nyugdíjas. Ebből az a kellemetlen következtetés vonható le, hogy 
tagtársaink nem elhanyagolható része (főként aktív és diák tagjaink) vagy nem 
értette meg, milyen fontos a több mint másfélszázados Társulatunknak minden 
tagtársunk támogatása, vagy - ami még ennél is szomorúbb - teljesen közömbös 
annak sorsa iránt. Természetesen, senkit nem kényszeríthetünk arra, hogy évente 
tegye be „péter filléreit" a Társulat perselyébe, de azt igen is szeretném, ha min
denki végiggondolná, nem fogja-e hiányát érezni, ha nem veheti több-kevesebb 
rendszerességgel kézbe az eljövendő eseményekről tudósító Hírlevelet, vagy 
nem lesz lehetősége a többnyire magyar nyelvű Földtani Közlöny számaiban 
tájékozódni arról, milyen új eredmények születtek hazai földön az utóbbi időben 
az őt közelebbről érintő szakterületen. Talán az sem közömbös, hogy nem lesznek 
társulati összejövetelek sem, ahol a csiszolás r eményében próbálhatja ki 
mindenki még kellően ki nem érlelt modelljeit vagy átgondolatlan ötleteit. Nem 
kisebbről van tehát szó, mint a Társulat sorsáról, megéri-e a bicentennáriumot, 
vagy érdektelenségünk következtében néhány éven belül fölszámolásra kerül. 
Ne gondolja tehát senki sem, hogy rajta nem múlik, mert ha sokan gondolják így, 
az a Társulat halálához vezet. Önkritikusan hozzá kell azonban tennem, hogy 
nekünk, helyesebben az új Elnökségnek is újra át kell gondolnia, megtett-e 
mindent annak érdekében, hogy újra vonzóvá tegye a geológusok számára a 
Társulatot. 

Pénzügyi és gazdasági helyzetünkről, áttekintőleg 

Az alábbiakban kissé sajátos szemszögből kívánom áttekintem a fenti alcím alá 
tartozó kérdések egy részét. Első pillantásra örömre látszik okot adni az a 
körülmény, hogy valamelyest javult a pénzügyi helyzetünk. Ugyanakkor a 
mérlegünk még mindig negatív. Formailag a legnagyobb tétel a rendezvények 
árbevétele, de ezekkel, sajnos a kiadások is majdnem azonos mértékben nőttek. 
A tekintélyesebb érdemi árbevétel a megemelt tagdíjakból származik, ami nem 
kis mértékben abból adódik, hogy a külön felszólítás hatására sokan rendezték 
több éves adósságukat, ami valószínűleg már jövőre nem, vagy csak elhanya
golható mértékben fog megtörténni. Igaz ugyan, hogy a Magyar Rétegtani 
Bizottságnak az évek során rekultivációs munkákhoz elkészített szakvéleményei 
után rétegtani kiadványok finanszírozására szánt jelentősebb összeg pénzügy-
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technikai okokból kezelésre átkerült a MÁFI-tól a MFT-hoz, de ennek az 
összegnek csupán szerény kamatai és a jövőben akkumulálódó bevételeknek is 
csupán kezelési költsége fogja növelni a társulat bevételét. Az egyetlen igazi 
öröm, amit a pénzügyi helyzettel kapcsolatban jelenthetek a Tisztelt Közgyűlés
nek, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismételten rekordot döntött a tagtársaink 
adójának 1%-ából befolyt összeg, amely ezúttal 921 eFt-ra nőtt. Ezt az alkalmat is 
m e g kell ragadnom, hogy megköszönjem mindazoknak, akik az indokolt 
lehetőségek széles köréből társulatunkat jelölték meg kedvezményezettként. 
Remélem, ez a tendencia megmarad, és a következő főtitkár is megismételheti az 
előző két mondatot. 

A kiadások sorában messze a legnagyobb összeg a rendezvényi költség. Bár az 
előző évihez képet 300 eFt-tal csökkent, de még így is a 3. legnagyobb kiadási tétel 
a kiadványokkal kapcsolatos összeg, amely 3.154 eFt. Ez az összeg magába 
foglalja a Földtani Közlöny technikai, tördelési és nyomdai költségeit, valamint a 
4 Hírlevél költségeit is. 

A kiadások sorában 2. helyet foglalják el a bér és járulékköltségek, amelynek 
összege az előkelő helyezés ellenére - a hozzá tartozó munka volumenét is 
figyelembe véve - méltánytalanul szerénynek kell tekinteni. Kedves munka
társunk, S I M O N Edit, aki emberemlékezet óta intézi a gazdasági ügyeinket, a 
Társulat érdekeit is szem előtt tartotta akkor, amikor nyugdíjba vonulásáról és 
félmunkaidős ügyintézéséről döntött. 

Központi rendezvények 

A Társulat életének évente az egyik legrangosabb eseménye a Vándorgyűlés, 
amely, ha jól átgondolt, akkor azért is kiemelkedő fontosságú, mert bár kirán
dulása mindig jól körülhatárolt területhez kötött, de tematikusán a szokásos 
rendezvényeknél általánosabb érvényű. Úgy vélem, i lyennek tekinthető az 
elmúlt évi vértesi Vándorgyűlés is, amelynek megrendezését a MÁFI hosszú idő 
- 90 év - térképezési szünet után elvégzett terepi felvételező munkája során 
szerzett számos új ismeret tette indokolttá és aktuálissá. A 3 napos rendezvény 
címében hegységeink és medencéink viszonyának vizsgálatát, elemzését hirdette 
meg. A bodajki Vén Diófa szállodában megtartott előadóülésen az 55 résztvevő 
21 , változatos, de többségében a Vértes és előtereinek kapcsolatát vizsgáló témájú 
előadást hallgathatott és 4 posztert tekinthetett meg. Az 1 napos előadóülést 
követő 2 napos kiránduláson a triásztól a kvarterig terjedő képződményekkel 
kapcsolatos új felismerésekkel szembesülhetett - szakszerű vezetés mellett (3 
terepi előadás). A sikeres rendezvény kitűnő hangulatát még a kirándulást 
elmosással fenyegető fergeteges záporeső sem tudta elrontani. Szerencsésen 
csatlakozott a Vándorgyűléshez a megelőző napon az Er-Petro által kezdemé
nyezett és anyagilag is támogatott modern térképezési módszernek a terepi 
bemutatása. Ennek lényege a helyszíni számítógépes adatrögzítés, amely a 
tematikusán kidolgozott programcsomag alapján kiküszöbölni, de legalábbis 
csökkenteni hivatott a szubjektív megfigyelések során születő adatbázisok 
hiányosságait, hibáit. Ennek a bemutatónak az egyetemi és PhD hallgatók 
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körében volt a legnagyobb, egyértelműen pozitív visszhangja. A Vándorgyűlés 
sikere B U D A I Tamást és munkatársait dicséri. 

Az elmúlt évben a legnagyobb tömeget, 165 főt megmozgató rendezvény a 
H U N G E O keretében szerveződött G E O - 2 0 0 2 volt. A magyar származású, 
he lyesebben magyarul beszélő földtudományi szakembereket megszólító 
összejövetel újabban minden második évben kerül meghirdetésre. Ezúttal a 
Sopronból kiinduló kirándulások - egy elő- és két utókirándulás - Nyugat-
Magyarország (Soproni- és Kőszegi-hegység) területére és részben az Alpok 
keleti elvégződésének bemutatására irányult. A kirándulásnak 205 résztvevője 
volt. A rendezvény mentora a szervezet új elnöke: K O R P Á S László volt. 

