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Főtitkári jelentés a 2006-os évről1 

Tisztelt Közgyűlés! 

Holnap, a Víz világnapján, lesz egy éve, hogy a Társulat új tisztségviselőket vá
lasztott. Ma, a hagyományoknak megfelelően, a március 15-ét követő első szerdán 
újabb rendes Közgyűlésre jöt tünk össze, hogy a tavaly bizalmat kapott Elnökség 
eleget tegyen az Alapszabályban rögzített kötelezettségének: beszámoljon a Társu
lat éves tevékenységéről. 

Tekintettel arra, hogy ez az első főtitkári jelentésem, belenéztem elődeim jelen
tésébe. 

Dr. H A L M A I János 1994-ben elhangzott főtitkári jelentésében ez áll: „[...] az Or
szággyűlés elfogadta az új Bányatörvényt, a Kormány átalakította az állami földtani 
intézményrendszert. Ez utóbbi példanélküli a magyar tudományos közéletben, hi
szen az intézményrendszer létszáma a rendszerváltozás előttinek ma csak a 20%-a, 
költségvetési támogatása pedig nominálisan 50% alá csökkent. A következő hetek
ben várható változások sem a stabilitás irányába hatnak. Sokan nem ismerték fel és 
nem ismerik fel ma sem, hogy az állami földtani intézményrendszerben bekövet
kezett változások hatással vannak a teljes szakmára, az oktatásra, de még a privát 
vállalkozói szférákban dolgozókra is." Mindez 13 évvel ezelőtt hangzott el . . . 

Ha ma fogalmaznánk meg a szakma helyzetét, mit mondhatnánk másként? Sze
rencsére nincs újabb Bányatörvény, de a többi említett dolog ugyanaz, sőt tovább 
romlott a helyzet. Ma már nincs Magyar Geológiai Szolgálatunk, megszűnt az ön
álló független állami földtani szakigazgatás. Nagymúltú és nemzetközi hírű intéz
mények és évszázados adatállományai kerültek veszélybe. Valamiért, a közel másfél 
százados Földtani Intézetnek, és az idén 100 éves ELGI-nek, épp most van szüksége 
új alapító okiratra. 

Az említett 20% és 50% (a létszám és az állami támogatás) mára a működőképes
ség szélére sodorta a két állami intézményt. 

Dr. H A L M A I igazgatóhelyettes akkori jelentésében olvasható továbbá: „Tudomásul 
kell venni, hogy önmagunkon kívül más nem fog segíteni!" - továbbá a „szakmánk
ban meg kell találni a közös hangot, amellyel kommunikálni tudunk". 

A kérdés, hogy ma ki kivel kommunikál, ki kivel tud kommunikálni, és hajlandó 
is erre. A hangsúlyt H A L M A I úr a politikamentességre és a szakmára tette. Ezeket a 
hangsúlyokat - úgy érzem - eddig sikerült megőrizni, és őrizzük is meg tisztának a 
Társulatot! Ez felhívás is egyben és ebben is számítunk a tagtársak kiegyensúlyozott 
józanságára.. . , ha már egyre kevesebb beleszólásunk lehet jövőnket ületően, mert 
mindannyian érezzük szakmai érdekképviseleti civil szervezetünk teljes mellő
zését. 

Mégis mi adhat reményt a Társulati élet fellendítésére? És ez szintén a jövő! 
Olyan jeles évforduló és események következnek 2008-ban, amelyek kellő szín
vonalú megrendezése reményt adhat, arra, hogy újra felfigyeljenek a szakmánkra. 

'Elhangzott a Magyarhoni Földtani Intézet 159. rendes közgyűlésén, 2007. március 21-én 
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Az őszi Vándorgyűlésen, Sopronban emléktáblát szeretnénk avatni a ZlPSER 
K E R E S Z T É L Y András 160 éve elhangzott jeles mondatáról, hogy szükség van egy 
„földismész" társaságra. Tehát 2008-ban ünnepeljük a Társulatunk megalapításának 
160 éves évfordulóját. Szintén a jövő évben ünnepeljük a Föld Nemzetközi Evét. 
Ugyanakkor a 2008-as év a X. HUNGEO éve is. Ez azt jelenti, hogy nemzetközi 
szinten, magyarul is megünnepeljük az említett két eseményt. 

A legutóbbi Társulati Hírlevélben közöltük azt az emlékeztetőt, amely a január 
22-i ötletbörzén felmerült témákat sűríti a Föld Nemzetközi Éve program-javas
latokról. 

