
Tisztelt Kollégák!

Hölgyeim és Uraim!

Tisztelettel és kollegiális szeretettel köszöntöm tagságunkat. Köszönöm minden résztvevőnek, hogy
megtisztelte közgyűlésünket. Külön köszöntöm tiszteleti tagjainkat, a mai „Víz Világnapja” alkalmából
hidrogeológus kollégáinkat, és nem utolsó sorban a körünkben megjelent rokon- és testvérszervezetek
tisztségviselőit, képviselőit.

***

Tisztelt Kollégák!

A tisztújító közgyűlésünk óta eltelt egy évről, célkitűzéseinkről, az elnökség munkájáról, az elért ered-
ményekről és a még előttünk álló tennivalókról szeretnék rövid áttekintést adni. Részletes elemzést a Főtitkár
Úrtól, a Gazdasági Bizottságtól és az Ellenőrző Bizottságtól hallhatunk. A magam részéről csupán a
Társulatot érintő legfontosabb stratégiai kérdésekre fogok szorítkozni.

Az idén 165. évébe lépő Társulatunk irányítását tavaly márciusban a Ti bizalmatok révén átvevő új
elnökség egy jól működő, tudományos rendezvényekben gazdag, tagjai által szeretetnek és megbecsülésnek
örvendő szakmai civil szervezetet örökölt. Ugyanakkor a tagság többsége részéről a választási folyamatban
már korán megfogalmazódott az igény, hogy az új elnökségnek más feladatokat is fel kell vállalni, paradig-
maváltást kell kezdeményezni annak érdekében, hogy a megszokott támogatások csökkenése, a társadalom
részéről a földtani kutatások, a bányászat iránt megmutatkozó közöny, értetlenség és olykor ellenséges
hangulat kereszttüzében is a Társulat továbbélését, fejlődését biztosítsa. Ennek jegyében bővítettük az
elnökség létszámát és fordultunk nagy erőkkel a gyakorlati földtan, a bányászat újraéledő igényei és a civil
szféra megnyerésének elodázhatatlan feladatai felé. Elnöki programom és annak megvalósítását elősegítő
taktikai eszközök is ezt a célt szolgálták. 

A következő fő célokat tűztük ki magunk elé:
1. Meg kell őrizni a Társulat működőképességét, előteremteni az ehhez szükséges anyagi forrásokat.
2. Fenn kell tartani a megszokott, magas szintű tudományos rendezvények számát és színvonalát.
3. Az immár egyetlen magyar nyelvű szakmai folyóiratunk a Földtani Közlöny kiadását és folyama-

tosságát biztosítanunk kell.
4.  Erősíteni kell a PR tevékenységet a társadalom felé, szövetségeseket kell megnyerni érdekérvényesítő

képességünk növelése érdekében.
5. A magyar szakmai nyelv megóvása mindennapos feladattá nemesedjék.
6. Szerény eszközeink révén is támogassuk fiatal kollégáink érvényesülését és szakmai fejlődését.
Örömmel jelenthetem, hogy a célok és eszközök összetett és sokszor csak a személyes kapcsolatok segít-

sége révén érvényesülő hatásai kézzelfogható eredményeket hoztak. Megszilárdítottuk anyagi bázisunkat,
növeltük támogatóink számát, amelyek révén nemcsak pénzhez, de szakmai és erkölcsi értelemben is
értékelhető többlettőkéhez jutottunk. Ezek az eredményeink nem jelentik azonban, hogy kényelmesen hátra-
dőlhetünk, mert irodánk fenntartásához, a Közlöny kiadásához, rendezvényeink számának és színvonalának
megőrzéséhez folyamatos bevételnövelő küzdelmet kell vállalnunk. 

Természetesen ahogy az ember, úgy a Társulatunk sem csak anyagi táplálékkal él. Éppen ezért másik
fontos stratégiai célunk eléréséhez rokon- és testvérszervezetekkel a földtudományok, a bányászat és ezek
intézményei területén szövetségeseket, partnereket kerestünk és nyertünk meg annak érdekében, hogy a
Magyarhoni Földtani Társulattal együttműködési megállapodásokat kössenek. A mai napig 19 megálla-
podást kötöttünk és minden aláíró szervezet örömmel és saját érdekeit is felismerve csatlakozott hozzánk egy
a jelenleginél sokkal hatékonyabb, és a társadalom, valamint a mindenkori kormányzat felé is megjelenítendő
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új civil, földtudományi érdekképviselet létrehozása céljából. Az ügy komolyságát partnereink többsége az
aláírási ceremóniák ünnepélyes megrendezésével emelte ki. Ezek az alkalmak jó lehetőségét adták Társu-
latunk tevékenysége köré felépítendő marketing és kommunikációs offenzíva megalapozásának is. Több
alkalommal sajtónak adott nyilatkozatokkal erősítettük ismertségünket. 

Ez a folyamat a jövőnket tekintve meghatározó jelentőségű, különösen annak a ténynek az árnyékában,
hogy korábbi ernyőszervezetünk a MTESZ felszámolást kezdeményezett maga ellen anyagi csődje és
morális leépülése következményeként.

