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Főtitkári jelentés a Magyarhoni Földtani 
Társulat 1998. évi közhasznú tevékenységéről 1 

CSÁSZÁR Géza 

Tisztelt Közgyűlés, Kedves Kollégák, Hölgyeim és Uraim! 

Számunkra az elmúlt év nem egy volt a sok közül, hanem társulatunk éle
tében a 150., ezért illő lenne, hogy a főtitkári jelentés ehhez mérhetően fennkölt, 
méltóságteljes, ugyanakkor a legteljesebb mértékig hagyományőrző legyen. Ez
zel szemben a jelentés - a korábbi évekhez hasonlóan - alapvetően küzdelmek
ről szól, mégpedig már címében is megváltozott formában. Úgy is fogalmaz
hatok tehát, hogy fennmaradásunk érdekében 1998 a hagyományőrzés mellett 
a változtatás éve is volt. Az 1997. évi C L V I . törvény lehetőséget biztosított a 
társadalmi szervezeteknek arra, hogy tevékenységüket a bíróságon közhasznú 
vagy kiemelten közhasznú tevékenységként ismertethessék el. Az elnökség és 
a választmány javaslata alapján a rendkívüli közgyűlés 1998-ban ennek érde
kében ismételten módosította társulatunk alapszabályát, lehetővé téve ezzel, 
hogy azok a profit orientált gazdasági szervezetek, amelyek hajlandók támo
gatást nyújtani a MFT-nak további sikeres működése fenntartásához, saját ér
dekeik jelentősebb sérelme nélkül tehessék azt meg. Azt reméljük, hogy társu
latunk ezen döntésére az utókor úgy fog emlékezni, mint amely szervesen il
leszkedik azon döntések sorába, amelyek eredményeként a 150 éves évfordulót 
az ország legidősebb megszakítás nélkül működő tudományos társadalmi szer
vezeteként ünnepelhettük, s hogy döntésünkkel jótékonyan járultunk hozzá, 
hogy a 200. évforduló is megünnepelhető legyen. A bírósági állásfoglalás ér
telmében, sajnos, alapszabályunkon további változtatásra van szükség ahhoz, 
hogy mindenben megfeleljünk a kiemelten közhasznú minősítésnek, ezért jelen 
közgyűlés napirendjén is szerepel (az utóbbi hat évben negyedik alkalommal) 
az alapszabály módosítás, jó lenne hinni, hogy hosszú ideig utolszor. 

Az általános helyzet 

Az 1997. évről szóló jelentésben foglaltakhoz képest érdemi változásról nem 
adhatok számot. Az ország elmúlt évi gazdasági eredményei ugyan várakozá
son felül kedvezőek, azonban a Társulat és a tagság szempontjából kívánatos 
strukturális változásra, sajnos, az elmúlt évben sem került sor: a hazai nyers-

1 Elhangzott az MFT 144. rendes Közgyűlésén. 



6 Földtani Közlöny 129/1 

anyagot termelő és felhasználó ágazatok helyett még mindig a kereskedelmi 
hálózat fejlesztése vonzza a - nagyobbrészt külföldi - tőkeerős beruházókat. A 
MOL kivételével a hazai nyersanyag termelő vállalatok egy része a fennmara
dásért küzd, de legjobb esetben is szinten tartó termelést folytat. Ebből a szá
munkra kedvezőnek még mindig nem nevezhető gazdasági környezetből kiin
dulva, amikor a tagság jelentős hányada a korábbiaknál is kedvezőtlenebb hely
zetű közalkalmazotti szférába tartozik amely többlettámogatás nyújtására kép
telen, ezért pénzügyi támogatásra csak kívülről, és csak abban az esetben szá
míthatunk, ha eddigi és további potenciális támogatóink számára biztosítjuk a 
szabályozók által elvileg lehetséges legkedvezőbb támogatási lehetőséget. 

Már az elmúlt évben jelentettem a közgyűlésnek, hogy a 142/1997. sz. tör
vényre való hivatkozással lépéseket tettünk annak érdekében, hogy a MTESZ 
közös vagyonából bizonyos vagyonrészt biztosítsunk a Társulat részére. Né
hány tagegyesület társaságában végül igényünket a Társulat által a Fő utcai 
székházban jelenleg használt helyiségekre nyújtottuk be, miközben a MTESZ 
saját jogcímen a teljes vagyonra benyújtotta igényét. Sajnos, a kérdésben a 
Kincstári Vagyonkezelő Igazgatóság mind a mai napig nem hozott döntést. 
Időközben a MTESZ Szövetségi Tanácsának ülésein a növekvő számú tagegye
sület által egyre markánsabban fogalmazódott meg a vagyonjogi kérdések tisz
tázásának igénye, amely a MTESZ alapszabály módosítása során nyerhet meg
oldást. A vagyoni helyzet tekintetében széles skálán elhelyezkedő, nagy számú, 
tagegyesület azonban e kérdésben csak heves viták után, várhatóan kompro
misszummal hozza meg döntését. 

Az előző évi jelentésben sikeresnek minősített választási módszeréről, sajnos 
mielőtt még igazán meggyökeresedett volna, a közhasznúsági törvényben meg
határozottakhoz való illeszkedés miatt máris le kell mondanunk. 

Kiemelten közhasznú tevékenységünk 

A Magyarhoni Földtani Társulat a beszámolási év folyamán az alábbi köz
hasznúsági területeken fejtett ki érdemi tevékenységet. 

(03) tudományos tevékenység, kutatás 
(04) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
(05) kulturális tevékenység 
(08) természetvédelem 
(09) környezetvédelem 
(13) határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység 

1./ A Társulat alaptevékenységi körét a földtudományhoz tartozó tudo
mányos tevékenység, a kutatás (03) és a kutatási eredmények előadás és pub
likáció formájában történő közkinccsé tétele képezi, ezért erről a rendezvények 
és a Földtani Közlöny alcím alatt adunk részletesebb áttekintést. 

