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Főtitkári jelentés a Magyarhoni Földtani Társulat 
2005. évi tevékenységéről1 

SZABÓ Csaba 

Tisztelt Közgyűlés, Kedves Kollégák, Hölgyeim és Uraim! 

Hagyományainknak megfelelően március 15-ét követő első szerda a Magyarhoni 
Földtani Társulat életében a közgyűlés napja, amely ezúttal a 153. a Társulat gazdag 
történetében. Szinte tegnap volt az előző közgyűlés, tegnap előtt meg az azt meg
előző tisztújítás és nagyon élénken felidéződnek bennem a változást követő 90-es 
évek főtitkári beszámolói. E beszámolókban sokszor erősen eltérő hangulari eleme
ket is tartalmazó, de mindig a társulat helyét, koordinátáit, mozgásterét aggódva 
felvető kérdések hangzottak el, sokszor önmagunkhoz intézve. Én sem térhetek ki a 
kérdések elől már csak azért sem, mert a Magyarhoni Földtani Társulatnak egy 
időszaka ma újra lezáródik. Hol van és hova tart a Magyarhoni Földtani Társulat 
ebben a folyamatosan változó, erősen frusztrált, értékeit kereső és sokszor nem találó 
világban? Tudott-e és tud-e alkalmazkodni a folyamatos rendszerváltozáshoz, ami 
még felülbélyegződik az Európai Uniós tagságunkból származó különböző elvárá
sokkal, regulációkkal. A válasz ma egy biztosabb igen, mintha tegnap és meg 
biztosabb igen, mintha tegnapelőtt hangzott volna el. Igen, vannak egyértelmű jelek, 
amelyek igent mondatnak velem. Egyrészt a miénktől szerencsésebb társadalmak 
stabilitását, tartását és erejét (nem gazdaságról beszélek) nagyon erős szakmai és 
különböző civil szerveződések hálózata biztosítja, amelyekhez egyre több hazai 
szervezet, egylet, társulat kapcsolódik különböző szintű partnerként. Ezekből az 
együttműködésekből tanulni és építkezni kell, ami a hazai szakmai és/vagy civil 
szervezetek átalakulását és megerősödését vonja maga után. Ilyen változások jelei 
bontakoznak ki egyes Területi Szervezeteink és Szakosztályaink nemzetközi 
kapcsolatot kereső vagy már kiépítő tevékenységében, több szervezet összefogásával 
megvalósított sikeres rendezvények sorában, illetve je lennek meg a szakmai 
közösségért egyszerűen dolgozni vágyó fiatal tagtársak minapi felbukkanásában. 

Ehhez a vonulathoz illeszthető az a hír is, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat 
másik három egyesülettel (Gépipari Tudományos Egyesület, Optikai, Akusztikai 
Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület, Szervezési és Vezetési Tudomá
nyos Társaság) és a MTESZ-szel (szemben!) a Fő u. 68-ban tulajdonjogot szerzett. A 
Kincstári Vagyoni Igazgatóság 2005. június 15-én hivatalosan is birtokunkba adta a 
60,6 négyzetméternyi irodahelyiségeket és egy 7,4 négyzetméternyi pincerészt. 

Mit mutatnak a számok a taglétszám alakulásáról? 

A Magyarhoni Földtani Társulat tényleges tagsága 2005-ben 928 fő, ami 2004-hez 
képest további enyhe növekedést jelent (2004-ben a tagság 901, 2003-ban 883 fő 