Az anyagi és szervezeti, együttműködési talapzatunk szilárdítása mellett természetesen nem feled-
keztünk meg küldetésünk legfontosabb eleméről a magas színvonalú szakmai munka folytatásáról, sőt
lehetőségeink szerint bővítéséről sem. Kimagasló eredményeket elérő tagtársaink munkáját az elmúlt évben
állami kitüntetésekkel jutalmazták. Ezekről részletesebben a főtitkári jelentésben hallhatunk. 

Külön kell foglalkozni a Társulat életében is újszerű rendezvénnyel, amelyet most, február 21-én az
MFGI-ben, az MBFH-val közös szervezésben tartottunk a magyarországi bányászat megújulását meg-

alapozó háromrészes földtani kutatási ankét sorozat első rendezvényeként „Az ásványvagyon minősítés,
értékelés és gazdálkodás” címmel.

A rendezvény a vártnál is nagyobb sikert aratva, 165 résztvevővel megmozgatta nemcsak a gyakorlati
földtannal, de a bányászattal foglalkozó szakemberek szinte teljes körét, beleértve a bányavállalkozókat is. A
sorozatot júniusban, Pécsett, majd ősszel Miskolcon folytatjuk.

A Földtani Közlöny finanszírozásával és szerkesztésével kapcsolatos kérdéseket mind az elnökség, mind
a választmány is tárgyalta a szerkesztőbizottsággal egyetemben. Egyetértésre jutottunk abban, hogy az
elsősorban magyar nyelvű megjelentetését végső erőnkig biztosítanunk kell. 

Ősszel első ízben összehívtuk az ex elnökök tanácsát, amelyen csaknem minden érdekelt jelen tudott
lenni. A jó hangulatú és gyümölcsöző megbeszélésen a tapasztalt idősebb kollégák számos jó ötlettel és
tanáccsal látták el az elnökséget. 

Az MFGI-ben novemberben először rendeztük meg a Földtudományos Forgatagot. Az intézet átszerve-
zése óta első ízben sikerült közösen egy kimondottan népszerűsítő, a szakmánk, hivatásunk rejtett bugyrait a
nagyközönségnek feltáró, és leginkább a fiatalabb korosztályt bevonó nagysikerű bemutatkozást elérni. A
többezres érdeklődői létszám és a sajtó figyelme is ezt tanúsította. Köszönjük az Intézet vezetésének a
kimondottan együttműködő hozzáállást és támogatást.

Ebben az évben sem szűkölködünk tervekben és már megfogalmazódott programokban. A július elejére
összehívott Vándorgyűlésünk mellett kiemelném az április 25-én Videfalván tartandó koszorúzást, amelyet
a 165. évfordulónk alkalmából tartunk. Ezen részt fognak venni a Szlovák Földtani és Ásványtani Társulatok
elnökei is, akikkel egy hosszabbtávú és folyamatos együttműködést tervezünk elindítani. Ugyancsak ápri-
lisban utazunk az erdélyi Besztercére, hogy az EMT-vel aláírjuk megújított és az összes erdélyi, magyar
gyökerű földtani szervezet képviseletére kiterjedő együttműködési megállapodásunkat. Rendezvényeinkről
részletesebben a Főtitkár Úr fog szólni.

Társulatunk a Magyar ProGeo Egyesület csatlakozási szándéka alapján, elnökségünk és Választmányunk
elfogadó beleegyezésével, új szakosztállyal fog bővülni. Az új szakosztály alapszabályunk szerint folytatja
működését és erősíti szakmánk kapcsolódását a természetvédelem egyre izmosodó területei felé. Kérem,
hogy csatlakozásukat Közgyűlésünk is támogassa és fogadjuk őket szeretettel. 

Társulatunk szolgálatában kimagasló érdemeket szerzett tagjaink munkájának elismerésére új kitüntetések
alapítását is tervezzük. Ezek anyagi alapjait az elnökség meg fogja teremteni. Itt köszönöm meg Dank Viktor ex
elnökünk nagylelkű adományát, amelynek kamatai révén minden tisztújításkor alkalmunk nyílik majd, egy vagy
több, kimondottan a gyakorlati geológiában maradandó érdemeket szerzett kollégánk jutalmazására is.

Kitartó munkát folytatunk Társulatunk arculatának, a szakmai és a civil társadalom felé is megmutatkozó
megjelenési formáinak (jelvény, zászló, roll up, szórólapok stb.) javítására, népszerűsítésére. 

Tisztelt Közgyűlés!

Kedves Kollégák, Barátaim!

Remélem az elhangzottak által sikerült éreztetnem, hogy a Társulat továbbra is dinamikus, magas
színvonalú, a jövőt tekintve is életképes tevékenységet folytat. Tisztségviselői önzetlenül, a legjobb tudásuk
bevetésével dolgoznak, amit ez alkalommal is megköszönök, és hitük, küldetésük szerint mindent
megtesznek a hagyományainkhoz hű, de fejlődésre mindig kész civil szervezeti életünk jobbítása érdekében.

Jelen közgyűlésünkön még ránk váró számtalan feladat elvégzéséhez, az előttünk álló esztendőhöz
kívánok mindannyiótoknak jó egészséget és főleg 

Jó szerencsét!

BAKSA Csaba elnök
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