Taglétszám alakulása 

A társadalom kevésbé ismer bennünket, és furcsán fülel a Magyarhoni és a Társu
lat, számukra porosnak és elavultnak hangzó szavak hallatán. Sokan múlt század 
előtti csökevénynek gondolják és udvariasan mosolyogva, hitetlenkedve figyelik a 
Földről szóló szép meséinket és regénybe illő történeteinket, sorsunkat. 

Mindezek ellenére a taglétszámunk növekedett az utóbbi évben. Amint hallottuk, 
és néma megrendüléssel megemlékeztünk, heten voltak, akik elutaztak örökre, 
terepre mentek, az örökterepre vándoroltak, amiről nem fognak nekünk térképet 
rajzolni. 

Sok új belépő volt, 2006-ban összesen 72-en léptek be a Társulatba, ebből 49 diák. 
Idén 14 új tagtársunk közül 10 diák volt. Tudjuk, hogy a diákok közül néhányan le
morzsolódnak, de igyekszünk olyan programokat szervezni, amellyel érdemesnek 
érzik a jelenlétüket, fontosnak érzik magukat a Társulat számára, és érzik, hogy 
törődünk velük. Lásd: Ifjúsági Alapítvány, Geobörze, Ifjú Szakemberek Ankétja. 
Már hagyománnyá vált, hogy meghívjuk a nyertes ifjú szakembereket a Közgyű
lésen való bemutatkozásra. 

Mind a területi szervezeteknél, mind pedig a szakosztályoknál jól látható a taglét
szám növekedés, az átfedések ellenére. Az Alföldi Terület Szervezetbe, az Ásvány
tan-Geokémiai Szakosztályba és a Geomatematikai Szakosztályba léptek be a leg
többen. Néhány egységnél stagnálás és jelentéktelen létszámingadozás is előfor
dult. Úgy tűnik megfordult a taglétszámcsökkenés és közel vagyunk az 1000. tag 
belépéséhez. Az Elnökség úgy döntött, hogy szimbolikus jutalmat fog adni annak a 
belépőnek, aki az 1000. tagtársunk lesz. 

A Társulat pénzügyi-gazdasági helyzete 

Nem szeretném elvenni a Gazdasági Bizottságtól a szót, ezért csak néhány dolgot 
említek röviden. A Társulat gazdálkodása ugyanolyan nagyságrendű, mint tavaly, 
azonban csekélyebb eredményt sikerült felmutatni. Mindezt azért, mert áldoztunk 
a PhD diákokra és a technikára. A doktori kutatások megsegítésére 300 eFt.-os ossz 
összegű pályázatot írtunk ki és sikerült támogatni a jelentkezők közül négy dokto-
randuszt. Beruháztunk a technikai felszereltségi színvonalunk emelésére, egy lap
topot és egy kivetítőt vásároltunk. 2006-ban ki tudtuk fizetni a 13. havi munkabért 
a Titkárság dolgozóinak, akik munkája révén csikorgás nélkül, és csak kisebb zökke
nőkkel gurul a szekerünk. 
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Két nagy pályázaton vettünk részt sikeresen. Nyertünk 15 MFt-ot a Mecenatú
rától a Földünk filmsorozat elkészítésére, amelynek forgatása mára már elkezdődött 
Baranyában. Szintén már idei hír, hogy a Nógrád-Novohrad Geoparkra vonatkozó 
pályázatunk is sikeres lett. Megvalósítására idén kerül sor. 

Erről a helyről is szeretném köszönetünket kifejezni mindazon kollégáknak, akik 
úgy gondolták, hogy adójuk 1%-t a Társulatnak ajánlják fel. így 790 eFt folyt be a 
Társulat számlájára. Ezt a Földtani Közlönyre és szakosztályi rendezvényekre fordí
tottuk. 

Kisebb volt tavaly a tagdíj befizetési fegyelem, de nem az egyének, hanem a jogi 
tagok részéről. Ennek hátterében gazdasági nehézséget sejtünk. A közhasznú célra 
kapott támogatás viszont jelentősen megnőtt. Ez biztosította a Társulat gazdasági 
egyensúlyát. 

Minderről részletes tájékoztatást hallhatnak hamarosan a Gazdasági Bizottság 
beszámolójában. 

