
Tisztelt Közgyűlés! Kedves Tagtársak, Hölgyeim és Uraim!

2008. ünnepi évünk, hiszen — mint ez remélhetőleg legalább ebben a körben köztudott — ez az év a Föld
Éve, és mi állhatna közelebb immár 160 éves társulatunkhoz, mint a Föld, amelynek titkait kutatjuk
mindannyiunk boldogulása érdekében. Mai közgyűlésünkön tehát a Föld Éve kiemelt hangsúlyt kap, a 160
éves évforduló alkalmából pedig, a társulatot a nagyközönségnek bemutató anyagokat készítettünk, amelye-
ket, e kissé rendhagyó elnöki megnyitó végén, először az itt megjelenteknek mutatok be.

Nincs olyan év, legyen az bármily ünnepi is, hogy örömünket ne kísérje gyász. Így volt ez sajnos az
elmúlt egy évben is. Búcsút kellett vennünk Társulatunk egykori elnökétől, tiszteleti tagunktól, Hámor
Gézától, továbbá Károly Gyula, Martinkó Mária, Molnár József, Mucsi Mihály, Németh Gusztáv, Szilágyi
Albert és Szöőr Gyula tagtársunktól is. Emlékezünk meg róluk szokásunkhoz híven néma felállással!

Kedves Tagtársak!

Legutóbbi közgyűlésünkön sok szó esett a geológia hazai intézményrendszerének átalakulásáról, és az
ebből fakadó meglehetősen bizonytalan helyzetről. Ez egyrészt a Magyar Geológiai Szolgálatnak a Bányá-
szati és Földtani Hivatalba való beolvasztását, másrészt a Magyar Állami Földtani Intézet hovatartozásának,
akkor még nyitott kérdéseit, a MÁFI és az ELGI állami feladatainak meghatározását érintette. Társulatunk
aggodalma szólt akkori megnyilvánulásainkból. Az azóta eltelt év sok mindenre megadta a választ. Az
intézményrendszer helyzete konszolidálódott, a Bányászati és Földtani Hivatal, a MÁFI és az ELGI is önálló
intézményekként a gazdasági és közlekedési miniszter felügyelete alatt működik, és a működés alapfeltételei
adottak. Az átalakulás azonban nem járt sérelmek nélkül. Különösen fájdalmas volt számunkra, és
mindenek előtt ott dolgozó kollégáinknak, a Területi Szolgálatok megszűnése, továbbá az Országos Földtani
Adattár elköltöztetése a Földtani Intézet épületéből. A hosszú ideig tartó bizonytalan helyzet azonban min-
dennél rosszabb, visszaveti a szakmai munkát. A konszolidált állapot lehetőséget ad az építkezésre. Az
intézetek ki fogják alakítani a jelenlegi körülményekhez alkalmazkodó elképzeléseiket, jövőképüket. Ennek
megismertetésére – és amennyiben az intézmények vezetői ezt igénylik — szakmai megvitatására a Társulat
szívesen felajánlja fórumait. 

A 2007. évi közgyűlésünk másik fő motívuma a Föld Évével kapcsolatos tennivalóink felvázolása, a
Társulat szerepének bemutatása volt. Azt javasoltam, hogy e remek nemzetközi mozgalom hazai talajba
ültetése legyen a fő feladatunk a következő években, működjünk a szervezés motorjaként. Ez valóban így
lett. Úgy gondolom, hogy a Társulat, és különösen egyes tagjai, meghatározó szerepet vállaltak az eddigi
előkészítő munkában. A Föld Éve azonban 2008, tehát a munka oroszlánrésze még előttünk van. Hogy ez
milyen feladatokat jelent, arról Brezsnyánszky Károly tagtársunk részletesebben fog szólni. Azt kérem a
Társulat minden tagjától, hogy erejéhez mérten, a saját működési körében támogassa a Föld Éve hazai
rendezvényeinek sikeres lebonyolítását, mert ez akár évtizedekre meghatározhatja a geológia társadalmi
beágyazottságát, a földtudományok társadalmi ismertségét és elismertségét. Napjainkban ismét felszínre
törtek azok a társadalmi problémák feszültségek, amelyek az energiahordozók, az ásványi nyersanyagok
korlátosságából és a Föld bolygó rendszerének sérülékenységéből adódnak. Nyilvánvaló, hogy a két,
szorosan összefüggő problémát együtt, megfelelő egyensúlyt kialakítva kell megoldania az emberiségnek
és ezt csak a Föld egészének beható ismeretével felvértezve lehetséges. A Földről való tudás hiánya
beláthatatlan konfliktusokhoz vezethet, már a közeljövőben. Úgy gondolom, hogy ez a lehet a Föld Éve
legfőbb üzenete, amit a lehető legszélesebb köröknek és különösen a fiatal generációk számára el kellene
juttatnunk.

Elnöki megnyitó
Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat 160. évi rendes közgyűlésén

138/2, 119–120., Budapest, 2008



A Társulat napi munkáját illetően 2007-ben — mint azt mindannyian tudják — jelentős változás volt,
hiszen a titkárság vezetését az ebben évtizedes tapasztalatokat szerzett Zimmmerman Katalintól Krivánné
Horváth Ágnes vette át. Megítélésem szerint, és remélem, hogy ebben tagságunk meg tud erősíteni, a
stafétabot átvétele sima volt, a társulat életében nem volt törés. Ebben nagy szerepe volt annak is, aki átadta
a stafétabotot, és annak is, aki megfelelő motiváltsággal, ambícióval, tanulási készséggel átvette. Nagy
szerencsének tartom, hogy kiválóan megértették egymást az átmenet évében, baráti légkörben, nagyszerűen
működtek együtt. Pedig szervezési, adminisztrációs és pénzügyi szempontból sem volt könnyű évünk.
Nehezítették a működés fenntartását célzó pályázatok, továbbá az a bizonytalan helyzet, ami a MTESZ Fő
utcai irodaházának értékesítésével, és ezzel kapcsolatban irodáink majdani kényszerű elköltöztetésével
kapcsolatban kialakult az év vége felé. Reményeink szerint a Fő utcai ingatlanrészünk értékesítéséből
befolyó összegből a titkárság elhelyezése hosszabb távon, méltó módon megoldható lesz, de ennek
meglehetősen bonyolult ügyletei még folyamatban vannak. Természetesen a változásról a tagság azonnal
értesülni fog.

