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Elnöki megnyitó1 

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Tagtársak! Hölgyeim és Uraim! 

Tisztelettel köszöntöm a társegyesületek körünkben megjelent képviselőit, a 
Magyar Geofizikusok Egyesületének elnökét, a kitüntetetteket, kedves vendége
inket! Üdvözlöm tiszteleti tagjainkat, a Választmány tagjait, a különféle bizottságok 
tagjait, a szakosztályok és területi szervezetek tisztségviselőit, a Titkárság munka
társait, valamennyi tagtársunkat! 

Társulatunk ismét közösségi életünk legkiemelkedőbb eseményéhez, a tisztújító 
közgyűléshez érkezett el. A 158 éve alkotmányosan, az alapszabály szerint működő 
Társulatunknak, a rendszeres, háromévenkénti tisztújítás a fiatalság, a megújulás, 
az újrakezdés lehetőségét hordozza magában. Tovább erősíti ezt az érzésünket, 
hogy eleink, bölcs megfontolással a tavasz kezdetéhez, a természet ébredéséhez 
kötötték a közgyűlések időpontját. 

A megújulásra, a fiatalos lendületre egész szakmánknak szüksége és igénye van. 
A földtannak az élet, az oktatás és a gazdaság területén hosszú ideje tartó 
kedvezőtlen megítélése, háttérbe szorulása úgy tűnik, hogy kezd pozitív irányban 
megváltozni. Fordulópontot a 2004-ben, az itáliai és európai reneszánsz bölcső
jében , Firenzében megrendezet t 32. Nemzetközi Geológiai Világkongresszus 
jelenthetett , amit néhány világ- és európai szintű kezdeményezés követett. Ide kell 
sorolnunk az immár az Egyesült Nemzetek Szervezetének határozatával megerő
sített kezdeményezést, mely szerint 2008 a „Föld Bolygó Nemzetközi Éve" lesz, de 
a csatlakozó programok megkezdésére és lecsengésére rendelkezésre áll majd a 
2007. és a 2009. év is. 

Egy éve indult el a földmegfigyelő rendszerek összekapcsolásának, koordinált 
működésének világméretű, számos nemzetközi szervezet által támogatott, inter
diszciplináris programja, a G E O S S (Globális Föld Megfigyelési Rendszerek 
Hálózata). A földfelszínt térképező, a távérzékelési és felszíni adatokat egybevető, 
monitoring rendszereket, mérőhálózatokat működtető földtan integráns része a 
programnak. Élnünk kell a lehetőséggel, be kell kapcsolódnunk az észlelési, 
adatbázisépítési, oktatási és népszerűsítő tevékenységekbe. 

A lehetőségek mellett számítanunk kell az igények növekedésére is. Minden 
bizonnyal fel fognak értékelődni a hazai, a manapság nem hasznosított nyersanya
gaink, és meg kell találni az éles versenyhelyzetben levő Európai Közösség energia
utánpótlásának alternatíváit is. Feladat tehát lesz, és nem is kevés. 

Kedvező jelként értékeljük azt is, hogy több köztiszteletben álló tagtársunk a 
közelmúltban, a Nemzeti Ünnep alkalmából magas állami kitüntetésben részesült. 
Szere tném köszönteni és mindannyiunk nevében gratulálni Dr. ÁRKAI Péter 
akadémikus úrnak, a Széchenyi Díj új kitüntetettjének, Dr. BÁRDOSSY György 
akadémikus úrnak, aki a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje 
kitüntetésben részesült, és Dr. D A N K Viktor professzor úrnak, aki A Magyar Köz-
e lhangzot t a Magyarhoni Földtani Társulat 153. tisztújító rendes közgyűlésén, 
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társasági Érdemrend középkeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesült! 
Mindannyiuknak kívánunk jó egészséget és további eredményes munkát! 

Személyi, de abból vetülően társulati sikernek is számít, hogy volt elnökünket 
Dr. BÉRCZI Istvánt a Geológusok Európai Szövetsége (European Federation of 
Geologists) az elmúlt év decemberében elnökévé választotta! Gratulálunk, és jó 
munkát, a geológusok, az egész szakma eredményes érdekképviseletét kívánjuk! 

