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téren a legfőbb feladatunknak a jogi tagok toborzását és a Magyar Földtanért 
Alapítvány biztos pénzügyi alapjainak megteremtését tekintjük. E közös fel
adatainkhoz kérem valamennyiük támogatását. 

Jó szerencsét! 

H A L M A I János 

Jelentés a Magyarhoni Földtani Társulat 
1994-1996. évi működéséről 1 

A működési jelentést összeállította 

H A L M A I János 

(a Területi Szervezetek, Tudományos Szakosztályok, Állandó Bizottságok és a Titkárság jelentései 
alapján) valamint BREZSNYÁNSZKY Károly társelnök, a Gazdasági Bizottság elnöke, GÁLOS Miklós, az 
Ellenőrző Bizottság elnöke 

Bevezetés 

Az 1994. évi tiszújítás óta eltelt három év legfontosabb eredménye, hogy a 
Társulat működési feltételeit sikerült stabilizálni. Ma elmondható, hogy a tá
mogatóknak, jogi tagoknak és a sikeresen megválasztott és megrendezett nagy
rendezvényeknek köszönhetően az alapvető működési feltételek biztosítottak. 
Ezért köszönet illeti mindazokat akik támogatásukkal és áldozatos munkájuk
kal azt lehetővé tették. Legjelentősebb támogatóink voltak: MOL Rt., TELEGEO 
Kft. OMFB, Magyar Földtanért Alapítvány, MTA, Tudományos Fejlődésünkért 
Alapítvány, Országgyűlés, Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítvány, 
MTESZ, MÁFI, MKM. 

A beszámolási időszakban több olyan törvény (környezetvédelmi, termé
szetvédelmi, vízügyi, kamarai stb.) született meg, melyek szakmánk működését 
hosszú távon meghatározzák. A bennük rejlő lehetőségek kiaknázása rajtunk 
is múlik. 

A tevékenységünknek meghatározó elemei lettek az ankétok, több szakterü
letet összefogó nagyrendezvények és a nemzetközi konferenciák. Kétségtelen 
tény, hogy e meghatározó formák (egyben komoly bevételi források) mellett a 
Társulat kevesebb figyelmet fordított a szakosztályok és a területi szervezetek 
működésére. E két pillér összhangjának megteremtése a következő tisztikar 

Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat 142. rendes közgyűlésén 



HALMAI J . : Főtitkári jelentés 1994-1996. évekről 139 

egyik fontos feladata lesz. A közeljövőben új szakosztállyal, az Oktatási és Köz
művelődési Szakosztállyal bővül tevékenységünk. 

A Hírlevél - úgy véljük - betöltötte szerepét. Minden szakmánkat érintő fon
tos eseményről tájékozatást adott. A hírek már számítógépes hálózaton is elér
hetők. 

Kiadványok tekintetében az összkép megfelelőnek mondható. Ez a pozitív 
összkép elsősorban a rendezvényekhez kapcsolódó kiadványoknak köszönhető. 
Sajnálatos, de a Földtani Közlöny lemaradását nem sikerült csökkenteni, a Szer
kesztőbizottság minden erőfeszítése ellenére sem. 

Több közgyűlésen tárgyalva megszületet a Társulat módosított Alapszabálya, 
elkészült a Társulat Kitüntető Címeinek Szabályzata, valamint az új rendszerű 
választás ügyrendje. 

A Társulat ellátta az AEGS soros elnöki teendőit. A kezdeti lépések megtör
téntek, hogy Társulatunkat felvegyék az European Federation of Geologist szer
vezetbe, melyben lehetőség lesz az "Eurogeol" cím elnyerésére. 

Taglétszámunk a három év átlagában kis mértékű növekedést mutat. 

1994 1995 1996 

aktív tag 597 548 582 

nyugdíjas 197 202 211 

diák 108 93 162 

regisztrált tag 136 117 118 

tiszteleti tag 13 12 11 

összesen 1051 972 1084 

Az 1996. évi Közgyűlés óta elhunyt tagtársaink: B A D I N S Z K Y Péter, B O D A Jenő, 
B O R O T Á N Y I Béla, K L I B U R S Z K Y N É V O G L Mária, K O R E C Z N É L A K Y Ilona, KULCSÁR 
László, T Ó T H István. 

Kitüntetések 1996-ban: R É V É S Z István MTESZ Díj. 

Központi és nemzetközi rendezvények 

A beszámolási időszak legjelentősebb központi rendezvényei: 

1994: MGE-vel közös Vándorgyűlés Sárospatakon, a Német Paleontológiái 
Társulat 64. ülése, VI. Földtani Természetvédelmi Nap, a Nap Napja, MÁFI125 
éves jubileumi rendezvényei. 

2995: Balatoni Vándorgyűlés, Környezet=Érték Országos Konferencia Siófok, 
Radioaktív hulladékok elhelyezése konferencia, MGE-vel közösen rendezett If
júsági Ankét. 

1996: HUNGEO'96, M&M3 Mineralogy and Museums 3rd Int. Conference, 
MGE-vel közös Vándorgyűlés - Alföld'96 Kerekegyházán, M A U R I T Z Béla és 
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S Z T R Ó K A Y K Á L M Á N Imre emléktáblák avatása, K O C H Sándor centenáriumi ün
nepség Szegeden, Környezet=Érték Észak-magyarországi Regionális Konferen
cia Miskolctapolca, V E N D E L Miklós emlékülés Sopron. 

Mindazoknak akik támogatták, segítséget nyújtottak a fenti rendezvények 
megszervezéséhez, mindenekelőtt a szervezőknek, e helyről is köszönetet mon
dunk. 

Területi szervezetek 

Alföldi Területi Szervezet 

Az Alföldi Területi Szervezet az elmúlt 3 év során 24 rendezvényt tartott 
(ebből 9 volt nagyrendezvény-ankét, melyek közül 5, 2 ill. 3 napos). Rendez
vényeinken 224 előadás hangzott el a tárgyidőszakban, a résztvevők száma 
1051 volt. Átlagosan tehát 44 fő rendezvényenként, ami a múltat ismerve kü
lönösen jónak mondható. Leggyengébb év 1994 volt, 1996 pedig szinte felül
múlhatatlan (10 rendezvény, 116 előadás, 534 fő, átlag 53 fő). Két rendezvé
nyükhöz nagyszerű terepbejárás kapcsolódott (Kiskunsági Nemzeti Park, Kő
rös-Maros Tájvédelmi Körzet területén). Mint a korábbi ciklusban, most is az 
ankétok voltak a leglátogatottabbak. Társrendezőként segítették munkájukat a 
Társulat Geomatematikai Szakosztálya, a Magyar Geofizikusok Egyesülete, az 
OMBKE Alföldi Szervezete, a KLTE Ásvány-Földtani Tanszéke, a ТАГЕ Ásvány
tani, Földtani és Földrajzi Tanszéke, a Debreceni és Szegedi Földtani Szolgála
tok, a Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi Területi Szervezete, a Kiskunsági 
Nemzeti Park, valamint a Kőrös-Maros Tájvédelmi Körzet Igazgatósága, a MOL 
Rt. Kiskunhalasi Üzeme, valamint a Geoinform Kft. Általános tapasztalat, hogy 
a több rendezős összejövetelek interdiszciplináris jellegük miatt nagyobb ér
deklődést váltottak ki. Igen nagy volt a sikere azoknak a rendezvényeknek is, 
melyek az ország egy-egy területegységének komplett földtani, hidrogeológiai, 
környezetvédelmi, természetvédelmi, stb. kérdéseit vitatták meg. Kiemelkedő 
rendezvényeik voltak: "A Duna-Tisza köze földtani, természetvédelmi, környe
zetvédelmi és hidrogeológiai problémái", a "Geomatematikai Ankét 1995", a 
"Kőrös-Maros vidék földtani, természetvédelmi, környezetvédelmi és hidro
geológiai kérdései", a "Kőolaj- és Földgázbányászati Kommunikáció '96" c. an
kétok, valamint a " K O C H Sándor centenáriumi ünnepség és tudományos 
ülésszak". Általánosságban elmondható, hogy rendezvényeikre jellemző volt a 
látogatottság és szakmai színvonal mellett a kitűnő, családias légkör, mely fel
hívja a figyelmet arra, hogy a szakmai kapcsolatok mellett az emberi kapcso
latok ápolása is fontos a résztvevők számára, viszont erre rohanó világunkban 
a rendezvény szervezőinek kell gondolniuk a kedvező alkalom, lehetőség meg
teremtésével. A saját rendezvények mellett aktívan részt vettek a Társulat azon 
központi rendezvényeinek szervezésében is, melyek az Alföldet érintették. Pl. 
Hungeo'96, Vándorgyűlés "Alföld '96". Munkájukat 1995-ben a MTESZ Csong
rád Megyei Elnöksége a megye műszaki és természettudományi életének elő-
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revitelében kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakemberek elismerésére alapított 
" V E D R E S István" emlékérem odaítélésével ismerte el. Ezt a kitüntetést M O L N Á R 

Béla és R É V É S Z István vehette át. 1996-ban. A Területi Szervezet anyagi helyzete 
stabil a Geoinform Kft., valamint a MOL Rt. jóvoltából. Szponzori támogatá
sukat ezúton is köszönjük. Összességében elmondhatjuk, hogy az Alföldi Te
rületi Szervezet fennállása óta a legsikeresebb választási ciklust zárta, mely 
méltó az eltelt 30 évhez. 

