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1. Nagyrendezvények
Az elmúlt öt évben több jól sikerült "nagyrendezvényünk" volt
az alábbi időrendi sorrendben:
- a  k K A _ b ^aresti_konJgress_zusán elhangzó magyar előadások hazai 

bemutatása 1981. április 22-én a Budapesti Területi Szervezet
tel közös szervezésben. Főként tektonikai témák hangzottak el 
12 előadásban.

- II^ Bányaföldtani Ankét /Miskolc, 1982. május 20-21./ társ
szervezetekkel közös szervezésben. Ezen 29 előadás hangzott el.

- Karsztmorfológiai Kerekasztalt rendeztünk 1983. március 2-án.
- Gyakorla ti_Szerkezetfö 1 dtani_Móds_z_ertani_Továbbk_ép_ző t s ze rvez- 

tünk a Budapesti Területi Szervezettel közösen 1983. május 30 
- június 6 között Miskolcon nagy sikerrel. Ezen 25 előadás 
hangzott el, valamint terepi gyakorlatok voltak a Bükk-hegy
ségben, és a rákóczi-telepi és recski magmintaraktárakban.

- A Geológiai Világkongresszus /IUGS/ magyar előadásainak egy 
részét /12/ mutattuk be szakosztályunk előadóülésén 1984. áp
rilisában.

- "A Me_csek_és_ Villányi-hegység^ valamin t_a_z Erdélyi-közégheggség 
ös_szghas_onlí_tá_sának groblémáiú' témakörben a Déldunántúli Te
rületi Szervezettel közösen tartottunk Pécsett előadássoroza
tot, amely ebben a témakörben az első rendezvény volt /1984. 
június 5-én/.

~ 8z£dgm£ntológiai_Továbbk£pző_Tanfolyamot szerveztünk Sümegen 
1984. szeptember 3-7. között a Középdunántúli Területi Szer
vezettel együtt. Ezen 16 előadás hangzott el a gyakorlati fog
lalkozások mellett.
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- "Alginit a mezőgazdaságban" címmel a MÁFI-val, a Magyar Agrár- 
tudományi Egyesület Talajtani Társaságával és az Alginit Gaz
dasági Társulattal közösen 8 előadás megtartásával szerveztünk 
ankétot a MÁFI-ban 1984. szeptember 13-án.

- "Az_Alföld harmadidőszak előtti_képződményeinek_áttekintése " 
címmel szerveztük a második felvonását a Déldunántúli Területi 
Szervezettel közös korrelációs programunknak. Az 1985. március 
6-án Budapesten tartott rendezvényt az SZKFI geológusainak ki
tűnő előadásaiban hallhattuk nagylétszámú hallgatóság jelenlé
tében.

- A K£GA_krakkói_k£n£resszusán elhangzó, főleg tektonikai témájú 
magyar előadások itthoni bemutatását szerveztük meg 1985. jú
nius 5-én, amikor is 6 előadás hangzott el.

- "A lemeztektonika_és az_ércké£ződés_kapcsolata a mediterrán 
térségben" címmel szerveztünk nagysikerű előadóülést 1985. de
cember 4-én.

2. Előadások
összesen 67 előadásunk volt az elmúlt öt évben. Hazai témával 

51 előadás, míg külföldi témával 16 előadás foglalkozott. Ez 
utóbbiba beleértendők a tanulmányúti beszámolók is.

A hazai előadások tárgykör szerinti megoszlása a következő 
volt:

1. Kongresszusi beszámoló 17 db
2. Tektonika /globális is/ 10 db
3. Területi földtan 7 db
4. Utibeszámoló 7 db
5. Magmatizmus 4 db
6. Bauxit 4 db
7. Réteg tan 4 db
8. Geofizika 4 db
9. Egyéb 4 db
10. ősföldrajz 2 db
11. Szedimentológia 2 db
12. Egyéb érc 1 db
13. Távérzékelés 1 db
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A külföldi témák területi megoszlása a következő volt:

Európa: Csehszlovákia 2 db
Lengyelország 1 db
Románia 1 db
Ausztria 1 db
Svájc 1 db
Franciaország 1 db
Szovjetunió Eu. rész. 1 db

India 2 db
USA 1 db
Kanada 1 db
Brazília 1 db
Ecuador 1 db
Peru 1 db
Kuba 1 db

A nagyrendezvényekkel együtt összesen 206 előadónk volt, a 
társszerzőket is ide számítva. Két külföldi előadónk volt 
/Csehszlovákiából és az USÁ-ból/.

Huszonkét tagtársunk kétszer, hatan háromszor, hárman 
négyszer, egy-egy előadónk ötször, hatszor, illetve hétszer, két 
tagtársunk egyaránt nyolcszor tartott előadást. Ők ketten kapják 
meg az ötéves ciklus nem hivatalos előadói vándorzászlóját 
/Haas János és Kovács Sándor/.