elhangzot t a Magyarhoni Földtani Társulat 153. tisztújító rendes közgyűlésén, 
Budapest, 2005. március 22. 
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volt). Ezen belül az aktív tagok száma 448 fő (2004-ben 447 fő volt), a nyugdíjas tag 
233 fő, a diák tag 182 fő, és 25 fő tiszteleti tagot tartunk nyilván. A 2004. évi 
adatokhoz képest az aktív tagok száma egy fővel, a nyugdíjas 10 fővel, a diáktagok 
száma 6 fővel nőtt. Egyértelmű, hogy a taglétszámot - különösen a fiatalok körében 
- tovább kellene növelni, ami nem biztos, hogy egyszerűen végrahajtható feladat 
lesz a jövőben, hiszen a 3 + 2 képzési rendszer kitolja a hallgatók szakválasztási 
kényszerét. Ugyanakkor a Magyarhoni Földtani Társulat egyes szakosztályai (pl. az 
Ásványtani-Geokémiai és a Rétegtani-Oslénytani) az alsóbb éves földtudomány 
szakos hallgatók számára is érthető című (tehát vonzó) rendezvényeivel akár 
segíthet a szakválasztásban, és a hallgatók kiválasztásában. 

Idekapcsolódik a Társulat arculatának az internetes megjelenítése és ennek fon
tosságának és hasznának hangsúlyozása. Titkárunk, FALUS György naprakész 
állapotban tarja a honlapon az eseménynaptárt, ahol nemcsak a társulati progra
mok, hanem egyéb szakmai események - pl. akadémiai előadói ülések, doktori és 
diplomavédések - is olvashatók. Tisztelettel ajánluk Tagtársaink figyelmébe a 
társulat honlapját, amelyet 2004. január 14-e óta 10 015 látogató keresett fel - akik
nek 93,6%-a magyarországi felhasználó. Ez napi 13 böngészőt jelent. 

Tisztelt Közgyűlés! 

Eljött az a pillanat, amikor emlékezünk. Emlékezzünk arra a körre, amelynek 
tagjai az elmúlt évben örökre eltávoztak közülünk, így Kiss János tiszteleti tagra, 
K O P E K Gábor, KRETZOI Miklós, JÁNOSSY Dénes, E L E K Istvánné, KASSAI Miklós, MACH 
Péter, VEREBÉLYI Kálmán és VARKONYI László tagtársunkra. Kérem a Tisztelt 
Közgyűlést néma felállással tisztelegjünk emléküknek! 

Tisztelt Közgyűlés! 

Néhány szót hadd szóljak a Társulat pénzügyi és gazdasági helyzetéről. Az előző 
évhez hasonlóan, ahogyan a Gazdasági Bizottság jelentésében hallani fogják - a 
2005. évi mérlegünk is pozitív eredményt mutat + 2 585 eFt-tal zártuk az előző évet. 
A tagdíjak, a közhasznú célra kapott támogatás, K + F megbízásos munka mellett -
a tavalyi évhez hasonlóan - ismét jelentős összeg 870 eFt folyt be a tagtársaink 
személyi jövedelemadójának 1%-ból. Hadd ragadjam meg az alkalmat és köszön
jem meg mindazoknak, akik társulatunkat jelölték meg kedvezményezettként. Ha 
ez a tendencia megmarad, akkor a következő évek főtitkárának csak ismételnie kell 
az előző mondatot. Bízom benne, hogy így lesz. 

A 2005-ös mérleg kiadási oldalán a legnagyobb tétel a bér- és járulékköltség rovat
ban jelentkezik, amely azonban a titkárságon végzett sokrétű munka mennyisé
géhez képest így is szerény. 

Néhány szó a központi rendezvényekről 

A kiosztott közhasznúsági jelentés a 4. pont A alpontja alatt a Tudományos 
tevékenység és kutatáshoz felsorolva mutatja a kiemelt rendezvényeinket, közöttük 
- természetesen - a központi rendezvényeket. Ebből a sorból egy - a MGE-vel közö-
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sen szervezett 2005. évi Ifjú Szakemberek Ankétja - В alpontnál a Nevelés és okta
tás, képességfejlesztés rovatában olvasható. A Magyarhoni Földtani Társulat az Ifjú 
Szakemberek Ankétját töretlenül kiemelt rendezvénynek tekinti és csak a beszá
molókötelezettség formai előírásai miatt került az Ankét ehhez a ponthoz. Csak az 
idővel való ésszerű gazdálkodás tántorít el attól, hogy a fiatal tagtársaink neveit 
felolvassam, akik ezen a rendezvényen díjakat nyertek, bár közülük hárommal 
majd a szavazatszámlálás alatt megismerkedhet a Tisztelt Tagság. 

