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Elnöki megnyitó1 

Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Kedves Tagtársak! Hölgyeim és Uraim! 

Tisztelettel köszöntöm a társegyesületek jelenlevő képviselőit, a megjelent 
ki tüntetet teket és családtagjaikat, meghívot t vendégeinket , az Ausztriából 
érkezett Dr. Harald L O B I T Z E R urat, valamint W A N E K Ferenc urat az Erdélyi Magyar 
Műszaki-Tudományos Egyesület Bányász-kohász-földtani Szakosztályának és a 
Bolyai Társaságnak elnökét. 

„Megint az idők tengerébe hullott cseppként elmúlt egy év - gyorsan, oly 
gyorsan, mintha utolsó közgyűlésünk csak tegnap folyt volna le!" Ezekkel, a mai 
alkalomra is érvényes, költői ihletésű szavakkal nyitotta meg száz évvel ezelőtt a 
Magyarhoni Földtani Társulat közgyűlését T E L E G D I R O T H Lajos, az akkori elnök. 
Múl tunk e pil lanatának felidézésével szeretném jelezni , hogy jubi leumot 
ünneplünk, mai közgyűlésünk a 150. sorszámot viseli. 

Öt éve, 1998-ban Ünnepi Közgyűlésen, és emlékezetes, sikeres szakmai 
rendezvények keretében Társulatunk alapításának 150. évfordulójáról emlékez
tünk meg. Ma a Társulat a lapszabályban rögzített a lkotmányos rendje, 
működésének demokratizmusa fölött őrködő, a tagok összességének képviseletét 
biztosító közgyűlések sora érkezett el egy ilyen kerek számmal jelzett alkalom
hoz, ami ünnepi rangot ad mai rendezvényünknek. Az, hogy a közgyűlések 
sorszáma és szervezetünk kora nem egyezik, ez Társulatunk történelmi távlatba 
nyúló történetéből adódik. Az első közgyűlést 1850-ben, az alapítást követő 
harmadik évben tartották eleink. A háborús évek is megzavarták a szokásos 
rendet, de voltak olyan évek, mint 1998 és 1999, amikor a közhasznú szervezetté 
alakulás miatti alapszabály módosí tások két-két közgyűlés megtartását 
igényelték ugyanazon évben. így jutottunk el a 2003. évhez és a 150. közgyűlés
hez, aminek az is különleges rangot ad, hogy történetesen lejárt a hivatalban levő 
vezetőség mandátuma, és tagságunk most választja meg három évre a Társulat új 
tisztségviselőit, Választmányának tagjait. 

Ha visszatekintünk az elmúlt három évre, kritikusan meg kell állapítanunk, 
hogy sajnos még nem értük el Társulatunk történetének - DuDlCH Endre 
társelnök és szerzőtársai által implicit módon megjósolt - második virágkorát. 
Továbbra is a piacgazdaság útvesztőjében botladozunk, és fogyatkozó létszám
ban is próbáljuk tartásunkat megőrizni, értékeinket tovább vinni. Ezt a helyzetet 
tiszteletben álló elnök elődöm, D A N K Viktor egyik kedvenc latin idézetével 
je l lemezhetem: „Fluctuat nec mergitur" - hajónkat hullámok dobálják, de nem 
süllyed el. Meggyőződésem, hogy Társulatunkat tagságunk szakmaszeretete, 
múltban gyökerező hagyománytisztelete és áldozatkészsége tartja fenn. Ez 
ellensúlyozza azokat a kedvezőtlen jelenségeket, amelyek a szakmai szervezetek 
és vállalkozások jogi tagdíjainak csökkenésében megnyilvánuló fogyatkozó 
érdeklődésében, a MTESZ szövetség Társulatunkra is vetülő csőd közeli gaz
dálkodásában, a közvetlen állami támogatás elapadásában követhető nyomon. 
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Kötelességem ezen a helyen köszönetnyilvánítással megemlíteni, hogy továbbra 
is a M O L Rt. és a Magyar Állami Földtani Intézet jogi tagdíja a legfőbb anyagi 
biztosítéka a Társulat működésének. 

