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Főtitkári jelentés az 1991. évről 

H A L M A I János 

Tisztelt Közgyűlés! 

Az elmúlt évben immáron ismételten trien-
niumi időre választott Elnökségnek a társulati 
élet felélénkítése, megújítása érdekében kifejtett 
tevékenységéről, ennek közvetlen eredménye
iről Önök - úgy érzem - csak felvillanásokat 
regisztrálhattak. Ennek nagyon gyakorlatias 
okát a rövid idővel magyarázhatjuk. Az elmúlt 
évi tevékenységet kétségtelenül negatívan 
befolyásolta, hogy a szükséges mértéknél több 
időt fordítottunk az új Alapszabály megalkotá
sára, a megelőző tisztújításokhoz képest nagyon 
elhúzódtak a Szakosztályok és Területi Szer
vezetek tisztújításai, plusz a költözés. E belső 
okok mellett azonban a földtani szakterületet 
érintő változások is hatással voltak a társulati 
munkákra. Mik ezek? Itt elsősorban az ipari 
vállalatoknál zajló privatizációs folyamatokra, 
a bányavállalatok szanálására, a költségvetési 
támogatások drasztikus csökkenésére, az át
szervezések befejezetlenségére gondolok. 
Mindezek együttesen negatívan hatottak és 
hatnak a tudományos munkára, és mivel 
Társulatunk elsődleges fóruma az új gyakorlati 
és tudományos kutatási eredmények bemutatá
sának, ez megmutatkozott az előadások szá
mában is. Emellett a vállalatok létszámcsökke
nése, elbocsájtások, kutatási részlegek meg
szüntetése, nyugdíjazások komoly egziszten
ciális problémákat teremtettek. E folyamatok 
következménye, hogy az utóbbi időszakban 
több meg nem történt, vagy rossz döntésért a 
Társulat felelősségét hangsúlyozzák tagjaink, 
annak ellenére, hogy ezek többsége állami fele
lősségi körbe tartozik (tartozott). E negatív 
vonás azonban annyiból pozitív is egyúttal, 
hogy ma a Társulat az egyik, ha nem az egyet
len olyan fórum, ahová ilyen problémával lehet 
fordulni. Mindez a gyakorlat oldalára lefordítva 
azt jelenti, hogy „tár-sadalmi" igény 
mutatkozik arra, hogy Társulatunk felvállaljon 
eddig állami költségvetésből finanszírozott 

szakmai és állami hatáskörbe tartozott szakmai 
érdekvédelmi feladatokat. Ez utóbbira 
Alapszabályunk lehetőséget és kötele-zettséget 
ad, de be kell vallanunk, hogy a Társulat igazi 
helyét és ilyen irányú szerepét nem sikerült 
megtalálni a fent vázolt helyzetben. Nem az 
Elnökséget, vagy saját személyemet kívánom 
mentegetni, de kétségtelen tény, hogy a 
szakmai munka rovására komoly energiát 
kellett fordítani a társulati élet gazdasági 
feltételeinek megteremtésére. A Gazdasági 
Bizottság beszámolójából hallhatták, hogy a 
helyzet e területen csak romlani fog 1992-ben. 
Jelen helyzetből az egyik kiútnak azt látom, ha 
a Szakosztályok, Területi Szervezetek és 
Bizottságok az eddigieknél nagyobb felelősséget 
és önállóságot vállalnak magukra. Ezzel az 
Elnökség és nem utolsósorban a Titkárság 
munkáját könnyíthetik meg, és a felszabaduló 
energiát akkor sokkal fontosabb feladatokra 
lehetne koncentrálni. 

Tisztelt Közgyűlés! 

Kérem, hogy rövid felállással adózzunk 

RÓNAI András 
VÖLGYI László 
MOLDVA Y Lóránd 
GRASSELLY Gyula 
JANTSKY Béla 
CSÖRNYEI Zoltán 
DANK Viktorné 
MEISEL Jánosné és 
ZBORAY György 

tagtársunk emlékének. 
Társulatunk taglétszáma az 1989 elején 

bekövetkezett csökkenés (tagsági revízió) után 
stabilizálódni látszik. A beszámolási időszakban 
az átlagos létszám 948 fő volt. 