2 . / A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (04), valamint 
a kulturális tevékenység (05) témakörben hosszú évekig a MFT Oktatási Bizott-
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sága keretében, 1997. április 18-ától az ekkor megalakult Oktatási és Közmű
velődési Szakosztály keretében folyt, illetve folyik tevékenység. A létrehozott 
munkatervnek megfelelően megkezdődött az országos szervezeti hálózat ki
építése, regionális csoportok, központok, felelős programszervező egységek ki
alakítása. Néhány bázisintézménnyel (3 általános-, 2 középiskola, 2 megyei pe
dagógiai intézet, regionális televízió- és rádióadók) sikeres együttműködést ala
kított ki a szakosztály, melyek országos kiterjesztése az eddigi tapasztalatok 
alapján folyamatban van. Ennek eredményeként születtek tanárképzési prog
ramok, iskolai bemutató előadások, készültek múzeumi és iskolai kiállítások, 
oktatótermek, születtek TV- és rádióriportok, újságcikkek, stb. 

A földtan tanári szak szakalapítás B. variánsának ismételt elfogadtatása ér
dekében újra indítottuk a többlépcsős engedélyeztetési folyamatot. 

Az iskoláknak az ásvány-, kőzet és kövület gyűjteménnyel történő ellátása 
során szerzett tapasztalatok alapján kialakított prototípusok az országos tan
szerellátás választékát hivatottak földtani ismeretanyaggal bővíteni. 

A földtan oktatását évek óta önálló tantárgyként végző kiválasztott bázis
iskolákkal kötendő társulati patronálói szerződés előkészítése folyamatban van. 

Sokat ígérő, hogy az Oktatási és Közművelődési Szakosztálynak a Társulatnál 
nyilvántartott tagjain kívül jelentős számú, a szakosztálynál regisztrált támo
gatója is van. Kérdés, nem lehetnek egyúttal társulati tagok is? 

A szakosztály életében is meghatározó jelentőségű eseménynek minősíthető 
a Földtani Örökségünk Egyesülettel közösen 1998. november 20-22. között A 
geológia a közoktatásban címmel rendezett konferencia, ahol a mintegy más
félszáz fős részvétel mellett elhangzott előadások után, hosszas vita eredmé
nyeként az oktatási kormányzathoz továbbítandó memorandum került elfoga
dásra, amely az előadásokon elhangzottakat alapul véve érvrendszereket sora
koztatott fel annak alátámasztására, hogy miért van szükség a geológiai oktatás 
valamilyen formában történő visszaállítására az általános és középiskolában. 
Megállapítást nyert, hogy a geológiának a közoktatásból 1948-ban történt ki
iktatása következményeként a természettudományos szemlélet súlyosan csor
bult, teret adva számos tudománytalan nézet térhódításának. 

A memorandumot 49 tudományos társadalmi szervezet, intézmény, gazdál
kodó szervezet, hivatal és hatóság meghatalmazott képviselőjének aláírásával 
juttattuk el az oktatási tárca vezetőjéhez. 

Ennél a pontnál kell említést tenni a Társulat által április 3-12 között Rómától 
Szicíliáig címen 46 fő részvételével megrendezett földtani kirándulásról is, amely 
szakmai programja mellett múzeumi gyűjtő útként is szerepelt. A gyűjtött kőzet
minták a MAFI kiállítási anyagát és dokumentációs gyűjteményét gazdagítják. 

3./Természetvédelem (08) és környezetvédelem (09) témakörben a Környe
zetvédelmi és Településfejlesztési Minisztérium megbízása alapján két kutatási 
témát dolgoztunk ki. Az 1996. évi LIII. törvény 52. §. (1) bekezdésében foglaltak 
alapján meghatározásra került a ritka, különleges nagyságú, kifejlődésű vagy 
szakmai tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségű ásványok és ősma-
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radványok pénzbeli értéke, alapot szolgáltatva ezzel egy pontosított jogszabály 
kimunkálásához. 

Elkészült a Gerecse felhagyott és működő bányáinak topográfiailag is pon
tosított katasztere, amely a dimenzionális adatok mellett valamennyi bányában 
tartalmazza az ott feltárt képződmények legfontosabb rétegtani, szerkezeti jel
lemzőit, feltártsági viszonyait, környezetállapotát, tudományos és turisztikai 
jelentőségét. A munkának elsősorban a tanösvények tervezése és a rekultivációs 
tervek elbírálása szempontjából van kiemelkedő jelentősége. 

3. / A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység (13, továbbá az 
Alapszabály 3. §. 8. pontja) részeként - a HUNGEO Tudományos és Oktatási 
Programjával összhangban -1998. március 18-21. között "GEO'98, Magyar Föld
tudományi Szakemberek Tudományos Tanácskozása" keretében március 20-án 
"Földtudományi oktatás, tematikus térképészet" címen előadássorozatra került sor 
A tanácskozáson a 39 magyar mellett 19 fő vett részt Romániából, 2 fő Auszt
riából, 2 fő Jugoszláviából és 2 fő Szlovákiából. Az elhangzott alábbi előadások 
és poszterek jelzik, hogy a fő témakör (13) mellett a 03,04,05, és 06 témakörökkel 
is bőségesen foglalkoztak a tanácskozáson: 

Hogyan készül Magyarország az államalapítás 1000. évfordulójára? 
Megemlékezés Eötvös Lorándról 
A magyar nyelvű földrajztanítás története a 125 éves kolozsvári egyetemen 
Megkezdődött (újra) a magyar nyelvű földtani oktatás a kolozsvári egyetemen 
A magyar tematikus térképészet kezdetei és jelenlegi eredményei 
A távérzékelés oktatásának tapasztalatai a Miskolci Egyetemen 
Az űrfelvételek felhasználási lehetőségei a gimnáziumi földrajzoktatásban 
Geográfus mérnök képzés a Miskolci Egyetemen 
Építési kőanyagok az építő- és építészmérnökök oktatásában 
A geokémia szerepe a földtudományi és környezettudományi oktatásban 
A magyarországi agrogeológiai térképezés múltja, jelene és jövője 
Az információs rendszer és földtani térképezés a Kisalföldön 
Új iskola a karsztföldtani térképezésben 
KOGUTOWITZ Károly élete, munkássága, valamint leszármazottainak sorsa 
Ausztráliában 
Rendszerváltozás a Kárpát-medencében 
Az udvarhelyszéki tízes településszerkezet a térképezése 
Nemzetiségi helynevek térképezése. 

