
Tisztelt Közgyűlés!

Egy évvel ezelőtt, 2018 márciusában Társulatunk új vezetőséget választott, amely a következő fő célkitű -
zésekkel látott munkához:

1. A Társulat 170 éves múltjához méltó szakmai programok, hazai és nemzetközi tudományos konferenciák,
terepbejárások szervezése, szakmai tematikus továbbképzések rendezése, a területi szervezetek és tematikus
szakosztályok működésének segítése, tagtársaink új és életképes ötleteinek felhasználása, illetve megvaló -
sítása.

2. Az ipari partnerekkel korábban kialakított kapcsolatok ápolása és további potenciális támogatók keresése.
Az elmúlt években elnyert európai uniós pályázatok folyamatos teljesítése és egyéb pályázati lehetőségek
felkutatása a Társulat működésének pénzügyi biztosítása érdekében.

3. Programjaink, rendezvényeink „fiatalbaráttá”, az ifjú szakemberek számára is vonzóvá tétele. Ennek célja,
hogy az egyetemi hallgatók és a fiatal geológusok ne csak egy komoly, tudományos szervezetet lássanak a
Társulatban, hanem modern, fiatalos lendülettel működő közösséget is, ahová nemcsak belépni, hanem ahol
dolgozni is érdemes.

4. Az elmúlt egy-két évtizedben egyre inkább előtérbe kerülő ismeretterjesztő tevékenység folytatása, a
geológiai örökségek bemutatása és népszerűsítése. A földtudományok megismertetése és megszerettetése a
nagyközönséggel, elsősorban a fiatalokkal, a gyerekekkel, hiszen ők azok, akik nem csupán szakmánk, de
Társulatunk jövőjének is a letéteményesei.

5. Hagyományaink ápolása, amely minden magyar geológus számára meghatározó.

Tisztelt Közgyűlés!

A Társulat a fentiekben ismertetett célokat szem előtt tartva működött az elmúlt évben, és ezek szellemében
végzi a tevékenységét a jövőben is. Céljaink teljesítésében értünk is el sikereket, ezekről a főtitkári
beszámolóból részletesen is értesülnek. Közöttük azonban olyan általános elvek is szerepelnek, amelyek
alapján hosszabb távon biztosítható a Társulat működése.

Szakmánk jelene és jövője szempontjából meghatározó jelentőségű a földtudományi intézményrendszerek
sorsa, társadalmi megbecsültsége. Ebben a vonatkozásban a közelmúlt eseményei korántsem alakultak
kedvezően, gondoljunk a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatot tavaly ősszel sújtó drasztikus létszám -
csökkentésre vagy a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei körül jelenleg zajló változá sokra és a
Természettudományi Múzeum költöztetésével kapcsolatos tervekre. A Földtani Társulat termé szetesen
szolidáris minden geológiai kutatóhellyel és azok szakembereivel, és a maga eszközeivel igyekszik a ked-
vezőtlen változások hatásait enyhíteni.
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Az előttünk álló év kiemelkedő jelentőségű a földtudományok történetében. Ebben az évben ünnepeljük a
legnagyobb hazai földtani és egyben legelső tudományos kutatóintézetünk, a Földtani Intézet alapításának
150. évfordulóját. Ennek égisze alatt, valamint EÖTVÖS Loránd halálának 100. évfordulója fényében
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rendezzük meg a Magyar Geofizikusok Egyesületével közös vándorgyűlésünket október elején, Balaton -
füreden.

A korábbi évek során kialakult hagyományok szerint szervezzük meg az idén is kiemelt rendezvényeinket,
többek között az őslénytani és a kőzettani vándorgyűlést, valamint a geomatematikai ankétot. Bízom benne,
hogy tagságunk a korábbi évekéhez hasonló aktivitást mutat a 2019. év során is, és szakmánk új eredményei
nemcsak rendezvényeinken, hanem tudományos szaklapunk, a Földtani Közlöny hasábjain is meg fognak
jelenni.

Mindezekhez sikerekben gazdag évet kívánok minden tagtársunknak!

Jó szerencsét!

Dr. BUDAI Tamás
elnök