A tagság megoszlása a következő: aktív 
dolgozó 571, nyugdíjas 171, regisztrált 135, 
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diák 60, tiszteleti tag 11. Feltűnő a fiatalok 
alacsony száma, de ezzel a problémával az 
Ifjúsági Bizottságnál kívánok foglalkozni. 
Ezúton kívánom bejelenteni, hogy az Elnökség 
az 1990. évtől bevezetett tagdíjat nem kívánja 
emelni. Jelenleg olyan struktúra kidolgozásán 
fáradozunk, mely lehetővé teszi tagjainknak, 
hogy tagdíjukat alapítványi keretben fizethessék 
be és így adójukból levonható legyen. Ezt 
támogatja a Gazdasági Bizottság is. 

Az elmúlt évben is, a Területi Szerveze
teknél és Szakosztályokban folyó munkák 
mellett fontos szerepet játszottak központi 
rendezvényeink. Ezek közül legfontosabb a 
május 16-18. között, a Magyar Geofizikusok 
Egyesületével „Az Alföld aktuális földani
geofizikai kérdései, különös tekintettel a szén
hidrogénkutatásra és -termelésre" címmel 
rendezett Vándorgyűlésünk volt. A 200 részt
vevő, a 41 előadás és 13 poszter, valamint a 
kapcsolódó terepbejárás résztvevő létszáma 
bizonyítja a sikerességet. A III. Földtani Ter
mészetvédelmi Napra június 14-15-én, az 
Országos Természetvédelmi Hivatal, Celldö
mölk Város Önkormányzata és az OMBKE 
Bányászati Szakosztályával közösen került 
megrendezésre. A témához kapcsolódó terepbe
járást, előadásokat követően került sor a már 
szinte zarándokhelynek tekinthető sághegyi 
tanösvény bemutatására, és Bányász Emlékmű 
aratására a Sághegy oldalában. Központi ren
dezvényeink sorát az ELTE Geológiai Tanszék
csoportjával közösen rendezett „Karbonát 
szedimentológia és diagenezis" többnapos 
továbbképzés egészítette ki. 

Nem szorosan központi rendezvényeink 
kategóriájához tartozik, de meg kell említenem, 
hogy Választmányunk több fontos, az egész 
szaktársadalmat érintő kérdéssel foglalkozott az 
elmúlt évben, melyekről - ez újítás - részletes 
be%zámolót olvashat minden tagtársunk a havi 
programfüzet hasábjain. 

Területi szervezetek 

Az Alföldi Területi Szervezet 1991 során öt 
rendezvényt tartott. Az elhangzott előadások a 
szénhidrogénkutatások és a környezetföldtan 
témaköreit ölelték fel. 

A legnagyobb érdeklődést az Alföldi Ván
dorgyűlés mellett a „Tiszántúl északi részének 
földtani, természet- és környezetvédelmi prob

lémái" c. ankét váltotta ki. Ez utóbbit a Horto
bágyi Nemzeti Parkot bemutató szakmai kirán
dulás kísérte. Munkájukat már hosszú évek óta 
jellemzi a társszervezők nagy száma. Ezek az 
elmúlt évben a KLTE Ásvány- és Földtani 
Tanszéke, a MAFI Kelet-magyarországi Terü
leti Földtani Szolgálata és a DAB Paleoökoló-
giai és Természetvédelmi Munkabizottsága volt. 

Kiemelkedő eseménye volt 1991-nek a 
Területi Szervezet 25 éves jubileumára tartott 
Emlékülés, mely nagylétszámú résztvevőjével 
bizonyította, hogy a szakmai és emberi kapcso
latok ápolása rendkívül fontos. Ezek eredménye 
az is, hogy ma itt, a Területi Szervezet székhe
lyén tartjuk közgyűlésünket. 