Annak is örülhetünk, hogy Dr. PANTÓ György akadémikus úr, tiszteleti tagunk 
mandátumának lejárta után, továbbra is van geológus tagja a Magyar Tudományos 
Akadémia Földtudományok Osztálya vezetésének, Dr. V Ö R Ö S Attila akadémikus, 
tagtársunk személyében. Őt kértük fel, hogy a tisztújító közgyűlés keretében, 
előadásban mutassa be a geológia múlt, jelen és jövőbeli helyzetét a Magyar 
Tudományos Akadémián. 

Tisztelt Közgyűlés! 

Egy leköszönő elnökségnek kötelessége mérleget vonni elmúlt három éves 
tevékenységéről, felmérni, hogy mit hagy szellemiekben és anyagiakban a Társulat 
ma megválasztandó, új vezetésének. Nyugodt szívvel mondha tom, hogy 
küzdelmes, de szép éveket tudunk magunk mögött, melynek eredménye, hogy 
Társulatunk őrzi értékeit, méltóan ápolja hagyományait. Tagságunk létszáma 
örvendetesen növekedett, sok közöttük a fiatal, frissen végzett szakember. A 
fiatalok kezdeményezésének köszönhetően az Elnökség megújította az Ifjúsági 
Alapítvány kuratóriumát. Szakosztályaink, területi szervezeteink aktívak, szakmai 
programjaik színvonalasak, vonzóak. Ezek közül is ki kell emelni a Magyar 
Geofizikusok Egyesületével közösen gondozott Ifjú Szakemberek Ankétját, a 
kiemelt rendezvények sorába lépett Őslénytani Vándorgyűlést és a rendszeressé 
vált Geomatematikai Ankétot. 

Jól sáfárkodtunk vagyonúnkkal is. Kitartó, következetes á l láspontunknak 
köszönhetően Társulatunk telekkönyvileg is bejegyzett tulajdonrészhez jutott a 
MTESZ székház Fő utcai ingatlanában. Sikerült javítani az előző évek nehéz anyagi 
helyzetén is, a Gazdasági Bizottság és a főtitkár beszámolója tételesen is igazolni 
fogja megerősödött gazdasági helyzetünket. Gazdasági helyzetünk stabilizálásában 
kiemelkedő szerepe van a pontosan befolyó tagdíjaknak, a személyi jövedelemadó 
1%-ának felajánlásából származó támogatásának, valamint a Társulatunkat jogi 
tagdíjjal támogató Mol Rt.-nek és a Magyar Állami Földtani Intézetnek. Köszönet a 
támogatásokért! 

Szólnunk kell még Társulatunk „kedves gyermeke", a Földtani Közlöny siker
történetéről. A külsejében megújult folyóirat, elsősorban a főszerkesztő Császár 
Géza, valamint a szerkesztőség, és a szerkesztőbizottság valamennyi munkatár
sának köszönhetően, a korábbinál is színvonalasabb, szakmailag igényesebb lett. A 
folyóirat új rovatokkal, színes ábrákkal bővült, sikerült felszámolni a több éves 
elmaradást, megjelenése rendszeressé vált, közgyűlésünkre megjelent a 2006. év 
első füzete. 

Őrködtünk a Társulat működésének jogszerűsége felett is. Bebizonyosodott 
azonban, hogy a jogszabályi keretek, az alapszabály, az ügyrend több ponton 
korrekcióra, módosításra szorul. Az új elnökségnek hagyományozzuk azt a javas-
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la tcsomagot , amit saját megítélésével kiegészí tve, átértékelve a következő 
közgyűlés elé terjeszthet az alapszabály módosítása érdekében. 

Tisztelt Közgyűlés! 

A számvetés nem fedi le a Társulat teljes működését. Meggyőződésünk, hogy a 
megválasztandó Elnökség, a Választmány, a bizottságok, szakosztályok, területi 
szervezetek vezetősége élni fog a bevezetőben említett megújulás, megújítás lehe
tőségével. Szilárd alapokon építkezhetnek, munkájukhoz kívánok erőt, egészséget 
és jó szerencsét! 

Ezzel a Magyarhoni Földtani Társulat 153. rendes tisztújító közgyűlését meg
nyitom. 
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