Az MGSz-szel közösen szervezett Partfal Konferencia folytatását jelentő 
Földtani Veszélyforrások Konferencia az előzőkhöz hasonlóan változatlanul nagy 
siker volt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy ezúttal is mintegy 
120 fő körül volt a regisztrált résztvevők száma. Talán még ennél is fontosabb, 
hogy közöttük az önkormányzatok képviseletében 38 polgármester, műszaki 
szakember volt jelen. Emellett 34 tervező, kivitelező cég és 9 egyetem, illetve 
közhivatal is képviseltette magát. Úgy látom, évek óta ez a legsikeresebb fórum, 
ahol a geológia az esély reményével mutatkozhat be a tevékenységét igénylő 
önkormányzatok és kivitelezők előtt. Köszönet és elismerés illeti a rendezvény 
állandó házigazdáját, O S Z V A L D Tamást. A rendezvény egyetlen fogyatékossá
gaként említhető, hogy ezúttal nem sikerült a döntéshozatalban résztvevő ható
ságok érdeklődését kellőképpen felkelteni. 

Központi szervezésű volt a K O V Á C S Sándor által kezdeményezett és vezetése 
mellett realizálódott szerbiai-boszniai földtani kirándulás, 36 fős részvétel mellett. 

Ugyan az Őslénytani-Rétegtani Szakosztály szervezésben és lebonyolításában 
valósul meg az évek óta nagy létszámú, ezúttal 77 fős Őslénytani Vándorgyűlés, 
de a szervezők kérésére az Elnökség nagyrendezvény rangjára emelte azt. A 
pásztói székhelyű vándorgyűlésen 16 előadás mellett 34 poszter került bemu
tatásra. A rendezvény jelentőségét nagymértékben növeli az a körülmény, hogy 
ez a társulati esemény vonz a legnagyobb egyetemi hallgatói kört, nem kis 
mértékben azért is, mert ezeken egyúttal megmérettetésre is sor kerül. Külön 
elismerésben részesültek a legjobb posztert kiállító hallgatók. Az elmúlt évben 
ebben a kitüntetésben M A G Y A R I Enikő, P A Z O N Y I Piroska, és J U H Á S Z Imola (PhD 
hallgatói kategória), ill. Ősi Attila, Kocsis László és F O D O R Rozália (hallgatói 
kategória) részesült. 

Területi szervezetek és tudományos szakosztályok rendezvényei 

Ezúttal is az elmúlt évben bevezetett módszert kívánom alkalmazni a területi 
szervezetek és szakosztályok tevékenységének jellemzésére. Az értékelési mód 
lényegét röviden ezúttal is ismertetem. Amennyiben a M F T szervezeti egységei 
valamely más szakosztállyal vagy területi szervezettel közösen szervezi a 
rendezvényt, úgy annak minden alapparaméterét a társulati rendezők számával 
elosztva tartjuk nyilván. Nem vonatkozik ez ugyanakkor más, külső szerveze
tekkel tör ténő közös rendezés esetére, hiszen i lyenkor már külsőket is 
megmozgat , tehát effektive növeli a témakör beágyazottságát, ami - megítélésem 
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szerint - a mai helyzetben egyik fontos célja lehet tevékenységünknek. Ezzel 
szemben az előbbi esetben ilyesmiről szó sincs, hiszen csak a társulaton belüli 
köröket mozgatjuk meg, bár valamelyest táguló érdeklődési körben. Ha itt nem 
alkalmaznánk ezt a módszert, akkor a rendezők számának növelésével, érdemi 
munka nélkül, elismerést nyújtó pontokat biztosítanánk a többi szervezeti 
egységnek. Más szóval minden szervezeti egységnek kitűnő lenne a statisztikája, 
miközben mindenkinél ugyanaz a 20 fő je lenne meg, teljesen eltorzítva, hamissá 
téve a képet. 

Területi szervezetek rendezvényei 

A területi szervezetek alapadatai (4-6. ábra) között is előfordulnak jelentősebb 
különbségek, de a csoport összességében viszonylag kiegyenlítettnek tekinthető. 
Közöttük mindhárom alapmutató tekintetében az Alföldi Területi szervezet viszi 
el a pálmát a 7,5 rendezvényszámmal (4. ábra), 192 fős teljes résztvevői körrel (5. 
ábra) és 26,5 összesített előadásszámmal (6. ábra). Egyetértek önértékelésükkel, 
amely szerint az előző évekhez viszonyítva némi pezsdülés tapasztalható a 
szervezet eletében. Ebben a felpezsdülésben meghatározó szerepet játszik az 
egyetemek aktivizálódása. További aktivizálódásuk akadályát továbbra is az ipari 
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4. ábra. A területi szervezetek és tudományos szakosztályok 2002. évi rendezvényeinek száma. (A 
rövidítések magyarázatát lásd a 2. és a 3. ábránál.) 
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5. ábra. A területi szervezetek és tudományos szakosztályok 2002. évi rendezvényein résztvevők 
összesített létszáma. (A rövidítések magyarázatát lásd a 2. és a 3. ábránál.) 
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6. ábra. A területi szervezetek és tudományos szakosztályok 2002. évi rendezvényein elhangzott 
előadások összesített száma. (A rövidítések magyarázatát lásd a 2. és a 3. ábránál.) 

szakemberek elfoglaltsága, valamint az utazási nehézségek okozzák. A kons
tansnak tekinthető taglétszámuk mellett szerencsésen választották meg két 
rendezvényük során a társszervezőket. Ezúttal is meg kell említeni, hogy tevé
kenységük szervezéséhez és lebonyolításához nem veszik igénybe a M F T 
szerény költségvetésének támogatását sem. 

Nincs könnyű helyzetben a Budapesti Területi Szervezet, amely összesen két 
rendezvényét ezúttal is az Általános Földtani Szakosztállyal közösen hozta létre. 
A többi területi szervezettel ellentétben a budapestinek nincs igazán vonzás
körzete, ezért hiányzik is a közös érdeklődést jelentő cement. A valóságban ez 
csak annyi t j e len t , hogy a legtöbb geológus je lenleg Budapes ten él, de 
érdeklődési köre inkább tematikus. 

A Dél-Dunántúli Területi Szervezet a mindössze két rendezvénye ellenére is 
f igyelemre mél tó e redményeke t mutató évet tudhat maga mögött ; a 
szakosztályokat is beleértve náluk volt a legnagyobb az egy rendezvényre eső 
résztvevő szám (7. ábra), és a területi szervezetek között ők érték el az egy 
rendezvényre eső legnagyobb előadásszámot (10. ábra). 

A lassan egy évtizede nehéz helyzetben lévő Észak-Magyarországi Területi 
szervezet komoly erőfeszítéseket tesz a talpon maradás érdekében. Rendez
vényeik során jól ötvözték az előadóülést a terepbejárással. A tagok fásultságára, 
kiábrándultságára utaló mondataik után jól eső érzés volt olvasni Kiss Péter titkár 
alábbi önértékelő mondatait. „Az elmúlt három év újra bebizonyította, hogy a 
nehéz gazdasági helyzet, a térség bányabezárásai ellenére él még az igény arra, 
hogy megismerhessük egymás eredményeit, gondolatait, munkáját. Ezt a célt jól 
megvalósíthatjuk a Társulat keretein belül, időt szakítva arra, hogy a szakmai 
eredményeket is kicserélhessük egymással." Munkájukat ők közepesnek, én jó -
közepesnek minősí teném (4-6. ábra). 