A Budapesti Területi Szervezetnek 1991-ben 
hét előadóülése volt. Egy külföldi előadónak az 
Antarktisz geológiájával és a hazai szakembe
reknek Észak-Magyarországgal foglalkozó 
előadásait igen csekély érdeklődés kísérte. 
Elmaradt az Általános Földtani Szakosztállyal 
tervezett csővári kirándulás, valamint a „kék 
buszos" túrák. Az előadási kedv csökkenése a 
tagság passzivitásával, az új titkár tapasztalat
lanságával magyarázható. Ennél fontosabb, 
hogy több évi működés után még mindig nem 
találta meg igazi területét, szakmai arculatát a 
Területi Szervezet. 

A Déldunántúli Területi Szervezet rendezvé
nyeinek látogatottsága az elmúlt néhány évet 
tekintve mélypontra zuhant annak ellenére, 
hogy az előadások száma nem csökkent jelentő
sen. A csökkenés okát abban látjuk, hogy a 
régióban szakmánkat különösen sújtják a gazda
sági átalakulás következményei. A vállalatok 
létszámcsökkentése, a kutatási részlegek vissza
fejlesztése, a nyugdíjazások nem kedveztek a 
tudományos szakéletnek. Az új vezetőség több 
ülésén foglalkozott a társulati élet felélénkíté
sének lehetőségeivel. A megoldási módozatokat 
a nyugdíjas szakemberek megnyerése további 
aktív munkára, a vállalkozási szférába átke
rültek tudományos aktivitásának megőrzése és 
a meghirdetett oktatási programmal össz
hangban a területen élő földrajz szakos tanárok 
és a tanárképző kar földrajz szakos hallgatóinak 
bevonása jelentheti. Két legfontosabb rendezvé
nyük a veszélyes hulladékok elhelyezésével 
foglalkozó ankét (MGE, MHT és az OMBKE 
közreműködésével), valamint az Ifjúsági Nap 
volt. 

Az Eszakmagyarországi Területi Szervezet 
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két fő eseménye a Bükk-hegység vízföldtani 
problémái c. ankét a Borsodi Műszaki Hetek 
keretében, valamint a szokásos évi terepbejárás 
volt, ezúttal a Zempléni-hegységbe. A szakü
lések témakörei a lignit- és barnakőszénkutatás, 
a környezetvédelem és a hulladékelhelyezési 
problémák voltak. Novemberben tartották 
jubileumi ünnepségüket, melyen a Területi 
Szervezet 30 éves évfordulóját ünnepelték meg. 
A látogatottság jónak ítélhető, mely jó szakmai 
összetartást tükröz a földtan és bányászat szem
pontjából nagyon negatív megítélést mutató 
időszakban. 

A Közép- és Észak-dunántúli Területi Szer
vezet működését közvetlenül nehezítették a már 
máshol is említett kényszerű nyugdíjazások. A 
vezetőség összefogásának tulajdonítható, hogy 
megtartották hagyományos beszámoló ülésüket 
(a régióban 1990-ben végzett kutatások bemuta
tása), a júniusi ausztriai terepbejárást, és rend
kívüli aktivitásuknak köszönhetően a bányatör
vény tervezetének választmányi ülésen elkezdő
dött vitája a Területi Szervezetben folytatódott. 
Hasonlóan az északmagyarországihoz, a Terü
leti Szervezet is 1991-ben ünnepelte 30 éves 
fennállását. 

Szakosztályok 

Az Agyagásványtani Szakosztály a jelen
tősen lecsökkent szakosztályi tagság miatt a 
korábbi éveknél jóval kisebb létszámú vezető
séget választott az új ciklusra. Az év során 3 
szakülést tartottak, közülük kettőt az Ásvány
tani-Geokémiai Szakosztállyal, ill. a Talajtani 
Társaság Talaj-ásványtani Szakosztályával. A 
korábbi évekkel összehasonlítva a szerényebb 
programok ellenére a látogatottság jónak ítél
hető. 