Budapesti Területi Szervezet 

A Szervezet programjai az elmúlt három évben (1994 áprilistól kezdődően) 
4 témakörre oszthatók: tudományos előadóülések; ankétok; klubnapok, film
vetítésekkel kiegészítve; földtani kirándulások. 

1. Előadóülések (összesen 14 alkalommal, 23 előadás): 1994-ben 5 alkalommal 
10 előadás; 1995-ben 7 alkalommal 11 előadás; 1996-ban 2 alkalommal 2 előadás. 
Az előadóülések változatos témákat öleltek fel. Egy részük nagyobb terjedelmű 
előadásokból állt, egy-egy téma alaposabb megismertetésével. Ezek közül ki
emelhetők a budai-hegységi karsztokról, a bükki térképezés eredményeiről, a 
paleopedológiáról vagy a szekvenciasztratigráfia (Pannon medence, triász ré
tegek) témakörében tartott több ülés. Egyes előadások speciális témájúak voltak, 
így a vita a hegyvidéki térképezés helyzetéről, vagy az MGSZ-hez került Bu
dapesti Területi Szolgálat bemutatkozása. Érdekes színfoltként említhetők az 
amerikai Randazzo professzor előadásai. 

2. Ankétok: 1995-ben egy, 4 előadással (a koppenhágai Limnológiai Világ
kongresszus előadásai); 1996-ban egy, 11 előadással (az ottnangi kőszenek láp
rekonstrukciója a Borsodi-medencében). Mindkét ankét keretében egy-egy na
gyobb témakörben több előadás mutatta be az adott témát. Az ottnangi szenek 
egy OTKA téma befejező, eredményeket ismertető előadássorozata volt. 

3. Klubnapok: 1994-ben 5 alkalommal tartottak, ebből négyszer videofilm 
vetítéssel egybekötve. Az első évben volt ez az újszerű kísérlet, az egyetemi 
hallgatóságot megcélozva. Könnyebb hangvételű előadások (pl. a földtani in
tézményrendszer átszervezéséről) mellett J U H Á S Z Árpád földtani témájú, profi 
TV-stábokkal készült videofilmjeit vetítették az ELTE épületében, hozzájuk kap
csolódó kisebb előadásokkal. Az érdeklődés csak mérsékelt volt (10-20 fő) a 
Himalájáról szóló vetítést és előadást (50 fő) leszámítva. Ezt a formát a későb
biekben már nem folytatták. 

4. Kirándulások: 1994-ben a Budai-hegység déli részébe szervezték, a Magyar 
Földrajzi Társaság is meghirdette. A kirándulásnak a földrajztanárok körében 
komoly sikere volt. A következő kirándulást 1997 tavaszán a Gerecse hegységbe 
tervezik. 

Összességében tevékenységüket értékelve megállapítható, hogy a tisztújítás 
után az igen nagy lelkesedéssel indult szervező munka 1994-ben és 1995 első 
félévében volt igazán sikeres. Nagyobb, több napos rendezvényeket ugyan nem 
szerveztek, de úgy érezték, ez nem is egy területi szervezet feladata. Ezután 
főként személyi problémák miatt már csak "takaréklángon" folyt tovább a szer-
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vezés napjainkig. Ez mind a titkár 1994. XI-1995. IX. és 1996. I-VII. közötti 
tartós külföldi, illetve vidéki munkavégzésére, mind az elnök egyre gyakoribbá 
váló külföldi utazásaira vezethető vissza. Ennek ellenére úgy érezzük, sikerült 
a szervezet munkáját fenntartaniuk, a folyamatosságot a nem túl kedvező külső 
környezetben biztosítaniuk. 

Az előadások tartására nem igazán nőtt az igény az elmúlt időszakban, elő
adókat általában nem volt könnyű szerezni, csak elvétve volt, hogy az előadó 
jelentkezett előadási szándékával. A szervezésekhez különösebb külső segítsé
get nem igényeltek, a MÁFI, illetve a klubesteknél az ELTE Ásványtani Tanszéke 
a szükséges helyiségeket és a technikai felszereléseket szinte automatikusan 
biztosította. (A kirándulást is külön szállítás nélkül sikerült megoldani.) 

Dél-dunántúli Területi Szervezet 

Az MFT Dél-dunántúli Területi Szervezetének nyilvántartott taglétszáma 60-
70 fő. (A központi nyilvántartás nem naprakész a program nehézségei miatt. 
Az aktív létszám kb. 30-ra tehető. A tagok területi elterjedése széles (pl. Buda
pest, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Szarvas, Pécs és környékük). A tevékenysé
güket összekötő kapocs az azonos és szomszédos kutatási területek, valamint 
az azonos jellegű kutatási feladatok, témák és egyes esetekben a térség földtani, 
természeti érdekességei, szépségei. A tagság korösszetétele szélsőségek között 
mozog. Sok az idősebb generációhoz (többségük nyugdíjas) tartozó tag. Egy 
részük elszakadt az aktív munkától, más részük még tanácsadóként, szakér
tőként közreműködik. A mások nagy csoport a 20- 40 év közötti generáció. 
Közöttük előfordulnak egyetemi, főiskolai hallgatók. 

Az utánpótlás nevelésre és az ismeret anyagok átadására mindig nagy hang
súlyt fektettek. Évek óta (18 éve hagyomány) rendszeresen foglalkoznak egye
temi és főiskolai hallgatók oktatásával, továbbképzésével, tudományos diákköri 
és szakdolgozati témák, anyagok biztosításával, koordinálásával (pl. ELTE, 
JPTE, JATE stb.) ellenszolgáltatás nélkül. 

Az utóbbi évek társadalmi és gazdasági változásai a társulat munkájában is 
erősen éreztették hatásukat. Elsősorban a bányászat és a nagy állami bánya
vállalatok visszafejlesztésével, leépülésével jelentős tért vesztett a "hagyomá
nyos, klasszikus" geológiai tevékenység (pl. leépültek, megszűntek, lecsökken
tek a nagy földtani kutatási egységek és a tevékenységre fordított pénzek). Le
csökkent a szükséges geológus létszám, ill. a földtani szakemberek most keresik 
azokat a területeket, utakat, ahol a szakma kapcsolódni tud az egyéb tudo
mányokhoz, szakterületekhez. Az aktívan dolgozók nagyon leterheltté váltak 
és állandó időzavarral köszködnek, míg a munkájukat vesztett geológusok ne
hezebben követik a gyors változásokat, nehezebben találják meg a helyüket. 
Ebből adódnak elsősorban a szervezési nehézségek és a passzivitás. Pl. az utóbbi 
egy-két évben azért maradt el a programtervek leadása a földtani "Hírlevél" 
megjelenése előtt, mert szinte minden esetben módosítani kellett utólagosan a 
már egyeztetett időpontokat. Ez jelentős szervezési, értesítési adminisztrációval 
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járt. Általában egy-két héttel az előadások előtt tisztázódik a végleges időpont. 
(Néhány esetben nem jelent meg az előadó sem.) 

A szervezet tevékenységében főleg a MÉV és utódszervezetei, MOL Rt., Bá
nyakapitányság geológusai vesznek részt aktívan. Sajnálatos ugyanakkor az 
egyéb hatóságoknál dolgozó földtani szakemberek passzivitása. A szervezetnek 
nem voltak anyagi problémái (Jelenleg kb. 40 000,- Ft a pénzalap). Ez elsősorban 
a MÉV, Mecsekurán Kft. és a MOL támogatásának köszönhető. A nagyobb ren
dezvények szállítási és reprezentációs költségeit általában fölvállalták. E prob
lémákra esetleg részben megoldás lehetne, ha az adminisztráció egy részét (ki
értékelések, szervezési feladatok, információk begyűjtése stb.) a MTESZ titkár
ság segítségével végezhetnék (akár bizonyos díj fizetése ellenében a MTESZ 
tagsági díjon felül). 1996-ban két előadóülés volt, 3 előadás hangzott el a 29 
fős hallgatóság előtt. Egy terepbejárás volt 19 fő részvételével. A Lengyel Föld
tani Társulat Vándorgyűlésén és a hozzá kapcsolódó kiránduláson részt vett 
HÁMOS Gábor (az Aldöldi Területi Szervezettől pedig C S I C S E L Y György). 

Észak-magyarországi Területi Szervezet 

Jelenlegi vezetőségüket 1994. január 27-én választották meg az Északmagyar
országi Területi Szervezet tagjai, akik közül négyen sajnos a beszámolási idő
szakban örökre eltávoztak közülünk, ő k a következők: Dr. C S O R D Á S János, Go-
D A Lajos, H E G E D Ű S Károly, N A G Y N É N A G Y Brigitta. 

A néhány megelőző év és ezek az évek voltak azok, amelyek alatt szétesett, 
darabjaira hullott az ipari geológiai szolgálat a régióban. Megszűnt és felszá
molásra került, átalakult a szervezett geológiai egységekkel bírt Nógrádi Szén
bányák, Borsodi Szénbányák, Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat, Or
szágos Érc- és Ásványbányák (Hegyalja, Rudabánya). Egyedül csak a Mátrai 
Erőmű Rt-nél maradt meg a hagyományos rendszerű ipari geológia. Kisebb, 
rugalmasabb, a piachoz jobban alkalmazkodó szervezetek létrejöttek ugyan zö
mében a régi társulati tagokkal, ám nagyon sokan teljesen új pályát kezdtek 
(elhagyták tanult szakmájukat), míg mások kényszerű nyugdíjba vonultak. 
Mindez azzal járt, hogy csökkent szervezetük taglétszáma. Nagyon kevés a tag 
a hatóságoknál (Vízügyi Igazgatóság, Környezetvédelmi Felügyelőség) dolgozó 
geológus kollegák köréből. Jó lenne őket is aktívabban bevonni az egyesületi 
életbe. 

