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Közhasznúsági és főtitkári jelentés a Magyarhoni 
Földtani Társulat 2001. évi tevékenységéről 

C S Á S Z Á R Géza 

Tisztelt Közgyűlés, Kedves Kollégák, Hölgyeim és Uraim! 

Nem szűnő gondjaink mellett alig van időnk arra, hogy az idő múlására is 
figyeljünk. Mintha tegnap lett volna, amikor aggályoskodó mondataim legutóbb 
elhangzottak Önök előtt. Már ebből a két mondatból is érzékelhető, hogy a Társu
lat életét érintő áttörő változásról ezúttal sincs szerencsém beszámolni. 

Az általános helyzetről 

A mutatók szerint az ország gazdasága az elmúlt évben is az európai átlagot 
meghaladó mértékű fejlődést mutatott. Szerencsére, ezt a lendületet a tavaly 
szeptember 11-ikei események sem befolyásolták komolyabban, szemben a piac
gazdaság több vezető országával. A geológiai tevékenység területeit és mértékét 
korábban meghatározó nyersanyagbányászat és -kutatás területein azonban 
semmiféle előrelépés nem mutatkozik, és tudomásul kell vennünk, e tekintetben 
kedvező változás a belátható jövőben sem várható. Ugyanakkor szakmánk jövője 
szempontjából meghatározó lehet az alkalmazottföldtan szerepének egyértelmű 
növekedése, főként a hidrogeológia és a környezetföldtan esetében, de jelentős 
hangsúlyeltolódás tapasztalható a földtani természetvédelem területén is. 

Külön is szólni kell az alapkutatás helyzetéről, mert hosszú távon ez fogja meg
szabni az alkalmazottföldtani ágak jövőbeli szerepét, s rajtuk keresztül a geológia 
hazai súlyát is. Az alkalmazottföldtani területek relatíve kedvező helyzete, sajnos, 
egyáltalán nem képes pótolni az alapkutatásban korábban megjelent azon 
erőkoncentrációt, amely a nyersanyagkutatás természetes velejárója volt. E tekin
tetben kedvezőnek minősíthető az a körülmény, hogy az OTKA ma már nem csak 
jelképes, hanem érdemi alapkutatás végzését is lehetővé tevő összegekkel támo
gatja az arra ítélt, összességében azonban szerény számú alapkutatási projektet. 
Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a szakma számára a korszerű kutatáshoz 
szükséges, egyre nagyobb beruházást igénylő műszerek és egyéb technikai 
eszközök széles köre nem biztosítható. Egyértelműen megfogalmazható, hogy 
nem egészséges az arány az alapkutatás és az alkalmazottkutatás között, ami a 
belátható jövőben csökkentheti az alkalmazottföldtani tevékenység eredményei
nek megbízhatóságát. Igazán aggályossá a helyzetet azonban az a körülmény 
teszi, hogy mind az alkalmazott, mind az alapkutatási területek számára bázist 
jelentő hagyományos állami kutató intézmények mint a Magyar Állami Földtani 
Intézet vagy az egyetemi tanszékek a törvényi rendelkezésekből fakadóan 



164 Földtani Közlöny 232/2 

bevételeiket növekvő mértékben kényszerülnek a piacról biztosítani. A külső 
forrás mértéke az előírás szerint ma a bevétel 2/3-a kellene, hogy legyen. Más 
szóval, a közvetlenül a költségvetésből származó forrás még az alkalmazottak 
bérét sem fedezi. Ez azt jelenti, hogy külső forrásból kell biztosítani az állami fela
datok teljesítéséhez szükséges dologi költségek fedezetét is. Hogy milyen hatás
sal van mindez a földtan fejlődésére, úgy vélem, szükségtelen hangsúlyozni. 

További gond, hogy egy kis ország, mint amilyen Magyarország, egyre kevésbé 
lesz képes arra, hogy az egyre több szakterületre bomló geológia minden ágának 
műveléséhez biztosítani tudja mind a szakember, mind az eszközigényt. Ezen a 
gondon azonban csak a nemzetközi kutatási programok körének szélesítése 
révén lehetünk úrrá. 

Két évvel korábbi jelentésemben nem kis malíciával említettem a szlovák pél
dát. Azóta sok minden változott ott is, de a geológia ma is rangos helyet tölt be 
mind a gazdasági, mind a társadalmi életben. Az általános restrikció hatása alól 
ugyan a geológia sem vonhatta ki magát, de a szakmai-hivatali érdekképviselet 
magas szintjéből és a szakma hivatali reprezentánsainak eltökéltségéből, érdek
érvényesítő potenciáljából fakadóan a megszorítások mértéke nem haladta meg 
a gazdaság egészére érvényes szintet. Ezzel szemben nálunk komolyan merül
hetett fel, hogy a MAFI-nak a jövőben a nyersanyagkutatást alapozó kutatásokat 
is a mindössze 160 MFt-ra rúgó költségvetési pénzből kell elvégeznie. Nem csoda 
hát, ha ma is irigykedve tekintünk északi szomszédunk földtani aktivitására, akik 
ebben a helyzetben is megtalálták a módját, hogy megvalósítsák Kelet-Közép-
Európának az utóbbi évtizedekbeli legnagyobb földtudományi vállalkozását, a 
Celebration 2000 projektet. 

