
Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Kollégák!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm tagságunkat. Köszönöm minden résztvevőnek, hogy megtisztelte
közgyűlésünket. Külön köszöntöm tiszteleti tagjainkat, a körünkben megjelent rokon- és testvérszervezetek
tisztségviselőit, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, a földtudományi intézetek, egyetemek és szpon-
zoraink, jogi tagjaink képviselőit.

***
Megrendüléssel és a hozzátartozók iránti együttérzéssel kell megemlékeznünk az előző közgyűlésünk

óta a fizikai világból eltávozott tagjainkra. Kérem, hogy felállva tisztelegjünk volt kollégáink, barátaink
emléke előtt.

Emléküket megőrizzük, szívünkben és munkáikban tovább élnek velünk.

Tisztelt Közgyűlés!
Kedves Kollégák!

A Magyarhoni Földtani Társulat az idén fennállásának 166. évébe lépett. Múlt pénteken, elnökségi
határozat nyomán megkoszorúztuk (sajnos elég kevesen) a „legnagyobb magyar geológus” Szentmiklósi 
Dr. SZABÓ József sírját, aki március 14-én született Kalocsán és ebben az évben, áprilisban van halálának 120.
évfordulója. Én hiszek benne, és az élet sokszor igazolja, hogy az évfordulóknak, jeles dátumoknak mindig
megvan a hétköznapi életünket, gondolkodásunkat és cselekedeteinket is rendező, jótékonyan szabályozó,
irányító jelentősége. Tavaly áprilisban, gyönyörű napsütésben, sokadmagammal, húsz év után ismét felke-
restük Videfalván a Kubinyi kastélyt, ahol az épületet lassan száz éve használó Isteni Ige Társasága novícius-
házának rektora, BARÁTH Bertalan atya emléktáblánkra irányuló áldását elnyerve tehettünk hitet a Társulatot
alapító elődeink nemes céljainak rendületlen folytatása mellett.

Ugyanezen okból kutattuk és kerestük fel tavaly ősszel alapító elnökünk KUBINYI Ágoston sírját Tápió-
szentmártonban, ahol elnökségünk kihelyezett ülésén határozott a hagyományok ápolásának és megtartásá-
nak fontosságáról és folytatásáról. Akinek nincs szilárd identitástudata, elhanyagolja múltját, annak soha
nem lesz szilárd talaj a lába alatt és nem lesz biztos a jövője sem.

Tisztelt Közgyűlés!

Társulatunk Elnökségének és tisztségviselőinek elmúlt évi tevékenységét áttekintve szeretném arról
biztosítani a tisztelt tagságot, hogy lelkiismeretes, szorgalmas és sokszor önfeláldozó munkát végeztünk
annak érdekében, hogy a földtani kutatásokkal, a hazai bányászattal szemben számos korlátot felállító
gazdasági környezet ellenére munkánk hatékonysága megfelelő legyen. A tisztújításkor megfogalmazott és
azóta megerősített céljaink eléréséhez mind szervezeti életünket, mind tudományos programjainkat, mind
kapcsolatépítő tevékenységünket, mind anyagi helyzetünk megszilárdításáért tett erőfeszítéseinket töretlenül
folytattuk. Ennek részleteit a különböző hivatalos jelentéseinkből pontosan megtudhatjátok. Most csak arra
szeretném a figyelmet ráirányítani, hogy Társulatunk tekintélye, szakmai munkájának elismerése, gazdasági
helyzetének megerősödése, kapcsolatépítő tevékenységének egyéb gyümölcsei sorban visszaigazolják
munkánk eredményét és célkitűzéseink helyességét. Az elmúlt év szakmai rendezvényei, a sikeres központi
és tematikus vándorgyűlések, a két nemzetközi konferencia, a három ásványvagyon-gazdálkodási ankét
páratlan látogatottsági indexe, a szakosztályok és területi szervezetek programjai mind elősegítették és
visszaigazolták patinás szervezetünk virulens és hatékony működésének előnyös feltételeit. Csaknem száz
fővel nagyobb tagságunk létszáma a korábbi évinél. Örvendetes, hogy nőtt a fiatalok száma, csaknem elérve
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a teljes létszám harmadát. Ez bíztató szám a Társulatunk jövőjére nézve. Ugyanakkor szomorúsággal tölt el,
hogy sok tagtársunk nem tartja fontosnak tagdíjának rendezését és ezzel tetemes követelésállományt idéz elő
nyilvántartásainkban. Ellenpéldaként hadd köszönjem meg itt és most azoknak az önzetlen kollégáinknak a
segítségét, a tagdíjon felüli anyagi támogatását, amelyet többszöri felhívásomra, azt megértve és átérezve be-
fizettek a Társulat számlájára. Külön köszönöm azoknak a tagtársaknak a segítségét, akik az új tagdíjfizetési
rendet magukévá téve, jövedelemarányos tagdíjat utaltak át a Társulatnak, bizonyítva, hogy a közös sikerünk
érdekében ez igenis járható út. Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy a fizetett alkalmazottainkon kívül
sem én, sem a választott tisztségviselők semmiféle anyagi juttatásban nem részesülnek, minden forintunkat
a közjó érdekében használjuk fel. 