Tisztelt Közgyűlés! 

A következőkben röviden összefoglalom az egyes területi szervezetek és tema
tikus szakosztályok 2005. évi tevékenységét, kiemelve egy-két jelentős, igazán 
sikeresnek mondható rendezvényt. 

Alföldi Területi Szervezet 
A társulat Alföldi Területi Szervezete 2005. év során 2 alkalommal tartott előadó 

ülést, amelyeken összesen 45 fő vett részt. Ezenkívül 2 rendezvényt a Társulat Geo-
matikai Szakosztályával együtt szerveztek meg. Az önértékelés szerint a Szervezet 
tevékenységében a közelmúlthoz képest visszaesés tapasztalható. 

Dél-Dunántúli Területi Szervezet 
A Területi Szervezet a 2005. évben 2 nagyrendezvényt és számos kisebb prog

ramot szervezett. Az év tavaszán pécsi helyszínnel a Magyar Geofizikusok Egyesü
letével közös előadói ülést és hozzá kapcsolódó terepbejárást tartottak 81 fő rész
vételével. November végén Nagykanizsán - immár hagyományosan - megren
dezték а II. Földtudományi Ankétot, amelyen 75 fő vett részt. Várakozáson felüli, 35 
fős érdeklődés kísérte a márciusban szervezett Mecsek hegységi terepbejárást, 
amelynek célja egyes neogén feltárások megtekintése volt. Hasonlóan sikeres volt a 
júniusi, külföldi vendégeket is vonzó Balaton-felvidéki program, ahova 46 fő jelent
kezett. A Dél-Dunántúli Területi Szervezetet 2005-ben a korábbi évekhez képest 
lényegesen élénkebb, szerteágazóbb tevékenység jellemezte. 

Észak-Magyarországi Területi Szervezet 
A 2005. év folyamán négy alkalommal tartott szakmai összejövetelt a szervezet. A 

területi szervezet áprilisban rendezte meg „A bányászat és környezete" című előadó 
ülését, amelyen 26 fő jelent meg - nemcsak a társulati tagok, hanem képviseltették 
magukat a hatóságok is. A sikeres rendezvényen a térségben működő kis- és közép 
vállalkozások mutatták be, hogy milyen - földtannal és bányászattal kapcsolatos -
tevékenységet folytatnak és milyen feladatokat old meg jelenleg az ipari geológia. 
Egy másik figyelemreméltó rendezvény a PHARE CBC záró konferenciához csatla
kozó Telkibányai terepbejárás volt október 7-én, ahol 34 fő vett részt. A kirándulást 
a területi szervezet mellett a Miskolci Egyetem, a Kassai Egyetem és Telkibánya 
Önkormányzata szervezte. A résztvevők megtekinthették többek között a Mária
bánya földalatti tantárót, a Jupiter-aknát, és felszíni tanösvényt, különböző külszíni 
bányászati emlékeket, majd a terepi mini vízkémiai labor bemutatására került sor. 
Az Észak-Magyarországi Területi szervezetet 2005-ben is aktív volt és színvonalas 
szakmai tevékenység jellemezte. 
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Közép- és Észak-Dunántúli Területi Szervezet 
Az előző évben a Területi Szervezet két rendezvényt tartott. Egy rendhagyó, nem 

szakmai összejövetelre áprilisban került sor 16 fő részvételével. A december 15-i 
évzáró összejövetelen 35 fő előtt 3 előadás hangzott el. Ezek közül az egyik előadás 
a tervezett Balaton-felvidéki geoparkról szólt. A területi szervezet tisztségviselői 
ismét felhívták a figyelmet a szakmai rendezvények társszervezetekkel történő kö
zös megrendezésének szükségességére. Enélkül az összejövetelek rendkívül kislét-
számú és egyre fogyó hallgatóságra számíthatnak. 