Az utóbbi években nem kerülhettem meg a rövid tájékoztató ismeretek köz
lését a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségével kapcsolatos 
eseményekről , változásokról. Sajnos, így van ez ma is. A felmondással elküldött 
főigazgató, H A L M A I László átgondolatlan, ráadásul kontrollálhatatlan gazdál
kodásának köszönhetően a MTESZ-nek igen súlyos likviditási gondokkal kellett 
szembesülnie. Ez egyenes következménye volt a főigazgató hatalmi mámorba 
került, kifejezetten tagegyesület-ellenes alapállásának, politikájának. Örömmel 
tájékoztathatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a megbízott főigazgató Z E T T N E R 
Tamás alelnök minden energiáját latba vetve igyekszik felülkerekedni a nehéz
ségeken. Ezt előmozdítandó létrehozott egy 5 tagú tanácsadó testületet, amely
nek munkájában közreműködésre kérte fel azon 4 tagegyesületnek - köztük az 
MFT-nek - a képviselőjét, akik a korábbi főigazgató minden ármánykodása 
ellenére egyesületük nevében élni kívántak a törvény által biztosított jogokkal, és 
bejelentették igényüket a MTESZ székházakban általuk használt helyiségekre. 
Megvádoltatásunk ellenére úgy vélem, ez a tény is egyértelműen tanúsítja, hogy 
az ilyen jellegű vádakkal szemben mi nem vagyunk Szövetség ellenesek, csak 
elfogadhatatlannak tartottuk az egyesületek érdekeinek teljes mértékű figyelmen 
kívül hagyását. A megbízott főigazgatónak - amint a tanácsadó testület tagjainak 
is - legfőbb célkitűzése, hogy a MTESZ-t egyesület-barát szervezetté formálja. 
Ennek jegyében került megújításra az Alapszabály Bizottság, amelynek először is 
elvi kérdéseket kell tisztáznia, ezért ennek munkájában való részvételre K N A U E R 
József tagtársunk, az M F T Alapszabály Bizottságának elnöke után ügyvezető 
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titkárunk, Z I M M E R M A N N Katalin kapott megbízást. Erre a lépésre annál nagyobb 
szükség volt, mert az előző összetételű Alapszabály Bizottság által módosított, de 
megítélésünk szerint még közel sem eléggé egyesületbarát alapszabály elfoga
dását - még egy félévvel ez előtt is - alig tudtuk megakadályozni. 

A nehéz gazdasági helyzetbe került MTESZ jövője szempontjából megnőtt a 
jelentősége a Gazdasági Bizottságnak, amelynek munkájában T Ó T H Almos tag
társunk visszalépése után az utóbbi két évben B A K S A Csaba tagtársunk vállalta az 
MFT érdekeit is szem előtt tartó, megfelelő felkészültséget igénylő, időrabló 
képviseletet. A helyzet tisztázását hivatott elősegíteni továbbá az újonnan létre
hozott Vagyonbizottság is, amelynek feladata a vagyon jellegű eszközök, létesít
mények, kht-k és kft-k helyzetének felmérése és a szükségesnek látszó vagyon
értékesítéseket is figyelembe vevő javaslatok kidolgozása. Ebben a bizottságban 
kerül megtárgyalásra egyebek mellett a Fő u. 68. számú épületben 4 tagegyesület 
által megigényelt helyiségek tulajdonlásának, de a teljes MTESZ vagyon tulaj
donlásának kérdése is. A két utóbbi bizottság céljainak alapvető rokonsága miatt 
kérésünkre B A K S A Csaba ebben a bizottságban is ellátja az M F T képviseletét, amit 
ezúton is köszönettel nyugtázunk. 

2001. évi közhasznúsági jelentés 

Az 1997. évi CLVI. törvény 19. § (a beszámolási szabályok) (1.) szakasza alapján 
„a közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg 
közhasznúsági jelentést készíteni". A közhasznúsági jelentés tartalmát a fenti 
törvény 19. § (3) szakasza határozza meg. A bíróság a 411. sorszám alatt nyilván
tartásba vett Magyarhoni Földtani Társulatot 1999. június 2-ai keltezésű végzé
sében 1998. január 1-től, kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette. A 
kiemelkedően közhasznú jogállás megszerzésének időpontját a bíróság a Khtv. 
27. § (1) bek-re figyelemmel állapította meg. 

Tartós adományozásra szerződéskötés nem történt. 
A titkársági munka segítése érdekében két főfoglalkozású dolgozója mellett 

megbízási szerződéssel is történt foglalkoztatás. 

Számviteli beszámoló 

A törvény előírásai szerint a beszámolási módok közül az egyszerűsített éves 
beszámoló készítésére vagyunk kötelezve. 

A 8/1996. (124) kormányrendelet előírásai szerint készítettük el a 2001. évi 
gazdálkodás egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és eredmény-kimutatását, 
amit e beszámolóhoz mellékelünk. 

Költségvetési támogatás felhasználása 
A tagtársak adójának 1%-aként beérkezett 793 852,- Ft támogatást a működési 

költségek pótlására fordítottuk. 
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Kimutatás a vagyon felhasználásáról 
Kötelező tartalmi részletezés nem lévén, a vagyon felhasználásával kapcsolatos 

kimutatást - a mérleg forrás oldalának (passzíváknak) a 8/1996. (124) kormány
rendeletben foglaltak szerinti bontásában készítettük el. Mivel a források a 
Társulat vagyonának eredetét mutatják, e néhány sorból kiolvasható hogyan 
változott a vagyoni helyzet az induló tőkeként tekintett 1991. december 31-i 
állapothoz, mint állandónak vett értékhez képest. Az induló tőke az alapítói 
okiratban az adott szervezet céljára rendelt vagyon, esetünkben a kötelezett
ségekkel csökkentett 1991. december 31-i vagyon. 

Kimutatás a 2001. évben kapott támogatásokról eFt.-ban 
- a központi költségvetési szervtől 1 894,-
- az elkülönített állami pénzalapból 0,-
- a helyi önkormányzattól 0,-
- a kisebbségi települési önkormányzattól 0,-
- az egészségbiztosítási önkormányzattól 0,-
- és mindezek szerveitől (OMFB) 155,-
- jogi személyek támogatása 2 023,-
- magánszemélyek támogatása 155,-

A támogatást támogatóink mindegyikétől a társulati alapszabályban rögzített 
tevékenységek költségeihez való hozzájárulásként kaptuk, ezen belül egyes 
esetekben pontosabban is meghatározott célmegjelöléssel. 

Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól 
A Magyarhoni Földtani Társulat vezető tisztségviselői 2001. évben sem része

sültek cél szerinti juttatásban. A társulat tagjaiként a tisztségviselők - a többi 
taghoz hasonlóan - a tagsági viszony keretében nem pénzbeli, hanem cél szerinti 
juttatásként a Földtani Közlöny (a Társulat szaklapja) 2001. évben megjelent 
számait kapták. 

A közhasznú tevékenységről, témakörök szerint nevesítve 

Az MFT 2001. évi működésének lényegét - adottságai alapján - az alapszabály
ban rögzített közhasznú tevékenységek jelentették. 

Az MFT alaptevékenységi körét a földtudományhoz tartozó tudományos 
tevékenység, kutatás (3) eredményeinek előadás és publikáció formájában történő 
bemutatása jelenti. Ide tartozik, hogy a tárgyévben a 131. évfolyamában lévő 
Földtani Közlönynek 1-4. füzete jelent meg. 

A nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés (4) témakörben az Oktatási 
és Közművelődési Szakosztály keretében a legfontosabb feladat a szakosztály 
által javasolt társulati díjaknak és egyéb elismerési formáknak a Választmány elé 
terjesztése és azok végleges formájának kialakítása volt. Emellett a budapesti 
regionális csoport szervezésében kerekasztal beszélgetés keretében vitatták meg 
a résztvevők a geológiának a közoktatásban való megjelenési lehetőségeit. Az 
alföldi regionális csoport tudománynépszerűsítő riportok készítését határozta el. 
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Folytatódott az iskolai kőzetgyűjtemények feltöltésének munkája és a szak
módszertani szempontból újszerű iskolai segédletek tervezése. Újranyomtatták 
F I L E P Miklós általános iskolai geológia tankönyvét. A szakosztály gondozásában 
elkészült az időszakos kiadványnak szánt Földtudományi Szemle első száma, 
amelynek közreadására anyagi fedezet hiányában csak napjainkban kerülhet sor. 

A korábbi évekhez hasonlóan 2001-ben is meghirdetésre került a S E M S E Y Andor 
Ifjúsági Emlékérem pályázat. Az Emlékéremmel a Társulat fiatal, földtudomány
nyal foglalkozó szakembert, egy publikációban közreadott eredménye alapján 
jutalmaz. A kiírásra 2001-ben nem érkezett pályázat. 

A K R I V Á N Pál Alapítványi Emlékérem pályázatra a tárgyévi geológiai diploma
munkával lehet pályázni. Ennek 2001. évi nyertese Kiss Viktória volt. B E N K Ő 
Krisztina pénzjutalomban részesült. 

Az Ifjú Szakemberek Ankétja 2001. március 23-24-én Győrben minden idők 
legnagyobb - 34 ifjú tagtársunk - részvétele mellett zajlott le. A méltatlanul 
szerény 100 000 Ft díjazás különböző kategóriákban 10 nyertes között oszlott 
meg. 

Természetvédelem (8) témakörben a Lókúti-dombot is érintő tanösvény kiala
kítását célzó KAC pályázat keretében - néhány tagtársunk közreműködésével -
főként budapesti és veszprémi egyetemi hallgatóknak köszönhetően a területen 
található 3 jura szelvény közül teljes egészében rendbehozatalra került a Lókúti-
domb DNy-i lejtőjének peremén elhelyezkedő Maim szelvény, amely a Lókúti 
Radiolarittal induló és a kréta rendszerbe is átnyúló vastag medence fáciesű felső
jura-alsó-kréta rétegsort tárt fel. Hasonló módon megtörtént a Tankcsapda névre 
keresztelt nagy méretű faunagyűjtő helynek és a folytatását képező ároknak, 
valamint a lókúti-dombi Hosszú-árok felső-liász-dogger szakaszának rendbe
hozatala is. 

Ugyancsak KAC pályázati pénz tette lehetővé az olaszfalui Eperjes-hegy 
integrált geológiai, talajtani, botanikai és zoológiai felmérését, amelynek ered
ményét tudományos folyóiratokban és tudományos-népszerűsítő füzetként egy
aránt szándékukban áll az ELTE, a Szent István Egyetem és a zirci Bakony 
Múzeum kutatóinak közreadni. Társulati ülés keretében is megvitatásra került az 
alapszelvény koncepció és megkezdődött az ezzel kapcsolatos revíziós munka is. 

Környezetvédelem (9) témakör több eseménye közül kiemelést érdemelnek az 
alábbiak: 

— A fenntartható fejlődés és ásványi nyersanyagok az észak-magyarországi 
régióban címmel a Magyarhoni Földtani Társulat - a Földtani Örökségünk 
Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Geofizikusok Egyesülete, a Magyar 
Hidrológiai Társaság, a Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat, az Olaj
mérnökök Országos Egyesülete és az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület bevonásával vándorgyűlést rendezett (2001. június 7-10. Miskolc). A 
vándorgyűlés célja volt - összhangban a Nemzeti Környezetvédelmi prog
rammal - a fenntartható fejlődés elve alkalmazásának és további alkalmazási 
lehetőségének vizsgálata az ásványi nyersanyagok kiaknázásában, a környezet 
minőségének megőrzésében és a területfejlesztésben az észak-magyarországi 
régió példáján, országos tanulságok levonásával. 
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A konferenciának 114 résztvevője volt, 40 előadás hangzott el és 8 posztert 
mutattak be. 

— A MFT Dél-Dunántúli területi Szervezete, a M G E Mecseki Csoportja, a Pécsi 
Akadémiai Bizottság Földtani és Bányászati és Környezetvédelmi Munka
bizottsága és a Mecsekérc Rt. ankétot szervezett 2001. május 31-én A Dél-Dunán
túl neotektonikája a Bodai Aleurolit Formáció, mint a nagyaktivitású radioaktív 
hulladékok potenciális befogadó képződménye szempontjából címmel. 

A Határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység (13) keretében 2001-ben 
előkészítettünk egy együttműködési megállapodást a kolozsvári székhelyű 
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társasággal, melynek szövegét a MFT 
Választmánya 2001. november 28-i ülésén jóváhagyta. Aláírására 2002. február 
16-án került sor Kolozsvárott. Az együttműködésért felelős: U N G E R Zoltán 

A H U N G E O T O P Operatív Bizottságának 2000-ben hozott határozata értel
mében a korábbi évenkénti találkozót a továbbiakban kétévente kívánja megren
dezni, vagyis erre legközelebb 2002-ben Sopronban kerül sor. 