A Közép és Észak-Dunántúli Területi Szervezet - a „Kő az építészetben" címen 
meghirdetett szakmai fóruma, bizonyult kiemelkedő eseménynek, ahol a 12 
előadást 74 hallgató kísérte figyelemmel. A területi szervezetnek e tárgykör évek 
óta visszatérően sikeres témája. A legutóbbin már olasz és szlovén előadó is 
vállalt szerepet. A területi szervezet vezetői úgy ítélik meg, hogy az egytémájú 
előadóülések lehetősége a bányászat, és egyúttal a geológia csökkenő alkal-



Főtitkári jelentés 177 

mazása miatt csaknem kizártnak tekinthető. A még működő bányák túlnyomó 
többsége felszíni művelésű, és majdnem kizárólag az építőiparban használatos 
ásványi nyersanyagot termel ki. A megváltozott körülményekhez való alkal
mazkodás jegyében célszerűnek látják az alkalmazott földtan „és társterületei" 
számára nagyobb lehetőséget biztosítani az e lőadóüléseken. Szomorúan 
állapítják meg, hogy az egyetemi diákság a térségben nem mutat érdeklődést a 
társulat iránt. A felismerés jó , ezt követően valószínűleg a szükséges lépést is meg 
fogják találni a kérdés megoldásához, bár azt hozzá kell tennem, a helyzetet 
nehezít i , hogy nincs a térségben geológusképzés. A rendezvényekre eső 
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7. ábra 
átlaga 

7 

6 

. A területi szervezetek és tudományos szakosztályok 2002. évi rendezvényeire eső résztvevők 
(£ résztvevő/rendezvényszám). (A rövidítések magyarázatát lásd a 2. és a 3. ábránál.) 
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8. ábra. A területi szervezetek és tudományos szakosztályok 2002. évi rendezvényein a náluk regiszt
rált taglétszámra vetített összesített résztvevők száma (L résztvevő/regisztrált tag). (A rövidítések 
magyarázatát lásd a 2. és a 3. ábránál.) 

résztvevők átlaga (7. ábra)magas, míg a rendezvényekre vetített előadásszám 
tekintetében (8. ábra) a területi szervezetek között vezető helyet vívott ki. 

Tudományos szakosztályok rendezvényei 

A korábbi évekhez hasonlóan, de talán kevésbé feltűnő módon már az 
alapadatok tekintetében is nagyságrendi különbségek mutatkoznak (4-6. ábra). 
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Az Agyagásványtani Szakosztály a rendezvényekre eső résztvevők átlaga (7. ábra) 
tekintetében kiemelkedő eredményeket könyvelhet el, különösen, ha figyelembe 
vesszük, hogy nagyon kis regisztrált taglétszámú szakosztályról van szó. Most 
már elmondható, hogy jól bevált a koncepciójuk, amely szerint a ritkább, de 
egész napos előadóülés egy aktuális témában jobban megmozgatja az érintett 
szakembereket, mint a kevés számú előadást tartalmazó gyakori ülés. Jó példája 
ennek a VII. Nemzetközi Alginit Szimpózium, amelynek létrehozásában fontos 
szereplők voltak. A szakosztály rendezvényei rendszerint rokon szakmák 
szervezeteivel közösek, ezért jó összekötő kapcsot j e len tenek a geológus 
szakmán kívüli területek felé, tehát egyúttal missziós szerepkört is betöltenek. A 
szakosztály kitűnő nemzetközi kapcsolatokat ápol. Alapító tagja a Közép-európai 
Agyagásványtani Csoportok Társulatának és tagja az Európai Agyag Csoportok 
Asszociációjának (ECGA) is. Az előbbi szervezet következő konferenciáját 
(Middle European Clay Conference) 2004-ben Magyarország rendezi. Sikeres 
nemzetközi tevékenységéért méltán illeti elismerés a szakosztályt. 

Létszámát tekintve a szakosztályok között változatlanul a legtekintélyesebb az 
Általános Földtani Szakosztály, amelynek alapadatai a közepesek közé tartoznak 
(4. és 5. ábra). Annak ellenére jelentős a rendezvényszám, hogy gyakran szervezik 
üléseiket és terepi rendezvényeiket más társulati szakosztállyal vagy területi 
szervezettel. Regisztrált tagjaikhoz mérten viszonylag szerény a résztvevők 
összlétszáma és nem túl nagy az előadások száma sem. Kiemelkedő érdeme a 
szakosztálynak a szerbiai terepbejárás megszervezése. Az Altalános Földtani 
Szakosztály és a Budapesti Területi szervezet tagságának nagymérvű azonossága 
és a rendszerint közös rendezvényeik alapján a szakosztályi titkár megfontolásra 
javasolja valamelyik egység törlési lehetőségének alapszabály módosítással 
történő megteremtését. Megítélésük szerint a törlés elsősorban a Budapesti 
Területi Szervezet ese tében lenne különösen indokolt . Érvei valóban 
megfontolást érdemelnek, de a Budapesti Területi szervezet törlésével egy 
rendszert borítanánk fel, ugyanis jelenleg minden tagnak meg kell neveznie egy, 
de csak egy területi szervezetet, míg tagtársaink több szakosztálynak lehetnek 
tagjai. 

Hagyományosan gyakori az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály esetében is a 
különböző társszakosztályokkal együttes szervezésű rendezvény, talán e 
tekintetben náluk a legszélesebb a társrendezői kör. Most már sajnálom, hogy 
korábban nem figyeltem fel arra, hogy ennek is lehetne egy mérőszámát képezni, 
amely jól jelezheti, hogy egy szűkebb szakterület milyen mélyen ágyazódik be a 
geológia különböző ágaiba. Folyton egy találó közkeletű kifejezés jut erről 
eszembe, de majd csak a szalonképes változatát kívánom papírra vetni. Jelentős 
ennek a szakosztálynak is a nemzetközi kapcsolata: Társulatunkat ők képviselik 
az IMA-ban (Nemzetközi Ásványtani Szövetség). Előadóüléseit a korábbi 
gyakorlatuknak megfelelően, rendszerint adott tematikára felfűzve, kiegyen
súlyozott módon szervezik. 

A Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztálynak az elmúlt évben 
elmaradt ugyan a tervezett VIII. Geomatematikai ankétja, de így is akadt 56 
résztvevőt megmozga tó ülése. Az elhangzot t e lőadások számára vetített 
résztvevők száma ennél a szakosztálynál kiemelkedően nagy (9. ábra). Elhatá-
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9. ábra. A területi szervezetek és tudományos szakosztályok 2002. évi rendezvényein elhangzott 
előadásszámra vetített résztvevők száma (X résztvevő/X előadás). (A rövidítések magyarázatát lásd a 
2. és a 3. ábránál.) 
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10. ábra. A területi szervezetek és tudományos szakosztályok 2002. évi rendezvényeire vetített 
előadásszám (£ előadás/Z rendezvényszám). (A rövidítések magyarázatát lásd a 2. és a 3. ábránál.) 

rozott politikájuknak megfelelően minden évben rendeznek szakülést valamely 
egyetemen azzal a céllal, hogy hatékonyabban vonhassák be a munkába az ilyen 
jel legű tevékenységre leginkább fogékony ifjúságot. A hiányos adatközlés 
birtokában azt mondhatom, hogy a szakosztály jó közepes évet zárt, amiből egy 
momentum mindenképpen kiemelést érdemel. Journal of Hungarian Geo-
mathematics címmel az elmúlt évben létrehozták az internetes folyóiratukat, ami 
első a Magyarhoni Földtani Társulaton belül. 

A Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály mind létszáma, mind 
aktivitása tekintetében felfelé ívelő pályát mutat. Az elmúlt évben is egyik 
legaktívabb szakosztályunk volt 13 rendezvényével (4. ábra) és 324 fős összesített 
résztvevői létszámával (5. ábra). Az előadásszám tekintetében (21) ugyan a 
középmezőnyben foglal helyet, de ennek legfőbb oka az, hogy rendezvényeinek 
majdnem a fele (6) feltárás ill, munkahely látogatás volt, ahol mindenütt csupán 
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egy e lőadóval számoltam. Ehhez járul m é g az a körülmény, hogy két 
rendezvényük esetében nem adták meg az előadásszámot. 

Az Oslénytani-Rétegtani Szakosztály az elmúlt évben szakított korábbi 
gyakorlatával és megszűnt egyrendezvényes szakosztály lenni, amennyiben egy 
előadóülést is szervezett és közreműködöt t egy terepi programban is. 
Mindazonáltal az igazán kiemelkedő rendezvényük az elmúlt évben is az 
Őslénytani Vándorgyűlés volt 77 fős részvételi számmal. A poszterekkel együtt 
kiugróan magas a szakosztály összesített előadásszáma (53 - 6. ábra). Ebből 
adódik a rendezvényekre vetített k iugróan magas e lőadásszám (10. 
ábra).Változatlanul nagy a Vándorgyűlés vonzereje az egyetemi hallgatók 
körében, amit bizonyára a legjobb hallgatói poszter és legjobb PhD előadás 
megtisztelő cím vonzereje is növel. Hallgatói kérésre ez évben részükre is 
kívánnak előadási lehetőséget biztosítani. 

A rendezvényszám tekintetében (12) a Tudománytörténeti Szakosztály és a 
Mérnökgeológiai Környezetföldtani Szakosztály tudta felvenni az Oktatási és 
Közművelődési Szakosztály által oda vetett kesztyűt (4. ábra). Hasonló nagyság
rendű az összesített résztvevők száma (5. ábra), és az Oslénytani-Rétegtani 
Szakosztállyal lehet azonos az összesített előadásszám (6. ábra). (A saját számítási 
szisztémám szerinti kalkulációt a szolgáltatott átlagadatokból nem tudtam 
pontosan számolni.) Külön is kiemelést érdemel a szakosztály sokszínű 
tevékenysége, mindenre kiterjedő figyelme: emlékülések, születésnapi előadó
ülés, klubdélután (Geológia a költészetben, költészet a geológiában - ez 2001-ben, 
a bányászati múzeumokat bemutató előadássorozat, a földtudományok nagy 
tudósegyéniségeit ismertető előadássorozat, a Nemzeti Sírkert kérdésköre) 

Koncepcióváltás következett be az Oktatási és Közművelődési Szakosztály 
tevékenységében, minthogy a permanens oktatási reformok irányítói között 
senki sem mutatott fogékonyságot érvrendszerünk befogadására. Ennek meg
felelően a szakosztály a hangsúlyt az elmúlt évben a népszerűsítő és közmű
velődési tevékenységre helyezte át. Ennek jegyében indult be az ELTE-n a 
Földtan Szakkör, amelynek keretében a lelkes szervezőknek köszönhetően 6 
rendezvényre, köztük előadásokra és terepi kirándulásokra is sor került. Emellett 
7 különféle rendezvényt tudhat maga mögött a szakosztály a debreceni és a 
szegedi tudományegyetem tanárainak közreműködésével alföldi és dunántúli 
helyszíneken. Mindazonáltal a Magyar Közoktatás napja alkalmából jelentős 
látogatottságú (84 fő) konferenciát is szerveztek A földtan környezeti jelentősége, 
közismereti lehetőségei címmel. A diagramokról soha nem tapasztalt aktivitás 
olvasható ki (4., 5., 8. ábra). Erdemeik alig méltányolhatóak. Ezeken túlmenően a 
püspökladányi Karács Ferenc Gimnázium révén tovább bővült a több éve 
földtanoktatást végző bázisiskolák köre. Elénk kapcsolatot alakított ki a 
szakosztály a Szolnok, a Békés, a Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár 
megyei pedagógiai intézetekkel. Folytatódott az iskolai geológiai gyűjtemény
szervezési program. Az igényekre való tekintettel újranyomták Filep Miklós 
általános iskolai geológia tankönyvét. A szakosztály a Földtudományi Szemlében 
meg kívánja jelentetni az OTDK-n díjat nyert hallgatók munkáit. 
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Állandó Bizottságok 

6 ma is működő, részben alapszabályunkban rögzített , részben elnöki 
bizottságról kell szólnom. 

Ellenőrző Bizottság 
Ez évben is a törvényesség őreként működött, bár n e m minden esetben 

sikerült kölcsönösen és maradéktalanul megfelelő időpontot találnunk a 
Bizot tságnak az elnökségi üléseken való részvételéhez. Az ott elfogadott 
állásfoglalások véleményezése azonban így is mindenkor megtörtént. 

Alapszabály és Ügyrendi Bizottság 
Bár alapszabály tekintetében békésnek mondha tó esztendőt tudhatunk 

magunk mögött, de az ügyrend véglegesítése miatt most sem ülhetett a bizottság 
- és főként annak elnöke, K N A U E R József - a babérjain. Az utóbbi hónapokban 
fejeződött be a különböző egységek ügyrendjének véglegesítése. A bizottság 
elnöke alapvető szerepet játszott abban, hogy a feladatkörök sokszínűsége elle
nére a Társulat 17 egységének ügyrendje valóban megfeleljen a tartalmi 
követelményeknek. 

Fegyelmi és Etikai Bizottság 
Szerencsére, ebben az évben is munkanélküliségre volt kárhoztatva, ami annak 

jelzése, hogy senkit nem ért olyan számottevő sérelem, amely Társulatunkkal 
kapcsolatba hozható lenne. 

Gazdasági Bizottság 
Az elmúlt évek folyamatosan romló gazdasági helyzete arra késztette a 

Gazdasági Bizottságot, hogy alapos elemzésnek vesse alá Társulatunk gazdál
kodását. A fentiekben adott, szubjektivitástól sem mentes értékelésemmel 
szemben a Tisztelt Közgyűlés rövidesen egy mélyenszántóbb, alaposabb és 
teljesebb elemzést hallgathat meg a bizottság elnökétől, S O M F A I Attilától. 