Az Általános Földtani Szakosztály múlt évi 
előadásainak gerincét a Földtani Intézetben 
folyó térképezési programok eredményeinek 
(Bükk, Balatonfelvidék, Kisalföld) bemutatása, 
valamint az ezekhez kapcsolódó külföldi tanul
mányutak beszámolói alkották. A rendezvények 
közül a legnagyobb érdeklődést a szeptemberi 
balatonfelvidéki terepbejárás keltette, míg az 
előadóülések közül az ankétszerű, előadássoro
zatot tartalmazók voltak sikeresek (szedimento-
lógia, paleokarszt). 1991. elején jelent meg az 
Általános Földtani Szemle 25. száma, 360 
oldalon, 750 példányban. 

Az Ásványtani-Geokémiai Szakosztály az 
előadások számát és látogatottságát tekintve 
szokványosnak mondható évet zárt. A 8 előadó
ülésen közel 20 előadás, köztük kettő neves 
külföldi előadóval hangzott el. A Szakosztály 
törekszik a rokon szakosztályokkal és intézmé
nyekkel való együttműködésre, melyet jelez, 
hogy egy-egy rendezvényüket az Ásványtani 
Szakosztállyal, a KFH-val, az ELTE Ásvány
tani Tanszékével és a MTA Geokémiai és 
Ásvány-Kőzettani Tudományos Bizottságával 
közösen tartottak meg. A vezetőség fontos 
feladatának tekintette a propagandát - a prog
ramfüzetben előre 2-3 soros ismertetések 
közzétételével, - valamint az előadások nyom
tatásban való megjelentetését, különös tekin
tettel a tematikus ankétokra. Ez utóbbi első
sorban az előadók közreműködésének hiánya 
miatt nem valósult meg. 

A Gazdasagßldtani Szakosztály a geológia 
strukturális helyzetének elemzése, az új pánzü-
gyi struktúrához illeszkedés módozatainak 
kimunkálása, az ásványi nyesanyagok minő
sítési kritériumainak átalakítása, a privatizációs 
folyamatok által megkövetelt gazdaságföldtani 
teendők meghatározása témakörökkel foglalko
zott. Fontos lépés volt az MTA Alkalmazott 
Földtani Bizottságával való együttműködés 
kialakítása. A Szakosztály tagjai - mivel a fenti 
témák elsősorban a Területi Szervezetek által 
lefedett régiókat érintették, önálló rendezvények 
tartása helyett, az ott megtartott szakülésekhez 
kapcsolódtak. A kevés rendezvény ellenére a 
Társulat legnagyobb létszámú hallgatóságot 
vonzó rendezvényéta Szakosztály tartotta 1991-
ben a „Földtudomány és piacgazdaság" címmel 
(270 fő). 

1991. évben a Geomatematikai és Számítás
technikai Szakosztály szakmai munkájának 
súlypontja a geomatematikai és geostatisztikai 
módszerek ipari alkalmazásának előmozdítása 
volt. Alapkutatás jellegű eredményekkel a 
szakülésnek csak egyharmada foglalkozott. A 
statisztikai adatokat rontotta, hogy a Társulat 
legjelentősebb számítástechnikai rendezvénye, 
a „Földtani Térinformatikai Nap" központi 
rendezvény volt. 

A Mérnökgeológiai és Környezetföldtani 
Szakosztály folytatva hagyományait, szakmai 
előadóülésein tág teret biztosított hazai, mér
nökgeológiával foglalkozó intézmények és 
szakemberek lehetőleg teljes körű bemutatkozá-
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sához. Bővítették kapcsolataikat tudományos és 
oktatási intézményekkel, valamint ipari és 
tervező vállalatok munkacsoportjaival. Környe
zetföldtani szerepükből fakadóan nagysikerű 
rendezvényen mutatták be az agrogeológiai 
kutatások helyzetét és eredményeit, egymás 
mellé tudták állítani a mélységi hulladéktárolók 
létesítésében édekelt bányák, kutatóintézetek és 
a környezetvédelem szakembereit. Ugyancsak 
lehetőséget adtak egy vezető angol cég modern 
fúrástechnológiai eredményeinek megismerésé
hez. A Szakosztály aktívan vett részt az Or
szággyűlés Környezetvédelmi Bizottság mun
káját támogató rendezvényeken. 