Poszterek 

Új tematikus iskolai térképek, város térképek, turisztikai térképek a Székelyföldön. 
A Héreg-Tarjáni-medence szerkezetföldtani térképe geológiai, geofizikai, 
geomorfológiai adatok alapján. 
A mezőmadarasi (Maros m., Erdély) 1852-es meteorkőhullás szórási területének 
feltérképezése és felszíni üledékeinek mikromineralógiai vizsgálata. 
Székelyföldi térképek. 
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A taglétszám alakulása 

Az elmúlt év folyamán is folytatódott az utóbbi évek tendenciája: ha szerény 
mértékben is, de most is növekedett a Társulat összesített taglétszáma, és 10 
év után ismét meghaladta az 1200-at (1218). A kiemelten közhasznú szervezetté 
történő minősítésünk érdekében szerkezeti változást kell végrehajtani a tagsági 
rendszerünk hagyományos felosztásában is, ezért ezúttal utoljára szerepel a 
főtitkári jelentésben a hagyományos tagsági kategóriák szerinti elemzés (2. áb
ra). Aktív tagok száma ugyan ismét túllépte a 600 főt, de ez főként diák tagjaink 
számának fokozatos és jelentős mérvű növekedéséből adódik, ami biztató jel
ként fogható fel a Társulat jövőjére nézve. A többi kategória esetében számot
tevő változás nem mutatható ki. 

1994 1995 1996 1997 1998 

1 . ábra. A Magyarhoni Földtani Társulat taglétszámának alakulása 1994-1998 között 

Örvendetes, hogy valamennyi területi szervezeteknél létszámnövekedés ta
pasztalható. Ennek mértéke 12-29% között változik, de a növekedés megoszlása 
már nem egyértelműen minősíthető kedvezőnek. A legnagyobb számszerű nö
vekedés a Budapesti Területi Szervezetnél tapasztalható, ahová ma a tagok 58%-
a tartozik (2. ábra). Mindazonáltal a legnagyobb relatív növekedési ráta az 
Észak-magyarországi Területi Szervezetnél mutatkozik, ahol ez 2 %-kal haladja 
meg a budapestit. Ez a kiugró észak-magyarországi növekedés azonban csak 
alig érzékelhető százalékos növekedést jelent a teljes tagsági létszámra vetítve, 
míg ugyanebben a viszonylatban a kisebb budapesti érték így is 1 %-os növe
kedést eredményezett. A létszámnövekedés ellenére tovább csökkent a Dél-du
nántúli és az Alföldi Területi Szervezetek %-os részesedése. 

A tudományos szakosztályok taglétszámának megoszlását a 3. ábra mutatja. 
Közöttük a legnagyobb létszámot - a szakosztályt megjelölőknek közel 1/3-át 
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2. ábra. A Magyarhoni 
Földtani Társulat taglét
számának területi szerve
zetenkénti megoszlása 
1998-ban. Rövidítések: 
ALF: Alföldi Területi Szer
vezet, BUD: Budapesti 
Területi Szervezet, DÉD: 
Dél-dunántúli Területi 
Szervezet, ÉMO: Észak
magyarországi Területi 
Szervezet, KÈD: Közép- és 
Észak-dunántúli Területi 
Szervezet, 

- tudhatja soraiban az Általános Földtani Szakosztály, melyet az alábbi sorrend
ben, de egymás mögött alig lemaradva a Mérnökgeológiai és Környezetföldtani, 
az Őslénytani-Rétegtani és az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály követ. A har
madik blokkot a Geomatematikai és Számítástechnikai, az Agyagásványtani, 
valamint a Tudománytörténeti Szakosztály alkotja. A negyedik blokk a legfia
talabb szakosztályunkból, az Oktatási és Közművelődési Szakosztályból áll. Az 
1997. évi adatokhoz képest itt is tapasztalható szerény mértékű létszám növe
kedés. 

5,15% 
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3. ábra. A Magyarhoni Földtani Társulat taglétszámának tudományos szakosztályonkénti meg
oszlása 1998-ban. Rövidítések: AÁS: Agyagásványtani Szakosztály, ÁLF: Általános Földtani 
Szakosztály, ÁSG: Ásványtan-Geokémiai Szakosztály, GSZ: Geomatematikai és Számítás
technikai Szakosztály, MKE: Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály, ŐSR: 
Őslénytani-Rétegtani Szakosztály, TUT: Tudománytörténeti Szakosztály, OKK: Oktatási és 
Közművelődési Szakosztály 
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A taglétszám növekedése fölött érzett örömünk, sajnos nem maradéktalan. 
Az ünnepi közgyűlés óta 11 tagtársunktól kényszerültünk örök búcsút venni. 
Közülük első helyen kell említeni dr. JASKÓ Sándor tiszteleti tagot, a Központi 
Földtani Hivatal nyugalmazott főgeológusát. Elveszítettük továbbá dr. NAGY 
Elemér, dr. SÓLYOM Ferenc, M l S K E Y Kálmán, FEKETE Ágnes, dr. BOHN Péter, dr. 
KORIM Kálmán, BALOGH Gyula, MIKOLAI István, LÉCZFALVY Sándor, WALLACHER 
László és PORDÁN Sándor tagtársunkat. Adózzunk emléküknek 1 perces néma 
felállással. 