Földtani Közlöny Szerkesztőbizottsága 
N e m tagadhatom, a Földtani Közlönnyel kapcsolatban ambivalens érzéseim 

vannak . Mind a Szerkesztőbizot tság, mind a kijelölt lektorok ellátták 
feladatukat, aminek eredményeként a Földtani Közlönynek az elmúlt évben is 
időben megjelent mind a négy füzete, továbbá a Kvarter Szimpózium előadásait 
tartalmazó különszám is, az előírt 600 oldallal szemben összesen 821 oldal 
terjedelemben. A Szerkesztőbizottság az elmúlt évben is talált változtatnivalót a 
Közlönnyel kapcsolatban. Ezek sorában a legfontosabb a nyomdaváltás, ami 
pénzügyi he lyzetünk szempontjából is kedvezőnek bizonyult . A kezdeti 
bizonytalanságok után ma már egyértelműen állíthatjuk, hogy a nyomda
váltásnak több előnye is volt. A legfontosabb, hogy a szolnoki nyomdában a 
nyomtatási költség 4 Ft/oldal volt, míg az Innovaprint esetében 3,44 Ft/oldal 
annak ellenére, hogy az előbbi esetben a példányszám 34%-kal nagyobb az 
utóbbinál. Másként kifejezve tehát a szolnoki nyomda ilyen viszonyok mellett is 
min tegy 16%-kal drágább az Innovapr in tnél . Alig túlér tékelhető előny 
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ugyanakkor, hogy a levilágítást így módunk van megnézni , és a levilágítás során 
keletkező hibákat kiküszöbölni. Már az előző mondatból is kitűnik, hogy az 
eddigi - a végleges nyomtatásból fotózással történő nyomdai lemezkészítéssel 
szemben - áttértünk az elektronikus módon történő leadásra mind a tördelt 
szöveget, mind az ábrákat illetően, sőt már túl vagyunk az áttéréssel kapcsolatos 
gyermekbetegségeken is. Ebből eredően világosabban, egyértelműbben meg 
tudjuk fogalmazni a szerzők számára is a kézirattal szemben támasztandó 
követelményeket. A terveinknek megfelelően az elmúlt év utolsó füzetének 
tartalomjegyzéke az M F T honlapján megtekinthető. Az ez évi számoktól kezdve 
az egyes füzetek megjelenésével egyidőben a tanulmányok összefoglalása és 
abstractjai is olvashatók. Az ez évi első füzetet már mindenki olvashatja ott is. Itt 
kell megemlíteni , hogy ügyvezető titkárunk fiának, D A R Ó C Z Y Szabolcsnak 
köszönhetően az M F T már évek óta rendelkezik honlappal. A közelmúltban a 
honlap gondozását felkért titkárunk, F A L U S György vette át, aki a mai naptól 
kezdve, remélhetőleg megválasztott titkárként viheti tovább. Neki köszönhető, 
hogy az utóbbi hónapokban e területen jelentős mértékű frissítésre kerülhetett 
sor. 

A jelenlegi, talán az indokoltnál is nagyobb létszámú szerkesztőbizottság a 
hagyományos feladatainak ellátása mellett bátorítja a szakma különböző szak
irányait, hogy az MTA által megalkotott helyesírási szabályok figyelembe
vételével alkossák meg a helyesírási állásfoglalásukat, adott esetben kódexüket, 
mert szinte minden szakterületen kaotikus az írásmód egyetlen kiadványon belül 
is. Ebből adódóan a szerzők arra törekszenek, hogy érvényesítsék saját írás
módjukat, ha egyáltalán van olyan. Fontosnak tartom hangsúlyozni, a szakmai 
nyelv megalkotása a nyelvészek szerint is a szakma feladata. Ez azt is jelenti, 
hogy nekünk n e m nyelvésznek kell lennünk, hogy az akadémia minden 
állásfoglalásának eleget tudjunk tenni. A szakma szempontjából legalább annyira 
fontos, hogy lehetőleg egységes, mindenki által jól kezelhető állásfoglalások 
szülessenek. N e m szabad, hogy a dolog lényegének megoldása helyett nyelvé
szeti vitákat folytassunk, miközben a valóságban írásmódunk változatlanul 
kaotikus, még egyazon szerző esetében, egyetlen tanulmányon belül is. A kérdés 
megoldása felé az első lépést a maga szakterületén a Magyar Rétegtani Bizottság 
tette meg. Állásfoglalását a Földtani Közlöny 132/3-4 füzetében jelentette meg. 
Várjuk a további hasonló kompetens szakterületi állásfoglalásokat. Az az elnök
ségi igény, hogy lehetőség szerint legyen minden szakterületnek képviselete a 
Szerkesztőbizottságban nagyon indokoltnak tűnt. A tapasztalatunk ugyanakkor 
az, hogy a geológia ma már olyan mértékben széttagolódott, hogy ez az igény 
aligha elégíthető ki. Ma többen úgy látjuk, hogy egy szűkebb szerkesztői stábbal 
a legfrekventál tabb szakirányok számára kell biztosítani a pe rmanens 
képviseletet, míg kritikus esetekben szakértőt kell felkérni egy-egy esetleges vitás 
tanulmány kérdésében való döntéshez. 

Örömmel látjuk, hogy bővülni látszik a saját munkájukkal szemben igényes 
szerzők köre, akik egyúttal lektorként is az elvárt igényességet jelenítik meg. 
Külön öröm, hogy ez az igényesség elsősorban az ifjabb, sőt, a legifjabb nem
zedék ese tében a leggyakoribb. A Szerkesztőbizottság hálás az igényes 
bírálatokért, sajnos, néha a szerzők helyett is, akik az alapos bírálatot személyes 
támadásként élik meg. 
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A kellemes hírek mellett je lentenem kell a Tisztelt Közgyűlésnek a kellemetlen 
híreket is. A csökkenő tagság mellett tekintélyesen megcsappant maradék 
tagtársaink előfizetési kedve is. A korábbi évek 1200-as példányszámát előbb 750-
re, majd legutóbb 560-ra kellett csökkentenünk. (Jelenleg is 479 tagtársunk 
rendeli meg a Földtani Közlönyt.) Ha ez a tendencia folytatódik, akkor 
meghatározható a Földtani Közlöny utolsó évjárata is. Miközben tehát a 
szerkesztőség jelentős mértékben növelte a tartalmi követelményeket és formai 
megújítást hajtott végre, szomorúan gondol arra, hogy egy növekvő nívójú 
folyóirat útját követi a temetőbe. A legutóbbi visszajelzések talán már egy 
kevésbé pesszimisztikus képre is feljogosíthatnak. 

Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 
A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának is elismerésre méltó része volt a 

korábbiakban már említett soproni helyszínű G E O - 2 0 0 2 néven szereplő 
rendezvény sikerében, mint, ahogy elősegítette a szerbiai-boszniai földtani 
kirándulás megvalósítását is. Továbbra is szívügyének tekinti a Bizottság az 
Erdélyi Magyar Műszaki és Tudományos Bizottsággal kialakított kapcsolatot, és 
az elmúlt évben aláírt egyezmény tartalommal történő megtöltését. Ennek 
megfelelően 2 fő vett részt csere alapon a hazai rendezvényeken (egy fő a bodajki 
Vándorgyűlésen és 1 fő a pásztói Őslénytani Vándorgyűlésen), illetve két fő a 
menyháza i rendezvényen és egy fő a sepsiszentgyörgyi IV. Székelyföldi 
Geológustalálkozón. Ez utóbbi rendezvény valószínűleg szervezési okokból 
mind a résztvevők, mind az előadások számát tekintve szerényebbre sikeredett 
az elvárhatónál. N e m tűnik megnyugtatónak emellett az a körülmény sem, hogy 
akadozik a kapcsolattartás. 