Az Oslénytani-Rétegtani Szakosztály leglá
togatottabb rendezvényei az elmúlt évben is a 
tematikus ankétok és a kétnapos terepbejárás 
voltak. Ezek közül is az októberi pannon bio-
és kronosztratigráfiai ankét vonzotta a legtöbb 
résztvevőt. Az egész év folyamán megtartott 30 
előadásból 15 itt hangzott el. A nagy érdeklő
dést, és a pannon képződmények, illetve a 
pannon korszak eseményei kutatásának fontos
ságát jelzi, hogy többen nehezményezték a téma 
leszűkítését a bio- és kronosztratigráfia terüle
tére. Valójában megoldhatatlan lett volna, hogy 
az országban működő összes tudományos 
műhely pannon földtannal kapcsolatos kutatása
inak fórumot adjanak. 

A földtani kutatás napjainkban egyik legfon
tosabb irányának, a medence-vizsgálatoknak az 
itthoni előtébe kerülését jelzi, hogy másik 
(decemberi) ankétuknak is a medencefejlődés, 
ezúttal azonban a paleogén medencék története 
volt a témája. Itt nem csak a klasszikus réteg
tan, az őslénytan és a paleoökológia, hanem a 
tektonika, a szedimentológia és a szekvencia-
sztratigráfia témáit is érintették. 

Nagy érdeklődés kísérte szeptemberi észak
magyarországi terepbejárásukat. Ennek nem 
volt egységes tematikája: különböző korú 
(paleozoikumtól a pannonig) feltárásokat néztek 
meg az Aggtelek-Rudabányai-hegységben. 

Az éves programban feltűnő súllyal szere
peltek még a J U R A biosztratigráfia tárgykörében 
tartott előadások. 

Az ősz folyamán megjelent az Őslénytani 
Viták 36-37., összevont száma, 300 példány, 
226 oldal terjedelemben. Ez (a szakosztály 
jubileumi ülésén elhangzott előadások kivonatai 
mellett) az 1990. márciusában és novemberében 
megtartott paleobotanikai ankét anyagát tartal

mazza. 
A Tudománytörténeti Szakosztály működé

sének csúcspontját a Drezdában, szeptember 
9-15. között szervezett XVI. INHIGEO Szim
póziumon való részvétel jelentette. Ennek 
témaköre a múzeumi gondolat fejlődéstörténete 
volt, „Museums and Collections in the History 
of Mineralogy, Geology and Paleontology" 
címmel. Erre az alkalomra az MKM és főként 
a MAFI támogatásával egy angol nyelvű kötet 
összeállítását végezték el, amely sajnos csak a 
szimpózium után, decemberben jelent meg 440 
oldalon, 41 tanulmánnyal. Ezen kötet, mely 
egyben a Földtani Tudománytörténeti Évkönyv 
3. különszámát adja, a magyar geomuzeológia 
úttörő műve és méltán számíthat nemzetközi 
elismerésre. A Szakosztály megalakulásának 
20. évfordulójára rendezett VII. Földtani Tudo
mánytörténeti Napon a fenti kötet anyagából 
hangzottak el válogatott előadások. Az immár 
hagyományos megemlékezések, rövidebb 
tanulmányok bemutatása mellett az elmúlt év 
krónikájához tartozik, hogy megjelent a Tudo
mánytörténeti Évkönyv 10. száma 200 oldalon, 
200 példányban. 

A szakmánkat sújtó recesszió ellenére a 
Területi Szervezeteknél és Szakosztályokban 
végzett munkát kielégítőnek tartom. Különösen 
dicséret illeti e helyen is Területi Szervezetein
ket, akiket a vázolt körülmények a legjobban 
sújtották. 

Állandó bizottságok 

A tisztújító közgyűlés után valamennyi 
bizottság személyi összetételében jelentősen 
megújult, aktivitásuk változó volt. 

