
Tisztelt Közgyűlés!

Hölgyeim és Uraim!

Kedves Kollégák, Barátaim!

Némi meghatottsággal, de az elvégzett munka jóleső érzésével adunk ma számot az elröppent három év
legfontosabb történéseiről, részletesebben a társulat tavalyi tevékenységéről, eredményeiről. Minden tiszt -
újítás egy mérföldkő, amely alkalmat ad arra, hogy mérleget vonjunk, jó irányba mennek-e a folyamatok,
rendben vannak-e a szeretett közösségünk ügyei, alszik vagy dinamikusan működik-e a tisztikar, elégedett-e
a tagság a rendezvényekkel, milyen az immár 167 éves társulat külső megítélése, arculata, kifejezi-e azokat a
céljainkat és törekvéseinket, amelyeket az elnökség korábban a zászlajára tűzött? 

Az új elnökség megválasztásakor, 2012-ben sok újszerű és még több olyan kötelező feladatot tűzött maga
elé, amelynek elvégzése, eredményes befejezése átgondolt, kitartó és áldozatos munkát kívánt. Ehhez a tevé -
kenységhez nemcsak az elnökség elszántsága, de a teljes tagság aktív támogatása vagy legalább is türelme
elengedhetetlen feltétel volt. Elmondhatjuk, hogy élveztük bizalmat. Sokan, akik segítettek, munkájuk során
lassan megtapasztalták a kézzelfogható eredményeket, és néha megfogalmazták jogos, de segítő szándékú
kritikájukat is. Köszönjük mindazoknak, akik belátva a bizonyos változtatások, gazdasági és kommunikációs
nyitások gyorsításának szükségességét, támogatták munkánkat. Úgy érzem, — de erről majd a jelen tiszt -
újítás során a tagság mond megfellebbezhetetlen véleményt, — hogy van látszata a mögöt tünk hagyott három
év lelkiismeretes munkájának és társulatunk mind gazdálkodását, mind tevé kenységét és szellemiségét
tekint ve jelenleg biztos lábakon áll.

Nem szeretném untatni a tisztelt Közgyűlést részletes visszatekintéssel, hiszen ennek ismertetése részben
a főtitkári beszámoló, részben az egyes szakbizottságok jelentéseinek feladata. Ugyanakkor engedjétek meg,
hogy az általam korábban legfontosabbnak tartott célokról és azok megvalósításáról egy rövidebb, átfogó
áttekintést adjak, annál is inkább, mivel ezzel vonhatom meg elnöki tevékenységem szubjektív mérlegét.

Melyek voltak azok a programpontok, amelyeket prioritásként megjelöltünk? Elsőként patinás szerve -
zetünk társadalmi beágyazódásának, ismertségének, elfogadásának, arculati megjelenítésének és nem utolsó
sorban érdekérvényesítő képességének növelését említhetjük. Ennek elérése érdekében igen sok apró lépést
kellett megtenni, amelynek során vannak mindenki számára már látható és érezhető eredmények, de vannak
permanens munkát igénylő további és el nem hanyagolható feladataink is. Külső megjelenésünk ápolása tük -
re belső értékeink jó részének is, ezért fontosnak tartottuk és tartjuk mai is, hogy tagságunk büszkén lobogtat -
hassa 48-as mintájú, újonnan készítetett selyemzászlónkat, büszkén viselje újratervezett, de jelszavunkat
hűen hordozó jelvényünket, rendezvényeinken megjelenő roll up állványunkat és minden kiadványunkon
megjelenített és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által levédetett logónkat. Mindezen értékek gondo -
zása, — egyebek mellett, mint sajtókapcsolatok, Facebook oldal működtetése — társulati marketing tevé -
keny ségünk részei, amelyek nélkül szürkébbek lennénk és elvesznénk a számtalan civil szervezet alkotta
rengetegben. 

Elnökségi ciklusunknak talán legjelentősebb eredménye kapcsolataink formális kibővítése, együtt -
működési megállapodások kötése minden földtudományi és rokon szervezettel — beleértve állami hivatalt,
kutatóintézetet és egyetemeket is, — amelyek érdekei és működési területe egybeesik társulatunk hosszú
távú szakmai és érdekérvényesítési törekvéseivel. A csaknem harminc aláírt együttműködési megállapodás
mellett, annak mintegy betetőzéseként, tavaly megalakítottuk tíz szervezettel közösen a „Földtudományi
Civil Szervezetek Közösségét”, amelynek fogadtatása a szélesebb szakmai társadalomban egyöntetű
elismerésre talált. Ennek sikere a régi ernyőszervezet MTESZ felszámolása miatt még komolyabb megítélést
és elismerést eredményezhet. Ezen tevékenységünk során átléptünk a határokon is, és erősítettük Kárpát-
medencei kapcsolatainkat. Megújítottuk és kiterjesztettük megállapodásunkat az Erdélyi Magyar Műszaki
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Tudományos Társasággal (EMT) és informális kapcsolatokat ápolunk a szlovákiai és horvát társulatokkal is.
Erősek kapcsolataink az Európai Geológusok Szövetségével (EFG), ahol több tagunk fontos tisztséget tölt
be.