Pénzügyi helyzet 

A Gazdasági Bizottság szakszerű elemzésben ad számot az elmúlt évi gaz
dálkodás egészéről, ezért a főtitkári jelentésben bizonyos mérvű szubjektivitás
tól sem mentesen - egyes kérdéseket csak áttekintően, másokat kissé részlete
sebb bontásban - kívánok bemutatni. A Társulat bevétele az alábbi forrásokból 
származik: egyéni és jogi tagdíj, a hazai és külföldi jogi személy által nyújtott 
támogatás, külföldi magánszemély által nyújtott adomány, egyéb támogatás, 
kiadványok árbevétele, kamatbevétel, továbbá tagtársaink adójának 1%-a. En
nek teljes összege több mint kettő MFt-tal haladta meg a tervezett bevételt. 
Négy jogi tagunktól származik bevételeink kb. 1/4-e, míg egyéb támogatóktól 
bevételeinknek kb. a fele. Ez úton is szeretném kifejezésre juttatni tagtársaim 
nevében is köszönetünket legnagyobb támogatóinknak: a MOL Rt-nek, a Co
astal Oil and Gas Co.-nak, Prímagáz Rt.-nek, a Geoinform Kft-nek, amelyek 
hathatós segítsége nélkül Társulatunk egyik napról a másikra működésképte
lenné válna. Külön köszönet illeti azon tagtársainkat, akik a számtalan lehe-
tó'ség közül a MFT-ot választották adójuk 1%-ának címzettjeként. Az ebből 
befolyt 545 eFt ugyan csupán kis része a működési költségnek, de amellett, 
hogy pl. a Földtani Közlöny egy füzetének közel teljes előállítási költségére 
nyújt fedezetet, értékét növeli az a tény, hogy számunkra külön üzenete is van. 
Bízunk benne, hogy tagtársaink támogatása ebben az évben sem marad el. 

A Társulat központi szervezésű vagy központi rásegítésű rendezvényei közül 
négy zárult pozitív (92 és 600 eFt közötti), összesen 1.129 eFt mérleggel. Ezek 
az alábbiak voltak: VI. Bányászati Kémiai Szimpózium (az ME Alkalmazott 
Kémiai Kutatóintézettel közösen), a Kelet-Alföld földtani kérdései címen (az 
Alföldi Területi Szervezettel közösen) rendezett vándorgyűlés és a Földtani ki
rándulás Rómától Szicíliáig. Az Ünnepi Közgyűléssel kapcsolatos kiadások (a 
díszes kiállítású meghívóval, az ezüst és bronz anyagú ammonitesz-emlék-
éremmel, a fogadással, a külföldi társszervezetek képviselőinek vendégül látá
sával, stb. együtt) 2.686 eFt-ot emésztettek fel. Ebből a közgyűlés megrendezé
séhez kapott támogatások és az egyéb bevételek 2.384 eFt-ot fedeztek. 

A tervezett működési költség - az ünnepi év megemelt rendhagyó kiadásai 
mellett - a szokványos feladatok megoldására is tartalmazott elkülönített ke
retet ez évben is. Ennek megfelelően eleget tettünk nemzetközi szervezeti tag
ságunkból (EFG, IMA, EMU, EGGA és EAGS) eredő 182 eFt-nyi tagdíj befizetési 
kötelezettségünknek is, melynek fedezetét egyre inkább sikeres pályázatok biz-
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tosítják. A beszámolási évben 284 eFt összeget fordítottunk nemzetközi kap
csolatainkból fakadó kötelezettségeink ellátására (DUDICH E.) illetve tagtársaink 
(KECSKEMÉTI T., KORPÁS L., KÁKAY-SZABÓ O. és DÁVID Á) külföldi rendezvé

nyeken való részvételére. 
Ezúttal is örömmel támogattuk 140,4 eFt-tal ifjú geológusaink közreműkö

dését a Magyar Geofizikusok Egyesületével közösen rendezett Ifjú Szakemberek 
előadói ankétján, ahol a helyezettek szerény külön elismerésben is részesültek: 
CSOMA Anita (elméleti kategória I. díj), KERCSMÁR Zsolt (elméleti kategória II. 
díj), NAGY Zsolt Róbert (elméleti kategória III. díj), HORVÁTH Igor (gyakorlati 
kategória III. díj), SALLAI Enikő (poszter kategória II. díj), BENEDEK Kálmán 
(MFT különdíja). A HUNGEO rendezvényének sikeres lebonyolításához a Tár
sulat 100 eFt-tal járult hozzá. 

Fontosnak tartom külön is megemlíteni, hogy az elmúlt év folyamán a Föld
tani Közlönynek 8 füzetét adta ki a Társulat, az ünnepi füzet kivételével 1200 
példányban. A valamennyi tételt (papír, nyomdai, szerkesztési, az esetenként 
még felmerült rajzolási és gépelési kiadást is) magába foglaló teljes költség 
4.603 eFt volt, vagyis egy füzet jelenlegi átlagos előállítási költsége kb. 575 eFt. 
A titkárság munkatársai ZIMMERMANN К. és SIMON E. minden furfangot kita
lálnak ugyan, hogy a Földtani Közlöny és a Hírlevél ne postai úton, mégis 
lehetőleg időben eljussanak tagtársainkhoz, folyóiratunk postai kiküldési költ
sége az elmúlt évben így is 428 eFt-ra rúgott. 

A már 1997-ben megújult, az elmúlt évben tovább csinosodott és a szolgál
tatási körét tovább bővítő, invenciózus Hírlevél elmúlt évi öt számának nyom
dai költsége 408 eFt volt. A szép munka MAROS Gy. titkárt és ZIMMERMANN К. 
titkárságvezetőt dicséri. Tisztában vagyunk ugyanakkor azzal is, hogy mit sem 
ér a szép kiállítás és ötletesség, ha a Hírlevél - a késői kibocsátás miatt - nem 
tudja maradéktalanul betölteni szerepét, a kellő időben és megfelelő alaposság
gal történő információ szolgáltatást. Ez úton is megkövetem tagtársaimat és 
ígérem, erőfeszítéseket teszünk a hiányosságok felszámolására. 

A teljes működési bevétel 12.737 eFt, a teljes működési költség 11.625 eFt 
volt, vagyis az elmúlt évet (maradvány: 1.112 eFt) nyereséggel zártuk. 