Kedves Kollégák!

Régi igény, hogy készüljenek a Társulatot a nagyközönségnek, illetve a külföldről idelátogató kollé-
gáknak bemutató anyagok és konferenciákon, kongresszusokon terjeszthető szóróanyagok is. Krivánné
Horvát Ágnes tevőleges közreműködésével, elkészült egy ilyen célt szolgáló leporelló első változata. Ezzel
párhuzamosan készült egy rövid vetített információs anyag is, ami a nemsokára megújult honlapunkra is
felkerül magyar és angol nyelven, és amely ugyancsak 160 éves társulatunk megismertetésére hivatott. Ennek
rövid bemutatásával zárom a közgyűlést megnyitó előadásom.

HAAS János
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Tisztelt Közgyűlés!

Újra összejöttünk, a március 15-éhez legközelebb eső szerdán, hogy számot adjunk a Társulat 2007-es
tevékenységéről.

Miért fontos számunkra ez a hagyomány, hogy a forradalom évfordulójához közeli időpontban tarjuk a
Közgyűlésünk? Minden tagtársunk tisztában van azzal, hogy Társulatunk az 1848-as forradalmunkkal
egyidős és épp 160 éves. Erről megemlékeztünk a legutóbbi Vándorgyűlésen, amikor Sopronban emléktáblát
avattunk, ott, ahol 1847-ben megfogant a „földismei” egyesület létrehozásának ötlete. Társulatunk tavalyi és
idei munkáját e jeles évfordulók jegyében szerveztük és szervezzük.

Legutóbbi Közgyűlésünk óta jelentős változások történtek. Már több mint egy évet tudunk magunk
mögött az újonnan létrejött Magyar Bányászati és Földtani Hivatal életéből. Elköltözött a MÁFI épületéből
az Adattár. A két testvérintézmény (ELGI és a MÁFI) sorsa úgy néz ki rendeződött, külön alfejezetként
szerepel az ország költségvetésében. Tudjuk és merjük hinni, hogy ha nem is döntő és meghatározó, de
befolyásoló tényező volt a Társulat, mint szakmai érdekvédő testület, ebben a hosszú, több mint egy évig
húzódó folyamatban. Bízunk benne, hogy a két nagy múltú intézet immár az újonnan megfogalmazott alapító
okiratban foglaltakkal tud törődni, azaz végzi a Föld kutatását.

Most már talán hátra is dőlhetnénk a székünkben. Azonban nem hiszem, hogy változó világunkban ezt
megtehetnénk, mert két fontos dologra kell ügyelni!

(1) Meddig tartható fenn ez az állapot, ami jelen pillanatban, ha nem is győzelem, de legalább nem
vereség.

(2) Ebben a költségvetési alfejezetben az intézetek működésének az alapfeltételei kétségesek, a biztosított
összeg a vegetálásra sem elég. A kiírt pályázatokon való indulás a versenyszférába kényszeríti az olyan költ-
ségvetési intézményeket, ahol a legjobb esetben is létszámzárlat van. A szolgáltatások nyújtásában is hátrá-
nyos a helyzetünk, mivel számos szakterület lefedetlen és kihasználatlan. A tavalyi kedvező nyugdíjba-
vonulási lehetőség megoldotta a létszámcsökkentést, de jelentős szakemberhiányt teremtett, amelynek
hatásai beláthatatlanok.

Tehát kedves kollégák idén is hangsúlyoznunk kell az összefogást, az egymásért való tenni akarást, mert
ily módon szakmánk becsületét próbáljuk meg visszaállítani. Erre idén kiváló alkalmak adódnak, használjuk
ki ezeket.

A sokat emlegetett Föld Bolygó Éve, a Társulat 160 éves megalakulása, a HunGeo-2008, mind olyan
lehetőségek, amelyek a szakmánkat a széles társadalom elé viszi. A középiskolákban, sőt az általános isko-
lákban, elkezdett próbálkozásaink évek múlva talán meghozzák a gyümölcsüket; és akkor egy érettségi előtt
álló diák nem kérdezi meg mi a különbség a geológus, geodéta és a geográfus között.

Tehát, amint a legutóbbi Hírlevelünkben is megtettem, felhívom a Társulat tagságát, vegyen részt, és
népszerűsítse a rendezvényeinket, főleg amelyek a nagyközönségnek szólnak.

Ezért, a Társulat titkársága is igyekszik ebből kivenni részét és elhatároztuk, hogy többek között meg-
újítjuk honlapunkat . Itt üdvözölhetjük a honlap készítőjének, az InterComp Kft. képviseletében Bakó Péter
urat. Az InterComp Kft. egyben a Társulat támogatója. Bakó úrhoz lehet fordulni a honlap működésével
kapcsolatos kérdésekben. Köszönjük az együttműködést.

A honlapunk tartalmi feltöltéséért a Titkárság a felelős. Ahhoz, hogy valóban élő portállá alakuljon a
honlap, mind a területi szervezetektől, mind a szakosztályok részéről lesz (azaz már van) egy, vagy két
jogosult személy, aki a tartalmi feltöltéseket elvégzi. Tehát, a tartalmi feltöltéshez az anyagokat a területi
szervezetek és szakosztályok illetékeseihez kell elküldeni.

