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C) Uendkívüli közgylés.

11. J<'(jjjzökö)ujv

a Magyarhoni Földtani Társulat 1940 június 12-én tartott rendkívüli

közíí^y ülésérl.

Elnök: P a p p Károly eííyeteini ny. r. tanár. MeKjelentek:
llalo^h Kálmán, Hertalan Károly, Hoíjseli László, Cliolnoky Jen,
Erdélyi Fazekas János, Földvári Aladár, (Jedeon Tihamér, lleííedüs
Gyula, Görírényi Aladár, Horusitzky Ferene, Horusitzky Henrik,
Juffovies Lajos, Hojnos Rezs Krössy László, Kulhay Gyula, Lóczy
Lajos, Méhes Kálmán, Majzon László, Mazalán Pál, Majer István,
Noszky Jen, I’ai)p Simon, Pávai Vájná Ferene, Peja Gyz, Rozlozs-
nik Pál, Sehmidt ElÍKins, Sehrét<*r Zoltán., Szalui Tibor, Szehenyi
Lajos, Szentes Ferene, Szelényi 'l'ihor, Sztrókay Kálmán, jírót' Teleki

Géza, Treífele Kálmán, Ulreieh Jen, Víííh Gusztáv, Vífíh Gyula, Wein
György, Zsivny Viktor társulati tajíok.

Távolmaradásukat kimentették l)r. Sehmidt Sándor vezériííazffató

rendes tair és I)r. Bartkó Lajos másodtitkár, aki az Uffoesa meffyei

Nagyszöllösön, mint tartalékos hadnafry hadi szolífálatban van.

Elnök üdvözölvén a 90 éves Magyarhoni Földtani Társulat rend-

kívüli közífyüléséi’iek tíiírjait, az ülést megnyitja, s az ülés jeffyzköny-

vének liitelesítésére felkéri Lóezy Lajos és Rozlozsnik Pál
választmányi taj; urakat. Elnök ezután a következket jelenti:

„Mai rendkívüli közfryülésünk tárgya társulati másodelnök vá-

lasztása. Uííyanis az 1940 február 14-én tartott évi közgylés a másod-

elnöki tisztséKre Telejfi Rotli Károly egyetemi tanár és iparügyi

miniszteri tanáesos urat választotta meg, azonban Öméltósága március

7-én másodelnöki tisztségérl leköszönt.

Választmányunk ismételten kérte Másodelnök Urat lemondásának

visszavonására, azonban Öméltósága azt válaszolta, hogy lemondását

véglegesnek tekintsük. Erre Választmányunk Liffa Aurél nyugal-

mazott földtani intézeti igazgató urat kérte föl, mint aki a tisztújító

közgylésen Telegdi Róth Károly után a legtöbb szavazatot

nyerte az alelnöki tisztségre. Azonban Liffa A u\r é 1 Öméltósága

április 18-án kelt levelében szintén elhárította magától a másodelnöki

tisztséget, azzal indokolva, hogy 17 év alatt elnöktársai oldalán bven
kivette részét a Társulat vezetésébl.

Minthogy tehát ez irányú fáradozásunk sikertelen maradt, vá-

lasztmányunk június 5-ére, majd erre 8 nap elteltével a mai napra

rendkívüli közgylést hívott össze, hogy a hátralev félév tartamára

másodelnököt válasszunk.

Választmányunk többszörös tanácskozás után úgy határozott,

hogy két jelöltet ajánl a Közgylésnek a másodelnöki tisztségre és

pedig dr. P á v a i-V a j n a Ferenc m. kir. fbányatanácsos urat,

aki évtizedek óta egyik legbúzgóbb mköd tagja társulatunknak, és

dr. Bogseh László egyetemi magántanár árat, aki a Földtani

Közlöny értekezéseinek német nyevre való fordításával szerzett ér-

demeket.
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Alapszabályaink 28 "^-a szerint a közgylésen a szavazásra jogo-

sait tagok általános szótöbbséggel határoznak.

Elnök jelentése után szót kér Lóczy Lajos, földtani intézeti

igazgató, választmányi tag s kifejti, hogy a mai rendkívüli közgylésen

a tagok nagy része nincs jelen és így a szavazatuk nem képviseli az

összesség akaratát.

Ezért javasolja a mai közgylésen az alelnöki választás elhala.sz-

tását

Cholnoky Jen r. tag pártolja Lóczy Lajos indítványát,

annál is inkább, minthogy a jelölések ügye nem volt kellen el-

készítve.

RozlozsnikPál választmányi tag ugyancsak hozzájárul a

szavazás elhalasztásához.

Elnök jelenti, minthogy halasztási indítvány történt, kötelessége

kérdést intézni a közgylés tagjaihoz, hogy kivánja-e a Közgylés
a választás elhalasztását. A feltett kérdésre 35 tag felállással szavaz

az elhalasztás mellett, 3 tag ülve maradt.

Elnök erre határozatképpen kimondja, hogy a rendkívüli közgy-
lés nagy többsége a másodelnöki választás elhalasztását kívánja. Egyéb
tárgy híján Elnök az ülést berekeszti.

Kelt Budapesten, 1940. jiinius 12-én.

Jegyezte: Láttam:

Horusitzky Ferenc Dr. Papp Károly
elstitkár. elnök.

Hitelesítik:

Lóczy Lajos és Rozlozsnik Pál

választmányi tagok.