A közhasznúság miatt, tájékoztatásul álljon itt a célszerinti juttatások teljes 
jegyzéke, amely az alábbiak szerint alakult: 

Magyar Földtanért Alapítvány 300.000 Ft ünnepi közgyűlésre 
Magyar Földtanért Alapítvány 4.531.842 Földtani Közi. támogatása 
Tudományos Fejlődésünkért Alapítvány 200.000 működési költségre 
MTESZ 446.000 működési költségre 
OMFB 97.000 nemzetközi tagsági díj 
OMFB 150.000 ünnepi közgyűlésre 
Paksi Atomerőmű Rt. 200.000 GEO '98 támogatása 
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Rendezvények 

Az 1998. évi rendezvények a MFT megalakulásának 150. évfordulója jegyében 
zajlottak mind a központi mind az egyes szakosztályok és területi szervezetek 
esetében. A rendezvényeket az alábbi csoportosításban kívánom áttekinteni: 
központi rendezvények, a területi szervezetek rendezvényei és a szakosztályi 
rendezvények. Az első csoportból néhány már a kiemelten közhasznú tevékeny
ségi kör ismertetése során említésre került, most csak a fennmaradóra térek ki. 

Központi rendezvények 

Az év legfontosabb eseménye a március 18-án megrendezett Ünnepi Köz
gyűlés volt, melynek fővédnöki tisztét G Ö N C Z Árpád, a Magyar Köztársaság 
elnöke látta el. A Közgyűlés részletes programját, a rendezvény védnökeinek 
jegyzékét, az ünnepeltet köszöntő állami szervek, tudományos társszervezetek 
és külföldi rokon szervezetek képviselőinek jegyzékét és részben az elhangzott 
köszöntéseket, illetve üdvözlő leveleket, továbbá az új belföldi és külföldi tisz
teleti tagok jegyzékét a Földtani Közlöny 128. kötetének 1., illetve 4. füzete 
tartalmazza, ezért ezek ismertetésétől ezúttal eltekintek. Az ünnepi napot a 
MTESZ székházában fogadás zárta. 

Az Ünnepi Közgyűlést megelőző napon, a tiszteletadás jegyében került sor 
a Magyar Tudományos Akadémián a Földtudományok Osztályának tudo
mányos előadóülésére. A "Hol tartunk ma?" címmel rendezett előadóülésen 12 
előadás kívánta áttekinteni a legutóbbi negyedszázad folyamán a földtan kü
lönböző ágai területén felhalmozott tudományos eredményeket. Az előadóülés 
programja - és kettő kivételével az elhangzott előadások is - a Földtani Közlöny 
ünnepi (128/1) számában láttak napvilágot. 

Az évfordulós ünnepség részeként október 1-3 között Nyíregyházán került 
lebonyolításra az Alföldi Területi Szervezet által Kelet-Alföld földtani kérdései 
címen, ankét rangon kezdeményezett, majd az elnökség által Jubileumi Ván
dorgyűlés rangjára emelt rendezvény. A 147 fő részvételével megvalósult ván
dorgyűlés előadásai jó áttekintést adtak a kevéssé ismert terület földtani fel
építéséről, az ismereti hiányokról és a földtani felépítéssel is összefüggő gon
dokról. A vándorgyűlés pénzügyileg is sikeres voltában része volt a mindig 
segítőkész Geoinform Kft. közreműködésének is. 

Eredetileg egy nemzetközi rendezvénnyel terveztük megkoronázni az ünnepi 
évet, melyet "A ma geológiája a holnapért" címen kezdtünk el szervezni. A 
négy témakört (sugárzóanyag elhelyezés, a felszínalatti vizek védelme, a mo
dern rétegtani módszerek és eredmények, és a térinformatika a geológiában) 
felölelő programot a késői meghirdetés és a hasonló programokkal való rész
leges egybeesés miatt az elnökség célszerűbbnek látta egy évvel halasztani és 
a témaköröket a felére redukálni. 

Az ünnepi év programja - a fenti programhalasztás és módosítás ellenére -
összességében sikeresnek mondható még akkor is, ha az események gazdag 
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tárházával, melyről KECSKEMÉTI T. tollából olvashatunk jegyzékszerű áttekin
tést, nem tudtuk a média figyelmét az eseményhez méltó módon felkelteni. 

A Siófokon 1998. szeptember 27-30. között megrendezett VI. Bányászati Ké
miai Szimpóziumon tagtársaink szakmai közreműködése mellett elláttuk a ren
dezvény pénzügyi bonyolítását is. 

Az Ifjú Szakemberek Ankétján 26 geológus hallgató vagy doktori ösztöndíjas ifjú 
szakember vett részt 13 előadással, közülük 6 részesült valamilyen díjazásban. 

Területi szervezetek rendezvényei 

Az Alföldi Területi Szervezet mozgatta meg a legtöbb szakembert, mert az 
5 rendezvényének (4. ábra) 258 résztvevője volt (5. ábra). Itt hangzott el a legtöbb 
előadás is, szám szerint 70 (6. ábra), melyet 6 poszter egészített ki. Ezekben a 
kiugró számokban kétségtelenül meghatározó szerepet játszik az a körülmény, 
hogy a Jubileumi vándorgyűlés házigazdái lehettek. Ugyanakkor hozzá kell 
tenni, hogy emellett volt egy 42 fős látogatottságú ankétjuk is. Hála állandó 
mecénásuknak, a területi szervezet anyagi helyzete is stabil. 

A Budapesti Területi Szervezet viszonylag szerény eredményességű évet 
tudhat maga mögött (4-6. ábra). A szervezet filozófiájából adódódik, hogy az 
előadásszám alacsony, míg a látogatottság a kiugróan magas elvi taglétszám 
és a változatos témakörök ellenére - valószínűleg a központi rendezvények 
nagy száma miatt - elmaradt a vidéki területi szervezeteké mögött. 

Legkisebb taglétszáma ellenére a Dél-dunántúli Területi Szervezet 7 rendez
vényére (4. ábra), amelyből kettő lényegében bányajárás, illetve földtani kirán
dulás, 113 résztvevő (5. ábra) volt kíváncsi. A megnövekedett előadói kedvet a 
19 előadás jelzi (6. ábra). Jó ötletnek bizonyult az Általános Földtani Szakosz
tállyal közösen megrendezni a Mecsekalja vonal értelmezését elősegítő szak
ülést és kapcsolódó terepbejárást. Külön említést érdemel "A Komlói táj föld
tani- és őslénytani kutatásának 150 éve (1848-1998)" címmel meghirdetett si
keres előadóülés. A szakosztály vezetésének és egyáltalán a terület szakem
bereinek a Társulat iránt megmutatkozó fokozott kötődésére utal a 150. évfor
duló tiszteletére a Geofizikai Egyesület helyi szervezetével közösen létrehozott 
kiállítás, amely alapvetően a térség gazdag földtani kutatási múltjának bemu
tatására helyezte a hangsúlyt. Örömmel vetem papírra, hogy a rendezvények 
mellett tagtársaink számtalan ötlete, az oktatás sok szintjén megmutatkozó ál
dozatkészsége ugyancsak a megnövekedett vitalitás tükröződése a mindenna
pok szintjén. 