Szinte teljesen megszűnt az ipari kutatásra fordított pénz, csak néhány kisebb 
jelentőségű külszíni bányához mélyítettek le fúrásokat az elmúlt években. A 
kutatási tevékenység visszavonult a Miskolci Egyetem falai közé. Jelentősebb 
megrendeléseket, OTKA pályázatokat csak ők tudtak megszerezni. Azonban itt 
is szembe kellett nézni a létszámleépítésekkel és az anyagi megszorításokkal. 
A fentiekből következően kevesebb új téma keletkezik, egyre nehezebb meg
szervezni egy-egy előadóülést, azokra megfelelő számú előadást és előadót ta
lálni. Mindezek ellenére az elmúlt három év alatt 38 előadást tartottak meg. 
Az előadások látogatottsága az alábbi volt: 1994-ben 8 alkalommal, 12 előadás, 
124 résztvevővel; 1995-ben 3 alkalommal, 23 előadás, 112 fő résztvevővel; 1996-
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ban 3 alkalommal, 13 előadás, 80 fő résztvevővel. Látható, hogy a látogatottság 
viszonylag egyenletes. Az utazási költségek megnövekedtével a Miskolctól tá
volabb élőket nehezebb egy-egy előadásra meginvitálni, ezért már ebben az 
időszakban, de a jövőben is az éppen élő problémát a helyszínen igyekeznek 
megtárgyalni. Úgy az előadások látogatottsága is nagyobb lehet a helyi érdek
lődők hatására. Az előadóülések hallgatósága zömében mindig ugyanaz. Na
gyon kevés fiatal szakember kezd dolgozni az iparban és őket sem lehet bevonni 
az egyesületi munkába, mert leköti őket a megélhetési problémájuk. A három 
év alatt a nagyobb témák mindig több érdeklődőt vonzottak. Igyekeztek mindig 
az éppen aktuális, a napi gazdasággal összefüggő témákat feldolgozni. (így pl.: 
a kis térségek vízellátása, bányatelekfektetési lehetőségek, aranyérc kutatás, víz
hasznosítás Visontán. Bevonták a szervezők, a rendezők közé a MTESZ társ
szervezeteket is. Sok rendezvényük volt közösen az alábbi szervezetekkel: 
OMBKE, Magyar Hidrológiai Társaság, Miskolci Akadémiai Bizottság. A közös 
rendezésnek van létjogosultsága, nagyobb az előadások látogatottsága és az 
elért eredmények nagyobb körben válnak ismertté. Munkánkat 1997-ben is ha
sonló módon kívánják folytatni. 

Közép- és Észak-dunántúli Területi Szervezet 

A Területi Szervezet új vezetősége 1994. februárban kezdte meg működését 
a tisztújító közgyűlés után, és még abban az évben 6 rendezvényt szervezett, 
melyek közül 2 terepbejárással egybekötött volt. A földtani intézményrendszer
ben bekövetkezett változások és a nagy állami kutató és bányavállalatok átala
kulása rányomta bélyegét e Területi Szervezet tevékenységére is. A korábban 
megszokott nagyobb létszámú rendezvények helyett általában 20-25 fő jelent 
meg az előadóüléseken. 

Az előadóülések témaköre kiszélesedett. Környezetföldtani kérdések, térin
formatikai bemutatók színesítették a nyersanyagkutatási és földtani alapkuta
tási kérdésekkel foglalkozó előadásokat. Igyekeztek kiszélesíteni az érdeklődők 
körét, mert a 110 fős tagságból jó, ha 10-15 fő megjelent, azok is zömmel ve
zetőségi tagok. Tehát a nem társulati tag, de érdeklődő szakközönséget is rend
szeresen meghívták rendezvényeikre, ha az előadások témája nem kizárólag 
földtani alapkutatás volt. Ez is mutatja, hogy a klasszikus földtani érdeklődést 
az alkalmazott földtan és társterületei vállalják fel. 

Az 1995. és 1996-os években is hasonló tendenciák voltak, és a látogatottság 
is megegyezett az előző évivel. A kirándulással, terepbejárással egybekötött 
előadóülések (kihelyezett programok) mindig több érdeklődőt vonzottak. 
Ugyancsak eredményesnek és gazdaságosnak bizonyultak a közös rendezvé
nyek, ahol a Társulat az OMBKE-vei, a VEAB-bal vagy a Veszprémi Egyetemmel 
közösen tartott előadóülést, terepbejárást, klubnapot, stb. 

A Területi Szervezet anyagi helyzetén szponzorok hiányában úgy próbáltak 
segíteni, hogy az MGSZ munkatársai a Társulat nevében készítettek kisebb 
szakvéleményeket, melyeknek ellenértéke a Területi Szervezet számlájára ke
rült. A régebben meghatározó iparági bányaföldtani szolgálatok (bauxit, szén) 
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lehetőségeikhez mérten jelenleg is támogatják a Társulatot, ha nem közvetlen 
anyagiakkal, akkor pl. gépkocsi rendelkezésre bocsátásával, térítésmentes te
remhasználat, közös rendezvényeken kedvezményes étkezés, büfé stb. igény
bevételi lehetőségeivel. 

Az előadóüléseken, kirándulásokon való részvételt a munkahelyek nem min
den esetben támogatják, mivel az munkaidőben történik. Ennek következmé
nye, hogy sok az "aktív" nyugdíjas, ugyanakkor a fiatal korosztály ritkán kép
viselteti magát. Miután újonnan végzett geológusok nemigen jelennek meg te
rületünkön, a 30 év alatti korosztály gyakorlatilag nincs képviselve a Területi 
Szervezet tagságában. Új tagok jelentkezése is igen ritka. Ebben talán segít va
lamit az a kezdeményezés, amely a térség (megye) középiskolás diákságát cé
lozza meg. Ez a körlevél a társulat nagy tapasztalatokkal rendelkező tagjainak 
segítségét ajánlja fel középiskolai kirándulások szervezésében, elsősorban ter
mészetesen a geológiai értékek bemutatására koncentrálva. A tagság fiatalítá
sára mindenképpen szükség van, ugyanakkor törekedni kell arra is, hogy a 
nem geológus végzettségű, de a geológia iránt érdeklődő szakemberek minél 
nagyobb számban legyenek a Társulat tagjai. (Természetvédelmi, környezetvé
delmi szakemberek, erdészeti, talajtani szakemberek, geográfusok, építőmérnö
kök stb.) Reméljük, hogy Társulatunk közel 150 éves múlttal is érdekes színfolt 
tud maradni a hazai tudományos egyesületek között. 

Tudományos szakosztályok 

Agyagásványtani Szakosztály 

A szakosztály munkájához bejelentkezett regisztrált tagok száma jelenleg 72 
fő. Közülük kb. 20 tag fejt ki rendszeres aktivitást a szakmában, ill. a szakosz
tályban. Mivel az agyagásványokkal kapcsolatos kutatásoknak jelentős ipari 
vonzata is van és az ipari kutatóhelyek az utóbbi években leépültek, az agyag
ásvány kutatás jelentős területei (szilikát- és kerámiaipar, technológia, bauxit
kutatás, bányászat, stb.) is háttérbe szorultak. Az elmúlt években ezért a szak
osztály vezetősége foglalkozott azzal a gondolattal, hogy felfüggeszti önálló 
szakosztályként való működését és legfeljebb csak az Ásványtani Szakosztály 
csoportjaként működne tovább. A működés számszaki adatai az utóbbi időben 
arra utalnak, hogy az agyagásványok változatlanul önálló, fontos és specifikus 
szerepet játszanak, melyek eltérnek az ásványvilág egyéb területeitől és kuta
tásuk is eltérő módszereket igényel. 1994-ben 3 rendezvényen 8 hazai és 1 kül
földi szerző 4 előadást tartott. 1995-ben ugyancsak 3 rendezvényen 7 hazai, 2 
külföldi szerző 6 előadása hangzott el. 1996-ban 4 rendezvényen 43 hazai, 2 
külföldi szerző 20 előadást tartott. Változatlanul megállapítható, hogy olyan 
rendezvényeink, melyeken a szűkebb földtani szakterület speciális kérdései ke
rülnek bemutatásra, kisebb látogatottságúak (10 fő körül). Mégis azt tapasz
taltuk, hogy ilyen alkalmakkor sokkal kötetlenebb, de elmélyültebb szakmai 
beszélgetésekre kerülhet sor, mint az ankétszerűen, rendszerint más szakmai 
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szervezettel (Magyar Agráripari Egyesület Talajtani Társaság Talajásványtani 
Szakosztálya, MTA Geokémiai és Ásvány-Kőzettani Munkabizottsága) közösen 
szervezett nagyobb rendezvényeken. Ezeknek viszont jóval nagyobb a látoga
tottsága, több esetben meghaladta a 60 főt. Tematika szerint is kialakulnak az 
új fontos területek az agyagásvány kutatás területén. A klasszikus geológiában 
megmaradt a fáciesjelző szerep, míg a talaj-, valamint a környezetföldtan és 
környezetvédelem szempontjából új kutatási irányok alakultak ki. Tagjaink 
résztvettek 1995-ben az EUROCLAY konferencián (Belgium), 1996-ban az oslói 
"Agyagásványok a modern társadalomban szimpózium "-on, valamint a 14. 
Cseh-Szlovák Agyagásványtani és Kőzettani Konferencián. 