Főtitkári jelentés 

A taglétszám alakulásáról 
A múlt évi jelentésben még szerény 3 fős taglétszám növekedésről tehettem 

jelentést a Tisztelt Közgyűlésnek, ezúttal azonban 25 fős létszámcsökkenésről kell 
számot adnom (1. ábra), vagyis megállt - remélem nem fordult meg - az 1995 óta 
tartó lassú növekedési folyamat, ugyanis aktív tagjaink száma félszázzal, nyug
díjas tagjaink száma 42 fővel növekedett. Mindazonáltal a létszámcsökkenés 
valós, hiszen aktív és nyugdíjas tagjaink számának növekedése a regisztrált tag 
kategória megszűnéséből adódik, ami pedig az elmúlt évi jelentésben még 100 főt 
jelentett. A fennmaradó kategóriákban egyedül diák tagjaink létszáma csökkent 
mintegy 20 fővel. A legvalóságosabb veszteség ugyanakkor az a 12 tagtársunk, 
akik nem mondták fel tagságukat, hanem a halál ragadta őket magával. Adassék 
m e g a Közgyűlés végső tisztelete az alábbi eltávozott tagjainknak: C S Í K Y Gábor, 
K É R I János, K Ő R Ö S S Y László tiszteleti tagunknak, Ács Péter, E R D É L Y I Mihály, G A Z S Ó 

1. ábra. A Magyarhoni Földtani Társulat taglétszámának alakulása 1996-2000. között 
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Miklós, G E L L E R T Ferenc, G Ö M Ö R Y István, H O R V Á T H Anna, K E S S E R Ű Zsolt, P Á L F Y 

József, T O R D A Y Jenő tagtársunknak. 
Az innenső parton maradottak területi szervezetenkénti megoszlását a 2. ábra, 

a szakosztályonkénti megoszlást a 3. ábra (12 órától indulóan, az óramutató 

5% 3 % 6% 

56% 

2. ábra. A Magyarhoni Földtani Társulat tag
létszámának területi szervezetenkénti meg
oszlása 2000-ben. Rövidítések: ALF: Alföldi 
Területi Szervezet, BUD: Budapesti Területi 
Szervezet, DÉD: Dél-dunántúli Területi Szer
vezet, ÉMO: Észak-magyarországi Területi 
Szervezet, KÉD: Közép- és Észak-dunántúli 
Területi Szervezet 

17% 

17% 

30% 

7% 15% 
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3. ábra. A Magyarhoni Földtani Társulat taglét
számának tudományos szakosztályonkénti meg
oszlása 2000-ben. Rövidítések: AÁS: Agyagásvány-
tara Szakosztály, ÁFT: Általános Földtani Szak
osztály, ÁGE: Ásványtan-Geokémiai Szakosztály, 
GSZ: Geomatematikai és Számítástechnikai Szak
osztály, MKF: Mérnökgeológiai és Környezetföld
tani Szakosztály, ŐRÉ: Oslénytani-Rétegtam Szak
osztály, TTÖ: Tudománytörténeti Szakosztály, 
OKÖ: Oktatási és Közművelődési Szakosztály 

járásával megegyező irányban haladva) mutatja. Az ábrák lényeges átrendező
dést nem mutatnak. 

(Pénzügyi és gazdasági) helyzetünkről áttekintőleg 
Az általános helyzetről írottakból fakadóan az M F T gazdasági és társadalmi 

helyzetét illetően sincs lényegi változás. A nem szűnő gazdasági gondjaik 
megoldását előmozdítandó, vagyis működőképességünk fenntartása érdekében, 
az elmúlt évben az M F T elnöksége - a választmánnyal egyetértésben - régóta 
nem alkalmazott radikális lépésre szánta el magát: megemelte a tagdíjat, ezen 
belül különösen azokét, akik a jövőben is kézhez kívánják kapni az M F T egyetlen 
talpon maradt és ma is folyamatosan megjelenő folyóiratát, a Földtani Közlönyt. 
A döntés meghozata la előtt egy általános felmérést célzó kérdőív került 
kiküldésre. Nem tudom eltitkolni csalódottságomat, hogy a fél év múlva meg
ismételt kérdőívre adott válaszokat is beleszámítva, eddig tagtársainknak közel a 
fele (44%-a) nem tartotta fontosnak a kiútkeresést is célzó kérdőívünk megvála
szolását. Az 1186 fős tagságunk közül a két alkalommal megküldött kérdőívre a 
mai napig 658 fő válaszolt. A megemelt tagdíj ellenére mindössze 12 fő töröltette 
tagságát, 18 fő pedig postai úton elérhetetlenné vált a társulat számára. Halotta-
inkkal együtt a társulat vesztesége tekintélyes: 42 fő. Őszintén remélem, a még 
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nem válaszolt tagtársaink közül a többség nem mulasztja el visszaküldeni a kér
dőívet, és ebben többségben lesz a megemelt tagdíj valamely szintjét vállalók 
aránya. 

Az elmúlt évi mérlegünkről részletes kimutatást és szakszerű elemzést ad a 
Gazdasági Bizottság. Itt és most csak néhány aspektust kívánok kiemelni. Nem 
lényegtelen tétel, hogy a fentiek ellenére a tagdíjból befolyt összeg az előző 
évinek duplájára rúg, és tagtársaink adójának 1%-ából adódó összeg is rekordot 
döntött (794 eFt), mintegy 220 eFt-tal haladva meg az előző évit. Számottevően, 
76%-kal nőtt a közhasznú célra kapott támogatás, amelyen belül külön is ki kell 
emelni D O B O S Irma tiszteleti tagunk igazán nagylelkű, 1 MFt-os adományát, de 
köszönet illeti P O L G Á R I Mártát is, aki könyvének eladásából 100 eFt-os támoga
tásban részesítette a Társulat alapítványát. Ez évben is külön köszönet illeti 
B Á R D O S S Y György tiszteleti tagunkat, akinek közbenjárására a System Consult Rt. 
700 eFt-tal járult hozzá a MFT működőképességének fenntartásához. 

A kiadási költségek között a legnagyobb tétel a rendezvényekkel kapcsolatos 
kiadások, melyet a bér és járulék, majd a nyomdai és sokszorosítási költség követ. 
Ez utóbbi terén a meghozott intézkedéseknek köszönhetően 5%-os megtakarítás 
mutatkozik az előző évi költségekhez képest. Jelentős tétel még a MTESZ tagsági 
díj (1671 eFt), a tavalyinál 17%-kal kisebb, de még mindig jelentős posta költség 
(565 eFt), valamint a nemzetközi tagsági díj (555 eFt). Ez utóbbinak nagyobbik 
hányadát (310 eFt-ot) pályázatokból fedeztük. Számos területen sikerült csökken
teni - esetenként jelentősen - a kiadásokat, mint pl. a külföldi kiküldetés, a szállí
tás, a pályázati díjak, a kiadvány vásárlás vagy a reprezentációs költség. Végül is 
lényegében sikerült előteremteni ebben az évben is a működésünkhöz szükséges 
költségeket. 