Központi rendezvények 

A tavalyi év első jelentősebb rendezvénye a XXXVII. Ifjú Szakemberek Ankétja, 
Balatonkenesén, amelyet az Ifjúsági Alapítványunk a Magyar Geofizikusok Egye
sültének Ifjúsági Bizottságával közösen szervezett. Résztvevők száma: 60 fő volt. Az 
előadói versenyben első helyezést elért hallgatók előadásait ma meg is hallgathatjuk 
itt a Közgyűlésünkön A második nagyrendezvényünk a IX. HUNGEO volt, amelynek 
a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem adott otthont augusztusban, Szent István 
nap közelében. Kilenc országból 152-en vettek rajta részt, 10 plenáris előadást 
követően hat szekcióban 57 előadás hangzott el. A hagyományos hazai (Mecsek, 
Villány) kirándulást kétnapos horvátországi terepbejárás követte. Ennek szerve
zéséből a Zágrábi Földtani Intézet és a Horvát Földtani Társulat is kivette a részét. 

A Vándorgyűlés szervezése tavaly a Magyar Geofizikusok Egyesületének volt a 
feladata. (2007-ben mi szervezzük, Sopronban). A Zalakarosi Vándorgyűlés szerve
zésében részt vett a Dél-dunántúli Területi Szervezet is. Ezen számos tagtársunk 
részt vett és előadást is tartott. 

Év végén, a két ünnep között, immár hagyományosan köszöntjük a kerek évszá
mot megért kollégáinkat. Idén is, az Elnökség a MTESZ központi épületének étter
mébe közös ebédre invitálta a 70, 75, 80, 85 éves tagtársainkat. 

Területi szervezetek rendezvényei 

A Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezete 2006. év során 3 alka
lommal tartott önálló rendezvényt. Ezeket összesen 148 fő látogatta (50 fő átla
gosan). 2 alkalommal tartott rendezvényt társrendezőkkel: a Termálenergia Társa
sággal, illetve a Geomatematikai Szakosztállyal. 

Jelentősen megnőtt a résztvevők száma, különösen az egyetemi hallgatók és 
szakmai szervezetek együttes érdeklődésére számot tartó rendezvények esetében. 
A területi szervezet anyagi helyzete stabil. 

A fejlődés lehetőségét egyrészt a népszerű témák „porondon tartásában" (geoter
mikus energiahasznosítás, 01. gázkutatás a Dél-alföldön, geomatematikai mód-
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szerek népszerűsítése), másrészt az egyetemi hallgatók nagyobb arányú bevo
násában látjuk. 

A Dél-Dunántúli Területi Szervezet hagyományosan minden évben két nagyren
dezvényt tart. Ezek a tavaszi pécsi, és az őszi nagykanizsai Geotudományi Ankét. 
2006-ban ezek a pécsi H U N G E O és a zalakarosi Vándorgyűlés időbeli és térbeli 
közelsége miatt elmaradtak. Mindkét nagyrendezvény szervezésében és lebonyo
lításában az MFT Dél-Dunántúli Területi Szervezete társszervezőként aktívan részt 
vállalt. 

Az Észak-magyarországi Területi Szervezet 5 rendezvényt szervezett: „A bányászat 
és környezete"; Vezetőség választással egybekötött előadóülés; Kirándulás a vulka-
nizmus jegyében Nógrádban; „Éleslövészet" - gyakorlat az iparban; F Ö L D V Á R I 
Aladár emléknap. 

A területi szervezet vezetősége a szervezetük minden tagját megkereste (levélben 
vagy elektronikus postán), hogy nyilatkozzanak, hogyan képzelik el társulatunk, 
azon belül a területi szervezetük jövőjét. Sajnos a passzív tagokat ezen úton sem 
sikerült megszólaltatni. 

A Közép- és Észak-dunántúli Területi Szervezet 
2006-ban a korábbi tisztségviselőket újra választották és egy új vezetőségi tagot is 

választottak.Az előadóüléseket 2 - 3 előadásra tervezték, melyek lehetőség szerint 
több témával foglalkoznak. Nagyobb létszámú rendezvény csak valamely más szer
vezettel, szakosztállyal közösen volt. (Díszítőkő Konferencia). 

A Szakosztályok tevékenysége 

Agyagásványtani Szakosztály 
A 2006 évben az Agyagásványtani Szakosztály egy „nagyrendezvényen" vett 

részt a Il.Úrkút Ankéton (közös szervezésben az MTA Geokémiai Kutatóintézetével 
és az MFT Ásványtan-Geokémiai Szakosztályával). 