Általános Földtani Szakosztály 

A szakosztály rendezvényeinek tematikája elsősorban a tektonika, ősföldrajz, 
rétegtan témakörökre koncentrálódott. A legjelentősebb rendezvényeik a Bükk 
hegységi Ankét, Magyarország tektonosztratigráfiai terraenumai I—II., nemzet
közi konferenciákon elhangzott magyar előadások bemutatásai voltak. Külön 
kiemelendő az Általános Földtani Szemle 27. számának külső finanszírozásból 
történt megjelentetése. A rendszeres alacsony látogatottságnak okait és megol
dásai módjait az alábbiakban látja a szakosztály: 

1. A rendes havi előadóülésekre az előadókat "lasszóval kell fogni". Nagyon 
ritkán fordult elő, hogy önként jelentkezett volna bárki, s a felkérésnek is gyak
ran vonakodva tettek eleget a kollégák. Nem a vezetőségnek kellene állandóan 
kitalálnia, hogy kit is kérjen fel. Ehhez ugyanis tudnia kellene minden tagtárs 
még másutt be nem mutatott kutatási eredményeiről. Az előadók látszólagos 
hiányának oka lehet az is, hogy nem lehet félévente új, sokak számára érdekes 
eredményeket felmutatni. (A szűkkörű érdeklődésre számottartó újdonságokat 
pedig az érintett 2-3 ember magától is megtárgyalja.). Kiforratlan munkákat, 
ötleteket nem szívesen bocsátanak a tagtársak vitára. 

2. Az előadások látogatottsága, nagyon kevés kivétellel 5 alatti volt. Ez kü
lönösen igaz az egyetemen tartottakra, melyeket jószerével csak néhány nyug
díjas tagtársunk látogat rendszeresen. Ezekre az egyetemen tartott előadóülé
sekre a MÁFI-ból se jöttek el a kollégák, az egyetemi hallgatóság ilyen jellegű 
bevonása a társulat életébe pedig gyakorlatilag kudarcot vallott. Valamivel lá-
togatottabbak voltak az Intézetben tartott ülések, bár nem biztos, hogy a meg
hirdetett tematika volt ígéretesebb. (Az 1994-95. leglátogatottabb előadóülésén 
tele volt (!) a Szabó József terem, geológiáról még érintőlegesen sem volt szó.) 

3. Az általános földtani érdeklődésű előadókat és hallgatóságot is megosztotta 
a szakosztály és a Budapesti Területi Szervezet "versengése". Ezenkívül gyakran 
volt jelentős földtani vonzata az Őslénytani Szakosztály üléseinek is. Rohanó 
világunkban sokan állandó időhiánnyal küszködnek. így túlságosan gyakran 
tartott előadóülések látogatása még az érdeklődő tagtársak lehetőségeit is meg
haladja. 

4. A "félnapos" programjaik konferenciai anyagok bemutatója, ankétok, 
OTKA beszámolók szerencsére szép számú érdeklődőt vonzottak. Az előadá-
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sokat aktív vita kísérte. A fenti problémák megoldására lehetséges javaslatok: 
1. A hagyományok ellenére a szakosztály havi előadóüléseinek eltörlése, s he
lyette akár egésznapos, rangos, negyedévenkénti, lehetőleg lazán egy-két téma 
köré szerveződő előadássorozatok szervezése. Ezekre mind az előadók, mind 
a hallgatók időben jó előre felkészülhetnek. Ugyanitt lehetővé lehet tenni, hogy 
a meghirdetett tematikába nem vágó, mégis szélesebb érdeklődésre számot tartó 
mondanivaló közzé tétessen. Ezekre a konferencia jellegű előadóülésekre "szé-
gyenlősebb" tagtársaink posztereket is készíthetnének. Fontos megjegyezni, 
hogy a fenti negyedéves ülésnek nem szabad konferenciává kinőnie megát, 
továbbra is ingyenesen és nyilvánosan, bárki által látogatható kell maradjon. 
2. Ha megmarad az ülések gyakorisága, úgy kívánatos lenne az Általános föld
tani -, az Őslénytani Szakosztályok és a Budapesti Területi Szervezet előadóü
léseit összevontan, havonta egy alkalommal tartani. 

Ásványtan-Geokémiai Szakosztály 

A tisztújítás óta eltelt csaknem három évben 12 előadóülést és 2 évzáró klub
délutánt tartottak. Az előadóüléseken 43 előadás hangzott el. Ennek több mint 
fele (27) részben az egésznapos S Z A B Ó József emlékülésnek köszönhetően az 
1994/95-ös társulati évben volt. Az 1994/95-ös évvel kezdődően arra töreked
tek, hogy a szaküléseken lehetőleg egy-egy témához kapcsolódó előadások han
gozzanak el. Ezt a megoldást a későbbiekben is célszerűnek tartják, bár sajnos 
a szakülések látogatottságát ezzel együtt nem sikerült megfelelő szintre emel
niük: az 1994/95-ös 25-30 fős átlag az 1995/96-os évben 10-15-re csökkent, és 
azóta is ezen a szinten áll. Az 1994/95-ös jó látogatottság két nagyobb rendez
vénynek is köszönhető volt. Azóta ilyen jellegű programokat nem tartottak, 
hiszen energiájukat nagyrészt lekötötte az 1996. évi "Mineralogy and Museums 
3" nemzetközi konferencia szervezése (a szervezőbizottság elnöke és titkára a 
szakosztályelnök, ill. -titkár, az ügyvezető elnök és a kirándulásokért felelős 
bizottsági tag is a szakosztályvezetőségből került ki [ W E I S Z B U R G T., ill. S Z A K Á L L 

S.]). Terveikben szerepel egy, az ásvány- és kőzettani, ill. geokémiai anyagvizs
gálati módszerek újdonságairól szóló nagyobb lélegzetű rendezvény, amelynek 
szervezését már megkezdték. Az előadóülések lebonyolítása során az utóbbi 
időben számos problémát okozott, hogy az egyetemi tanrend véglegesítése egy
beesik a társulati programfüzetek átfutási idejével. Emiatt a tantermek foglalt
sága következtében az előadásokat gyakran át kellett helyezni a meghirdetett 
teremből. Mindazonáltal egyelőre nem szeretnének a megszokott helyszíntől 
(ELTE A épület) megválni. Á szakosztály nemzetközi tudományos kapcsolatai 
jók. A szakosztály az IMA (International Mineralogical Association) és az EMU 
(European Mineralogical Union) tagja. Tagtársaink az IMA több munkabizott
ságában folytatnak eredményes és tudománypolitikailag igen lényeges munkát. 
A tagdíjak átutalásáról a Társulatnak lehetőleg a jövőben is gondoskodnia kell. 
Az említett konferencián kívül, amelyről W E I S Z B U R G T. a novemberi választ
mányi ülésen részletes beszámolót adott, a nemzetközi kapcsolatok köréből 
kell megemlíteni a (részben az MTA-val közösen rendezett) két előadóülésen 



Földtani Közlöny 129/: 

elhangzott négy külföldi előadást, valamint a Társulat, az MTA és a MOL tá
mogatásával és a Román Földtani Társulat dévai filiáléjának szervezésében le
zajlott 1995. tavaszi erdélyi ércteleptani tanulmányutat és annak őszi magyar
országi viszonzását. Előadóülések száma: 1994/95. 5,1995/96. 5,1996. (II. félév) 
2. Klubdélután: 1995/96. 1, 1996 (II. félév) 1. Előadások száma: 1994/95. 27, 
1995/96. 11, 1996. (II. félév) 5. Jelenlévők átlagos száma: 1994/95. 25-30 fő, 
1995/96. 10-15 fő, 1996. (II. félév) 10-15 fő. 

Gazdaságföldtani Szakosztály 

A szakosztály újjászervezése a beszámolási időszakban nem történt meg. 

Geomatematikai- és Számítástechnikai Szakosztály 

A szakosztály legjelentősebb eseménye az 1995-ben megtartott V. Geomate
matikai Ankét, valamint az 1993-as Ankét előadásainak 1994-es megjelentetése 
volt. A hagyományos szakülések, változó tematikával, évente egy-két alkalom
mal kerültek megrendezésre. 

Mérnökgeológiai- és Környezetföldtani Szakosztály 

A szakosztály tevékenységét a hagyományos külföldi tanulmányutak, terep
bejárások, egy-egy témakör köré csoportosuló előadóülések (Szigetköz, radio
aktív hulladékelhelyezés stb.), ankétok (III. Geoarcheológiai Ankét) jellemezték. 