A rendezvényekről 
Tagtársaink az elmúlt évben sem szenvedtek hiányt rendezvényekben (4. ábra). 

Ezek némelyikéről már a közhasznúsági jelentésben is esett szó. A továbbiakban 
ezekről csak érintőlegesen szólok, míg a fennmaradókat központi rendezvény, 

A L F BUD DÉD ÉMO KÉD AÁS ÁFT Á G E GSZ MKF Ő R É TTO OKÖ 

4. ábra. A területi szervezetek és tudományos szakosztályok 2000. évi rendezvényeinek száma. (A 
rövidítések magyarázatát lásd a 2. és a 3. ábránál.) 
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illetve szervezeti egységenként i kategóriákba soroltam. A mindenki által 
elvégezhető értékelés lehetőségének megteremtése érdekében ezúttal-is alkal
mazni kívánom a már megszokott statisztikai adatokból szerkesztett diagramokat 
(5-20. ábra). A korábbi évek gyakorlatától eltekintve azonban a MFT-on kívüli 
társszervezőket nem vettem figyelembe az egyes származtatott adatok kiszámí
tásánál, csak az MFT területi szervezeteit vagy szakosztályait. Ennek megfelelően 
lényegesen kedvezőbb képet mutatnak a diagramok azokban az esetekben, 
amikor szakosztályaink vagy területi szervezeteink más egyesületekkel vagy 
bizottságokkal közösen bonyolítanak le egy rendezvényt. Ennek alapját az a 
megfontolás képezte, hogy ennek révén az adott rendezvényen tagtársainkon 
kívüli résztvevők is nagy valószínűséggel jelen voltak, vagyis a geológiai isme
reteket, eredményeket saját köreinken kívül is terjesztjük. Ez úton köszönöm 
meg minden területi és szakosztályi vezetőnek a megküldött jelentést, főként 
azokat amelyekhez saját értékelést is csatoltak 

Központi rendezvények 
Az elmúlt évi rendezvények sorából négyet kívánok ebbe a kategóriába sorolni. 

Az év első ide tartozó rendezvénye az Evezrednyitó Geológus Találkozó volt, ami 
nem annyira szakmaisága mint inkább hangulatteremtő geológusdalai miatt 
érdemel külön említést. Az esemény egyúttal jótékonysági est is volt, ahol számos 
kollégánk nyitotta meg pénztárcáját Társulatunk nehéz helyzetének enyhítésére. 

A II. Díszítőkő Konferencia házigazdája ezúttal is a Közép- és Észak-dunántúli 
területi szervezet volt belső és külső szervezeti egységek közreműködésével. 
Jelentőségét talán a legjobban a 250 fős részvételi szám, továbbá a plenáris ülés 
mellett létrehozott két szekció mutatja. 

Az ismételten Pakson megrendezett III. Országos Partfal Konferencia most is 
jelentős számú érdeklődőt vonzott. 

Itt is említést érdemel a társulat miskolci vándorgyűlése, amelyhez egy geo-
matematikai rövid kurzus és a Bükk frissen feltérképezett pontjait, illetve a 
régebbi felvételi területek újraértelmezett területeit bemutató három egynapos 
kirándulás is tartozott. 

Német geológusok egy csoportjának megrendelése alapján került lebonyolí
tásra a dunántúli-középhegységi és észak-magyarországi nyersanyag-előfordu
lásokat felkereső terepi kirándulás. 

E rendezvények mindegyike pozitív szaldóval zárt. 

A területi szervezetek rendezvényei 
A területi szervezetek tevékenysége a szokásos adatok tükrében a korábbi 

években mutatottaknál lényegesen kiegyenlítettebbnek látszik, különösen a 
rendezvényszám (4. ábra), a rendezvényen résztvevők összesített száma (5. ábra), 
valamint az egy rendezvényre vetített előadásszám (10. ábra) tekintetében. 

Az Alföldi Területi Szervezet a taglétszám tekintetében változatlanul a 2. helyet 
foglalja el a területi szervezetek sorában. Az elmúlt évben mutatott aktivitásuk a 
csoporton belül átlagosnak tekinthető, ami a korábbi évekkel egybevetve min
denképpen visszaesést jelent. Saját önkritikus megítélésük szerint fennállásuk 
óta „az egyik, ha nem a legrosszabb évet" zárták. Ennek ellenére örömmel állapít-



5. ábra. A területi szervezetek és tudományos szakosztályok 2000. évi rendezvényein résztvevők 
összesített létszáma. (A rövidítések magyarázatát lásd a 2. és a 3. ábránál.) 

ALF BUD DÉD ÉMO KÉD AÁS ÁFT ÁGE GSZ MKF ŐRÉ TTÖ OKÖ 

6. ábra. A területi szervezetek és tudományos szakosztályok 2000. évi rendezvényein elhangzott 
előadások összesített száma. (A rövidítések magyarázatát lásd a 2. és a 3. ábránál.) 

j ák meg, hogy „a korábban látens állapotban lévő egyetemi hallgatóság aktivizá
lódni látszik". 

A Budapesti Területi Szervezetnél regisztráltatta magát a M F T teljes tag
létszámának 56%-a. Ezen túlmenően azonban csak egyetlen mutató - a rendez
vényszám (4. ábra) - tekintetében emelkedik a társszervezetek fölé. A kiugróan 
nagy létszámból adódóan a regisztrált taglétszámra vetített összes résztvevő 
száma tekintetében (8. ábra) a legszerényebb értéket tudja felmutatni. Rendez
vényeit az esetek többségében az Általános Földtani Szakosztállyal közös 
szervezésben bonyolítja le. Az előadások témái ennek megfelelően rendkívül tág 
kört ölelnek fel. 

A csoportjában a legkisebb regisztrált taggal (7%) rendelkező Dél-dunántúli 
Területi Szervezet a korábbi évekkel szemben két mutató (a regisztrált taglét
számra vetített összes résztvevők száma (8. ábra) és a rendezvényekre vetített 
előadásszám (10. ábra) tekintetében is az élen áll, és további két mutató — a 
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7. ábra. A területi szervezetek és tudományos szakosztályok 2000. évi rendezvényeire eső résztvevők 
átlaga (£ résztvevő/rendezvényszám). (A rövidítések magyarázatát lásd a 2. és a 3. ábránál.) 