Egyéb nemzetközi szervezetekkel, anyagi lehetőségeink által is befolyásoltan, 
változó intenzitású kapcsolatokat tartunk, amiben a változékonyság leginkább a 
tagdíj fizetés gyakoriságában és módjában jut kifejezésre. Az elmúlt évben csak a 
Geológusok Európai Föderációjának tagsági díját fizettük be pályázaton elnyert 
pénzből. 

Ifjúsági Bizottság 
A bizottság reaktiválásával kapcsolatban az elmúlt évi közgyűlésen feltett 

kérdésemre nem érkezett válasz, vagyis folytatódik a bizottság „csipkerózsika-
álma". 

Választási Bizottság 
A bizottság elnökének, G A L Á C Z Andrásnak a véleménye szerint a 4 éve 

bevezetett választás előkészítési rend beváltotta a hozzá fűzött reményeket; kellő 
számú javaslat érkezett be , amelyek alapján a bizottság reprezentatívnak 
tekinthető javaslatot tudott az elnökség elé tárni, bár a főtitkár kérdésében egy 
ideig n e m mutatkozott igazi vállalkozó kedv. 

Tisztelt Közgyűlés 

Végezetül: nagy örömömre szolgál, hogy tagtársaink kitüntetéséről is módom 
van szót ejteni. J U H Á S Z József tagtársunk ez év januárjában S Z E N T G Y Ö R G Y I Albert-



284 Földtani Közlöny 133/2 

díjat kapott több évtizedes oktatási tevékenységének elismeréseként M A G Y A R 
Bálint oktatási minisztertől. Másik kitüntetettünk H A A S János tagtársunk, akit 
alapos, sokrétű tudományos irodalmi munkásságának, ezen belül is a tekintélyes 
volumenű oktatási anyag megalkotásának elismeréseként a Magyar Tudományos 
Akadémia Akadémiai-díjjal jutalmazta. 

Ezen jelentés összeállításában hathatós segítséget kaptam a Társulat adminiszt
rációjának terhét magán viselő két kitűnő kollégámtól, Z I M M E R M A N N Katalin 
ügyvezető titkártól és S I M O N Edit gazdasági előadótól, valamint a területi 
szervezetek és szakosztályok vezetőitől, ezen belül is elsősorban titkáraitól, 
akiknek ez úton is hálás köszönetemet szeretném kifejezni. A jelentés alapvetően 
az elmúlt évről szólt bár nem egyszer utaltam a megelőző évek történéseire. A 6 
év tapasztalatai alapján, amint ez remélhetőleg ebből a jelentésből kiviláglott, 
vegyes érzelmekkel válok meg a főtitkári funkciótól. Gazdasági gondjaink végig 
kísérték ezt az időszakot, egy percre sem hagyva, hogy megelégedet ten 
dőlhessünk hátra. A tudomány fejlődése soha nem látott sebességet ért el, amely 
mögött a földtan lehetőségei - nem kis mértékben a szakma érdekérvényesítő 
képességének mélypontja miatt - indokolatlanul szerények maradtak. Valószínű
leg ezzel is összefügg az a furcsa helyzet, hogy a nehéz gazdasági körülmények 
ellenére nem volt egyetlen területi szervezet vagy szakosztály sem, amely ne 
tudott volna a szűkülő, de egyúttal aktivizálódni látszó magnak köszönhetően 
érdemi eredményekről beszámolni , miközben az aktív kategóriába sorolt 
tagjaink n e m csekély hányada a valóságban inaktív, sőt, egyér te lműen 
közömbös. Ez utóbbi jelenség bizonyítéka a felmérőlapokra, vagy ha úgy tetszik 
a tagság megújítását kérő űrlapra történő válasz nagy százalékú elmaradása. 
Hogy ne csupán másra hárítsam a felelősséget a közömbösség miatt, be kell 
ismernem, valószínűleg mi, személy szerint én sem tettem meg mindent azért, 
hogy ébren tartsam a MFT, több mint százötven éven keresztül nem egyszer csak 
pislákoló lángját. Azt a keveset, amit tettem, örömmel tettem, mert tagtársaim 
megtisztelő bizalmából tehettem. Rövidesen megválasztandó utódomnak és 
egyúttal a Magyarhoni Földtani Társulatnak kitartást, szélesebb értelemben vett 
jobb gazdasági környezetet, az érdekérvényesítést is vállalni tudó, rátermettebb 
partnereket és a mindezekből következő több sikert kívánok. 

Magyarhoni Földtani Társulat 2002. évi Közhasznúsági jelentése 

„A bíróság a 411. Sorszám alatt nyilvántartásba vett Magyarhoni Földtani 
Társulatot 1998. január 1. napjától kiemelkedően közhasznú szervezetté minő
sítette." A végzés kelte: 1999. június 02. 

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

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 beszámolót e tartalmi sorrend alapján állítottuk össze. 
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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 2002. évi 
gazdálkodás egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és eredmény-kimutatását. 
Ezeket e beszámolóhoz mellékeljük. 

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

koztatás. 

1.1. A költségvetési támogatás felhasználása 
Az APEH 1 % -át j elentő 921.289 Ft beérkezett támogatást a Földtani Közlöny és 

a Hírlevél 2002-ben megjelent számai nyomdaköltségének pótlására, a szak
ülések támogatására, illetve kis mértékben fenntartásra fordítottuk. 

1.2. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás elkészítéséhez kötelező 

tartalmi részletezés nem lévén, a kimutatás a mérleg forrás oldalának (passzívák) 
a 8/1996. (124) kormányrendelet szerinti tagolását jelenti. Mivel a források a 
Társulat vagyonának eredetét mutatják, e néhány sorból kiolvasható, hogyan 
változott a vagyoni helyzet, az induló tőkeként 1991. december 31-i állapotot 
állandónak vett értékhez képest. Az induló tőke az alapítói okiratban az adott 
szervezet céljára rendelt vagyon, esetünkben az 1991. december 31-i vagyon a 
kötelezettségekkel csökkentve. 

Saját tőke 2001. évben 2002. évben (eFt-ban) 

Ez az e redmény (157 %-os emelkedés) részben a sikeres pályázatainknak, rész
ben az egyéni tagdíj korrekciónak tudható be 

1.3. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról. 
Kiadásaink közül azokat a tételeket soroljuk ide, melyek az Egyesület által a cél 

szerinti tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatásokkal kapcsolhatók 
össze. 