Főtitkári jelentés a 2007-es évről
Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat 160. évi rendes közgyűlésén
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A taglétszám alakulása
A tavaly meghirdetett akciónk — az 1000-ik új belépő tagunk megajándékozása — füstbe ment terv

maradt. Ugyanis a taglétszám alakulásában is tükröződik, a társadalomban is tapasztalható mérhetetlen
közömbösség:

— a felfüggesztettek száma: 353 fő (a Társulat egynegyede),
— a kilépők száma: 3 fő,
— az elhunytak száma: 7 fő.
Az új belépők száma nem pótolja a fenti veszteségeinket, mivel azok száma mindössze 41 fő volt, igaz 26

fiatal! — ami bíztató.
Tehát, most is megismételhetjük, hogy az 1000. új belépő tagtársunk ajándékot kap.

A Társulat pénzügyi helyzete
Az éves pénzforgalom megnőtt a korábbi évekhez képest, mert
— volt filmpályázat (15 millió);
— volt Geopark pályázat (34 millió);
— májustól 3. új munkabért kellett fizetni;
— vettünk egy korszerű számítógépet;
— volt 13. havi fizetés.
Az 1%-ból befolyt összeg csökkent 778 000 Ft (összehasonlításul: 2006-ban: 870 105, ill. 2007-ben:

780 216 Ft).
2007-ben 172 fő nem fizetett tagdíjat (~20%), de volt, aki duplán fizetett, mondván „Márpedig a Társu-

latnak működni kell!”
Rendeztük a nemzetközi tagdíjtartozásokat, jelenleg semmiféle tartozásunk nincs.

Központi rendezvények
Ifjú Szakemberek Ankétjának helyszíne: Bakonybél, a résztvevők száma: 72 fő.
Vándorgyűlés helyszíne: Sopron, résztvevők száma: 81 fő.
Kriván Pál-emlékülés helyszíne: ELTE BTK, a résztvevők száma: ~ 60 fő.
Választmányi ülés — Zimmermann Katalin ügyvezető titkár köszöntése a nyugállományba vonulása

alkalmából.
A kerek évfordulót megért kollégák köszöntése.

Területi Szervezetek rendezvényei
Alföldi Területi Szervezete

A Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezete 2007. év során 9 alkalommal tartott önálló
rendezvényt. A résztvevők száma: 235 fő, (30 fő átlagosan).

A társrendezőikkel közösen szerveztek 3 konferenciát, amelyek iránt nagy érdeklődést mutattak a diákok
és így ezeken résztvevők száma meghaladta a 100 főt. A GEO-TEA a SZTE Ásványtani, Geokémiai és
Kőzettani Tanszékén 8 alkalommal került megrendezésre, főleg egyetemi hallgatók számára. Ezeken
vendégelőadók érdekes határterületi témákról beszéltek. 

A Budapesti Területi Szervezet és az Általános Földtani Szakosztály
Egy előadóülés és egy terepbejárás volt. 
Az előadóülésen az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezését

szolgáló munkálatokhoz kapcsolódó térképezési projekt eredményeit mutatták be a szélesebb szakmai
nyilvánosság előtt, különös tekintettel a kőzettani és litosztratigráfiai eredményekre. A résztvevők száma: 43
fő.

Az Általános Földtani Szakosztály és a Budapesti Terület Szervezet június elején szervezett egy két napos
nemzetközi terepbejárást (Balaton-felvidék, Veszprémi-fennsík). Témája: A középső- és felső-triász
platformok és medencék a Bakonyban. A résztvevők száma: 30 fő.

Dél-dunántúli Területi Szervezet
A pécsi akadémiai székházban a Wildhorse Energy Ltd. rendezte meg az Uránérckutatás és -bányászat –

nemzetközi és hazai folyamatok című előadóülést, amelynek társrendezői a Területi szervezetünk mellett a
Az MGE Mecseki Csoportja, MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága Földtani és Bányászati Albizottsága voltak.
A résztvevők száma: 45 fő.
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A Geoklub  A dunaszekcsői magas part akut mozgásos folyamatai címen tartott rendezvényt. A
résztvevők száma: 24 fő.

Nagykanizsán, a MGE Zalai Csoportjával közösen szervezték a VI. Geotudományi Ankétot a kollégák.
Ennek célja és címe A legújabb hazai geotudományi munkák bemutatása. A résztvevők száma: 88 fő.

Észak-magyarországi Területi Szervezet
Rendezvények:
1. „A szén jövője” közös rendezvény az MTA MAB Földtudományi Munkabizottságával. A fő téma a

Föld és a Reneszánsz Évében a szén reneszánsza volt. A résztvevők száma: 18 fő.
2. „Földtan a hazai felsőoktatásban” Telkibánya, Ifjúsági tábor, konferencia és terepbejárás. 
3. Szent-Iván napi vacsoraesten (immár negyedik alkalommal került megrendezésre) a területi szervezet

jubiláns tagjait (Encsy György, Radócz Gyula, Hermesz Miklós, Sántha Pál, Egerer Frigyes és Mészáros
Zoltán) köszöntötték. A résztvevők száma: 33 fő.

4. „Éleslövészet” — gyakorlat az iparban. A geológusmérnök szakirány hallgatóinak beszámolója a
nyári gyakorlaton szerzett tapasztalatokról. A résztvevők száma: 14 fő.

5. A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara közösen a Magyarhoni Földtani Társulattal két
nagy regionális, ill. országos megmérettetést szervezett:

— 2006–2007. Mindennapjaink energiája, ill. 
— 2007. november 9–10. I. Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia.
6. „Vidám év végi felsőoktatási kutatási nap” című rendezvényen komoly „tudományos értekezések”

hangzottak el. A résztvevők száma: 19 fő.

Közép-és Észak-Dunántúli Területi Szervezet
A Területi Szervezet 2007. évi „működését” nagyban befolyásolta a földtani intézményrendszer átala-

kítása. A korlátozott lehetőségek ellenére — társszervezőként — megrendezték az V. Díszítőkő Konferenciát
Székesfehérváron. 

A második félévben két rendezvényük volt: A már hagyományosnak mondható Balaton-felvidéki föld-
tani kirándulások sorában ezúttal a festékföldek voltak a célkeresztben. A résztvevők száma: 17 fő. Az évzáró
klubnapot december 13-án, csütörtökön rendezték meg.