A korábbi beszámolókban jelzett tendencia, nevezetesen a szakosztály veze
tőség és a tagság bizonyos fokú kifáradása a ciklus végén is folytatódott. Tetézte 
a bajt az elnökség és a titkár hosszas külföldi tartózkodása, amikor is a folyó 
ügyek gyors elintézésén túl nem volt számottevő tevékenység. Szakmai mun
kájuk a ciklus utolsó évében 6 rendezvényre terjedt ki. Kiemelendő a hagyo
mányos külföldi utazás, mely most szervezési okokból májusban történt, de a 
résztvevők és a szervezőmunkát végző V I T Á L I S György lelkesedése a nyarat 
idézte. Ehhez kapcsolódott a decemberi évzáró klubest, mely már hagyomá
nyosan a kirándulás élményének felidézésével kezdődik, a résztvevők és az 
érdeklődők örömére. Megtartott két előadóülés részben a Magyar Hidrológiai 
Társaság Hidrogeológiai Szakosztályával volt közös és a Balaton limnológiai 
vizsgálatának eredményeit, valamint új számítógépes modellek alkalmazási le
hetőségeit tette közkincsé. Beszámolót hallhattunk mexikói környezetföldtani 
problémákról és egy kerekasztal beszélgetést a hazai negyedidőszaki kutatás 
eredményeinek mérnökgeológiai és környezetföldtani alkalmazhatóságáról. Ez 
utóbbi szervezése S Z L A B Ó C Z K Y Pál érdeme. A jelenlévők által elfogadott terv 
szerint egy bemutatóanyagot készítünk el, ezt Társulati vagy lehetőség szerint 
ezen kívüli szinten szeretnénk a szaktársak rendelkezésére bocsátani. Nem ter
mészetes, de az ott elfogadott határidők is csúsztak s így a megvalósítás jórészt 
1997-re maradt. 
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Őslénytani-Rétegtani Szakosztály 

Az elmúlt időszakban egyre erősebben jelentkeztek a már korábban is ta
pasztalt negatív jelenségek. Az előadóülésekre szinte alig akadt önként jelent
kező előadó, legtöbbször a szakosztály elnökének vagy titkárának kemény mun
kájába kerül, míg sikerül néhány előadást összeszedni. Ennek megfelelően nem 
tudtak minden hónapban előadóülést tartani, hanem átlagosan minden máso
dik hónapban volt program. Ugyanakkor meglepő módon az előadások száma 
nem csökkent ilyen drasztikus módon, mivel gyakoribbak lettek a tematikus 
előadóülések, amikor a régebben szokásos 3 előadás helyett akár 6-8 egymáshoz 
kapcsolódó előadás is szerepel. Szintén problémát jelentett az előadások láto
gatottsága. Kivételt jelentenek itt is a tematikus előadóülések, amelyeken álta
lában többen jelennek meg. Ez alól is van persze kivétel, például a színvonalas 
paleobotanikai előadásokon nagyon kevesen voltak. Szervezési problémák je-
lenkeztek az előadóülések idejét illetően. A későbbiekre vonatkozóan rendezni 
kell a szakosztályok és területi szervezetek közötti időpontbeosztást oly módon, 
hogy ha fennmarad a mostanihoz hasonló beosztás, akkor azt mindenki tartsa 
tiszteletben és a titkárság is ennek megfelelően járjon el a vitás esetekben. 

A beszámolási időszak legsikeresebb rendezvényei: Német Paleontológiái 
Társaság 64. ülése, Gerinces Paleontológiái Ankét, OTKA kutatási témák be
számolói, MTA Rétegtani Bizottságával közösen tartott ülés, Borsodi-medence 
láprekonstrukciója Ankét, Hantkeniana 1 bemutatása voltak. 

A szokásos évi terepbejárásukon megpróbáltak újítani azáltal, hogy a már 
jól ismert magyarországi lelőhelyek helyett külföldre szervezzenek egy három 
napos kirándulást. Ez a kísérlet kudarcba fulladt, mivel a meghirdetett szlová
kiai terepbejárásra mindössze hárman jelentkeztek. Ennek okát főleg abban ke
reshetjük, hogy a terepbejárás költségeit a munkahelyek már nem fizetik ki, 
saját zsebből pedig a zömmel közalkalmazotti fizetésből élő kollégák nem tud
nak fizetni. Ezért a közeli jövőben rövidebb egynapos kirándulásokat szeret
nének szervezni Budapest környékén, tömegközlekedési eszközökkel is köny-
nyen elérhető helyekre. 

Tudománytörténeti Szakosztály 

A Szakosztály 1994. január 31-től C s Í K Y Gábor (elnök), H Á L A József (titkár), 
BlDLÓ Gábor, DOBOS Irma, D U D I C H Endre, K Á S Z A P András, K E C S K E M É T I Tibor, 
K Ő R Ö S S Y László, P Ó K A Terézia, S z É K Y N É F U X Vilma, V I T Á L I S György és W E I S Z -

B U R G Tamás (vezetőségi tagok) irányításával működött. A tárgy időszakban 7 
vezetőségi ülést tartottak: 1994-ben november 28-án és december 14-én, 1995-
ben április 24-én, október 2-án és november 27-én, valamint 1996-ban március 
25-én és november 14-én. 

Szakosztályi ülést 1994-ben 3-at, 1995-ben 5-öt, 1996-ban 8-at, 1997-ben 2-t, 
összesen 18-at rendeztek. Az előadások száma 1994-ben 7,1995-ben 10,1996-ban 
31 és 1997-ben 2, összesen 50 volt az alábbi tematikus megoszlásban. Megem
lékezések, életműelemzések: 32, geológiatörténet: 2, beszámoló a szakosztály 



150 Földtani Közlöny 129/1 

munkájáról: 2, múzeum- és gyűjteménytörténet: 1, szakosztálytörténet: 1, ex
pedíciótörténet: 8, INHIGEO-beszámoló: 1, könyvbemutató: 2, hidrogeológia-
történet: 1. Az előadóülések látogatottsága változó (10-50 fő) volt. 

A tárgyidőszakban több olyan nagy rendezvény volt, amelyek megszervezé
sében, illetve azokon előadásokkal vettek részt a szakosztály tagjai. 

Az INHIGEO 1996. évi pekingi ülésén Társulatunkat, illetve a Szakosztályt 
D U D I C H Endre képviselte, amelyről az 1996. november 11-i szakosztályi ülésen 
számolt be. Az INHIGEO ülésein való rendszeres részvételükkel, előadásaikkal, 
valamint a korábbi és a tárgyidőszakban megjelentetett idegen nyelvű kiadvá
nyaikkal sikerült beépülniük a nemzetközi kutatásba. Ezirányú tevékenységü
kért számos szóbeli és írásbeli elismerést kaptak. 

A tárgy időszakban a Tudománytörténeti Évkönyvnek, sajnos, egy számát 
sem tudták megjelentetni, viszont kiadásra került a 6. és a 7. különszám, az 
előbbi angol, az utóbbi magyar nyelven. Két könyv a szakosztály tagjainak 
közreműködésével látott napvilágot. 

A tárgyidőszakban a szakosztály következő tagjai részesültek kitüntetésben. 
1994-ben: D U D I C H Endre (Társulati Emlékgyúrű), K A S Z A P András (MTESZ Em
lékérem), H A L A József (MÁFI Ezüst Emlékérem); 1 9 9 5 - b e n : K Ő R Ö S S Y László (60 
éves társulati tagságot elismerő Díszoklevél); 1 9 9 6 - b a n : K E C S K E M É T I Tibor (Pro 
Museo Emlékérem). 

1995. december 18-án bensőséges ünnepségen köszöntötték elnöküket, C s Í K Y 
Gábort 80. születésnapja alkalmából. Erre az alkalomra kiadtak egy, az ünnepelt 
életét és munkásságát bemutató könyvet. 

A problémák közül az alábbi kettőt tartják fontosnak kiemelni. Több esetben 
gondot okozott fontos programok időbeli egybeesése. 

Sajnos a tárgy időszakban sem sikerült új fiatal kollégákat megnyerni a tu
dománytörténeti kutatásnak, szakosztályukban nem sikerült a fiatalítás. 

Állandó bizottságok 

Fegyelmi- és Etikai Bizottság 

A Bizottság a beszámolási időszakban nem ülésezett, mivel kivizsgálandó 
ügyet, bejelentést nem kapott. 

Ellenőrző Bizottság 

A Magyarhoni Földtani Társulat Ellenőrző Bizottsága Dr. G Á L O S Miklós bizott
sági elnök, Dr. F Ö L D E S S Y János bizottsági tag, Dr. S Z Ó N O K I Miklós bizottsági tag. 

Az Ellenőrző Bizottság a két választás közötti időszakban a soros évi Rendes 
Közgyűléseken munkájáról napirendi pont alapján beszámolt. A Beszámolók a 
Rendes Közgyűlések jegyzőkönyveinek mellékletei. Az Ellenőrző Bizottság 
összegző bizottsági ülését a Bizottság elnökének és tagjainak rendszeres ellen
őrző munkája alapozta meg. Ellenőrzéseink alapján megállapítottuk, hogy a 



HALMAI ].: Főtitkári jelentés 1 9 9 4 - 1 9 9 6 . évekről 151 

Társulat munkáját területi szervezetein és szakmai szakosztályain keresztül az 
előre összeállított munkatervek szerint végezte. A Társulat rendezvényeit a 
programokban megfogalmazódó elképzeléseknek megfelelően terveztük és 
szerveztük. Olyan rendezvények, amelyek részvételi díjhoz kötöttek voltak, elő
zetes jelentkezés alapján szerveződtek. Az ilyen típusú rendezvényeknél , ki
rándulásoknál az előre történő jelentkezés rendszere jó megoldás. Itt jegyzem 
meg, hogy a pénzes rendezvényeknél a lehetőségek adta kedvezmények meg
feleltek Tagtársaink érdekeinek. 