Az utóbbi évek egyik legsikeresebb évét tudhatja maga mögött az Észak-ma
gyarországi Területi Szervezet, amely 7 rendezvényének (4. ábra) 26 előadására 
(6. ábra) 169 résztvevő érdeklődését tudta felkelteni (5. ábra). Az évfordulóval 
összhangban az egyik legjelentősebb - itt kétségtelenül indokoltan nosztalgikus 
- esemény "A nyersanyagkutatások múltja és jelene Eszak-magyarországon" 
címmel megrendezett ankét volt, amely jó lehetőséget kínált a földtan szinte 
teljes körének áttekintésére. A bükkábrányi lignit külfejtéshez szervezett tanul
mányutat a szervezők és a résztvevők egyaránt egy korábbi hagyományuk ré-
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ALF BUD DED EMO KED AAS ALF ASG GSZ MKE OKK OSR TUT 
4. ábra. A területi szervezetek és tudományos szakosztályok 1998. évi rendezvényeinek száma. 
Rövidítéseket ld. 2, 3. ábránál. 
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ALF BUD DÉD ÉMO KÉD AÁS ÁLF ÁSG GSZ MKE OKK ŐSR TUT 
5. ábra. A területi szervezetek és tudományos szakosztályok 1998. évi rendezvényei 
résztvevőinek összlétszáma. Rövidítéseket ld. 2, 3. ábránál. 

ALF BUD DÉD ÉMO KÉD AÁS ÁLF ÁSG GSZ MKE OKK ŐSR TUT 

6. ábra. A területi szervezetek és tudományos szakosztályok 1998. évi rendezvényein elhangzott 
előadások összesített száma. Rövidítéseket ld. 2, 3. ábránál. 
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gen várt felelevenítéseként értékelték. Jövőbe mutató sikeres esemény volt a 
Miskolci Egyetem Bányamérnöki Karához tartozó doktoranduszok előadóülése. 

A mindössze négy rendezvény (három előadóülés és egy egynapos kirándulás 
(4. ábra) a korábbiaknál nagyobb számú látogatót vonzott (5. ábra) a Közép- és 
Észak-dunántúli Területi Szervezet megmozdulásaira. Különösen örvendetes, 
hogy a jubileumi beszámoló ülés mondandója a 40 fős hallgatóság mellett a 
sajtó érdeklődését is felkeltette, ami az évforduló egyik talán túlzottan is titkolt 
célkitűzése is volt. Az eseménynek rangot adott a Füredi Mészkőből készült 
csiszolt kőlap, mellyel a szervezet egykori elnökeit, titkárait és legaktívabb tag
jait tisztelte meg a szervezet. Ismét meggyőző érvet szereztek a szervezők arra, 
hogy az előadóülések mellett a szakmai kirándulásoknak is létjogosultságuk 
van, ha kellően érdekes témát tudnak felkínálni tagságuknak, még akkor is, ha 
nem csupán egynapos programot állítanak is össze. 

Tudományos szakosztályok rendezvényei 

Az Agyagásványtani Szakosztály az elmúlt évben 3 rendezvényre (4. ábra) 
invitálta a tagságot, ebből kettőre az Ásványtan-Geokémiai Szakosztállyal kö
zösen. Legjelentősebb megmozdulásuknak az évforduló tiszteletére "Az agyag
ásvány kutatás jelenlegi irányzatai" címen rendezett egész napos jubileumi ülés 
volt, ahol a 9 elhangzott előadás során bemutatták és megvitatták az agyag
ásványok szerkezetét, vizsgálati módszereit, a földtani értelmezést érintő kér
déseket az agrogeológia, a környezetföldtan és a technológia viszonylatában. 
A szakosztály nemzetközi kapcsolatai kitűnőek, megalakulása (1987) óta részt 
vesznek az Európai Agyagásvány-csoportok Társaságának (ECGA) tevékeny
ségében, melynek tagsági díját OMFB pályázatból maguk teremtették elő. Szü
lési szabadság miatt jelenleg titkár hiányban szenvednek. 

Az Általános Földtani Szakosztály a korábbi évekkel össze sem vethető, 
taglétszámához illő méretű tömeget mozgatott meg (5. ábra). Bár mind az öt 
rendezvénye (4. ábra) sikeresnek mondható, de messze a legtöbb érdeklődőt a 
Magyar Geofizikusok Egyesületének Általános Geofizikai Szakosztályával kö
zösen életre hívott, "kerekasztal fórumnak" minősített "A Pannon- és Cirkum 
-Pannon régió legfontosabb tektonikai zónái: a mozgások jellege és időzítése" 
c. vitaülése vonzotta. A szakosztály filozófiája, nevezetesen, hogy az előadások 
tematikailag összetartozók legyenek, ebben az évben mindenképpen sikert ho
zott a szakosztálynak. Ennek alapján nem meglepő, hogy további terveiket is 
ennek szellemében kovácsolják. 