8. ábra. A területi szervezetek és tudományos szakosztályok 2000. évi rendezvényein a náluk regiszt
rált taglétszámra vetített összesített résztvevők száma (X résztvevő/regisztrált tag). (A rövidítések 
magyarázatát lásd a 2. és a 3. ábránál.) 

rendezvényeken résztvevők összesített létszáma (5. ábra.) és a rendezvényekre 
eső résztvevők átlaga (7. ábra) — tekintetében a 2. helyet foglalja el. Mindez a 
szervezet kiugró mértékű aktivitás-növekedését jelzi, amihez a jó házigazda 
Mecsekérc Rt. közreműködése is hozzájárult. 

A hosszú idő óta nehéz helyzetű térségben tevékenykedő Észak-magyar
országi Területi Szervezet ezúttal is jó átlagos évet tudhat maga mögött. A 
rendezvényszám (4. ábra) tekintetében a 2. helyet foglalja el, de a regisztrált tag
létszámra vetített összes résztvevők száma (8. ábra) is meglehetősen nagy volt, 
annak ellenére, hogy a régióban tovább zsugorodik a bányászati tevékenység. 
Követendő példának tekinthető a 70. életévüket betöltött tagtársaknak rendez
vény keretében történő köszöntése és az egyetemi doktoranduszok bemutat
kozása is. Talán ha nagyobb érdeklődés kísérte volna előadásaikat, ők is aktívabb 
hallgatói lennének a társulati rendezvényeknek. 

A Közép- és Észak-dunántúli Területi Szervezet a nagyon sikeres Díszítőkő 
Konferenciának köszönhetően több mutató tekintetében kitűnő vagy jó ered-
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9. ábra. A területi szervezetek és tudományos szakosztályok 2000. évi rendezvényein elhangzott 
előadásszámra vetített résztvevők száma (E résztvevő/X előadás). (A rövidítések magyarázatát lásd a 
2. és a 3. ábránál.) 

10. ábra. A területi szervezetek és tudományos szakosztályok 2000. évi rendezvényeire vetített 
előadásszám (L előadás/S rendezvény szám). (A rövidítések magyarázatát lásd a 2. és a 3. ábránál.) 

ménnyel büszkélkedhet. Csoportjában a legnagyobb az egy rendezvényre eső 
résztvevők átlaga (7. ábra), az elhangzott előadások számára vetített résztvevők 
száma (9. ábra) és a rendezvényeken résztvevők összesített létszáma (5. ábra) is, de 
tekintélyes a náluk regisztrált taglétszámra vetített összes résztevők száma is. 

A tudományos szakosztályok rendezvényei 
A viszonylag kiegyensúlyozott területi szervezeti adatokkal szemben a 

szakosztályok mutatói (4-20. ábra) - bizonyos mértékig a szakterület sajátos 
adottságaival összefüggésben - rendkívül nagy mérvű szórást mutatnak. 
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Az Agyagásványtani Szakosztály regisztrált taglétszámával összhangban 
általában szerényebb mutatókkal rendelkezik, de köszönhetően a nagy érdek
lődést kiváltott „Agyagásványok talajtani és környezet-geokémiai szerepe" 
c ímmel több külső szervezettel közösen megrendeze t t egész napos 
előadóülésnek, a rendezvényekre vetített előadásszám (20. ábra) tekintetében a 2. 
helyet foglalja el csoportjában. A rendezvényeken rész tvevők összesített 
létszáma szerint (5. ábra) viszont az utolsó előtti helyen áll. 

Az Általánosföldtani Szakosztály az ott regisztrált 564 fős tagságával az elmúlt 
évben is a legnagyobb létszámú szakosztály maradt. Statisztikai mutatói jók, illet
ve közepesek, kivéve a regisztrált taglétszámra vetített összes résztvevők számát 
(8. ábra), ahol nem éri el a jelenlegi kalkulációs rend szerint a 0,5-es értéket sem. 
Statisztikáját az a körülmény is rontja, hogy rendezvényeit túlnyomórészt a 
társulaton belüli szervezetekkel közösen intézi. Ez alól kivételt képez a neo-
tektonikai tárgyú előadóülés, amely a Geofizikai Egyesülettel közös szervezésben 
valósult meg, és amelyre 105 főt tudtak mozgósítani. A szakosztály nem lát okot 
arra, hogy az évek során módszeresen kialakított rendszeren változtasson. 

A tagságát tekintve közepes nagyságú Ásványtan-Geokémiai Szakosztály 
szinte minden paraméter tekintetében átlagosnak tekinthető évet tudhat maga 
mögött, amelyben a leginkább kiemelkedő értéket a rendezvényszám (4. ábra) 
mutat. A szakosztály rendezvény-filozófiája változatlan, témaköröket válasz
tanak ki, és azokat alaposan körbejárják. Külön elismerést érdemelnek a nagy 
energia-befektetést igénylő, szokatlan ötlet megvalósításáért, vagyis a (P)Á-
épület épületbúcsúztató-épületbemutató rendezvény lebonyolításáért, amelyen 
legalább 200 fő vett részt. (Ez az érték, természetesen, nem szerepel a statisztikai 
adatok között.) 

A kis taglétszámú Geomatematikai Szakosztály a megelőző évekhez képest 
maga is növekvő aktivitást mutat, és a hallgatóság figyelmét is egyre erő
teljesebben képes felkelteni. Ez különösen a bükki vándorgyűléshez kapcsoló
dóan megrendezett rövid kurzus kapcsán nyert igazolást. A Mérnökgelógiai 
Szakosztállyal első-második helyet vívta ki az előadások számára vetített 
résztvevő-szám (9. ábra) tekintetében, és a 2. helyet foglalta el a rendezvényekre 
eső résztvevők átlagát (7 . ábra) nézve. Szerénynek mondható viszont az egy 
rendezvényre eső előadásszám (20. ábra). 

A Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály ma is a 2. legnagyobb 
taglétszámú szakosztály, amely több mutató tekintetében is kiugró értékekkel 
rendelkezik. Mind a rendezvényszám (4. ábra), mind a rendezvényeken részt
vevők összesített létszáma (5. ábra) tekintetében első helyen áll, míg az előadások 
számára vetített résztvevő szám tekintetében (9. ábra) a geomatematikai szak
osztállyal osztozik az első-második helyen. Mindössze egyetlen mutatója, az egy 
rendezvényre eső előadásszám (20. ábra) tekinthető szerénynek. A szakosztály 
életerejét mutatja a nagy rendezvényszám és az a tudatos törekvés, hogy a 
mélyépítési létesítmények szinte mindegyikét megtekintik. Ugyancsak céltuda
tos a vonatkozó nemzetközi szervezetekkel való rendszeres kapcsolattartás és a 
munkahelyi látogatások rendszere is. 

Bár az Oktatási és Közművelődési Szakosztályra is elkészítettük a szokásos 
diagramokkal, a szakosztály feladat- és tevékenységi köréből fakadóan ezek az 
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értékek a többi szakosztályénál is kevésbé alkalmasak tevékenysége valós 
súlyának megítélésére. 

A taglétszámot tekintve az Oslénytani-Rétegtani Szakosztály tartja 3 . helyét a 
szakosztályok sorában. A kiéheztetés taktikáját alkalmazva évente egy rendez
vényre koncentrál és ezt évek óta növekvő sikerrel teszi. Az egy rendezvényre 
eső előadásszám (10. ábra) tekintetében toronymagasan, de az egy rendezvényre 
eső létszámot (7 . ábra) nézve is vezet. (Az elmúlt évben Pécsváradon rendezte 
immáron IV Magyar Őslénytani Vándorgyűlését, ahol az érett szakemberek 
mellett egyetemi és főiskolai hallgatók - határon innen és túl - is növekvő 
számban muta t ták be eredményeiket . Az elmúlt évi díjazottjaik a P h D 
kategóriában: G U L Y Á S Sándor, O Z S V Á R T Péter, G A S P A R I K Mihály, P Á L F A L V Y Sarolta, a 
hallgatói kategóriában: Kocsis László, T O M A S Róbert és K E L E Sándor. 

A szakosztályi tagságnak mindössze 5%-ával rendelkező Tudománytörténeti 
Szakosztály volt képes megmozgatni relatíve a legtöbb szakembert. Erre utal a 
regisztrált tagságra eső összes résztvevő kiugróan nagy száma (8. ábra), vagyis 
rendezvényein tagságának több mint háromszorosa vett részt, miközben a 
rendezvényszám (4. ábra) és a rendezvényeken résztvevők összesített létszáma (5. 
ábra) tekintetében egyaránt a 2. helyet foglalja el. 

Állandó Bizottságok 

A Társulatnak je lenleg 1 alapszabályban rögzített és 6 aktív elnökségi 
bizottsága van. 

Ellenőrző Bizottság 
Az Ellenőrző Bizottság a törvényesség őreként szisztematikusan végezte az 

M F T Alapszabályában előírt ellenőrző feladatát. Elnöke rendszeresen részt vett 
az elnökségi üléseken, ahol véleményezte az elnökség állásfoglalásait. A bizottság 
megvizsgált minden olyan dokumentumot, amely a társulat működése során 
keletkezett, beleértve az elnökségi és választmányi emlékeztetőket, a GB ülések 
jegyzőkönyvét és a korábban ismertetett közhasznúsági jelentést is. Fontosabb 
megállapításait rövidesen hallani fogjuk. 

Alapszabály és Ügyrendi Bizottság 
Bár az év során meghozott döntések alkalmával több esetben is éltünk a 

bizottság és főként a bizottság elnökének elmélyültebb tárgybéli ismereteivel, az 
alapszabály tekintetében ez az év csendesnek volt tekinthető. Annál nagyobb 
hangsúlyt kapott a bizottság tevékenységében a különböző szakosztályok, 
területi szervezetek és bizottságok utóbbi két évben kidolgozott ügyrendjének 
ellenőrzése, az alapszabályhoz való viszonyának vizsgálata. 

Fegyelmi és Etikai Bizottság 
Szerencsére , az elmúlt évben sem késztette egyetlen tagtársunk sem a 

bizottságot munkavégzésre. 
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Gazdasági Bizottság 
A Társulat állandósult anyagi természetű gondjai a Gazdasági Bizottságnak -

már csak hivatalból is - állandó feladatot adtak. Itt fogalmazódott meg a 
kényszerű tagdíj reform gondolata is. A gazdasági helyzetünket érintő, korábban 
elhangzott szubjektív megjegyzéseimmel szemben, a későbbiekben e témakörből 
szakszerű elemzést hallhatnak, ezért a további elemzéstől eltekintek. 

A Földtani Közlöny Szerkesztőbizottsága 
A kibővített létszámú szerkesztőbizottság elvégezte a Földtani Közlöny meg

újítását célzó munkáját, ami egyrészt a füzetek belső felépítésével, rendszerével 
áll kapcsolatban és leginkább a szerzőknek szóló útmutató átalakításában, újra
fogalmazásában jut kifejezésre, és a kéziratokkal szemben támasztott követel
mények szigorítását jelenti, ugyanakkor a füzetek megjelenési formájának 
megváltoztatását is eredményezte. Az elhangzott előadáshoz kapcsolódva a 
változásokból kiemelem, hogy a G R E S C H I K Gyula szerkesztőbizottsági tag 
javaslatára „Földtani megfigyelések - amit újra már senki sem láthat" címmel új, 
állandó rovattal bővült a Földtani Közlöny. 

A folyóiratot továbbra is igénylő tagtársaink az elmúlt évben már az új 
köntösben megjelent (összevont) füzeteket vehették kezükbe. S I M O N Y I Dezső 
ellenszolgáltatás nélkül készített fél tucat változatából az Elnökség és a 
Szerkesztőbizottság ugyanazt a változatot találta a legmegfelelőbbnek. Örömmel 
jelenthetem a Közgyűlésnek, hogy az ezért bezsebelt számos elismerés mellett 
csupán egyetlen tagtársunk akadt, akinek nem nyerte meg a tetszését az új 
forma. 

A gazdasági kényszerűségnek engedve az elnökség további szigorítást írt elő, 
miközben engedményeket is tett a maximális oldalszám kérdésében. Eszerint a 
tanulmányonkénti 25 nyomtatott oldal terjedelem maximum 10 oldallal léphető 
túl abban az esetben, ha a szerző vállalja a túllépés teljes költsége mellett annak 
33%-kal megnövelt költségének kifizetését is. 