A kiemelt témakörű, társegyesületekkel szervezett, széleskörű érdeklődésre 
számot tartó rendezvényeink sikeresek voltak mind látogatottság, mind pedig 
gazdasági szempontból. Ezek a rendezvények példamutatóan szervezettek vol
tak, méltóan Társulatunk hírnevéhez. Az Ellenőrző Bizottság tagjai egy-egy 
nagy rendezvény lebonyolítási rendjét szúrópróba szerűen ellenőrizték. A ren
dezvények regisztrációs ív szerinti nyilvántartását, pénzügyi rendjét rendben 
levőnek találtuk. Az előadóülések lebonyolításával, programjával, szakmai szín
vonalával kapcsolatos észrevétel a Tagtársak részéről az Ellenőrző Bizottsághoz 
nem érkezett. 

A Társulat "Hírlevél"-e mind a rendezvényekre történő meghívást, mind pe
dig a tagsággal való kapcsolattartást biztosítja. Tudjuk, hogy anyagi okai van
nak annak, hogy a füzet összevontan csak két havonta kerül kezünkbe. Véle
ményünk szerint a havonta megkapott "Hírlevél" még jobb kapcsolattartást biz
tosítana. Többször előfordult, hogy egy-egy rendezvényre a "Hírlevél"-en kívül 
külön meghívó is kiment. A Tagtársak megfelelő tájékoztatására az elnöki, fő
titkári jelentések, közgyűlési beszámolók nyomtatásban is megjelennek. 

A Választmányi és Elnökségi ülések az Alapszabálynak megfelelően zajlottak. 
A tagság részéről nagy érdeklődésre számot tartó Alapszabály Bizottság mun
kájáról a közgyűlési határozatnak megfelelően külön beszámoló készül. Az El
lenőrző Bizottság részéről feladatunk csak az volt, hogy figyeljük, az Alapsza
bály Bizottság munkájáról a Tagtársak megfelelő információval rendelkeznek-e 
és a változások, melyek a választások rendjével kapcsolatosak szolgálják-e kö
zös érdekeinket. Megállapítottuk, hogy a kidolgozásra került változatok Vá
lasztmányi Ülésen megtárgyaltak voltak, a megfelelő hozzászólás, kiegészítés, 
módosítás lehetősége írásban is széleskörben biztosított volt. 

Tagtársaink egyéni kötelezettség vállalása a nehéz gazdasági körülmények kö
zött az elmúlt évben megfelelő volt. A tagdíjbefizetések csak kis mértékű kb. 5% 
késést mutattak. Az új csekkszámlára történő átállás zökkenőmentes volt. 

Az ellenőrzésünk azt mutatta, hogy a Titkárság munkája ügyrend szerinti. 
A levelezési könyvet, iratrendezési és iratlerakást rendben levőnek találtuk. A 
tagnyilvántartás számítógépen, kartonon és a befizetéseknél analitikusan tör
ténik. A Társulat tevékenységének pénzügyi rendjét, a könyvelés módját, rend
szerét, a kötelező adók, járulékok befizetésének megtörténtét ellenőriztük. A 
számszaki ellenőrzés feladata a Gazdasági Bizttságra hárul. A pénzforgalom az 
előírásoknak megfelelő volt. A banki lekötések ún. nagybankiak, nem bizony
talanok. 
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A Földtani Közlöny szerkesztőbizottsági munkája során az Ellenőrző Bizott
ságot ülésére, vagy üléseire nem hívta meg. így a Társulat tudományos tevé
kenységét tükröző egyetlen folyóiratunk szerkesztési munkáját nem ellenőriz
hettük. A megjelenő számok tükrözik a Szerkesztő Bizottság munkáját. Az El
lenőrző Bizottság megállapította, hogy az Egyesülethez tartozó tagtársak szak
értői tevékenységének adminisztrációja a jogszabályok változásának megfele
lően átdolgozásra szorul. Jelenleg a megújítások, illetve az új kérelmek a Magyar 
Geológiai Szolgálaton keresztül biztosítottak. Véleményünk szerint a Társulat
nak célszerűen működtetni kellene egy Minősítő Bizottságot, amely a tagság 
érdekeinek megfelelően a szakmai szempontok figyelembevételével ezeket a 
kérelmeket kezelné. 

Bizottsági ülésünkön megállapítottuk, hogy saját ügyrendünk is átdolgozásra, 
aktualizálásra szorul. Ezt a munkát az Alapszabály módosítása után kívánjuk el
végezni. Az Ellenőrző Bizottság minden Beszámolóban kérte, hogy Tagtársaink 
minden olyan ügyben, amelynek ellenőrzése ügyrendünk és működési szabályza
tunk szerint e Bizottság hatáskörébe tartozik, levélben vagy személyesen fordulja
nak hozzánk, hogy felvetéseik, illetve bejelentéseik alapján a szükséges intézkedé
seket megtehessük, Társulatunk működési rendjét megőrizzük. 

Gazdasági Bizottság 

A Magyarhoni Földtani Társulat gazdálkodása az elmúlt választási ciklus 
alatt konszolidálódott és összességében pozitív mérleggel zárult. Míg a ciklus 
kezdő évében, 1994-ben, veszteséggel zártuk az évet, a következő két évben 
növekvő nyereséget könyvelhettünk el. 

A Társulat bevételei a három év alatt fokozatosan növekvő tendenciát mu
tatnak. A bevételek között a szükségszerű tagdíjemelések miatt növekedett az 
egyéni tagdíjakból származó bevétel. Ennél összegében lényegesen nagyobb 
bevételt jelentettek az utóbbi évben a jogi tagdíjak. A költségvetési támogatás 
nem csak reálértékben, hanem nominálisan is folyamatosan csökkent, és 1996-
ban a támogatási rendszer átalakulása miatt korábbi formájában megszűnt. Je
lentős, a korábbiakat többszörösen meghaladó támogatásokat kapott a Társulat 
hazai és külföldi magánszemélyektől és intézményektől. A növekedés olyan 
mértékű volt, hogy 1996-ban, összegében ez volt a legjelentősebb bevételi forrás, 
meghaladta a 3,3 millió Ft-ot. 

A társulati kiadványok értékesítése révén évente egyre kevesebb bevétel folyt 
be, tükrözve a kiadványok megjelentetése körüli problémákat és a csökkenő 
keresletet. 

A banki kamatokból származó bevételt befolyásolta a kamatlábak folyamatos 
csökkenése. A tartós betétekben lekötött tartalék alap örvendetes növekedése 
azonban a korábbi éveket meghaladó, 1 millió Ft feletti bevételt hozott 1996-ban. 

Társulatunk egyik legjelentősebb bevételi forrása a rendezvények nyeresége. 
Emögött a tétel mögött tagtársaink és a Titkárság munkatársainak áldozatos 
munkája áll. A bevétel évről-évre csaknem megkétszereződött, és 1996-ban meg
haladta az 1,3 millió Ft-ot. 
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A Társulat kiadásai folyamatos emelkedést mutatnak az elmúlt három év 
folyamán, az emelkedés mértéke azonban alatta marad a bevételek emelkedési 
ütemének. A gazdálkodás kiadás rovatában első helyen a Területi Szervezetek 
működési költségtámogatása szerepel, mely reálértékben folyamatosan csök
kent. Meg kell azonban jegyezni, hogy a támogatottság a helyi szponzorok 
jóvoltából lényegesen kedvezőbb képet mutat. 

A MTESZ tagdíj, beleértve a rendezvények terembérleteit és a szolgáltatások 
díjait, lényegében csak 1996-ban emelkedtek meg. A díj jelentős kiadási tételt 
képez, de egyúttal biztosítja a kultúrált, a Társulat presztízsének megfelelő mű
ködési feltételeket. Ugyanilyen megítélés alá tartozónak tekintjük a Titkárság 
két munkatársával és egyes megbízásokkal kapcsolatos kiadásokat, melyek 
emelkedésének mértéke az éves infláció értéke alatt maradt. 

Az eszközbeszerzés rovatában 1996-ban jelentkezik a titkársági számítógép 
megvásárlása, a szolgáltatások díjának emelkedése pedig az éves rendezvé
nyekkel kapcsolatos. A postaköltségek emelkedése a telekommunikációs szol
gáltatások díjainak emelkedését követi. A nyomdaköltségek változása a meg
jelent kiadványok számának függvénye. 

Az utazási költségek és a reprezentáció reálértékben alig változott. 
A bevételek és kiadások egyenlege 1994-ben még jelentős, 644 ezer Ft-os de

ficitet mutatott. Az egyenleg 1995-ben közel 1 millió, 1996-ban közel 3 millió 
Ft eredményt könyvelhettünk el. Ebben a mértékben emelkedett a Társulat 
pénzügyi tartaléka, ami a további működés biztonságát erősíti. 

A gazdálkodás főbb eredményei 

1994 (eFt) 1995 (eFt) 1996 (eFt) 

Bevételek 

Egyéni tagdíj 292 389 504 

Jogi tagdíj 350 2050 2788 

Költségvetési támogatás 700 400 0 

Támogatás 197 697 3391 
Kiadványok árbevétele 392 65 11 

Banki kamat bevétel 680 661 1020 

Rendezvények nyeresége 384 700 1381 

Bevételek összesen 2995 4962 9095 
Kiadások 

Területi szervezetek működési 
költségei 

120 120 80 

MTESZ tagdíj 987 985 1279 

Bér- és bérjellegű költségek 1538 1881 1927 

Eszközbeszerzés + ÁFA 149 179 774 

Szolgáltatások 73 111 633 

Postaköltség 356 394 484 

Nyomda költség 236 161 796 
Utazási költségek + reprezentáció 180 177 244 

Kiadások összesen 3639 4008 6217 

Egyenleg -644 954 2878 
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Jelentésünkben szólnunk kell a Társulat alapítványairól, mindenek előtt a 
"Magyar Földtanért Alapítvány" gazdálkodásáról, melyet a Földtani Közlöny 
kiadásának finanszírozására hozott létre a Társulat. A jogi személyektől, első
sorban a MOL Rt-től, valamint magán személyektől kapott támogatás fedezte 
a Közlöny megjelent számainak költségeit, és még növekedett is 2,5 millióról 
3,6 millió Ft-ra, biztosítva a folyóirat további megjelentetését. 

