
Hölgyeim és Uraim!

Tisztelt Közgyűlés!

Kedves Kollégák, Vendégeink!

Társulatunk elnöksége az eltelt egy esztendőben csaknem változatlan összetételben dolgozott. Mindez
köszönhető annak, hogy a tisztújító közgyűlés ismét bizalmat szavazott az elnöknek és a főtitkárnak egy -
aránt. Változás csupán a titkár és egy társelnök személyében volt. Tevékenységünket a megszokott és bevált
rendben, harmonikus együttműködésben folytathattuk. Stratégiai céljainkat már korábban megfogalmaztuk
és napi munkánkat ennek alárendelve végeztük. Rendre megtartottuk az elnökségi üléseket és az alapszabály,
valamint az ügyrend előírásait betartva dolgoztunk. Dinamikus munkastílusunkat, időnként feszített
tempónkat tavaly sem korlátoztuk, emiatt titkárságunkra időnként többletterheket is raktunk. Köszönjük
együttműködésüket, az eredmények nem maradtak el. Szakmai programjaink száma és lendülete nem
csökkent, 25 kiemelt és számos egyéb rendezvényünk színvonala jól tükrözte kollektív munkánk ered -
ményességét. Részletesen ezekre nem térnék ki, mivel a főtitkári beszámoló, — amelyet már honlapunkon
korábban is olvashattak — mindezeket részletesen tárgyalja. Meg kell azonban jegyezni újra, hogy rendez -
vényeink és általában programjaink száma és minősége ismét felkeltette társegyesületeink figyelmét és
elismerően szóltak látványos tevékenységünkről. A civil szervezeteknek a mai mostoha körülmények között,
sokszor csak a megmaradásért végzett küzdelmét tekintve, nem kis eredmény. Közös rendezvényeink a
testvér szervezeteinkkel — első helyen, jelesül a Földtudományi Civil szervezetek Közösségével — is ebbe
az irányba mutatnak. Ezúton is köszönöm aktív tagjainknak, hogy számos egyéb elfoglaltságuk és a
megélhetésért folytatott küzdelmük mellett szakítottak időt és energiát a társulati szakmai és közösségépítő
munkára is.

Elnökségünk az elmúlt időszakban is lankadatlan figyelmet fordított az együttműködési megállapo dá -
soknak és a jogi tagjaink számának bővítésére. Sikerült ezen a téren is újabb eredményeket elérnünk, végre
megkötöttük a megállapodást egyebek között az ELTE-vel és nemzetközi téren a Szerb Földtani Társulattal
is. Reméljük, hogy az immár több, mint harminc megállapodásunk hosszú távon is biztosítja társulatunk
megbízható kapcsolatrendszeréből fakadó előnyök kiaknázhatóságát. Ez volt az évekkel korábban megfogal -
mazott egyik legfontosabb stratégiai célunk, amelyet sikerült megvalósítanunk.

Másik oldalról az anyagi biztonságunk és működési feltételeink stabilizálása érdekében permanens
küzdelmet kell folytatnunk, minden lehetséges formális és informális kapcsolatrendszert kihasználva. Újabb
három jogi tagot tudhatunk magunkénak, akik csökkentik anyagi kiszolgáltatottságunkat az egyoldalú
támogatási rendszerből fakadó korlátok mellett. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy minden korábbi és újabb
jogi tagunk, támogató vállalati partnerünk — kiemelten a MOL Nyrt. — önzetlen segítségét megköszönjem,
amellyel elősegítették működésünket, rendezvényeink színvonalas megszervezését és lebonyolítását. Termé -
szetesen anyagi bevételünk növelése érdekében pályázati forrásokat is megcéloztunk több-kevesebb sikerrel,
de a mai állami finanszírozási rendszerben nem számíthatunk, — civil szervezetként — könnyű pénzszerzési
lehetőségekre. Ilyetén próbálkozásainkat kiterjesztettük nemzetközi terepre is, nevezetesen az EFG
(European Federation of  Geologists) partnereként sikeresen beléptünk az Intraw és a Kindra projektekbe,
amelyekből bevételeink is származhatnak reményeink szerint. Összefoglalva elnökségünk nem tétlenkedik,
minden lehetőséget kihasználtunk annak érdekében, hogy éves pénzügyi mérlegünk eredményes legyen.
Ennek részleteiről a jelentéseinkben tájékozódhatnak. Az elmúlt év az egyik legeredményesebb gazdasági év
volt néhány év távlatában.

Sajnos erőfeszítéseink ellenére vannak negatív jelenségek is, amelyek mellett nem hunyhatunk szemet. A
három évvel ezelőtt bevezetett új tagdíjfizetési rend — a kedvezmények és előnyök mellett — ugyan
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meghozta gyümölcseit, és sokkal nyugodtabban telnek napjaink, azonban tagjaink egy nem jelentéktelen
része sajnos rendre megfeledkezik tagdíjfizetési kötelezettségéről és ez napi likviditásunkat negatívan
befolyásolja. Tisztelettel kérem azon tagtársainkat, akik komolyan gondolják tagságuk fenntartását, pótolják
elmaradásukat. Ennek ellenpéldájaként hadd említsem azon önzetlen kollégáink segítségét, akik a tagdíjon
felüli anyagi támogatásukkal is gondoskodnak patinás szervezetünk fennmaradásáról. Külön köszönöm két
kollégánknak, hogy az új lehetőséget kihasználva egyszeri befizetésükkel örökös tagjaink lettek.