A Területi Szervezet székhelye gyakorlatilag megszűnt, hiszen a Veszprém Malomkő út 3. alatti iroda-
helyiségből a Bányakapitányság székházába költözött a volt MGSZ Területi Hivatala. 

Szakosztályok jelentései
Agyagásványtani Szakosztály

2007-ben a Szakosztálynak 3 rendezvénye volt:
1. A hazai vörösagyagok jellemzése.
A Magyar Agrártudományi Egyesületek Talajtani Társaság Talajásványtani Szakosztályával közösen

került megrendezésre. A rendezvényen az északkelet- és a délnyugat-magyarországi vörösagyag-előfor-
dulások kutatása kapott nagyobb figyelmet. Ugyanott könyvismertetés is elhangzott, Nemecz Ernő:
Ásványok átalakulási folyamatai talajokban. Az Akadémiai Nívódíjas munkáról, maga a szerző számolt be.
A résztvevők száma: 47 fő.

2. Az üledékes kőzetek agyagásvány-kutatásának újabb hazai eredményei. 
Összesen 4 előadásra került sor. A résztvevők száma: 19 fő.
3. 2007-es őszi konferencialevelek — avagy merre haladt a világ 2007-ben? 
Az Ásványtan-geokémiai Szakosztállyal közösen került megrendezésre A beszámolók közül kettő szólt

kifejezetten agyagásványtani rendezvényről, egyrészt a beszámoló az EURO-CLAY 2007-ről (Aveiro, július
22–27.), másrészt a Spanyol Ásványtani Társaság 27. Konferenciájáról (Jaén, szeptember 11–14.).

Ásványtan-Geokémiai Szakosztály
A 2006-os tisztújítás után az új vezetőség úgy döntött, hogy a szakosztály működésének súlypontját olyan

— legalább részben Budapesten kívül tartandó — rendezvényekre helyezi át, amelyek az előadások témája
és nagyobb száma révén több résztvevőt vonzanak, és ezért, valamint az intenzívebb szakmai együttlét miatt,
nagyobb hatást is érhetnek el.

Ennek megfelelően 2007-ben két „nagyrendezvényt” tartottak. Emellett öt olyan szakosztályülésre került
sor, melynek szervezésében a szakosztály is részt vett. többnyire „hagyományos” partnereinkkel, az Agyag-
ásványtani, illetve a Tudománytörténeti Szakosztállyal együtt. 

A rendezvények közül több is Budapesten kívül zajlott, így a két „nagyrendezvényből” a 2006-os Nano-
ásványtani Ankét utódaként megrendezett Téli Ásványtudományi Iskola Balatonfüreden került

Földtani Közlöny 138/2 (2008) 123



megrendezésre. Az „Az ásványok és az ember a mai Magyarország területén a XVIII. század végéig —
Fókuszban az ásványi anyag” előadóülés pedig Miskolcon volt. Kiemelendő még, hogy a negyedik egymást
követő évben került sor az „őszi konferencialevelekre”, vagyis a nemzetközi és hazai szakmai konferenciákon
részt vett kollégák beszámolójára a rendezvényeknek szakterületünkre vonatkozó legfontosabb tanulságairól
és tapasztalatairól. Sajátos színfoltot jelentett a szakosztály programjában a „Képes kövek” című kiállítás
után a Magyar Természettudományi Múzeumban tartott előadás.

A 2007-ben a szakosztály égisze alatt (is) tartott rendezvények száma (7) az utóbbi évek átlaga körüli volt,
de az előadások száma és a látogatottság azt jóval meghaladta, mivel a „nagyrendezvények”, a Sztrókay
Kálmán és Tóth Mike tiszteletére megrendezett jubileumi ülés, valamint a kiállítás megnyitóhoz kapcsolódó
rendezvény is sok érdeklődőt vonzott.

A szakosztály látja el a tág értelemben vett ásványtan-tudományterület nemzetközi képviseletét a Nem-
zetközi Ásványtani Szövetségben (IMA) és az Európai Ásványtani Unióban (EMU). Mindkét nemzetközi
szervezettel 2007-ben is tartották a rendszeres kapcsolatot. A 2010-es IMA konferencia előkészítése kere-
tében az év során két nemzetközi előkészítő megbeszélést is tartottak.

Geomatematikai Szakosztály
A Szakosztály a 2007-ben is megrendezte a Geomatematikai ankétot, Mórahalmon. 
Az ankét a geomatematikai problémák, megoldások és alkalmazásokon túl magában foglalt több

térinformatikai előadást is a környezetvédelemből és a földtudományokból. Külön örvendetes tény, hogy
számos előadás hangzott el szegedi és budapesti egyetemi és PhD-s hallgatóktól. A résztvevők száma: 86 fő.

A Szakosztály honlapját átköltöztette a http://www.smartportal.hu/geomatematika cím alá, egy új
honlapra. (Mivel ennek működésével elégedettek voltunk a Társulati honlap is erre a portálra került.) Az
utóbbi időben a portál látogatottsága megnőtt, egyre népszerűbb, köszönhetően valószínűleg a Tudás-
bázisnak, aminek legfontosabb része a geomatematikai szótár. 

A szakosztály a jövőben is szeretné fenntartani a Journal of Hungarian Geomathematics internetes
szakmai folyóiratát. Annak ellenére teszi ezt, hogy úgy tűnik nehéz kollégáink egy részével elfogadtatni az
internetes folyóirat tényét. A lap ismertségét és elismertségét jelentős mértékben és gyorsan növelné, ha az
egyetemek doktori iskolái elfogadnák az ott megjelenteket publikációként. A lap a magas szakmai követel-
ményeknek képes megfelelni. Az angol nyelv pedig lehetővé teszi, hogy a közép-európai térség egyik jelen-
tős szakmai folyóiratává nője ki magát. E pillanatban úgy tűnik, hogy határainkon túl nagyobb megbe-
csülésnek örvend, mint idehaza. Ennek megváltoztatása napjaink feladata.