Az "Ifjúsági Alapítvány" számláján nyilvántartott kis összegű deviza meny-
nyisége három év alatt gyakorlatilag nem változott. 

A Gazdasági Bizottság feladatainak megfelelően mindvégig figyelemmel kí
sérte, és tanácsaival segítette a Társulat gazdálkodását. Támogatta a tagdíjeme
lést, a tematikus lapok támogatásának szüneteltetését, a szigorú, visszafogott 
gazdálkodást. A Bizottság a gazdálkodás eredményességét alapvetően két té
nyezőnek tulajdonítja: a jelentősen megnövekedett támogatói körnek, és a ren
dezvények nyereségének. Mindkét tényező a korábbi évekénél korszerűbb, a 
Gazdasági Bizottság által már korábban is szorgalmazott, a kor szellemének 
megfelelő gazdálkodásra, a támogatói kör meggyőzésének eredményessége, és 
az önálló vállalkozás jellegű kezdeményezésre utal. 

A Gazdasági Bizottság ebben látja a Társulat gazdálkodásában a jövőben is 
követendő utat. 

Az Alapszabály-és Ügyrendi Bizottság 

A bizottsági munkában való részvételre a tisztújítás után, a Társulat elnöke 
K N A U E R Józsefet kérte fel. Javaslatára nyolc tagtársunkat kértük fel a Bizottság 
munkájában való részvételre. A maximálisan lehetséges létszám kihasználását 
az előttük álló feladatok és a tagok növekvő leterheltsége indokolta. A bizottság 
munkájában azonban érdemben egyre kevesebben vettek részt. A bizottság 
munkamódszere elsősorban írásos véleménykérésen alapult, ülést csak évente 
egyszer tartott. Javaslataik az Elnökség állásfoglalásai, a Választmány, ill. egyes 
választmányi tagok véleménye alapján készültek. 

Tevékenységük: Javaslatok kidolgozása, ill. formába öntése az Alapszabály
módosítási folyamat utolsó szakaszaiban; a módosított Alapszabály előterjesz
tése a Közgyűléseken; az elfogadott szövegváltozatok ellenőrzése. Módosítási 
javaslatok kidolgozása a Szabó, a Hantken, a Koch és a Semsey emlékérem 
ügyrendjére nézve, egyéb elismerések ügyrendjének véleményezése. Javaslat 
kidolgozása az új rendszerű tisztújítás ügyrendjére. A Választmány tájékoz
tatása. A bizottsági elnök részvétele a Választási Bizottság munkájában. 

Az idei tisztújítás tapasztalatai alapján már csak kisebb módosításokra lehet 
majd szükség, előttük áll még azonban a Társulat szervezeti egységei ügyrendjei 
felfrissítésének véleményezése, esetleg módosítások kezdeményezése, végül 
egységes szerkezetbe foglalása. 
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Földtani Közlöny Szerkesztőbizottsága 

A beszámolási időszakban, még a régi Szerkesztőbizottság gondozásában 
megjelent a 124. évfolyam (1994) 4. száma, a 125. évfolyam 1-2. összevont fü
zete, a 3-4. összevont füzetek nyomdában vannak. A kiadás gyorsításának egyik 
legfontosabb feladata lesz az új tisztikarnak. A kiadás anyagi fedezete - úgy 
tűnik stabilan - a "Magyar Földtanért Alapítvány'-nál rendelkezésre áll. 

Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 

A Bizottság 1994-ben újjáalakult. Vezetésére Társulatunk elnöke 1994. április 
18-án D U D I C H Endrét kérte fel. A területi elvet kívántuk érvényesíteni, ezért 
felkértük a Területi Szervezeteket, jelöljenek a Bizottságba egy-egy tagot. Akik 
a következők lettek: Alföldi TSz: S Z Ó N O K I Miklós; Budapesti TSz: J U H Á S Z Erika; 
Dél-dunántúli TSz: B A R A B Á S András; Észak-magyarországi TSz: H A J D Ú N É 

M O L N Á R Katalin; Közép- és Észak-dunántúli TSz: C S Á S Z Á R Géza. A Bizottság 
megpróbálta felmérni, milyen élő vagy felújítható külkapcsolataik vannak a 
területi szervezeteknek, és még melyek lennének kívánatosak. Ezekre az írásban 
feltett kérdésekre az Alföldi és a Dél-dunántúli TSz reagált írásban, a Közép 
-és Észak-dunántúli pedig szóban. A Bizottság alakuló ülését 1994. szept. 21-én 
tartotta. Időközi beszámolót adtak írásban a Társulat Választmányának 1995. 
június 8-án. 

Kapcsolat a Lengyel Földtani Társulattal. Hagyományos, hogy vándorgyű
léseinken vendégül látjuk egymást. Ennek értelmében a Lengyel Földtani Tár
sulat vándorgyűlésén 1994-ben (Sosnowiec) M Ü L L E R Pál, 1996. évi vándorgyű
lésén (Bielsko Biala, Szczyrk) pedig Cs iCSELY György és H Á M O S Gábor tagtár
sunk vett részt, és a mi 1996-os vándorgyűlésünkön két lengyel kollégát láttunk 
vendégül. 

Kapcsolat a Román Földtani Társulattal. A RFT Dévai Területi Szervezete 
("filiáléja") meghívására 1996. május 23-28-án tíz tagtársunk vett részt ércföld
tani tanulmányúton az erdélyi Aranynégyszögben. Ennek viszonzásaként 1995. 
október 1-10. között 11 dévai kollégát láttunk vendégül ércföldtani tanul
mányúton Magyarországon. 

Kapcsolat az Osztrák Földtani Társulattal. Az Osztrák Földtani Társulatot 
meghívtuk az 1996. október 16-i soproni Vendel Miklós centenáriumra. Ezen 
hat osztrák kolléga vett részt. Az Osztrák Földtani Társulat nevében G. W E S S E L Y , 

az Osztrák Ásványtani Társaság nevében pedig Prof. J. Z E M A N N mondott üd
vözlő szavakat. 

Szakmai utazások anyagi támogatása. 1995: B R U K N E R N É dr. W E I N Alice (17. 
Nemzetközi Szervesgeokémiai Kongresszus, San Sebastian, Spanyolország) 
20 000 Ft, Ó. K O V Á C S Lajos (a Nemzetközi Geomatematikai Társaság éves ülése, 
Osaka, Japán) 20 000 Ft, P A L O T Á S Klára (A karbonátszedimentológusok 10. 
összejövetele, Bathurst, Egyesült Királyság) 20 000 Ft., K A L M Á R János (30. Nem
zetközi Geológuskongresszus, Peking, Kína) 20 000 Ft, Ó. K O V Á C S Lajos (V. 
Nemzeetközi Geostatisztikai Kongresszus, Ausztrália) 20 000 Ft. Mindnyájan 
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előadást, illetve posztert mutattak be, és a Társulatnak utijelentést adtak. 1997-re 
a Szádeczky-Kardoss Elemér Alapítványtól 100 000 Ft-ot kértünk és kaptunk, 
40 évnél fiatalabb tagtársaink szakmai utazásainak támogatására. 

Az European Federation of Geologist-be való belépés előkészítése. Az Elnök
ség és a Választmány jóváhagyása alapján a Bizottság elnöke levelezést kezdett 
az EFG vezetőségével. Ennek eredményeként Társulatunk elnöke, B É R C Z I István 
megfigyelőként már részt is vehetett az EFG vezetőségének haarlemi és római 
ülésén, vagyis Társulatunk megfigyelői státust kapott. A rendes tagság feltéte
leinek végrehajtása folyamatban van. E célból Elnökünk "ad hoc" bizottságot 
nevezett ki 1996 novemberében, D U D I C H Endre vezetésével. Ennek tagjai: 
F O G A R A S I Attila, G R E S C H I K Gyula, K O V Á C S Gergely, K O Z Á K Miklós, S z ű c s And
rea. Az ad hoc bizottság első ülését 1996 december 5-én tartotta, áttekintve az 
előzményeket és a soron következő feladatokat. 

A Bizottság elnökének egyéb idevágó tevékenysége: Megszervezte és leve
zette az Európai Földtani Társulatok Szövetségének (AEGS) vezetőségi ülését 
Budapesten és Tatán 1994. júniusában, és részt vett a MAEGS-9-en Szentpéter-
várott 1995 szeptemberében, átadva az AEGS elnökségét V.A. G L E B O V I C K I J pro
fesszornak. Részt vett a Magyar Földtudományi Szakemberek Világtalálkozó
jának (HUNGEO'96) előkészítésében. Társulatunk képviseletében tevékenyen 
részt vett mind a soproni V E N D E L Miklós, mind pedig az 1996. nov. 16-i ditrói 
(Románia) V E N D L Aladár emlékünnepségen, megemlékezést is tartva. 