Az Alapszabály és Ügyrendi Bizottság fő 
feladata az új Alapszabály elkészítése, majd a 
közgyűlés után az ügyrend kidolgozása volt. 
Elsősorban az Elnökség, valamint a Titkárság 
nagyfokú leterheltségének oka, hogy a végleges 
Ügyrend még nem készült el. Ugyanakkor 
jelenlévő tagjain keresztül nagy segítséget adott 
több, viharos választmányi ülésnek a leendő 
Ügyrenddel összhangban lévő lebonyolításához. 

A Fegyelmi és Etikai Bizottságnak, hason
lóan az előző évekhez, most sem kellett ülést 
tartania. 

A Földtani Közlöny Szerkesztőbizottságának 
működése közvetlenül követhető volt tagjaink 
által. A bizottság legfontosabb feladatának azt 
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tekintette, hogy minimálisan a választási ciklus 
végéig ( 1 9 9 4 eleje), de ha lehet 1 9 9 2 végéig 
szűnjön meg a Földtani Közlöny két éves 
késése. Ezzel, valamint a Közlöny korszerűsíté
sének általános kérdéseivel két választmányi 
ülés is foglalkozott, melyek határozatait a havi 
programokban közzétettük. Technikai okokból 
még nem került postázásra, de megjelentek a 
Földtani Közlöny 1 9 8 9 . 1 - 4 . füzetei, ( 2 0 0 0 — 
2 0 0 0 pld.) (a 4 . füzet 1 9 9 2 . elején, valamint az 
1 9 9 0 . 1 - 2 ( 1 6 0 0 pld.) összevont füzet. Ez 
utóbbi - a választmányi határozatoknak megfe
lelően - már nem az Akadémiai Kiadónál 
készült el. A kiadóváltás kétségtelenül gyor
sított a megjelenésen, ugyanez a pozitívum nem 
mondható el a minőséggel és az árral kapcso
latban. 

A Gazdasági Bizottság beszámolóját - új 
Alapszabályunk szellemében - az előbbiekben 
hallották. 

Az Ifjúsági Bizottságot sajnos nem sikerült 
működőképessé tenni a beszámolási időszakban. 
Az Elnökségnek az volt az álláspontja, hogy 
nem kényszeríti ki diktatórikus eszközökkel a 
Bizottság megalakulását. Annak megszervező-
dését és működési formáját a fiatalokra bízza. 
Hogy mégis inkább dicséret illeti a fiatal tagtár
sainkat, annak az általuk szervezett és 1 9 9 1 . 
augusztus 2 2 - 2 8 . között „New Waves of Geol
ogy" címmel megrendezett világtalálkozó volt 
az oka. E nemzetközi rendezvény - melyet az 
előző ciklusi Ifjúsági Bizottság kezdett el szer
vezni és a főként e miatt létrehozott „MFT 
Ifjúsági Alapítvány" fejezett be - egyértelműen 
sikeresnek ítélhető. Ezt bizonyítja a résztvevők 
száma ( 2 0 0 ) , nemzetközi visszhangja, valamint 
az a tény, hogy a Nemzetközi Földtudományi 
Unió elnöke, CORDANT professzor személyesen 
vett részt rajta. Alapvetően minél több fiatal 
szakember és egyetemi hallgató jelenléte volt a 
fő cél, de ennek ellenére részben tapasztalatlan
ságnak tudható be, hogy a konferencia deficittel 
zárt. 

A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 
elbírálta az 1 9 9 1 . évi szakmai utak társulati 
támogatásáért benyújtott pályázatokat. A dön
tésiek) eredményeként az alábbi rendezvé
nyeken képviselték Társulatunkat: VII. MAEGS 
konferencia, XVI. INHIGEO Szimpózium, XI. 
ECROFI Szimpózium, EAEG konferencia, 
Lengyel Földtani Társulat 1 9 9 1 . évi Vándor
gyűlése, IGCP 2 9 9 . project ülése. A Bizottság 

kidolgozta az 1 9 9 2 . évvel kezdődően alkalma
zandó pályázati rendszer elveit, mely a novem
beri programfüzetben megjelent. Az elmúlt 
évben Társulatunk kérte felvételét az EAPG-be, 
melyről végleges döntés az ezévi, május végi 
ülésen várható. 