Társulatunk életét színesítő és a társadalmi beágyazottságot erősítő programjaink, — mint a Föld Napja,
a Forgatag, a Geotóp napok — mellett tavaly új mozgalmat indítottunk az „Év Ásványa és Ősmaradványa”
címmel. Az ötletadónak és az azt megvalósító csapatnak ezúton is köszönöm és őszintén remélem, hogy
ebből évtizedes és sikeres program kerekedik, amellyel hivatásunk társadalmi megbecsülését és egyáltalán
elismerését öregbíthetjük. Megindítottuk az „Év Nyersanyaga” programot is, de ennél még akadozó kezdeti
lépéseket tapasztalunk egy gyorsabb kibontakozás reményében. Sok sikert kívánok mindazoknak, akik
ezekben a munkákban részt vesznek.

Komoly sikerként könyveljük el a kiadványaink digitalizálásának és on-line hozzáférésének igen
előrehaladott folyamatát, hiszen már csaknem az összes eddig kiadott folyóiratunk, közlönyünk, szemlénk
visszamenőleg is kereshető, és elértük a Földtani Kutatás számainak digitalizálását és hozzáférhetővé tételét
is. Köszönet azoknak, akik ebben a fáradságos munkában részt vettek. Itt emlékeznék meg a Földtani

Közlöny megújult szerkesztő bizottságáról is, akik komoly és önfeláldozó szakmai munkát végeznek — az
elnökség anyagi forrásokat előteremtő erőfeszítései mellett — annak érdekében, hogy hazánk egyetlen
magyar nyelvű szakmai folyóirata rendre és magas színvonalú cikkekkel megtöltve megjelenhessék.

Társulatunk elnöksége és a gyakorlati földtan területén járatosabb kollégák rendre véleményezték
azokat az anyagokat, amelyek az ásványvagyon gazdálkodással, azok hasznosítására kidolgozott cselekvési
tervvel kapcsolatosan hozzánk eljutottak. Bár örömteli fejlemény, hogy egyre többször kérik ki a
véleményünket a kormányzati munka előkészítési fázisaiban, de megszólalásaink eredményessége még
kívánnivalókat hagy maga után. Nem biztos, hogy ez csak a mi hibánk. Elnökségünk és a FöCiK elnöke is
kifejezte levélben véleményét a földtani és bányászati intézményrendszernek az állami bürokrácia csökken -
téssel kapcsolatos átalakítási terveiről, amelynek eredményességéről még nincs tudomásunk. Csak remélni
tudjuk, hogy az elmúlt 25 évben folyamatosan erodálódó szakmai felügyeleti és irányítási piramis további
romlása még idejében megállítható.

Tisztelt Közgyűlés!

Engedjék meg, hogy néhány szóban említést tegyek idei terveinkről. Szakosztályaink és területi szerveze -
teink számos tematikus rendezvényt, vándorgyűlést terveztek — a sokéves gyakorlatnak megfelelően —
amelyek sikeres megvalósításához természetesen minden segítséget megadunk. Ugyanakkor kérjük és
felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezek — a mégoly sikeres — rendezvények ne legyenek a társulati kohézió
meggyengítésének forrásai és hordozói, mert több, mint 1200 fős tagságunk ereje az egységben és nem a
parciális érdekek érvényesítésében nyugszik. A rendezvények költségeinek és bevételeinek racionális
megosztása a központi kiadások fedezése érdekében elengedhetetlen kötelesség és feladat. 

Legfontosabb idei nagyrendezvényünk természetesen a periodikus Földtani Vándorgyűlés, amelyet
augusztus végén, Sárospatakon szervezünk. Nagyszabású szakmai és kiegészítő programok várják az érdek -
lődőket, amelyekkel évekre szóló élmény kívánunk a résztvevőknek szerezni. Programjainkról részletesen a
megújítás alatt lévő honlapunkon és hírleveleinkből tájékozódhatnak.

Kedves Kollégák!

Végezetül szeretném megköszönni — és elismerésemet kifejezni — mindazoknak a választott tisztség -
viselőknek, önkénteseinknek és nem utolsó sorban a titkárság munkatársainak egész éves becsületes mun -
káját. Ugyanakkor kérem, hogy a jövőben sem csökkenő, inkább növekedő feladataink megoldásához gyűjt -
senek további erőt, mert a Társulat hajója dagadó vitorlákkal suhan újabb és újabb nemes célok elérése felé.

Köszönöm figyelmüket és munkájukhoz kívánok jó egészséget, szakmai örömöket, Isten áldását és

Jó szerencsét!

Budapest, 2016. március 23.
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