Agyagásványtani Szakosztály 
Az előző évekhez hűen a szakosztálynak 2005-ben is több, más szakosztállyal 

közös szervezésű rendezvénye volt. A múlt évben a szakosztály négy előadóülést 
tartott, elsősorban az Ásványtani-Geokémiai Szakosztállyal közösen. Mind szakmai 
programját, mind ünnepi alkalmát tekintve kiemelkedik a rendezvények közül az 
50 éves MTA Geokémiai Kutatóintézetet köszöntő december 5-i előadóülés, 
amelyen 27 fő vett részt. Egy korábbi, április 18-án tartott előadóülés, amelynek célja 
a magyarországi bentonitkutatás legújabb eredményeinek a bemutatása volt, 20 főt 
mozgatott meg. A Szakosztály az előző évhez képest egy kissé csendesebb évet zárt. 

Altalános Földtani Szakosztály 
A Szakosztály munkája már évek óta szinte teljesen összekapcsolódik a Budapesti 

Területi Szervezet tevékenységével. 2005-ben a Szakosztály egy nagyrendezvényt és 
7 előadóülést szervezett, összesen 263 résztvevővel. A rendezvények többségét társ
szervezetekkel együtt tartották meg, amelyek között a Magyar Geofizikusok Egye
sülete, az MTA Szedimentológiai Albizottsága, valamint a Észak-Magyarországi 
Területi Szervezet jelent meg. A rendezvények sikerességét BÁLDI Tamás és ORAVECZ 
János tagtársaink tiszteletére rendezett előadóülés 109 fős látogatottsága, a 30 fő 
feletti létszámmal lezajlott bükki terepi út, illetve az előadóüléseken bemutatott, 
összesen 22 előadás és 3 poszter bizonyítja. A szakosztály folyóiratának, az Általá
nos Földtani Szemlének két száma jelent meg (29. és 30. szám). A Hantken Kiadó 
gondozásában újraéledt folyóirat jövője biztosítottnak látszik. A Szakosztály egy 
igen gazdag évet tudhat maga mögött. 

Ásványtani-Geokémiai Szakosztály 
A Szakosztály az előző évben kilencszer tartott szakülést: kétszer önállóan, a többi 

alkalommal közös szervezésben az Agyagásványtani vagy Tudománytörténeti 
Szakosztállyal, a Herman Ottó Múzeummal, a Miskolci Egyetemmel, az MTA Mis
kolci Akadémiai Bizottságával, vagy IUGS Magyar Nemzeti Bizottságával. A 
Szakosztály október 10-i önálló rendezvénye 36 főtt vonzott, ahol a résztvevők egy 
hosszabb külföldi tartózkodás tapasztalata mellett könyvbemutatókról hallhattak. A 
Szakosztály március 4-én a Herman Ottó Múzeummal, a Miskolci Egyetemmel és a 
MTA Miskolci Akadémiai Bizottságával közös rendezésben, Miskolcon, 57 résztvevő 
előtt tartotta meg „A hazai ásványtani kutatások elmúlt tíz éve: A közelmúlt 
eredményei, a jelen újdonságai, a jövő feladatai" c. előadóülését. A szakülésen 12 
előadás hangzott el és 4 posztert mutattak be. Az Agyagásványtani Szakosztály és a 
IUGS Magyar Nemzeti Bizottság társszervezésében megtartott november 14-i 
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ülésen 34 fő 11 beszámolót hallgatott meg 2005. olyan nemzetközi rendezvényeiről, 
ahol a szakterülethez tartozó hazai kutatók résztvettek. A szakosztály által 
szervezett „50 éves az MTA Geokémiai Kutatóintézet" című december 5-i előadó
ülésről az Agyagásványtani Szakosztálynál már tettem említést. Az Ásványtani-
Geokémiai Szakosztályt az előző évekhez hasonló aktivitás és nyitottság jellemezte 
2005-ben is. 

Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztály 
A Szakosztály a 2005. évben 5 előadóülést szervezett és igen népes hallgatóságot 

vonzott. A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán, február 9-10-én a 
„Folyadékok áramlásának szimulációja" címmel 10 előadás hangzott el. A kétnapos 
rendezvény résztvevőinek száma 99 fő volt. Május 19-20-án Szeged-Mórahalom 
adott otthont a IX. Geomatematikai Ankétnak 62 fő részvételével. Az előadások két 
szekcióban folytak és külföldi előadók is bemutatkoztak. A Szakosztály november 4-
én növelte a kihelyezett szakosztályi üléseinek a számát: a Nyugat-Magyarországi 
Egyetem Erdőmérnőki Karára látogattak, ahol a Földtudományi és Matematikai 
Intézettel közösen a Szakosztály 4 előadással, 21 fő előtt sikeresen mutatkozott be. 

Az Interneten publikált angol nyelvű Journal of Hungarian Geomathematics 
című folyóirat második száma is megjelent. A szakosztály gazdag és eredményes 
évet zárt. 

Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály 
A Magyarhoni Földtani Társulatnak továbbra is az egyik legnagyobb taglétszámú 

szakosztálya a Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály. A rendezvények 
nagy hányadát más szakegyesületek, szakmai szervezetek bevonásával, változatos 
tematikával valósították meg. 

Februárban 10-én került sor Széchy Károly emlékülésre 160 fő részvétele mellett, 
ebből 8 társulati tag volt jelen. A Szakosztály június 15-én Egerben a Magyar Kő-
szövetséggel és a Szilikátipari Tudományos Egyesülettel közösen szervezte meg „VI. 
Díszítőkő Konferenciát". A résztvevők száma meghaladta a 60 főt volt (ebből 25 fő 
Társulati tag volt). Az egész napos előadóülésen a kőbányászat, a feldolgozás, a 
teherviselő kőszerkezetek, a műemlékekkel kapcsolatos kérdések kerültek terítékre. 
A rendezvény vendége volt a nemzetközi kőújság, a „Magasin LITOS" főszer
kesztője, aki előadást tartott a díszítőkőipar várható fejlődéséről. 

A Szakosztály részt vett a Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozatával és 
a Közlekedéstudományi Egyesület Talajmechanikai Szakosztályával a hagyomá
nyosan Ráckevén évente megrendezésre kerülő „GEOTECHNIKA" konferencia 
szervezésében, ami október 18-19-én volt. A konferencián a mérnökgeológia önálló 
szekcióként szerepelt. A rendezvényen 200 fő jelent meg, amelyből 15 társulati tag. 

A Szakosztály önértékelése szerint az elmúlt évben az előadóülések látogatott
sága nagyon változó - általában kicsi-közepes - volt. Azonban a társszervezőkkel 
tartott rendezvények sikerét azok kiemelkedő látogatottsága látványosan bizo
nyítja. 

Őslénytani-Rétegtani Szakosztály 
A Szakosztály szokásához híven 2005-ben is kevés - ezúttal 1 - de hagyomá

nyosan nagyon jól szervezett rendezvényt tartott, mégpedig a 8. Magyar Őslény-
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tani Vándorgyűlést, amire május 18-21 között került sor Erdélyben, a Hátszegi-
medencében az Őraljaboldogfalvi Kendeffy-kastélyban. A vándorgyűlés szerve
zésben a kolozsvári Bolyai Társaság, személy szerint WANEK Ferenc, a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanára segédkezett. A vándorgyűlésen 20 elő
adás és 14 poszterbemutató hangzott el, amelyeket a szakosztály vezetőségéből álló 
zsűri négy kategóriában díjazott. A harmadik napon szakmai terepbejárásra indul
tak a résztvevők a Hátszegi-medencében és környékén, így eljutottak a tustyai 
dinoszaurusz-tojások lelőhelyéhez, továbbá felkeresték a Nopcsa család romos 
állapotban lévő kastélyát Szacsalon. 