1.4. Nevelés Oktatás képességfejlesztés eFt-ban 
Pályázati díj 135.,-
Ifjú Geológusok Ankétja (MGE) támogatás 78,-
MFT Ifjúsági Alapítványa támogatás 20,-

3.336.- 4.238.-

233,-

1.5. Tudományos tevékenység 
Lapkiadásra fordított összeg: ( Földtani Közlöny ) 
Földtani Közlöny különszám 
Nemzetközi szervezeteknek fizetett tagsági díj 
Nemzetközi Konferencián való részvételhez támogatás 

eFt-ban 
1.823,9 
1.267,2 

261,8 
20,7 

3.337,9 
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1.6. Kimutatás a kapott támogatásokról eFt-ban 
- központi költségvetési szervtől 1.822,-
- elkülönített állami pénzalapból 333,-
- költségvetési támogatás (1%) 921,3 
- a helyi önkormányzattól 0,-
- a kisebbségi települési önkormányzattól 0,-
- az egészségbiztosítási önkormányzattól 0,-
- és mindezek szerveitől 0 -
- jogi személyek támogatása 1.740,4 
- külföldi jogi személyek 201,7 
- magánszemélyek támogatása 1.000,0 
külföldi magánszemélyek támogatása 433,7 

6.452,1 

A támogatást támogatóink mindegyikétől a Társulat alapszabályban rögzített 
tevékenységek működési költségeihez való hozzájárulásként kaptuk, ezen belül 
egyes esetekben pontosabban is meghatározott cél megjelöléssel. Például: 

Pályázat útján elnyert támogatások: Ft-ban 
Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság 
(számítógéphez) 333.000,-
Környezetvédelmi Minisztérium (Földtani Közlöny különszám) 497.000,-
Oktatási Minisztérium (Földtani Közlöny különszám) 347.000,-
Oktatási Minisztérium (Földtani Közlöny 132/3^ . sz . ) 500.000,-
Oktatási Minisztérium (EFG tagdíj) 261.820,-
N K Ö M (munkabérhez) 157.040,-
Oktatási Minisztérium (Őslénytani Vándorgyűlés) 60.000,-
M T E S z (Működési ktg.) 1.057.400,-

3.213.260,-

1.7. Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól. 
A Magyarhoni Földtani Társulat vezető tisztségviselői 2002. évben sem 

részesültek cél szerinti juttatásban. A társulat tagjaiként a tisztségviselők - a többi 
taghoz hasonlóan tagsági díj ellenében - a Földtani Közlöny (a Társulat szak
lapja) 2002. évben megjelent számait kapták. 

2. Beszámoló a közhasznú tevékenységről. 

Társula tunk adottságai alapján az alapszabályban rögzített közhasznú 
tevékenységek jelentették a 2002. évi működés lényegét. 
2.1. A Társulat alaptevékenységi körét a földtudományhoz tartozó tudományos 

tevékenység, kutatás (3) eredményeinek előadás és publikáció formájában 
történő bemutatása jelenti. 
A 132. évfolyamában lévő Földtani Közlöny 1^4. számai mellett egy különszám 

is megjelent, ami „A klímaváltozás valószínűsíthető magyarországi hatásainak 
kutatásai " cikkgyűjteményt tartalmazza. 
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2.2. Nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés (4) 
2.2.1. E témakörben az Oktatási és Közművelődési Szakosztály és az ELTE 

Geológiai Tanszékcsoportja oktatóinak és hallgatóinak kezdeményezésére a 
Magyarhoni Földtani Társulat szervezésében egy kerekasztal beszélgetés jött 
létre a MÁFI lábnyomos termében. 2001 novemberében. A kerekasztal beszélge
tés célja a hazai földtani témájú ismeretterjesztés helyzete és a hallgatók, oktatók 
által felvállalható lehetőségeinek felvázolása volt. Ezzel indult útjára a Földtan 
Szakkör elnevezésű foglalkozássorozat, melynek első előadása 2002. január 16-án 
volt. Mint szervezőknek, célunk főleg az általános és középiskolai diákok földtan 
iránti é rdeklődésének felkeltése volt, melyet egy szemléletes, gyakorlati 
foglalkozásokkal és kirándulásokkal kísért előadássorozattal k ívántunk 
megvalósítani. 13, jórészt gyakorlati foglalkozással egybekötött előadás, 3 
kirándulás (Csillaghegy, Mátyáshegy, Sámsonháza) 1 barlangtúra (Szemlő-hegyi-
barlang), a Magyar Állami Földtani Intézet meglátogatása, valamint egy nyári 
tábor (Nyírmedpusz ta-Mátranovák) a mérlege az elmúlt évnek, mely a 
lehetőségekhez mérten tervezett programtematikát csaknem teljes egészében 
magában foglalja. 

A tematika a következő előadók tolmácsolásában a földtan fő tudomány
területeit: 

Ásványtan: J Ó Z S A Sándor, kőzettan: S Z A K M Á N Y György; őslénytan: G A L Á C Z 

András, S Z E N T É István; vulkanológia: H A R A N G I Szabolcs; szedimentológia: K O R P Á S 
László; tektonika: H O R V Á T H Zoltán, I Z I N G Imre; valamint kapcsolódó tudomány
területeit: kozmológia: B É R C Z I Szaniszló; nyersanyagkutatás: M I N D S Z E N T Y 
Andrea; hidrogeológia: K O V Á C S József; negyedidőszak kutatás: H O R V Á T H Zoltán; 
környezetföldtan: H O R V Á T H Zoltán, I Z I N G Imre, ölelte fel. 

Az előadások, foglalkozások kéthetente szerdánként 16-18 óráig zajlottak az 
ELTE-n, a lelkes oktatók és hallgatók pedig szabadidejükben tartották az előadá
sokat, vezették a kirándulásokat, túrákat. 

A kevés eredményt ígérő meghirdetés ellenére 30-an hallgatták végig a Földtan 
Szakkör valamelyik előadását, a rendszeres hallgatók száma 5-15 kötött változott. 
Az első hallásra szerény létszámú hallgatóság rendkívül lelkes és érdeklődő, 
jórészt középiskolás fiatalokat takar, ennek ellenére a legfiatalabb, 7 éves vala
mint a legidősebb, 85 éves hallgatónak is sikerült felkelteni az érdeklődését, amire 
különösen büszkék vagyunk. 

Az Oktatási és Közművelődési Szakosztály alapvetően megújult és kiszéle
sedett teljes tevékenységi köre is ide sorolandó. 

2.2.2. Továbbképző tanfolyamot és terepi bemutatót szerveztünk 2002. június 26-
án Bodajkon „Digitális adatgyűjtés a földtani térképezésben" címmel. 
Témakörök: 
- digitális topográfiai alaptérkép és helymeghatározás (GPS), 
- digitális távérzékelési anyagok értékelése, 
- digitális terepi adatgyűjtés, 
- digitális földtani térkép. 
A tanfolyamot a MÁFI és az Er-Petro Kft. munkatársai tartották. 
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2.2.3. Társulatunk, mint minden évben, ezúttal is meghirdette két ifjúsági pályá
zatát: 
A Semsey Andor Ifjúsági Emlékérem pályázatot 2002. évben F A L U S György 

nyerte el „Mantle upwelling within the Pannonian Basin: evidence from xenolith 
and mineral chemistry" (Terra Nova 12, pp. 295-302.) cikkével. 

A K R I V Á N Pál Alapítványi Emlékérem pályázatot: 2002. évben K Ó T H A Y Klára 
nyerte el „A hegyestűi bazalt olivin fenokristályaiba ágyazódott szilikátolvadék
zárványok vizsgálata" (Balaton-felvidék) című diplomamunkájával. 

2.2.4. Az Ifjú Szakemberek Ankétjára (2002. március 2 2 - 2 3 . Salgótarján) 
Társulatunk 105.000 Ft pályázati díjat ajánlott fel, amelyet következő tag
társaink nyertek el: 
Elméleti szekció 

I. díj : K O V Á C S István, N É D L I Zsuzsanna, K Ó T H A Y Klára, B A L I Enikő, Z A J A C Z Zoltán 
a „Kvarc és földpát xenokristályok vizsgálata bazaltos kőzetekben" c. 
munkával. 

II. díj: B E N E D E K Kálmán „A Zalai-medencében harántolt paleogén magmás 
képződmények petrogenetikai vizsgálata c. munkával. 