Örvendetes hírt kell bejelentenünk, a Geomatematikai Szakosztály többéves tevékenységét a Nemzetközi
Geomatematikai Szövetség (International Association of Mathematical Geology) azzal jutalmazta, hogy
2010-ben Magyarország rendezheti az éves 300-400 fős konferenciáját. (Tehát, Magyarország, Budapest is
felsorakozott Berlin, Liege, Beijing sorába.)

Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály
A szakosztály vezetősége a hagyományos kéthavonkénti vezetőségi üléseken megbeszéltek szerint

irányította a szakosztály munkáját. A tavalyi évben ezen alkalmak többször kötődtek időnként angol nyelven
és szinkrontolmácsolással zajló rendezvényeinkhez. Az aktuális szakmapolitikai kérdések megbeszélése
mellett továbbra is ezeken állítottuk össze az előadóülések és munkahely-látogatások programjait.

Rendezvények:
Nagy rendezvény: 3 alkalommal, 72 előadással, 435 fő összlétszámmal (ebből 52 fő társulati tag).
Díszítőkő Konferencia, Geotechnika 2007., Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2007.
Előadó és vezetőségi ülés: 12 alkalommal, 13 előadással, 138 fő részvételével.
Munkahely-látogatás: 2 alkalommal, 38 fő részvételével.

Oktatási és Közművelődési Szakosztály
A szakosztály feladatai között szerepelt: a felsőoktatási fórum szervezése, egyetemek közötti

átjárhatóság, külföldi részképzési lehetőségek vizsgálata, diploma utáni továbbkövetés, középiskolai tanárok
továbbképzése, középiskolákban választható tárgyak oktatása. A közművelődéssel kapcsolatos tevékenység:
népszerűsítő rendezvények szervezése, brosúrák kiadása, iskolai csoportok fogadása az egyetemeken,
gyűjtemények, tablók felajánlása iskoláknak, geológiai vetélkedők szervezése, kiállításokról, múzeumokról
ismertetők terítése. 

1. A Tokaji Ferenc gimnáziumban 18 db nagyméretű poszterből, valamint kőzetanyagból álló földtani
ismeretterjesztő kiállítást állítottak össze, mely egy egész folyosóra kiterjed, és állandó kiállításként üzemel.

2. „Földtan a hazai felsőoktatásban” – II. fórum és terepbejárás.
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3. Együttműködési megállapodást kötöttek az Erdei Iskolák Szövetségével, melynek keretében földtani
terepi programokat állítottak össze, és ajánlottak fel általános iskolák számára. 

4. Augusztusban csatlakoztak az Élet és Tudomány földtani vetélkedőre való felhívásához, és két veze-
tőségi taguk vállalt terepi programvezetést, ismeretterjesztő cikk megírását, illetve kiállítás megrendezé-
sében való részvételt.

5. Novemberben került sor a márciusban meghirdetett I. Országos Középiskolai Földtudományi Diák-
konferencia megrendezésére. A konferencián 4 szekcióban 47 előadás hangzott el, az előadások kivonatai
egy konferenciakötetben jelentek meg.

6. Decemberben szervezték a „Földtani ismeretterjesztés története” című konferenciát és előadás
keretében ismertették az szakosztály történetét, célkitűzéseit és tevékenységét.

Őslénytani-Rétegtani Szakosztály
A szakosztály vezetése immár tizedik alkalommal rendezte meg az Őslénytani Vándorgyűlést. A

jubileumi rendezvénynek a közelmúltban új, végleges helyére költözött Föld- és Őslénytárral büszkélkedő
Magyar Természettudományi Múzeum adott otthont. Az idén két külföldi meghívott vendégelőadó is tartott
előadást: Ioan Bucur kolozsvári professzor, aki éveken át a Romániai Őslénytani Társaság elnöke volt, és
Wolfgang Kiessling, a Berlini Természettudományi Múzeum munkatársa. A hagyományoknak megfelelően
a programban szerepelt a nagyközönség számára is meghirdetett ismeretterjesztő előadás: Ősi Attila dél-
amerikai expedíciós beszámolója a szomszéd teremben kiállított argentínai dinoszauruszokhoz is kap-
csolódott. A két előadási nap közé ékelt terepbejáráson hat különböző, a főváros közelében, illetve a
Dunakanyarban található, őslénytani-rétegtani szempontból jelentős szelvényt vagy lelőhelyet kerestek fel a
résztvevők. A 10. Vándorgyűlés alkalmából az eddigi évek terepbejárásainak kirándulásvezetőit önálló
kötetbe szerkesztve adta ki a Hantken Kiadó.

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a vezetőség 2007-ben is díjazta a legjobb diákelőadókat, ill. a
legszínvonalasabb posztereket, bemutató résztvevőket. 

A szakosztály tagjai számára sikerült lehetőséget biztosítanunk arra, hogy az elmúlt évek egyik leg-
izgalmasabb őslénytani leletanyagát, a bükkábrányi mocsáriciprus-erdőt eredeti lelőhelyén tekinthesse meg.
A hirtelen lehetőség gyors szervezést igényelt; ennek és a bánya — konkrétan Szomor László igazgató úr —
részéről megnyilvánuló segítőkészségnek az eredményeképpen csoportunk július 24-én lejutott a feltárásba.
A kollégák visszajelzései alapján a páratlanul érdekes leletegyüttes megtekintése messzemenően sikeres
programnak bizonyult.  

Tudománytörténeti Szakosztály
Az egyik, ha nem a legaktívabb szakosztály januárban tartott Emléknapot, a 225 éve kezdődött dorogi

bányászat hajdani művelőinek tiszteletére.
Az OMBKE TB dorogi szervezettel, a dorogi Művelődési Házzal közösen rendezett emléknapon előadá-

sok hangzottak el végül az emléknap a Bányász-emlékház és Ásványmúzeum megtekintésével zárult. A
résztvevők száma: 34 fő.