A további előadóülések (február 13., április 13. és május 8.) az új agyagásványtani 
vonatkozású tudományos eredményeknek biztosítottak fórumot. Az előadások a 
témák széles skáláját fogták át: új műszeres vizsgálati lehetőségek, üledékes kőzetek 
agyagásványtani vizsgálata, kolloidikai témák, az agyagásvány kutatások 
környezetvédelmi és egészségügyi vonatkozásai stb. 

A szakosztály tevékenysége a nemzetközi kapcsolatok területén: a Közép-
Európai Agyag Konferencián (MECC106) Abbáziában (Opatija-Horvátország) több 
tagtársunk vett részt, előadással. A következő konferenciát 2008-ban 
Lengyelországban tartják. W E I S Z B U R G Tamás javaslatára megegyezés született arról, 
hogy 2010-ben a konferenciát Budapesten az IMA kongresszus keretében fogják 
megrendezni. 

Altalános Földtani Szakosztálya és Budapesti Területi Szervezete 
A szakosztály régi és új vezetőségéhez egyaránt 2-2 rendezvény kapcsolódott, 

amelyek fele-fele arányban voltak terepi rendezvények, illetve előadóülések. A 
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júniusi terepi r endezvény (Rákóczi-telep, magraktár) a HUNTEK-kel közös 
szervezésben zajlott. Az októberi aggteleki terepbejárás szakmai értéket emelte, 
hogy a hazai szakemberek mellett neves külföldi (Ausztriai, Szlovákiai) kollégák is 
részt vettek rajta. 

Ásványtan-Geokémiai Szakosztály 
2006-ban a szakosztály két „nagyrendezvényt", valamint három szakosztályülést 

tartott. Immáron a harmadik egymást követő évben, olyan ülés is volt, amelyen a 
nemzetközi és hazai szakmai konferenciákon részt vett kollégák foglalták össze 
ottani tapasztalatait. 

NB: Ezt a leltár és tapasztalatcsere jellegű szakosztályi ülést követendőnek tartom 
a Társulat területi szervezeteinél és a szakosztályoknál is. Ugyanis a szűkülő anyagi 
lehetőségek miatt, lényegesen kevesebben tudnak részt venni jelentős nemzetközi 
rendezvényeken. Sokszor még azok sem jutnak ki, akik előadást szeretnének és 
tudnának is tartani. 

A „nagyrendezvények" közül a II. Úrkút Ankét az MTA GKKI épületében, a 
Nanoásványtani Ankét Balatonfüreden volt, míg a többi ülésre az ELTE Geológus 
Tudományos Diákkörével együttműködésben került sor. 

A szakosztály látja el a tág értelemben vett ásványtan tudományterület nemzetközi 
képviseletét a Nemzetközi Ásványtani Szövetségben (IMA) és az Európai Ásványtani 
Unióban (EMU). A 2010-es IMA konferencia előkészítése keretében az MFT-n keresz
tül 1,5 millió Ft + ÁFA értékű pályázatot nyújtott be a Magyar Turizmus Zrt. „konfe-
rencia-nagyköveti" programjához. Az elnyert pályázatnak köszönhetően információs 
standot működtetett a köbei IMA-konferencián. A tárgyévben négy nemzetközi elő
készítő megbeszélés is volt. Ezeken elfogadták a konferencia előkészítő bizottságainak 
szervezeti felépítését és ütemterv készült a 2010-ig végrehajtandó feladatokra. 

A szakosztály működésének súlypontját olyan - lehetőleg Budapesten kívül tar
tandó - rendezvényekre helyezi át, amelyek az előadások témája és nagyobb száma 
révén több résztvevőt vonzanak, és emiatt, valamint a szakmai együttlét inten
zívebb volta miatt, nagyobb hatást is érnek el. Mind az előadóüléseken, mind a 
„nagyrendezvényeken" ösztönözni kell az áttekintő és oktató/továbbképző jellegű 
előadások tartását. 

A tagság közvetlen, gyorsabb és hatékonyabb elérése és tájékoztatása érdekében 
a vezetőség szakosztályi honlap indításáról döntött. A honlap 2006 novembere óta 
működik. 

Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztály 
Bár csak egy nagyrendezvénye volt a szakosztálynak, taglétszám nőtt és örven

detes, hogy ezekből is sok a fiatal. A hagyományosan kétévente megrendezésre ke
rülő Geomatematikai Ankét a nagy érdeklődésre való tekintettel éves rendez
vénnyé alakult. A meghirdetett előadások témája nem korlátozódik a szűkebb érte
lemben vett geomatematika területére, hanem kiterjed minden alkalmazott mate
matikai, térinformatikai, valamint földtan határterületét érintő szakterületeken 
alkalmazott módszerre. A már a korábban nemzetközivé vált rendezvénynek állan
dó külföldi résztvevői is vannak, a horvát kőolajipari vállalattól, az INA-tól. Az 
ankéton 67 regisztrált résztvevő volt és 40 előadás hangzott el. A háromnapos 
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konferencia tartalmazott egy angol nyelvű workshop-ot, ennek a bizonytalanság, 
kockázat és hiba volt a tárgya. A moderátor B Á R D O S S Y György akadémikus, a szak
osztály tiszteletbeli elnöke volt. Újjászületett a szakosztály honlapja, portállá 
alakult; és folyamatos az internetes angol nyelvű folyóirat, a „Journal of Hungárián 
Geomathematics" elérhetősége. 

Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály 
A Szakosztály, a korábbi évekhez hasonlóan nagyon aktív volt. Minden hónapban 

volt egy-két rendezvénye. Az október a Mérnökgeológiai és Környezetföldtani 
Szakosztály hónapjának mondható: két nagyrendezvény mellett (Mérnökgeológia-
Kőzetmechanika, Geotechnika) a szakosztály több előadással mutatkozott be a VIII. 
Székelyföldi Geológus Találkozón és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
Kolozsvári és Csíkszeredai Campusán, amelyeken összesen több mint 400-an vettek 
részt, még ha jelentős is az érdeklődőkben az átfedés. 

Oktatási és Közművelődési Szakosztály 
Úgy tűnik a vezetőségválasztással feléledt a szakosztály, sokkal összehangoltabb 

tevékenység indult meg. Meggyőződésem szerint ez hosszú távon hozzájárul majd 
Társulatunk kedvezőbb társadalmi megítéléséhez. 

Az oktatással kapcsolatos tevékenységek között meg kell említeni: a földrajz és 
környezettan tanárok részére Telkibányán tartott földtani továbbképzést. 

A szakosztály szeretné elérni, hogy a földtan legalább választható tantárgy legyen 
a középiskolában. 

A közművelődés területén a tárgyévben másodszor került megrendezésre a Föld
tani Felsőoktatási Fórum. 2007 őszén Országos Középiskolai Földtudományi Diák
konferenciát szerveznek. Ez talán megmozgathatja a Társulat jelentős részét, még a 
passzív tagokat is, és kapcsolatot teremt a fiatalokkal. 

NB: Ebben kérem a tagtársak hatékony támogatását. Ugyanis szerintem ez az a 
szakosztály, amely a Föld Evének megünneplése kapcsán legtöbbet tehet a Társu
latért, a rólunk kialakított képért, a felelős környezetföldtani tudat formálásáért, és 
ez által egyetlen Földünkért. 

Oslénytani-Rétegtani Szakosztály 
Az Oslénytani-Rétegtani Szakosztály tevékenységének központjában már évek 

óta az éves Vándorgyűlés megszervezése áll. Ezen kívül 2006-ban csupán egy elő
adóülést tartott. Az ajkai Vándorgyűlés programjában új elem volt egy meghívott 
külföldi vendég, Dávid U N W I N felkért előadása, melynek költségét az előző év 
rendezvényének az eredményéből fedeztek. Ebben az évben sikerült először nagy 
és érdeklődő helyi közönséget toborozni a nyitott ismeretterjesztő előadásokra. 

A terepi nap első programja a Köleskepe-árok eocén tanösvényének megnyitása 
volt. Ez az esemény a helyi sajtó kiemelt érdeklődése mellett zajlott. 

Tudománytörténeti Szakosztály 
Két kiemelten kezelt rendezvényt szerveztek: a II. Szent György-napi Bauxit

találkozót és az 1956-os Forradalom 50. évfordulója alkalmából tartott ünnepi 
emlékülést. 
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Az első az O M M Alumíniumipari Múzeummal közösen szervezték, a másodikat 
két részletben a Magyar Állami Földtani Intézettel. 