III. díj: F A L U S György „Paleoszeizmicitás a Pannon-medencében: felsőköpeny 
zárványok, mint ősi földrengések hírmondói c. munkával. 
Poszter szekció 

I. díj: N É D L I Zsuzsanna „A Villányi-hegység késő-kréta alkáli bazalt vulkaniz-
musa" c. munkával. 

Közönségdíj: N É M E T H Norbert a „Kalapos gombák, mint geobotanikai indikáto
rok felhasználása a földtani térképezés során" c. munkával 

2.3. Természetvédelem (8) témakörben 
2002. szeptember 18. Magyar Állami Földtani Intézet. Kerekasztal megbeszélést 

szerveztünk: „A földtani alapszelvények és a természetvédelem: koncepció, 
feladat- és költségterv kialakítása" címmel. 

A vitaülés nyilvános volt, amelyre a szakmán kívüli potenciális érdeklődők és 
a természetvédelem oldaláról érintettek külön meghívót kaptak. A mintegy 30 
résztvevő élénk vitában tárgyalta meg az előre megküldött vitaanyagot. A 
kerekasztal megbeszélés tárgya a földtani alapszelvények és általában a földtani 
természeti érték fogalmának a hivatalos (hatósági) természetvédelem érdekeit és 
szabályozásait is figyelembe vevő átgondolása és újrafogalmazása volt. A vita 
eredményeként a Természetvédelmi Hivatal elnökének felkérésére a későb
biekben egy javaslat is kidolgozásra került a földtani természetvédelmi feladatok 
tartalmát és megoldását illetően, ami egy előzetes becslés alapján a megvaló
sításhoz szükséges költségtervet és feladatmegosztást is tartalmazott. 

2.4. Környezetvédelem (9) 
2.4.1. A M F T Oktatási és Közművelődési Szakosztálya, Alföldi Területi 

Szervezet, MTA DAB Környezetföldtani és Paleoökológiai Munkabizottsága 2002. 
november 22-én, Debrecenben Előadóülést tartott: „A földtan környezeti jelen
tősége, közismereti lehetőségei" címmel. 

L É N Á R T László: Víztani értékek és védelmük helyzete 
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B A R O S Zoltán: Szénbányászati meddők környezetkárosító hatásai és rekulti
vációs lehetőségei 

2.4.2. Környezetvédelemi témájú előadások a Mérnökgeológiai és Környezet
földtani Szakosztály tevékenységében, 2002-ben 

P U Z D E R Tamás: Szennyezett földtani közegek és felszín alatti vizek kármente
sítési eljárásai és alakalmazott módszerek a hazai gyakorlatban (január 28.) 

A környezetvédelem egyik kiemelt területe a szennyezett földtani közegek és 
felszín alatti vizek kármentesítése, az azokat szennyező anyagok (pl.: különböző 
szénhidrogének, toxikus fémek, stb) való eltávolítása. Számos, a bányászat, a 
mélyépítés, az ércfeldolgozás területén alkalmazott eljárás került az elmúlt 10-20 
évben adaptálásra, amelyek közül több hazai bevezetése, széles körű alkalmazása 
terjedt el. 

G Á L O S Miklós: Terepbejárás a Nagymaros-Szamaras úti felhagyott bányák 
rekultivációjának megtekintésére (március 25.) 

A felhagyott bányák rekultivációja a környezetvédelemben az elmúlt években 
jelentős súlyt képviselt. Ennek egy szép példája a Dunakanyar menti terület 
helyreállítása, amely a tájbaillesztéssel új funkciót kapott. 

P R A K F A L V I Péter: Környezetföldtani tapasztalatok az Észak-Magyarországon 
készült hatástanulmányok alapján (április 22.) 

A környezeti elemek (föld, víz) igénybevételével járó tevékenységek a hatályos 
törvényi szabályozás szerint környezeti hatásvizsgálat kötelesek. Az MGSz a 
földtani és ásványvagyon védelem területén szakhatóságként működik közre a 
hatásvizsgálati eljárásban. Az Észak-Magyarországi tapasztalatok az egyik leg
frekventáltabb területet képviselik, pl. az autópálya építések nyersanyagainak 
biztosítása területén. 

2.5. A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység (13) 
2.5.1. 2001-ben előkészítettünk egy meghatározatlan időre szóló együttműködési 

megállapodást a kolozsvári székhelyű Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos 
Egyesülettel (ETM). Ennek szövegét a MFT Választmánya 2001. november 28-i 
ülésén hagyta jóvá. Aláírására 2002. február 16-án került sor Kolozsvárott. Az életbe 
lépett egyezmény első évében két-két kutató cserelátogatására került sor: a 
Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytan-Rétegtani Szakosztályának két tagja vett 
részt és tartott előadást az EMT Bányász-kohász-földtan Szakosztályának 
menyházai konferenciáján, az EMT részéről pedig egy-egy fő vett részt a MFT 
pásztói őslénytani, illetve bodajki földtani vándorgyűlésén. 

2.5.2 2002. augusztus 2 1 - 2 5 között került megrendezésre a Magyar 
Földtudományi Szakemberek VI. találkozója, a GEO-2002 konferencia. Ennek 11 
országból 165 résztvevője volt. Ily módon ez az utóbbi évek egyik legnagyobb 
magyar szervezésű földtudományi konferenciája. Az előkirándulás Budapestről 
indult, Gánton, Pannonhalmán és Celldömölk-Sághegyen át ért Sopronba. A 
Nyugat-magyarországi Egyetemen Sopronban tartott plenáris ülés 13 előadását 
akadémikusok, magyar és külföldi egyetemi tanárok, neves szakemberek 
tartották jobbára átfogó témákban, elsősorban a környezet, a geofizika, a térké-
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pészet és tudománytörténet szakterületeiről. Hat szekcióban (földrajz, geofizika, 
geológia, meteorológia, térképészet és távérzékelés, oktatás) még 49 előadás 
hangzott el. Az előadásokat kiegészítendő poszterbemutató is volt. Az üléseket 
kétnapos ausztrai (Burgenland-Bécs-Fertő-Hansági Nemzeti Park) és egynapos 
Sopron-Kőszegi-hegységi szakmai kirándulás követte. 

A közhasznúsági jelentést elfogadom: 
Budapest, 2003. január 26. 

Dr. BREZSNYÁNSZKY Károly 
elnök 

Dr. D U D I C H Endre 
társelnök 

Dr. S O M F A I Attila 
társelnök 

Dr. C S Á S Z Á R Géza 
főtitkár 

Helyreigazítás 

A Földtani Közlöny 132/2 számának 173. oldalán a 8. ábra helyes ábraszövegéhez 
tévedésből a 7. ábra, mint ahogy a 174. oldalon a 10. ábra szövegéhez a 9. ábra került 
A helyes ábrákat itt most közöljük. A hibákért az Olvasók szíves elnézését kérjük. 
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8. ábra. A területi szervezetek és tudományos szakosztályok 2001. évi rendezvényein a náluk 
regisztrált taglétszámra vetített összesített résztvevők száma (Z résztvevő/regisztrált tag). (A 
rövidítések magyarázatát lásd a Főtitkári jelentés 2. és a 3. ábrájánál.) 

10. ábra. A területi szervezetek és tudományos szakosztályok 2001. évi rendezvényeire vetített 
eloadásszám (Z előadás/Í rendezvényszám). (A rövidítések magyarázatát lásd a Főtitkári jelentés 2. és a 
3. ábrájánál.) 