Az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály kiemelkedően sikeres évet zárt 1998-
ban. A rendezvények száma (4. ábra), az előadásszám (6. ábra) és a részvételi 
létszám (5. ábra) tekintetében egyaránt az első két hely valamelyikét foglalják 
el. Korábbi gyakorlatuknak megfelelően szaküléseiket több-kevesebb rend
szerességgel tartották, lehetőleg valamely közös tematika köré csoportosítva az 
előadásokat. Tapasztalataik szerint ezen belül a több szakterületet felölelő, át
fogóbb tematikájú ülések vonzzák a nagyobb számú érdeklődőt. Egy rendez
vényük az Agyagásványtani, egy másik az Általános Földtani Szakosztállyal 
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közösen került meghirdetésre. A szakosztály külföldi kapcsolatai kiválóak. En
nek egyértelmű jelzése, hogy a Német Ásványtani Társaság 1999. évi, Bécsben 
tartandó hagyományos konferenciájára az Osztrák Földtani Társulat mellett a 
Magyarhoni Földtani Társulatot is felkérték társrendezőnek. A szakosztályban 
folyó minőségi munka elismeréseként is értékelhető, hogy az Európai Ásvány
tani Unió (EMU) Tudományos Érem Bizottsága az 1999. évi két "EMU Research 
Excellence Medal" egyikét a Veszprémi Egyetemen dolgozó PÓSFAI Mihály tag
társunknak ítélte. A díj értékét fémjelzi, hogy annak 1994-ben történt alapítása 
óta kiosztott hét díj közül az első esik a Németország-Olaszország vonaltól 
keletre. 

A Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztály egy előadóülést tartott 
egyetlen előadással (4-6. ábra), valamint egy megbeszélést az 1999. évi hagyo
mányos szegedi ankét előkészítésére. Remélem, a szakosztálynak a jövőben 
ennél csak eredményesebb évei lesznek. 

Jelentősen növelte aktivitását (4-6. ábra) a Mérnökgeológiai és Környezet
földtani Szakosztály, amely az ugyancsak sikeres két olaszországi vulkanoló-
giai túráján túl (amely 90 főjével kétségtelenül jelentősen megnövelte a rendez
vények látogatottságát) a 8 rendezvény szervezését intézte. Szakmai szempont
ból kiemelkedő jelentőségűnek minősíthető a budapesti tervezett IV. metróvo
nal Duna alatti átvezetésével kapcsolatos kérdéseket taglaló előadóülés. Ha
sonlóképpen sok érdeklődőt vonzott a MOM helyén létesített alapgödörben 
feltárt Kiscelli Agyag és Budai Márga helyszíni megtekintése (40 fő). Elismerésre 
méltóak a szakosztálynak a hazai és a nemzetközi vérkeringésbe történő haté
kony bekapcsolódást célzó erőfeszítései. A MFT-nak a Geológusok Európai Fö
derációjához történt csatlakozását követően megalakult az Euro-Geológus cím 
Ajánló Bizottsága, majd a szakosztály elkészítette ennek ügyrendjét. Felvették 
a kapcsolatot az IAEGE Magyar Nemzeti Bizottságával, és erősítették azt a 
Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozatával is. 

Az Oktatási és Közművelődési Szakosztály tevékenységéről a korábbiakban 
már szó esett (4-6. ábra). 

Az Őslénytani-Rétegtani Szakosztály az elmúlt évi kiváló eredményeit nem 
tudta megismételni. Az évi egyetlen, előadóüléssel egybekapcsolt vándorgyű
lésén felvonultatott 17 előadás és 20 poszter egyértelmű jelzése annak, hogy 
ezzel a rendezvénnyel nem aknázta ki maradéktalanul a szakosztály a tárgy
körrel foglalkozók érdeklődését (4-6. ábra). Követésre méltó ötletnek tűnik a 
legjobb diákposzter díj létrehozása, amit ezúttal B O S N A K O F F Mariann, az egri 
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola hallgatója érdemelt ki. 

A Tudománytörténeti Szakosztály ez évben is az egyik legaktívabb szakosz
tálynak bizonyult, amint ezt a 8 előadóülésen (4. ábra) elhangzott 26 előadás 
(6. ábra) és a nagy számú hallgatóság (5. ábra) is tanúsítja. Külön említést ér
demel az a tény, hogy a szakosztály tagjai az ünnepi évforduló kapcsán 4 pub
likációban tették hozzáférhetővé a MFT elmúlt 150 évének eseményeit és azok 
áttekintő értelmezését, legújabban az utóbbi 50 évről. Nem mulaszthatom el 
említeni KECSKEMÉTI T. tagtársunk nevét, aki egyebek mellett a Természet Világa 



18 Földtani Közlöny 129/1 

ALF BUD DÉD ÉMO KÉD AÁS ÁLF ÁSG GSZ MKE OKK ŐSR TUT 

7. ábra. A ter'ileti szervezetek és tudományos szakosztályok 1998. évi rendezvényeire eső 
résztvevők átlaga. Rövidítéseket ld. 2, 3. ábránál. 

8. ábra. A területi szervezetek és tudományos szakosztályok 1998. évi rendezvényein a náluk 
regisztrált taglétszámra vetített összesített résztvevők száma (Z résztvevők/regisztrált tag). 
Rövidítéseket ld. 2, 3. ábránál. 
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9. ábra. A területi szervezetek és tudományos szakosztályok 1998. évi rendezvényein elhangzott 
összes előadásra vetített résztvevők száma (Z r é s z t v e v ő k / I előadásszám). Rövidítéseket ld. 2, 
3. ábránál. 

10. ábra. A területi szervezetek és tudományos szakosztályok 1998. évi rendezvényeire vetített 
előadásszám (X előadásszám/előadóülésszám). Rövidítéseket ld. 2, 3. ábránál. 
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elmúlt évi valamennyi számát felhasználta arra, hogy "a magyar geológusok 
cselekedeteit" a szűkebb szakmánkon kívül is ismertté tegye. 

Az egyes szakosztályok és területi szervezetek tevékenységének szavakba 
öntött további elemzése helyett a 7-10. ábra kínál az olvasónak érdekes felis
meréseket és ebből fakadó következtetés-levonást. 

Állandó Bizottságok 

Az Alapszabály és Ügyrendi Bizottság, illetve a sürgősségre való tekintettel an
nak néhány tagja az elmúlt évben sem pihenhetett babérjain, mert Társulatunk 
alapszabályát ismételten, mégpedig alaposan meg kell változtatni ahhoz, hogy 
megfelelhessünk a megcélzott kiemelten közhasznú minősítésnek. A bonyolult 
és nem mindig átlátható, esetenként írásban még nem is rögzített formulák 
miatt a bizottság számára ügyvéd segítségét kellett kérnünk. Legnagyobb saj
nálatunkra az új alapszabály tervezet nem minden tekintetben felel meg ha
gyományainknak, az eljárási módok tekintetében nem egyszer visszalépést je
lent (pl. a levélszavazás kiiktatása). 