A nemzetközi tevékenységhez tartozik, 
hogy - mint arról a közelmúltban többször is 
beszámoltunk - Társulatunk kapta meg az 
Európai Földtani Társulatok Asszociációja 
(AEGS) 8. kongresszusának rendezési jogát. 
Erre 1 9 9 3 . szeptember 1 9 - 2 6 . között kerül sor 
Budapesten. A szervezési munkálatok jól halad
nak, az első körlevél szétküldésre került, és 
megjelent a havi programban is. Ezúton is 
kérjük tagtársainkat és a földtannal foglalkozó 
intézményeket, vállalatokat, hogy erkölcsileg és 
anyagilag járuljanak hozzá a konferencia si
keres lebonyolításához. Elsősorban a magyar 
paleontológusok sikerének, nemzetközi elisme
résének köszönhetően a Paläontologische Ge
sellschaft (német nyelvterületű paleontológusok 
egyesülete) 1 9 9 4 . évi ülésének megrendezésére 
Társulatunkat kérte fel. 

Az Oktatási Bizottság szinte megoldhatatlan 
feladatra vállalkozott. Célul tűzte ki, hogy a 
Nemzeti Alaptanterv szellemével összhangban 
elkészíti az alapszintű oktatás alternatív geoló
giai tankönyvét. Tájékoztatásuk szerint a szö
veges rész mintegy 7 5 %-ban, a nyers ábra-
anyagok 6 0 %-a elkészült. A megjelentetés 
rendkívül nagy költségei miatt több felhívással 
is fordultunk szaktársadalmunkhoz támogatá
sért. Valamennyi tagtársunk további támoga
tását kérve, ezúton is köszönetet mondunk 
azoknak a személyeknek és intézményeknek, 
akik eddig hozzájárultak közös céljaink megva
lósításához. 

Tisztelt Közgyűlés! 

Kötelességem beszámolni arról, hogy 
RÓNAI András tiszteleti tagunk még halála előtt 
átvehette a Magyar Köztársaság Zászlórendjét, 
és örömmel jelentem be VITÁLIS György társ
elnök MTESZ Díjjal (MHT közös javaslat) és 
KRETZOI Miklós tagtársunk Széchenyi Dfjjal 
történt kitüntetését. 

Tisztelt Közgyűlés! 

Lehet, hogy az elhangzott beszámolók és a 



304 Földtani Közlöny 122/2—4 

Főtitkári Jelentés egy kicsit pesszimista hangvé
tel űek voltak, azonban azt hiszem, ha március 
15-e szellemét követve az egységre törekszünk, 
meg fogjuk találni a kiutat a válságosnak tűnő 
helyzetből. 

Kérem a Közgyűlést, hogy az elhangzott 
beszámolókat, a Főtitkári Jelentést megvitatni, 
és amennyiben az azokban foglaltakkal egyetér
tenek, elfogadni szíveskedjék. 
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Előadóülések Terepbejárások Vezetőségi ülések Egyéb 
száma 
/ankét előadás résztvevők 

/ankét száma előadás résztvevők száma résztvevők előadás résztvevők 

Alföldi Területi 
Szervezet 5/1 9/12 142/45 - - 2 12 klubdu. lx 26 

Budapesti Területi 
Szervezet 2 6 67 - - 1 57 - - -
Dél-Dunántúli 
Területi Szervezet 6/1 13/11 85/74 - - 3 60 - - -
Észak-Magyarországi 
Területi Szervezet 5/1 9/5 137/46 1 - 43 4 71 klubdu. 2x 63 

Közép-és 
Északdunántúli 
Területi Szervezet 

4 15 150 1 - 40 3 65 - - -
Területi szervezetek 
összesen 22/3 52/28 581/165 2 - 83 13 265 klubdu. 3x 89 

Társulat összesen 64/8 137/81 1447/542 4 3 167 30 507 klubdu. 4x 107 

1 közgyűlés 
4 választmányi ülés 
6 elnökségi ülés 
1 vándorgyűlés 
2 titkári értekezlet 