Az előadások látogatottsága folyamatosan javult. A kezdeti 
15-20 fő helyett a legutóbbi évben 30-40 fős előadóüléseink is 
voltak, amelynek két csúcspontját 84 és 106 fős részvétellel 
két nagyrendezvényünk jelentette.

Az előadóülések legnagyobb részét az ELTS Szabó József 
előadótermében tartottuk minden hónap első szerdáján.

3. Tanulmányi kirándulások
összesen öt alkalommal szerveztünk kimondottan terepi bejárási 
céllal kirándulást, amelyek a következők voltak:

- 1981. június 4-5-én Rudabánya-Aggtelek környékének bemutatása, 
az őslénytani és Rétegtani Szakosztállyal közösen;
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- 1983. május 30 - június 6 között a Szerkezetföldtani Módszer
tani Továbbképző keretében több alkalommal volt terepi bejárás 
és gyakorlat a Bükk-hegységben;

- 1984. május 5~én Iszkaszentgyörgy-Várpalota-Li tér környékének 
tektonikai viszonyait vizsgáltuk terepbejárás keretében;

- 1984. szeptember 29~én "A pesti neogén alapszelvény" terepi 
bejárását szerveztük meg a Budapesti kerületi Szervezettel 
közösen;

- 1985. május 11-én "Terepbejárás a balatonfői alaphegységrögök 
területén" szerveztünk egész napos kirándulást, nagy sikerrel 
és kitűnő szakmai vezetéssel, az Őslénytani és Rétegtani 
Szakosztállyal közösen.

4. Együttműködés
Szakosztályunk több társzakosztállyal, illetve alkalmanként 
társszervezetekkel működött együtt a sikeres programok lebonyo- 
• lítása érdekében az elmúlt öt évben. Ezek közül ki szeretnénk 
emelni a Budapesti Területi Szervezettel, a Déldunántúli Terü
leti Szervezettel, az Északmagyarországi Területi Szervezettel, 
sz Őslénytani-Rétegtani Szakosztállyal és az Ásványtani-Geokémiái 
Szakosztállyal tartott közös rendezvényeket. Ezeket az előadások 
és rendezvények ismertetésénél rendre megemlítettük.

5. Az Általános Földtani Szemlét, szakosztályunk kiadványát 
Kieb Béla professzor szerkeszti 1979 végétől, a 14. számtól kez
dő dően.
1980- ban megjelent a 14. szám: 15 cikk 155 oldalon

15. szám: 1 cikk 72 oldalon 
/a 14. szám a veszprémi Kőzetrétegtani Szeminárium anyagát, 
a 15. szám Balogh Kálmán triász korrelációs tanulmányát 
tartalmazza/

1981- ben megjelent a 16. szám: 4 cikk 183 oldalon
1982- ben megjelent a 17. szám: 5 cikk 144 oldalon
1983- ban megjelent a 18. szám: 2 cikk 155 oldalon

és a 19. szám: a KBGA 3. projekt anyaga: 117 old.
1984- ben megjelent a 20. szám: 4 cikk 144 oldalon
1985- ben megjelent a 21. szám: 6 cikk 250 oldalon
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/az alföldi medencealjzattal kapcsolatos nagyrendezvény 
cikkei/

1985-ben különszám /fizető/ a bükki tektonikai továbbképző 
teljes anyaga.

Általában tematikus számok voltak, egy-egy kötet azonos téma
körben összefoglalt cikkeket tartalmazott. A példányszá/p 750-ről 
800-ra emelkedett.

Külföldi csereanyagként a Szemle a következő országokba jut
el:

1 SZU 1 R 1 USA
1 F 1 D
1 I 1 AUS
3 CS 1 PL

6. Gyász
1984. augusztus 23-án távozott el körünkből Szádeczky-Kardoss 
Elemér professzor, sokunk tisztelt és szeretett tanítómestere, 
aki Szakosztályunk történetébe különösen korai és elegánsan meg
fogalmazott nagyszerkezeti interpretációival írta be a nevét.
Mészáros József tagtársunk, kollégánk tragikus hirtelenséggel 
hunyt el 1985. március 20-án. Szakmai életünket súlyos veszteség 
érte halálával. A szerkezeti ’öldtani összefüggéseket fáradha
tatlanul felderíteni igyekvő kollégát vesztettük el benne.
Végül, de nem utolsósorban emlékezünk meg Szakosztályunk alapító 
elnöke özvegyének, dr. Szalai Tibomének 1985. szeptember 1-i 
haláláról.
Emléküket tisztelettel és szeretettel megőrizzük.

Budapest, 1985. október 30.

Dr. Mindszenty Andrea Dr. Baksa Csaba
volt titkár a szakosztály titkára
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