A szerkesztőbizottság eltökélt szándéka, hogy mindent elkövet a folyóirat 
tartalmi és formai kérdésekben hozott döntéseinek következetes betartása, és a 
folyóiratnak rendszeres időközökben történő megjelenése érdekében. Ezt annál 
is inkább megteheti, mert, szerencsére, nem vagyunk tanulmány-szűkében. Az 
ígéretek betartását nagymértékben segíthetik, vagy éppen hátráltathatják egy
részt a szerzők, akik a nekik szóló tájékoztató birtokában készítik el tanul
mányukat, másrészt a lektorok, akik komolyan veszik a lektori űrlapon feltün
tetett pontokat, és alaposan kivesézik a tanulmányokat. Sajnos, nem ritka eset, 
hogy a lektor mind a formai, mind a tartalmi kérdésekben túlságosan elnéző vagy 
nem szán a tanulmány értékelésére elegendő időt ahhoz, hogy feltárja annak 
hibáit, hiányosságait, ellentmondásait. Ebből fakadóan nem ritkán az anyag 
fogyatékosságai csak a szerkesztők utolsó átnézése során kerülnek napvilágra, 
ami újabb kört jelent a szerkesztés folyamatában, és ez külön megterhelést jelent 
mind P I R O S Olga technikai, mind K R I V Á N N É H O R V Á T H Ágnes tördelő szerkesztő 
számára, akiknek az olvasó számára kevéssé ismert lelkiismeretes, áldozatos 
munkáját a szerkesztőbizottság nevében ezúton is megköszönöm. A fentiek 
ellenére az a meggyőződésünk, hogy nem engedhetünk egyetlen szerző kéré-



178 Földtani Közlöny 132/2 

sének sem, akinek egyébként már elfogadható lenne egy korábbi állapotú anyag 
is. Tesszük ezt azért is, mert azok a tagtársaink, akik a megemelt tagdíj mellett is 
megerősí tet ték megrendelésüket , megérdemlik, hogy minél megbízhatóbb 
minőségű és kiállítású füzetet vehessenek a kezükbe. Ez a kör jelenleg nagyon 
szerény, mindössze 3 7 5 főből áll. Bízunk azonban abban, hogy további tag
társaink bírálják felül korábbi ítéletüket, és megrendelik a Földtani Közlönyt. A 
kis példányszám egyébként veszélyeztetheti a folyóirat sorsát is. A helyzet meg
oldása lehet még a folyóirat angol nyelvűvé tétele. E tekintetben a szerkesztő
bizottságnak nincs egységes álláspontja, minden esetre ezt a lehetőséget is 
komolyabban meg kell fontolnia. Jelenleg a Szerkesztőbizottság csak akkor tart 
ülést, ha elvi vagy súlyosabb gyakorlati kérdést kell megvitatnia. A lektorok 
kijelölése nem igényel külön szerkesztőbizottsági ülést e-mailen keresztül is 
megoldható. 

Megkezdődött egy olyan technikai korszerűsítési folyamat, amelynek egyik 
eredménye lehet előbb a tartalomjegyzéknek, majd a teljes füzeteknek az inter
netre tétele is. Hosszúra nyúlna, ha ezt a kérdéskört alaposabban kiveséznénk, 
ezért itt abbahagyom. 

Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 
A Bizottság tevékenységnek egyik súlypontját az erdélyi geológusokkal való 

kapcsolatépítés jelentette (lásd Közhasznúsági jelentés). Ennek megfelelően 
képviseltettük magunkat a III. Székelyföldi Geológustalálkozón Sepsiszent
györgyön is. A tevékenység másik súlypontját a nemzetközi szervezetekkel való 
kapcsolattartás képezte. A Bizottság közreműködött Robbie G R I E S , az AAPG 
elnöknője magyarországi programjának megszervezésében és lebonyolításában. 
Képviseltet te magát a Krakkóban megrendezet t M A E G S - 1 2 ülésen, ahol 
bemutatásra került „Az Európai Földtani Társulatok Szövetségének (AEGS) 
krónikája 1 9 7 5 - 2 0 0 0 " című, D U D I C H E. társelnök úr által összeállított könyv. A 
Szerb Földtani Társulattal előző évben helyreállított kapcsolat megerősítése 
jegyében megegyezés történt a helyi szervezőkkel egy Jugoszláviában lebonyo
lí tandó földtani kirándulás programját és idejét illetően. A nemzetközi 
szervezetekben való tagságunk fenntartása érdekében a Társulat a tagsági díjból 
hiányzó összeget pótolta. 

Ifjúsági Bizottság 
A korábban létező Ifjúsági Bizottság újraélesztésére az Elnökség nem talált 

kellő indokot, úgy tűnik a tekintélyes létszámú egyetemi hallgatói kör sem, jeléül 
annak, hogy az Ifjúsági Bizottság léte nem szükségszerű feltétele az aktív és 
eredményes ifjúsági tevékenységnek. Feltenném a kérdést, ha lenne kinek, ha 
je len lennének ifjúsági korú tagjaink: ti is úgy találjátok? 

Választási Bizottság 
A Választási Bizottságnak a jelenlegi közgyűléssel kapcsolatban sem akadt 

dolga. 
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A társulati fórumon még el nem hangzott elmúlt évi kitüntetettjeink: K N A U E R 
József M T E S Z Emlékérem, a Szerb Földtani Társulat 3 tagtársunkat választotta 
levelező tagjává. Utólag is szívből gratulálunk a kitüntetetteknek. 

Tisztelt Közgyűlés! Kedves kötelességemnek teszek eleget akkor, amikor az 
Elnökség elismerését és egyúttal hálás köszönetét fejezem ki elsősorban a társulat 
áldozatkész alkalmazottainak, Z I M M E R M A N N Katalin ügyvezető titkárnak és 
S I M O N Edit gazdasági előadónak fáradságot nem ismerő, lelkiismeretes munká
jáért, a pénzügyi támogatást nyújtó vagy támogatást kijáró tagtársainknak, 
támogatást nyújtó kisebb vállalkozásoknak, továbbá mindazon tisztségviselőnek 
vagy alkalmanként segítséget nyújtó tagtársunknak, akik társadalmi munkában 
segítik elő a Társulat működését, illetve működőképességének fenntartását. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a közhasznúsági és a főtitkári jelentést 
elfogadni szíveskedjék. 