A megemlékezés első ülésén október 16-án az 1956-ban külföldre került magyar 
geológusokról és a geológiánkat ért többi akkori veszteségről volt szó. Több elszár
mazott és külföldön szép karriert befutott tagtárs személyesen is megjelent az em
lékülésen és beszámolt életpályájáról. A Lábnyomos teremben S A Á R Y Évának, aki 
szintén '56-ban menekült Svájcba, néhány fényképéből és könyveiből kiállítást 
rendeztek. A rendezvény a Corvin közben ért véget, ahol az '56-os emléktáblánál 
D U D I C H Endre a szakosztály tiszteletbeli elnöke, rövid, felemelő beszédet mondott, 
és elhelyezte a megemlékezés koszorúját. Az emlékülés november 27-én folytató
dott a hazai, itthon maradt kollégák visszaemlékezéseivel. A Földtani Intézet kertjé
ben egy Ginkgo biloba-csemete elültetésére és táblájának avatására került sor. Ezzel az 
'56 után retorziókat átélt kollégáknak tisztelgő, élő emléket állított a magyar geo
lógus-társadalom. 

Ez az a szakosztály, amely szintén nagyobb tömeget tud megmozgatni, ugyanis 
az összesen 9 előadóülésre 375 résztvevő volt kíváncsi (még ha itt is vannak jelentős 
átfedések). Mindkét alkalommal a helyi Zugló TV felvételt készített és sugározta az 
adást valamint azt a három interjút, amely ez alkalomból: D U D I C H Endre, 
K E C S K E M É T I Tibor, B R E Z S N Y Á N S Z K Y Károly tagtársainkkal készült. 

Orvosföldtani Szakosztály 
Jól emlékeznek kedves kollégák, nincs még ilyen szakosztálya a Társulatnak, de 

terveink vannak e téren. Főtitkári bemutatkozásomban elkötelezettségemnek ad
tam hangot, hogy az orvostársadalmat meg kell keressük, mert olyan jelentős határ
területtel van dolgunk, amelyben sok kiaknázatlan lehetőség rejlik. Nem kell nullá
ról indulnunk, ugyanis ki ne hallott volna a Gyógyító Ásványokról, de már létezik 
egy tankönyv is „Medical geology" címen, és számos nemzetközi konferenciát szer
veztek ezen a téren. 

Tehát most felhívással élek: alakítsuk meg az Orvosföldtani Szakosztályt, 
amelyben számítunk a tagtársak kapcsolati tőkéjére. 

Bizottságok 

A Társulatban számos bizottság működik, a tisztújítást követően ezek júniusra 
alakultak újra. Az Ellenőrző Bizottság és a Gazdasági Bizottság jelentését nemsokára 
hallani fogják. Az Alapszabály és Ügyrendi Bizottság tervezte alapszabályzati aján
lásainak benyújtását az Elnökségnek, amelyen még dolgoznak és várhatóan a 
közeljövőben tárgyalhatunk róla. 

A Földtani Közlöny Szerkesztőbizottsága 
A bizottság szintén újjá alakult. Amint a jelenlevő tagtársak is érzékelték, most is 

kézbe tudtuk adni a Földtani Közlöny idei év első számát, és akik megrendelői a 
Társulat folyóiratának, érzékelhették, hogy a zökkenőmentes a Közlöny kiadása. Ez 
a technikai szerkesztők és a felkért bírálók pontos munkájának köszönhető. Mindez 
csak úgy volt lehetséges, hogy a tagok fegyelmezetten befizették a tagdíjakat, és jogi 
tagunk a Mol NyRt. jelentős támogatása biztosította a stabil anyagi hátteret. 
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A Földtani Közlöny az utóbbi éveknek megfelelően 2006-ban is tartani tudta a 4 
füzetének határidőn belüli megjelenését, mégpedig az engedélyezett 600 oldalt 
megközelí tő terjedelemben. A megújult Szerkesztőbizottság - az utóbbi években 
kialakult hagyományait követve - csak a legfontosabb kérdések megtárgyalása 
érdekében tartott szerkesztőbizottsági ülést, a lektorok kijelölését elektronikus 
úton oldotta meg. A tárgyévben két szerkesztőbizottsági ülést tartott, ahol 
egyebek mellett az egyik legfontosabb kérdés a Tanulmányok Erdély földtanából 
című rovatnak az adott hektikus körülmények közötti fenntartása, fenntartha
tósága képezte. Itt hosszas vita után szótöbbséggel az a döntés született, hogy 
regionális rovat fenntartása nem indokolt. A 2006 november 20-i választmányi 
ülésen e lhangzot t pozit ív diszkrimináció igényt tudomásul véve a szer
kesztőbizottság annak ellenére felfüggesztette határozatának érvényesítését, hogy 
számos ok, egyebek mellett tagsági jelzések is ennek érvényesítését kívánták 
volna. C S Á S Z Á R Géza főszerkesztő több tagtársunk véleményét képviselve úgy véli, 
hogy minden tagtársat, minden magyar nyelven író kollégát egyenrangúnak 
tekint, és így is igyekszik kezelni, hangsúlyozva, hogy a Kárpát-medencéről szóló 
minden szakcikket szívesen lát, egyedüli korlátozó szempont a lektori véle
ményeknek való megfelelés. 