Az Ellenőrző Bizottság saját jelentésben számol be tapasztalatairól. Korábbi 
terveik szerint az évek során fokozatosan górcső alá veszik a Társulat tevé
kenységének egy-egy fontosabb szeletét. Az új alapszabály a bizottság megvál
toztatását fogja előírni és tevékenységi körét olyan mértékben fogja kiszélesí
teni, ami a Társulat vezetését a bizottság felállása és a feladatok gyakorlati 
megvalósítása tekintetében megfontolásra kell, hogy késztesse. 

A Fegyelmi és Etikai Bizottsághoz az elmúlt évben - hosszú idő után először -
érkezett ugyan panasz, de kivizsgálását, alapos mérlegelés után, a bizottság 
illetékesség hiányában elutasította. 

Örömmel jelenthetem a közgyűlésnek, hogy az elmúlt év folyamán a Földtani 
Közlönynek 8 füzete, vagyis kereken két évfolyama hagyta el a nyomdát, s 
kisebb-nagyobb késéssel el is jutott tagtársainkhoz. A Földtani Közlöny Szerkesztő
bizottsága a szükségletnek megfelelő rendszerességgel tartotta üléseit, ahol a 
beérkező kéziratokkal kapcsolatos teendők mellett a folyóirat tartalmi és szer
kezeti változtatásának kérdései képezték a napirend egyik állandó pontját. Ele
get téve az egyre erőteljesebben megmutatkozó kívánságnak, a jövőben elő 
kívánjuk segíteni, hogy a Földtani Közlöny valóban megfeleljen a deklarált 
magyar és angol nyelvűségnek, ami azonban nem azt jelenti, hogy a cikkeket 
teljes terjedelemben mindkét nyelven közre kívánjuk adni, azt azonban igen, 
hogy a magyar vagy angol nyelvű cikk esetén a másik nyelven a minden lé
nyeges részét érthetően ismertető, tehát kellő részletességű absztrakt kapcso
lódjék. A kétnyelvűséget tükrözi a belső kolofon tagolása is. Újra gondoltuk a 
szerzői kéziratok készítésének formáját és módját, a lektorálás és szerkesztés 
rendjét és különös gondot fordítottunk a bibliográfia formai és tartalmi kérdé
seinek szabványosítására, lehetőleg illeszkedve elismert nemzetközi folyóiratok 
által rendszeresített megoldásokhoz. Mindezek eredményeként a szerkesztőbi
zottság a következő számban közre adja a kézirat összeállítást szabványosító 
útmutatóját magyar és angol nyelven. 
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Visszaállítottunk néhány hajdan létezett rovatot, de megszívlelve az Ellen
őrző Bizottság intelmét, a jövőben is törekedni fogunk arra, hogy a folyóirat 
tartalmi arculata ne változzék, vagyis döntően a tudományos eredmények köz
zétételének fóruma maradjon. 

Szeretnék e helyről is köszönetet mondani azon tagtársainknak, akik meg
értve sürgető kérésünket készséggel és a megjelölt határidők betartásával rend
szeresen vállalták a beérkező kéziratok lektorálását, jelentősen hozzájárulva ah
hoz, hogy a Földtani Közlöny kiadása terén korábban fennálló tetemes lema
radásunkat felszámolhattuk. Eljutottunk oda, hogy néhány esetben a szerző 
több noszogatást igényel, mint a szívességből közreműködő lektor. 

A kiadási költségekről már korábban esett szó. Ezúttal azt szeretném csak 
hangsúlyozni, hogy a folyóirat színvonalának és egyúttal a Társulat színvona
lának fenntartása valamennyiünktől további erőfeszítéseket követel meg a te
kintetben, hogy növekedjék jogi tagjaink és támogatóink köre. Miután alapve
tően a földtannal kapcsolatban álló és remélhetőleg lassan izmosodó vállalko
zásokra számíthatunk csupán, tisztelettel kérek minden tagtársunkat, jelezzék, 
ha potenciális támogatót ismernek, hogy kérésünkkel megkereshessük őket. 

A Gazdasági Bizottság önálló beszámolója áttekintést nyújt a Társulat gazdál
kodásának teljes köréről. Tárgybéli megjegyzéseim főként a Pénzügyi helyzet 
alcím alatt találhatók. 

Új feladatkörben mutatkozott be a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, amikor 
fő feladata a Ma geológiája a holnapért nemzetközi rendezvénnyel kapcsolatos 
teendők képezik fő feladatát. 

D U D I C H E. tagtársunktól, aki még képviselte hazánkat az AEGS alicantei ülé
sén a képviseletet a bizottság elnöke, HALMAI J. vette át. 

A Társulat törekszik arra, hogy érdekeinek illetve a szakma érdekeinek ér
vényesítése érdekében különböző szervezetekben képviseltesse magát. S C H A -

REK Péter képviseli a Társulatot a MTESZ Környezetvédelmi Bizottságban (KB), 
KOZÁK M. az Oktatási Minisztérium Oktatási Bizottságában (OB), HÁMOR T. 
az Ipari és Kereskedelmi Érdekegyeztető Tanácsban (IKÉT). A KB az elmúlt 
évben érdemi tevékenységet nem végzett, az OB rendszeresen küldte tájékoz
tatóit, illetve állásfoglalást kérő leveleit, bár szakmánk igényeinek meghallga
tására nem sok hajlandóságot mutatott. Az IKÉT-et érdemi közreműködésünk 
előtt a kormányzat gyakorlatilag felszámolta, az új érdekegyeztető formában 
még nem látjuk helyünket. A fentiek alapján indokoltnak tűnik, hogy a Társulat 
e tekintetben is offenzívebb gyakorlatot kell, hogy kialakítson. 

Tisztelettel kérem a Közgyűlést, hogy a főtitkári jelentés elfogadni szíveskedjék. 

Budapet, 1999. március 17. 

CSÁSZÁR Géza 