Társulatunk szponzorai, jogi tagjai, első helyen a Mol Nyrt., támogatását ezúton is köszönöm, állami
támogatás, pályázati lehetőségek igen korlátozott volta mellett nélkülük ezen a szinten nem tudnánk műkö-
dési feltételeinket fenntartani.

Az elmúlt évben szervezeti életünk lélekemelő színfoltja volt, hogy három szakosztályunk, az
Ásványtan-Geokémiai-, a Mérnökgeológiai- és az Őslénytani-Rétegtani Szakosztály is ötvenéves jubileu-
mot ülhetett. Gratulálunk a tagságnak és a vezetőknek egyaránt. Tavaly Társulatunk két új szakosztállyal is
gazdagodott, bizonyítva hogy van megújulásra és tettre kész tagság. Támogatásunkat élvezik, sikeres debü-
tálást és eredményes munkát kívánunk nekik.

Kiemelkedő munkát végző és tevékenységükkel jó példát adó, köztiszteletben álló tagjaink számára két
új kitüntetést alapított a Magyarhoni Földtani Társulat 2013-ban. Az egyiket a Mérnökgeológiai- és Környe-
zetföldtani Szakosztály kezdeményezte (Kertész Pál-emlékérem), a másikat az Elnökség (Kubinyi Ágoston-
emlékérem). Odaítélésük ügyrendje hamarosan a honlapunkon olvasható.

Civil és szakmai kapcsolataink erősítésére az elmúlt évben, a meglévők mellé, további öt együttműködési
megállapodást kötöttünk jelentős intézményekkel. Másik négyet már előkészítettünk, hogy elnökségi cik-
lusunk végéig teljes legyen a névsor. A MTESZ felszámolása utáni helyzetre készülve kezdeményeztük egy
kötetlen „Földtudományi Szövetség” megszervezését, amelynek a célja erőink és érdekeink egyesítése és a
pozitív szinergiák minél hatékonyabb kihasználása. Ebben számítunk az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület, a Magyar Mikrobiológiai Társaság, a Magyar Földrajzi Társaság, a Magyar Geofizi-
kusok Egyesülete, az Szegedi Tudományegyetem, a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési
Társaság és a Magyar Természettudományi Társulat együttműködésére. Már vannak biztató jelek a vissza-
igazolások alapján.

Nagy erőket fordítunk továbbra is a Földtani Közlöny kiadásának és a szép magyar szakmai nyelv ápolá-
sának megalkuvás nélküli folytatására.

Kedves Kollégák!

Végezetül ezúton is szeretném megköszönni önkéntesen segítő tagjainknak, tisztségviselőinknek, külön
az Elnökségnek és az intenzív munkát végző titkárságnak, ügyvezető titkárunknak, a Földtani Közlöny
szerkesztőinek egész évi munkájukat, amellyel elősegítették Társulatunk sikerét.

Kívánok mindnyájatoknak jó egészséget, eredményes, munkás hónapokat a következő közgyűlésig és
várunk Benneteket idei kiemelt szakmai programjainkra, első helyen a megújuló, augusztusi, Debrecenben
szerveződő HUNGEO 2014, nagyszabású világtalálkozóra.

Jó szerencsét!

BAKSA Csaba 
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