További kiemelt témakör volt a magyar nyelvű szakkifejezések írásmódja. Egyik 
kezdeményezője volt a szerkesztőbizottság annak a folyamatnak, aminek ered
ményeként az MTA X. osztálya áldását adta a magyar geológiai helyesírási szótár 
elkészítésére. Számos szakterület több képviselője vállalta, hogy az adott téma
körben a K Á Z M É R Miklós féle szótár tematikusán leválogatott anyagát átnézi és 
további szavakkal kiegészíti. A teljes anyag immáron a MFT honlapján elérhető, 
bárki megtekintheti és javaslatait az ott jelzett módon eljuttathatja a helyesírási 
szótár főszerkesztőjéhez, P I R O S Olgához, aki egyúttal a Földtani Közlöny szer
kesztője is. Ezúton kérünk minden tagtársunkat, hogy segítse elő szakkifeje
zéseink egységes írásmódjának egységesítését, ezzel a szaknyelvünk korszerű
sítését is. 

A Nemzetközi Bizottság 
Magyar-magyar kapcsolatok: A hivatalos együttműködési megállapodás az EMT-

vel 2006-ban is működött, a Sepsiszentgyörgyi 2006. április 7 -8 . Bányász-Kohász-
Földtani konferencián társulatunk szép számban képviseltette magát. A visszajel
zések alapján elmondhatom, hogy erdélyi kollégáinkat örömmel töltötte el, hogy a 
tavalyi tisztújítást követően a leköszönt és az új elnökség majdnem minden tagja 
jelen volt a konferencián. Hasonlóan szép számban és számos előadással képvisel
tük magunkat a VIII. SzFGT-on Csíkszeredában, amelyet ez úttal is Sapientia Tudo
mányegyetemen szerveztek. 

Amint említettük, az Ásványtani és Geokémiai szakosztály vezetősége látja el 
tág értelemben a Társulat nemzetközi képviseletét a Nemzetközi Ásványtani 
Szövetségben (IMA) és az Európai Ásványtani Unióban (EMU). Információs 
standot működtet tek a köbei IMA-konferencián és 2006 során négy nemzetközi 
előkészítő megbeszélést is tartottak, és elfogadták a konferencia előkészítő bi
zottságainak szervezeti felépítését és ütemtervet állítottak föl a 2010-ig végre
hajtandó feladatokra. 
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Már kifizettük az EFG tagdíjat, és folyamatban a többi Nemzetközi szervezet 
tagdíjának törlesztése is, amelyek fedezésére pályázatokat is beadtunk. 

Tisztelt Közgyűlés! 

Végül köszönetet szeretnék mondani a tavalyi tisztújítást követően az új Elnök
ségbe vetett bizalomért. Hálásan köszönöm a területi szervezetek és a szakosztályok 
új tisztségviselőinek az együttműködést. Szükségesnek tartom elmondani, hogy az 
elmondottak mögött ott van a titkárság működését éjt nappá téve biztosító 
ZlMMERMAN Katalin ügyvezető titkár és K O P S A Gabriella általános ügyintéző, akik 
nélkül ez a beszámoló sem jöhetett volna létre. Köszönet érte és további jó munkát 
és jó szerencsét kívánok nekik. 

Visszakanyarodva a beszámolóm elején említettekre: felelősségünk van. Fele
lősek vagyunk egymásért, a szakmáért, a Földünkért. Ma semmi esetre sem ma
radhatunk némák, szólnunk kell, mert ha mi, „földismészek" elhallgatunk akkor: 
maguk „a kövek fognak kiáltani" (Lk, 19, 40). 

Jó szerencsét! 
U N G E R Zoltán 