Emlékülés: Dr. Székyné Dr. Fux Vilma professzorasszony elhunytának első évfordulóján
Szent György-napi Bauxittalálkozó, a magyar bauxitbányászat története.
Közös rendezvény az Országos Műszaki Múzeumok Alumíniumipari Múzeumával, Székesfehérvár,

Alcoa-Köfém Oktatási-Közművelődési Klubház. A résztvevők száma: 59 fő.
Előadóülés a százéves tudósaink emlékére: Kretzoi Miklós, Szentes Ferenc, Lengyel Endre. A résztvevők

száma: 17 fő.
Előadóülés, a felfedezés napjára emlékezve — visszatekintés a 70 éves magyar kőolaj történetére. A

résztvevők száma: 11 fő.
Emlékülés: Sztrókay Kálmán professzor 100. születésnapja alkalmából.
Közös rendezvény az Ásványtan-geokémiai Szakosztállyal és az ELTE geológus, fizikus és geofizikus

diákköreivel. A résztvevők száma: 33 fő.
Emlékülés: Tóth Mike halálának 75. és a „Magyarország ásványai” című kötete megjelenésének 125.

évfordulója alkalmából.
Közös rendezvény az Ásványtan-geokémiai Szakosztállyal, a MÁFI-val és a Viski Károly Múzeummal,

Kalocsa, VKM.
Tóth Mike sírjának megkoszorúzása a kalocsai temetőben. A résztvevők száma: 42 fő.
Kétnapos előadássorozat a magyar nyelvű földtani ismeretterjesztés múltjáról és jelenéről (ankét számos

társszervezettel együttműködésben). A résztvevők száma: 38 + 35 fő.
A „Képes kövek” című kiállítás megnyitása és szakelőadás.
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Közös rendezvény az Ásványtan-geokémiai Szakosztállyal és a Magyar Természettudományi Múze-
ummal.

Arnóth József (Josef Arnoth): Ásványok és kinyilatkoztatás (A kristályok ősformái, ősalakja és ősképe).
A résztvevők száma: 90 fő.

Bizottságok
Alapszabály és Ügyrendi Bizottság: A Szepesházi-féle adomány ügyrendjével foglalkozott az elmúlt

évben, az alternatívákat az Elnökség elé terjesztették, döntés után, a következő Választmányi ülés fog
foglalkozni a témával.

Ellenőrző- és a Gazdasági Bizottság: nemsokára ők is beszámolnak.
Fegyelmi és Etikai Bizottság: Nem kellett összeülnie.
Földtani Közlöny Szerkesztőbizottsága:A kedves megjelentek kézbe vehették Földtani Közlönyt, új

formában, várjuk a visszajelzéseket. A Közlöny kísérleti jelleggel Interneten, „on-line” elérhető lesz 2008-
ban. 2003-ig visszamenően minden cikk felkerül a honlapra PDF formátumban, ugyanakkor 2009-től a
Közlöny csak az előfizetők részére lesz on-line elérhető.

Nemzetközi kapcsolatok
A az EMT-vel kötött hivatalos együttműködési megállapodás 2007-ben is működött, a IX. Bányászati–

Kohászati és Földtani Konferencián, Búzásifürdőn plenáris előadással vettünk részt, továbbá társulatunk
szép számban képviseltette magát a szekcióüléseken is.

Hasonlóan szép számban és számos előadással képviseltük magunkat a IX. SZFGT-on Csíkszeredán,
amelyet ez alkalommal is a Sapientia Tudományegyetemen szerveztek. 

A Mészáros Miklós emléknapot Kolozsváron decemberben rendezték és két volt tisztségviselő, a hajdani
erdélyi professzor barátai képviselték a Társulatot.

Amint már említettem, az Ásványtan-Geokémiai szakosztály látja el a tág értelemben vett ásványtan
tudományterület nemzetközi képviseletét a Nemzetközi Ásványtani Szövetségben (IMA) és az Európai
Ásványtani Unióban (EMU). Mindkét nemzetközi szervezettel 2007-ben is tartották a rendszeres kap-
csolatot. A 2010-es IMA konferencia előkészítése keretében az év során két nemzetközi előkészítő meg-
beszélés történt.

Rendeztük a nemzetközi tagdíjtartozásokat, jelenleg semmiféle tartozásunk nincs.

Tisztelt Közgyűlés!

Végül, hálásan köszönöm a területi szervezetek és a szakosztályok tisztségviselőinek az együttműködést.
Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy az elmondottak mögött ott van a titkárság működését éjt nappá téve
biztosító Zimmerman Katalin ügyvezető titkár, aki azóta nyugállományba vonult, de nem szakadt el a
Társulattól. Köszönet illeti Krivánné Horváth Ágnes ügyvezető igazgatót, aki empatikusan átvette és viszi
tovább a lángot. Nem feledkezhetünk meg Kopsa Gabriella általános ügyintézőnkről sem, aki lelkiisme-
retesen pontosan végzi munkáját. Tehát, köszönet a Titkárságnak, akik nélkül ez a beszámoló sem jöhetett
volna létre, további jó munkát és jó szerencsét kívánok nekik.

Visszakanyarodva a beszámolóm elején említettekre: az egymás iránti felelőségen túl, látnunk kell, hogy
közösség vagyunk. Tegyünk egymásért, társainkért, hogy „a Lélek szerinti új élettel szolgáljunk [..]” 
(Róm. lev. 7,6)

UNGER Zoltán
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Az 1997. évi CLVI. tv. 19. § (1) bekezdése alapján „a közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló
jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni”. A jelentés tartalmát tv. 19. § (3) bekez-
dése határozza meg.

A beszámoló ennek megfelelően készült:

Számviteli beszámoló

A 8/1996. (124) Kormányrendelet előírásai szerint a 2007. gazdálkodási évről egyszerűsített éves
beszámolómérleget és eredménykimutatást készítettünk. Ezek a közhasznúsági jelentés mellékletei.