Oktatási Bizottság 

Az elmúlt időszakban az Oktatási Bizottság évenként egyszer szerepelt a 
Társulat szűkebb nyilvánossága előtt. A témák részben a korábbiak folytatásá
val, részben újak felvételével alakultak. E részletesebb beszámoló tevékenysé
gük megismertetése a szélesebb szakmai közvéleménnyel. 

Az 1994. december 5-i Választmány-i ülésen N É M E D I V A R G A Zoltán társelnök, 
a Bizottság elnöke "A tudományos minősítések jelenlegi szabályozása egyete
meinken" c. alatt összefoglalta a felsőoktatási és az akadémiai törvényekből 
fakadó új tudományos minősítések kialakításának és megvalósításának ered
ményeit és feladatait. Megállapítást nyert, hogy egyetemeink többségében a 
földtani tudományos programok akkreditálása megtörtént, vagy biztató folya
matban van. Ebből következik, hogy az új rendszerű egyetemi doktori képzés 
és doktori (PhD) fokozatszerzés lehetősége megvalósult. Ennek keretében az 
egyetemekre került az ösztöndíjas, levelező és egyéni doktorandusz képzés, ill. 
fokozatszerzés fokozatosan felváltja a korábbi akadémiai tudományos, (kandi
dátusi) képzést. Lehetőség nyílt a korábbi kandidátusi fokozatoknak doktori 
(PhD) fokozattá történő átminősítésére, a korábbi egyetemi doktori címeknek 
és fokozatoknak egyenértékűsítésére, vagy a megszerzés utáni tudományos 
munkásság tézis-szerű összefoglalása alapján a PhD fokozat megszerzésére. Az 
egyetemeken lehetőség nyílott a habilitációs eljárások lefolytatására, s ezen ke
resztül a "Dr. habil" ill. egyetemi magántanári cím megszerzésére. 
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1995. november 6-án ülést tartott az Oktatási Bizottság. Napirend: 1. A földtan 
helyzete a közoktatásban ( K O Z Á K Miklós, F lLEP Miklós, C S E R P Á K Gyula). 2. A 
tudományos továbbképzés a felsőoktatásban. Doktorandusz-képzés és habili-
táció ( N É M E D I V A R G A Zoltán). 3. Egyebek 

1. A Bizottság elmúlt három éves közoktatásszervezési munkájának eredmé
nyéről K O Z Á K M. tartott általános összefoglaló tájékoztatót. Történeti rendben 
ismertette a fontosabb lépéseket. Az első periódusra jellemző volt a földtan 
közoktatási helyzetének felmérése, a korábbi hazai oktatástörténeti vonatkozá
sok elemzése, az ellehetetlenülés okainak keresése. Ezt követte a tantárgyreha
bilitációs program stratégiájának kialakítása gyakorló tanárok bevonásával. 
Egyidejűleg kiterjedt kutatómunkát folytattunk a geológia-közoktatás külföldi 
állapotának felmérése és tantárgyi-tankönyvi helyzetének felmérése céljából. 
Képviselőnk 1993-ban részt vett a földtan és a földtudományok oktatási hely
zetét vizsgáló nemzetközi konferencián Southamptonban. Mindezek ismereté
ben láthatóvá lett a hazai helyzet katasztrofális állapota. Javítása érdekében 
tantárgyrehabilitációs programot dolgoztunk ki, amelynek dokumentumait el
juttattuk a MKM illetékeseihez. Gyakorló tanárok bevonásával megkezdtük a 
geológia általános- és középiskolai tankönyveinek, tanári segédkönyveinek és 
kislexikonjának írását, szponzorok beszervezését, oktatásügyi folyóiratokban, 
nyilvános vitákban való szereplést, tanártovábbképzési programok szervezését, 
tantárgyaink reklámozását, egyes vezető iskolákban történő kísérleti oktatását. 
Nyilvános fórumokon szerveztünk előadásokat tanárok részére felvilágosító és 
reklámozás céljából. Tudományegyetemeink részvételével megindítottuk a föld
tani tanári (B) szak egyetemi szintű szakalapítási ill. újraindítási programját, 
amely közel 2,5 év alatt sok helybenjáratás és tudatosnak tűnő akadékoskodás, 
elhallgatás után jutott oda, hogy már minden szakmai pedagógiai, intézményi, 
politikai és akkreditációs szint jóváhagyta, s csupán a minisztériumi döntés 
van hátra. Hosszas küszködés után sikerült részt venni a NAT végső kialakí
tásában, bár ott szerzett tapasztalataink nagyon lesújtóak az oktatáspolitikai 
rendszer működésének demokratikus voltát illetően. Megszerveztük az iskolák 
fogadókészségét, de az illetékes NAT bizottság az országos összesítés adatait 
nem vette figyelembe, s nem hozta nyilvánosságra. Konszenzus útján végül 
megnyirbálva elfogadott tematikánk egy részét a kinyomtatás előtt egyszerűen 
kiemelték (6. oszt. anyag és a paleontológiái rész). Hivatásunk vezető szakem
bereinek felsőbb szinteken nyomást kellett volna gyakorolnia az ügy érdekében, 
ahogy ezt a földrajz, a biológia és sok más szakterület igen progresszíven meg
tette még akadémiai szinten is. 

Elkészült az általános iskolai tankönyv és a befejezéséhez közeledik a közép
iskolai, ill. nyomtatás előtt áll a tanári lexikon és segédkönyv. Törekvéseinket 
a gyakorló tanárok messzemenően támogatták, de az ellenérdekelt tantárgyi 
ideológusok erőteljesen és folyamatosan diszkriminálták. Eredményeinkről ké
szült beszámolónkat és az elkészült tankönyv egy-egy példányát eljuttattuk a 
választmány tagjaihoz. Egyben javasoltuk az Oktatási Bizottság szakosztállyá 
alakításának mielőbbi megvalósítását, hogy a gyakorló és tantárgyainkat fel
vállaló tanárok számára szervezeti keretet biztosíthassunk. 
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FlLEP Miklós tanár beszámolt a geológia tantárgy három éve folyó tapasz
talatairól. A visszajelzések igen jók, a tárgy a tantárgyi rangsorban a legmagasabb 
tetszési indexet érte el objektív és reprezentatív felmérés alapján. A kísérleti tan
könyv akadémiai bizottsági díjat kapott. Sajnálatos, hogy a S Z Á D E C Z K Y Alapítvány 
nem méltatta figyelemre a pályázaton, noha ott minden feltételnek megfelelt. FlLEP 

M. mint országos szakértő elemezte a NAT szerkezeti, tartalmi és formai hiányos
ságait, és rávilágított a földtudományi és környezetvédelmi ismeretek még mindig 
aránytalan helyzetére. Fokozott szükségét érzi annak, hogy kísérje az oktatáspoli
tikát, népszerűsítse a szakmát, tartson kapcsolatokat a pedagógiai és közoktatási 
intézményekkel, ill. az oktatáspolitikai fórumokon hallassa a hangját. FlLEP M. 
elkészítette az országos tantervi választék arányosításához azt a tantervi hálót, 
amely tárgyainkat az iskolák számára választhatóvá teszi. 

CSERPÁK Gyula beszámolt arról, hogy az Oktatási Bizottság szervezésében 
indított országos iskolai gyűjtemény akció keretében a tananyagainkhoz igazí
tott ásvány-, kőzet- és kövületgyűjteményekkel több mint 1300 iskolát láttunk 
el eddig és ígéretes az érdeklődés. Az egységgyűjteményekben 25-45 ásvány, 
ugyanannyi kőzet és fosszília található. 

2. A napirend második pontjának megfelelően N É M E D I V A R G A Z . ismertette 
az egyetemeinken folyó doktorandusz képzéssel és habilitációval kapcsolatos 
általános tudnivalókat. Megállapítást nyert, hogy az akkreditációs programok 
elfogadásával kapcsolatos kezdeti problémák megoldódtak, s így a földtudo
mányok területén nincs akadálya a PhD-képzésnek, a korábbi egyetemi doktori 
címek, ill. fokozatok, a kandidátusi fokozatok PhD-fokozatra történő átminő
sítésének, valamint a PhD-doktorok és a kandidátusok habilitációjának. 

3. K O Z Á K M. röviden ismertette javaslatát a Társulaton belül az Oktatási és 
Közművelődési Szakosztály létrehozására. Az Oktatási Bizottság javasolja az 
elnökségnek, hogy 1996. évi rendes Közgyűlést megelőző Országos Elnökségi 
és Választmányi ülés napirendjére vegyék fel a következő témákat: K O Z Á K Mik
lós: Javaslat az Oktatási és Közművelődési szakosztály létrehozására, F lLEP Mik
lós: A földtan esélyei a közoktatásban, CSERPÁK Gyula: Iskolai földtani minta
kollekciók bemutatása. 

1996. június 3-án tartott Választmányi ülésen K O Z Á K Miklós társelnök "Ja
vaslat az Oktatási és Közművelődési Szakosztály létrehozására" címmel tett 
előterjesztést. A földtan szerepének kiszélesítése a közoktatásban az eddigi ered
ményes munkát nagyban elősegítené a szakosztály létrehozása. Mivel a mun
kában résztvevő kollégák jelentős része nem tagja társulatunknak, hosszabb 
előkészítő munkát igényelnek a szervezeti feladatok. A Választmány véleménye 
szerint a szakosztály létrehozásának nincs semmi akadálya. A szakosztály szer
vezési feladatait K O Z Á K Miklós társelnök látja el. Az alakuló ülésre 1997. április 
18-án kerül sor. 