Tudománytörténeti Szakosztály 
Társulatunk egyik legaktívabb és legszínesebb szakosztálya 2005-ben 8 alkalom

mal tartott előadóülést, amelyeken összesen 424 fő vett részt. Kiemelkedő sikere volt 
a Székesfehérvárott megrendezett Szent György-napi Bauxittalálkozónak, illetve a 
Szabó József Geológiai Technikum öt évtizedes működéséről emlékező rendez
vénynek, amelyhez a MAFI-ban tablókiállítás is kapcsolódott. Az elmúlt év egyik 
legemlékezetesebb előadóülése méltó volt a 125 éve született ROZLOZSNIK Pál emlé
kéhez. A rendezvényen 22 fő vett részt. A Szakosztály szokásos é w é g i - könnyű 
műfajt is magába foglaló - rendezvénye ezúttal a „Recens geopoézis" címet viselte 
és elsöprő sikerét a mintegy 100 résztvevő hirdette. 

Tisztelt Közgyűlés! 

2003-ban a Területi Szervezetek és Szakosztályok évi je lentéseiben aggódva 
o lvas tunk arról a tendenciáról , hogy a hagyományosan szervezett , kisebb 
előadóülések hatásfoka a hazai szakmai életre egyre csökken. A 2004. évi beszá
molóknak már csak töredéke említi az érdeklődők létszámának további csökke
nését , mert a Területi Szervezetek és Szakosztályok - előrelátó, bölcs döntések 
e redményeként - egymással, a társegyesületek szakosztályaival, egyetemek és 
kutatóintézetek különböző szintű szervezeti egységeivel, továbbá nem egyszer az 
MTA Bizottságaival - összefogva szervezték rendezvényeik nagyrészét. 2005-ben 
ez az irányvonal tovább erősödött, sőt megjelentek nemzetközi együttműködések 
elemei, elég ha a Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztályra vagy a Dél-
Dunántúl i és az Észak-Magyarországi Területi Szervezet imént ismertett tevé
kenységére gondolunk. Úgy vélem, hogy szakmai szempontból vitathatatlanul jó 
úton já rnak a Szakosztályok és Területi Szervezetek. A közös szervezés kimun-
káltabb programot, helyszín, időpont és az érintett témakörök többszörösen 
egyeztetet t megválasztását igényli, ami maga után vonja, hogy a rendezvényeink 
hatásfoka tovább fog növekedni. 

Örvendetes , hogy több Területi Szervezet és Szakosztály hagyományteremtő 
céllal ugyanazzal a címmel és ugyanazon a naptári napon vagy napokon kezdte 
tartani rendezvényeit. Továbbá az Őslénytani Szakosztály átlépte a politikai hatá
rokat és az évi vándolgyűlését Erdélybe vitte. 

Végül részben az alapszabályban rögzített, részben elnökségi megbízásból létre
hozott bizottságok 2005. évi tevékenységéről szólok néhány szót. 
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Ellenőrző Bizottság 
FÖLDESSY János a bizottság elnöke a törvényesség őreként igen aktívan vett részt 

az elnökségi ülések többségén, hasznos javaslataival segítve annak munkáját. A 
bizottság elnöke önálló jelentésében számol be arról, hogy müyennek látja belülről 
társulatunk működését. 

Alapszabály és Ügyrendi Bizottság 
Az elmúlt évben az elnökség felkérésére a bizottság KNAUER József vezetésével 

áttekintette azokat a területeket - mind az alapszabályban és mind az ügyrendi 
kérdésekben - amelyeknek keretei a megváltozott vagy folyamatosan változó külső 
feltételek következtében módosításra vagy újragondolásra szorulnak. A javalatokat 
- csokorba szedve - a leköszönő elnökség tisztelettel ajánlja az újonnan felálló 
elnökség figyelmébe. 