Tartós adományozásra szerződéskötés nem történt.
Két főfoglalkozású dolgozó (ügyvezető titkár, és általános ügyintéző) mellett 2007. május 1-től belépett

az új ügyvezető igazgató, majd december 11-vel nyugállományba vonult az ügyvezető titkár.

Költségvetési támogatás felhasználása és a vagyon felhasználásával kapcsolatos
kimutatás, a célszerinti juttatások kimutatása

Költségvetési támogatás felhasználása:
Az adófizető állampolgárok egy része a személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásakor a Magyar-

honi Földtani Társulatot jelölte meg kedvezményezettként, ez az összeg 2007-ben 778 000 Ft volt. A
támogatást a Társulat Hírlevelének előállítására, postaköltségére, szaküléseink költségeire fordítottuk.

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás eFt-ban:

Bevételek eFt-ban:

A Magyarhoni Földtani Társulat, mint kiemelkedően közhasznú szervezet
2007. évi tevékenységéről szóló
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Kiadások eFt-ban:

Célszerinti juttatások kimutatása:
Tudományos tevékenység:

Lapkiadásra fordított összeg: 2 599 823,- Ft

Kimutatás a közhasznú célra kapott támogatásokról:
Az adók 1%-ából származó költségvetési támogatás 778 000,- Ft
Központi költségvetési szervtől kapott támogatás 500 000,- Ft
Elkülönített állami pénzalaptól 900 000,- Ft
Egyéb jogi személyektől 19 850 000,- Ft
Magánszemélyektől 35 000,- Ft

A támogatást támogatóink mindegyikétől a Társulat Alapszabályában rögzített tevékenységének műkö-
dési költségeihez való hozzájárulásként kaptuk. Ezen belül egyes esetekben meghatározott cél meg-
jelölésével:

KPI Filmklip 15 000 000,- Ft
MOL Nyrt. (Földtani Közlöny) 2 500 000,- Ft
MOL Nyrt. (rendezvény) 1 000 000,- Ft
TXM Kft. (rendezvény) 800 000,- Ft

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások

A Magyarhoni Földtani Társulat vezető tisztségviselői 2007. évben célszerinti juttatásban nem része-
sültek.

Beszámoló a közhasznú tevékenységről

A) Tudományos tevékenység, kutatás (3)
A Társulat alaptevékenysége, hogy a földtan területén az új kutatási eredmények bemutatása érdekében

szaküléseket, vitaüléseket, konferenciákat szervez, szakosztályokat, területi szervezeteket működtet. Ezeket
a programokat a kéthavonta megjelenő Hírlevelünkben és a honlapunkon folyamatosan tesszük közzé.
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Néhány kiemelés a 2007. évi nagyrendezvényekből:

B) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (4)
2007. március 30–31. Bakonybél adott otthont a XXXVIII. Ifjú Szakemberek Ankétjának, amelyen

hagyományosan fiatal geológus és geofizikus hallgatók és szakemberek vesznek részt. Összesen 35 előadás
hangzott el, 9 fiatal pedig poszterelőadást mutatott be. A rendezvény évek óta egy előadói verseny is, amely
elméleti, gyakorlati és poszterszekcióban zajlik.

Az alábbi fiatal tagtársaink értek el helyezést:
Elméleti kategóriában:

II .  d í j :  KISS GABRIELLA (ELTE FFI Ásványtani Tsz.): Párnalávák fáciesei és fluid-kőzet kölcsönhatás a
Darnó-zóna szubmarin vulkanitjaiban. 
Gyakorlati kategóriában:

I .  d í j : TÓTH EMŐKE, SZINGER BALÁZS (ELTE FFI Őslénytani Tsz):  Mikro-CT alkalmazása, mint új lehe-
tőség az őslénytani kutatásban.  

I I I .  d í j : JAKAB ANDREA (Mecsekérc Zrt.): Geotechnikai dokumentálás és a JointMetriX3D használata
a vágatban az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének prog-
ramján belül. 
Poszter kategóriában:

II .  d í j :  DÉGI JÚLIA (ELTE FFI Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium): Informatikai problémák a
xenolitkutatásban — GRANULIT: az egységes adatbázis építése. 

Közönségdí j :  LUKÁCS ADRIENN, BŰDI NORBERT, PIKHELY VIKTÓRIA (ME Műszaki Földtudományi
Kar): Őslénytani együttesek méreteloszlásának vizsgálata a mulató-hegyi (Magyarvalkó, Erdély) Nummu-
lites perforatus-populáció példáján. 

MÁFI különdí j :  
RABI MÁRTON (ELTE FFI Őslénytani Tsz.): Késő-oligocén (egri) ragadozó emlősök Máriahalomról

(Zsámbéki-medence, Mányi Formáció). 
ANGYAL ZSUZSANNA, MAROSVÖLGYI KRISZTINA, KONC ZOLTÁN (ELTE FFI Környezet- és Tájföldrajzi Tsz.,

ELTE Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ, ELTE FFI Litoszféra Fluidum Kutató Labora-
tórium): Erőművi salakmeddők vizsgálata másodlagos nyersanyagként történő hasznosítás szempontjából. 
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MFT különdí j : MAKÁDI LÁSZLÓ (ELTE FFI Őslénytani Tsz.): Scincomorpha gyíkok a felső-kréta
Csehbányai Formációból (Iharkút, Bakony). 

TXM kf t .  különdí j : TÓTH EMŐKE, SZINGER BALÁZS (ELTE FFI Őslénytani Tsz.): Mikro-CT alkalma-
zása mint új lehetőség az őslénytani kutatásban. 