A nehézségek mellett, és annak ellenére sikereket könyvelhetünk el, amit 
annak köszönhetünk, hogy reális célokat tűztünk ki. Az elérendő célt -
Vörösmarty szavaival élve - „. . .Olyan magasra tettük, mint l e h e t M i n d e n e k 
előtt sikerült megőrizni szakmai rendezvényeink színvonalát. Emlékezetes 
vándorgyűléseket , konferenciákat rendeztünk, ápol tuk kapcsolatainkat a 
szakmai társszervezetekkel, és a határainkon túl élő kollégáinkkal. Erőnkön felül, 
de szakmai meggyőződéssel, és a jövő generációba vetett hittel támogattuk a 
fiatal szakemberek, egyetemi hallgatók rendezvényeit. Megújítottuk, vonzóbbá 
tettük a Földtani Közlöny külsejét, megszüntettük a megjelenés elmaradásait, 
olyannyira, hogy a 2003. év első füzetét közgyűlésünkön már kézbe lehet venni. 

Sikereket értünk el a nemzetközi kapcsolatépítés területén is. Hazánk egy új 
szövetségi rendszerhez való társulás küszöbén áll, amit a köznyelvben az 
Európai Uniós csatlakozásnak nevezünk. A csatlakozás politikai szintje még dön
tés előtt áll, míg a társadalmi szintet képviselő szakmai és civil szervezetek, 
köztük Társulatunk, továbbá a tudományos intézmények, előrehaladott állapot
ban vannak a csatlakozás folyamatában. Példaként említeném, hogy Társulatunk 
évek óta tagja a Geológusok Európai Szövetségének (European Federation of 
Geologists), eurogeológus minősítést elnyert tagtársaink vannak körünkben, 
szakembereink évek óta hivatalt töltenek be Európai Közösségi intézményekben. 
Szeretném különös hangsúllyal megemlíteni, hogy a hazai földtan legjelentősebb 
tudományos intézménye, a Magyar Állami Földtani Intézet 2002 szeptemberétől 
teljes jogú tagja az EuroGeoSurveys-nek, az Európai Unió Földtani Szolgálatai 
Szövetségének. Büszkén jelenthetem azt is, hogy meghívás alapján bekapcsolód
hattam ennek a szervezetnek négytagú operatív vezető testületébe, az Executive 
Committee munkájába. 

Ezeket az elismeréseket joggal nevezhetjük a hazai földtan sikerének. Az 
elismerés mögött szakembereink magas színvonalú tudományos kutató mun
kája, gyakorlati eredményei nemzetközi fórumokon való sikeres szereplése, és 
éveken át folytatott intenzív tudományszervezési munkája áll. A nemzetközi 
szervezetekhez való csatlakozás az elismerés mellett védelmet is je lent . 
Védelmet, amire szükség is van a szakmának a földtani kutatás további háttérbe 
szorítása, intézményei megszüntetése, értelmetlen átszervezése ellen. A kemény 
munkával kivívott elismerés azonban további kötelezettséggel is jár. A meg
választandó elnökségnek, a Választmány támogatását élvezve, fel kell mérnie 
azokat a teendőket, amivel segítheti tagtársainkat, azok vállalkozásait, hogy 
jobban el tudjanak igazodni az új kihívásokat, de szélesebb pályát, az eddigieknél 
kedvezőbb esélyeket je lentő szakmai, gazdasági közegben. Ezt szeretném 
útravalónak hagyni a megújuló társulati vezetésnek, megvalósításához kívánok 
erőt, egészséget és jó szerencsét! 

Ezzel a Magyarhoni Földtani Társulat 150. rendes tisztújító közgyűlését meg
nyitom. 

Budapest, 2003. március 19. 

Dr. B R E Z S N Y Á N S Z K Y Károly 

elnök 