Fegyelmi és Etikai Bizottság 
A bizottságnak 2004-ban sem kellett összeülnie. 

Gazdasági Bizottság 
A bonyolult pénzügyi feltételek mellett működő Társulatunk 2005. évi gazdál

kodását a Gazdasági Bizottság részletesen elemezte, amelynek részleteit a Tisztelt 
Közgyűlés rövidesen meghallgathatja. 

Földtani Közlöny Szerkesztőbizottsága 
Örömmel jelentem, hogy 2005-ben is megjelent a Földtani Közlönynek mind a 

négy füzete, ami CSÁSZÁR Gáza főszerkesztő, a hét fős szerkesztőbizottság, PIROS 
Olga és KRIVÁNNÉ HORVÁTH Ágnes technikai szerkesztők, és nem utolsósorban a 
felkért és feladatukat időben elvégző bírálók tevékenységét dicséri. Nem hallgat
ható el, hogy a Födtani Közlöny a Mol Rt. komoly támogatásával jelenik meg. Meg
jegyzem, hogy a Társulat honlapján a Földtani Közlönyben megjelent tanulmányok 
tartalmi kivonata immár három év óta olvasható. További hír a Földtani Közlönnyel 
kapcsolatban, hogy 2005-ben is 650-es példányszámban jelent meg, és tagtár
sainknak több, mint fele rendelte meg. 

Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 
Először a szakmai magyar-magyar kapcsolatokról. Hivatalos együttműködési 

megállapodás értelmében 2005-ben is a Társulat képviseltette magát az Erdélyi 
Magyar Műszaki Tudományos Egyesület Bányász-Kohász-Földtan Szakosztályának 
Nagyváradon megrendezett konferenciáján, valamint a VII. Székelyföldi Geológus 
Találkozón, aminek a színhelye ismét Csíkszereda volt. 

A nemzetközi szervezetekkel a kapcsolattartás egyik alapvető feltétele a tagdíj
befizetések teljesítése. Amint a kiosztott közhasznúsági jelentés is mutatja - a 
korlátozott anyagi lehetőségeink ellenére - 2005-ben befizettük az EFG-hez 
(European Federation of Geologists), EMU-hoz és IMA-hoz az évi tagdíjat, továbbá 
rendeztük AEGS (Association of European Geological Societies) tagságunkat is, 
azaz befizettük a tagdíjat. 
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Ifjúsági Bizottság 
A bizottság reaktiválása felvetődött az elnökség tagjaiban, de komoly megkeresés 

ez ügyben az ifjúság részéről nem történt. 

Tisztelt Közgyűlés! 

Köszönetet mondok az elmúlt évi tevékenységéért, továbbá a főtitkári és a köz-
hasznúságú je len tés összeáll í tásához nyújtott segítségért mindenek előtt 
ZIMMERMANN Katalin ügyvezető titkárnak és KOPSA Gabriella gazdasági előadónak, 
valamint a Területi Szervezetek, Szakosztályok és a Bizottságok tisztségviselőinek. 

Ez a pillanat azonban számomra több, mint csak e szó kimondása, hogy köszö
nöm Kati, vagy köszönöm Gabi, hiszen három éven át voltam abban a kitüntetett 
helyzetben, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat Főtitkára lehettem, amiről most 
tisztelettel leköszönök. E tisztségben eltöltött évek, a közös beszélgetések, töpren
gések, ülések, viták számtalan tapasztalattal gazdagították életem és egy dologban 
különösen megerősítettek, hogy a mai rohanó világban az ún. fontos teendők és 
funkciók mellett ne feledjünk 

„Embernek lenni, 
Csak embernek, semmi egyébnek. 
De annak egésznek, épnek, 
Föld szülte földnek, 
Isten lehelte szépnek." 
ahogyan azt Sik Sándor megénekelte 

Köszönöm a figyelmet és köszönöm, hogy szolgálhattam a Magyarhoni Földtani 
Társulatot! 