MFT If júsági  Alapí tvány különdí j :
SZEKSZÁRDI ADRIENN (ELTE Kőzettan-Geokémiai Tsz.): Tokaji-hegységi limnokvarcit-limnoopalit

pattintott kőeszközök és nyersanyagok előfordulása, petrográfiai és geokémiai vizsgálata. 
SÁGI TAMÁS, KISS BALÁZS (ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tsz.): Pleisztocén vulkanikus üledék a

Kárpát-medencében. 
KISS BALÁZS, SÁGI TAMÁS (ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tsz.): A Bagi Tefra geokémiai vizsgálata:

következtetések a vulkáni üledék származására. 
LUKÁCS ADRIENN, BŰDI NORBERT, PIKHELY VIKTÓRIA (ME Műszaki Földtudományi Kar): Őslénytani

együttesek méreteloszlásának vizsgálata a mulató-hegyi (Magyarvalkó, Erdély) Nummulites perforatus-
populáció példáján 

Társulatunk Ifjúsági Alapítványa 2007.  május 10-én GEOBÖRZE címmel cégbemutatót és konzul-
tációt szervezett. A GEOBÖRZE célja a geo-szakirányokon jelenleg képzésben résztvevő diákok, illetve a
már diplomával rendelkezők megismertetése a geológia és a geofizika területén tevékenykedő vállal-
kozókkal, az állások és munkák jellegével. Lehetőséget adtunk cégeknek, hogy előadás, poszter és kiállítás
formájában megismertessék tevékenységüket. A résztvevő fiatalok pedig információt kapjanak az elvárá-
sokról, a különböző területeken meglévő lehetőségekről. Ezen a rendezvényen mutattuk be a megváltozott
egyetemi képzési struktúrát (BSc, MSc rendszer) is. Így a cégek is betekintést kaptak a jövő generációinak
szakmai képzésébe.

Az Oktatási és Közművelődési Szakosztályunk (OKSZ) ez évi tevékenységei, programjai
Földtani ismeretterjesztő kiállítás összeállítása a Tokaji Ferenc Gimnáziumban. A 18 db nagyméretű

poszterből, valamint kőzetanyagból álló tárlat állandó kiállításként üzemel.
Május 4–5-én második alkalommal szervezte meg Telkibányán a felsőoktatási találkozót, ahol a meg-

előző évben indult BSc képzés tapasztalatait osztották meg a felsőoktatási intézmények oktatói. A konfe-
rencián szlovákiai és romániai egyetemek képviselői is tartottak előadást.

Júniusban Társulatunk együttműködési megállapodást kötött az Erdei Iskola Egyesülettel, melynek
keretében földtani terepi programokat állítottunk össze, és ajánlottunk fel általános iskolák számára. A terepi
programok helyszíne Sopron, Veszprém, Pécs és Miskolc környéke, a vezetést fiatal oktatók és doktoran-
duszok vállalták.

Augusztusban csatlakoztunk az Élet és Tudomány földtani vetélkedőre való felhívásához, és két veze-
tőségi tagunk vállalt terepi programvezetést, ismeretterjesztő cikk megírását, illetve kiállítás megrendezésé-
ben való részvételt.

November 9–10-én tartotta az OKSz az I. Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciát.
A rendezvényt a társszakmai szervezetek is támogatták. A kétnapos konferencia a Miskolci Egyetemen zaj-
lott, 4 szekcióban 47 előadás hangzott el, az előadások kivonatai konferenciakötetben jelentek meg.

November 13–14-én Társulatunk Tudománytörténeti Szakosztálya megtartotta a „Magyar nyelvű
földtani ismeretterjesztés múltja és jelene” című konferenciát.

C) Környezet- és természetvédelem (8–9)
A Társulat tevékenységére általánosan jellemző a környezettudománnyal és természetvédelemmel kap-

csolatos tevékenység, amelyet a szakosztályainkban és a területi szervezeteinkben folyó munkák igazolnak.
Január  29-én előadóülésen foglalkoztunk a földtani környezet, és a felszínalatti vizek kármentesítési

lehetőségeivel.
Február  6–7-én Kisteleken társrendezőként tartottuk a III. Geotermia konferenciát. A konferencia az

ország geotermikus adottságainak, kitermelési lehetőségeink bemutatásáról, a geotermikus rendszerek
típusairól, hazai alkalmazási területeiről és kihasználási lehetőségeinek tapasztalatairól, gazdaságosságá-
nak, hatékonyságának fokozásáról, valamint a jogi szabályozások és támogatások rendszerével foglalkozott. 

Május 30–31-én Tengelicen megtartott Földtani Veszélyforrások konferencián a szakembereken
kívül az önkormányzatok vezetői és az Önkormányzati és Településfejlesztési Minisztérium munkatársai
együtt gondolkodtak a földcsuszamlások, az alápincézett területek, a partfalleszakadások előrejelzésének,
ill. elhárításának lehetséges módozatairól.

Közhasznúsági jelentés130



D) A határon túli magyarokkal kapcsolatos tevékenység (13)
Ez irányú tevékenységünk 2007-ben több területen valósult meg. 
Március  29–ápri l is  1. Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Bányászati–Kohá-

szati és Földtani Szakosztálya által szervezett IX. Bányászati–Kohászati és Földtani Konferencián Búziás-
fürdőn plenáris előadással vettünk részt.

A május 4–5-én Telkibányán megtartott Földtan a hazai felsőoktatásban c. konferencián szlovákiai és
romániai egyetemek képviselői is tartottak előadást.

Október  26–27-én a IX. Székelyföldi Geológus Találkozón Csíkszeredán előadásokkal vettünk részt.
A találkozó célja fórumot teremteni a székelyföldi és az innen elszármazott, illetve a magyarországi és más
államokbeli magyar szakembereknek a találkozásra és tapasztalatcserére; lehetőséget kínálni azoknak a
szakembereknek a bemutatkozásra, akik a Székelyföld geológiájával is foglalkoznak; alkalmat adni a fiatal,
kezdő szaktársainknak a bemutatkozásra; előmozdítani a kapcsolatépítést régiók, szakterületek között.

December 1-én tagjaink részt vettek a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem által szervezett
Mészáros Miklós emlékkonferencián.

A Közhasznúsági jelentést a MFT Elnöksége 2008. március 6-i ülésén elfogadta. A Közgyűlés elé
terjeszthető.

Budapest, 2008. március 6.
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