Jelentős eredménynek tarjuk a bányavállalatokkal, egyéb vállalkozásokkal való szorosabb együtt mű kö -
dés kiterjesztését, amelynek során jogi tagjaink és szponzoraink számát az elmúlt választási ciklus alatt nö -
vel ni tudtuk. A kollegiális és személyes kapcsolatok ápolása, a kapcsolati tőke jó értelemben vett kiaknázása
meghozta eredményét. Ezúton is köszönetet mondunk legnagyobb támogatónknak a Molnak és a többi
vállalkozásnak segítő közreműködésükért, társulatunk színvonalas tudományos és ismeretterjesztő rendez -
vé nyei sikeres lebonyolításában vállalt szerepéért.

Gazdasági helyzetünk szilárd alapokon való tartása, bevételeink növelése céljaink, tevékenységünk
megfelelő finanszírozása érdekében az egyik legkényesebb és legfontosabb kérdés. A rövidesen elhangzó
beszámolók erre részletesen kitérnek, de a magam részéről itt szeretnék köszönetet mondani a tagság azon
részének, akik belátva ennek fontosságát elfogadták és támogatták a három éve bevezetett tagdíjrevíziónk
alapelveit, a kötelező tagdíjon felül önkéntes adományokkal segítették fennmaradásunkat és programjainkat,
önzetlen magatartásukkal követendő példát mutattak. Ennek köszönhető az is, hogy felhívásunkra mintegy
féléves adománygyűjtési akcióval és nem kevés munkával helyreállítottuk és felújíthattuk dr. SZABÓ József -
nek, a legnagyobb magyar geológusnak a Nemzeti Sírkertben lévő nyughelyét. A helyreállított mellszobor
eredetijét prof. FARKAS J. György úrnak köszönhetjük, aki SZABÓ József ükunokájaként társulatunknak
ajándékozta SZÉCSI Antal szobrászművész 1895-ben készült eredeti bronz alkotását. (Ő készítette a Baross
téri BAROSS Gábor szobrot is.)

Társulati életünknek rendezvényeink mellett megjelenő, tárgyiasult megtestesítője a 145. évfolyamába
lépett Földtani Közlöny. Ez a kiadvány első megjelenése óta folyamatosan és magas színvonalon gondos -
kodik tagságunk és a magyar geológus társadalom tudományos munkájának és életének megjelenítéséről. Az
egyik legidősebb hazai tudományos folyóiratként ez a kiadvány kiérdemelné a Magyar Értéktárba való
mielőbbi felvételét, amelynek elindításáról gondoskodni fogunk. A folyóirat csaknem összes száma digi -
talizálásának és on-line elérhetővé tételének nagyszabású munkájáról és a már működő rendszerről a tisztelt
tagság már értesült, sokan élvezik is ennek gyümölcseit. Köszönöm azoknak a kollégáknak, külső intézmé -
nyeknek munkáját és segítségét, első helyen CSERNY Tibor főtitkár úrnak elévülhetetlen érdemeit ennek
megteremtésében. Szándékunk szerint a hozzáférés korszerűsítése mellett meg kívánjuk őrizni a szaklap
nyomtatott formában való kiadásának folytonosságát, mert igény van rá és az elektronikus archiválási
biztonsági rendszer még messze nem nyújt olyan hosszú távú dokumentálási lehetőséget, mint a jó öreg
Gutenberg megalkotta módszer. Mindazonáltal eminens feladatunk a szép magyar szakmai nyelv ápolása és
megőrzése, a világirodalmi ismertséget lehetővé tevő idegen nyelvű szakmai cikkek támogatása mellett.
Gondoskodtunk a Földtani Közlöny technikai szerkesztése jobb feltételrendszeréről, a tördelést a titkárság
hatáskörébe vontuk, alkalmas új eszközök és szoftver vásárlása mellett.

A Magyarhoni Földtani Társulat, mint csaknem százhetven éves szakmai civil szervezet a selmeci hagyo -
mányokra építő többi egyesülettel egyetemben nagy gondot fordít a hagyományőrzésre, elődeink emlékének
méltó ápolására és ezeknek mindennapi életünkben való szerves megjelenítésére. Ennek érdekében kutattuk
fel első elnökünknek KUBINYI Ágostonnak tápiószentmártoni sírját, alapítottunk róla elnevezett társulati
kitüntetést, ugyanígy KERTÉSZ Pálnak a Budapesti Műszaki Egyetem volt tanárának emléket állító szak -
osztályi kitüntetést, melyeket most először adunk át arra érdemes, jeles kollégáinknak. Ilyen irányú tevékeny -
sé günket számos megemlékezés, szoboravató, kiadványok, szakestélyek és szakmai kirándulások népszerű -
sége dicsérik.

Tisztelt Közgyűlés!

Kedves Kollégák!

Végezetül hadd foglaljam röviden össze és hívjam fel a figyelmet néhány, a közeli és távolabbi jövőben is
aktuális és nem mulasztható kötelességünkre. A jelenlegi elnökség hároméves munkája mérlegét és
eredményeit áttekintve megállapítható, hogy elindultunk egy járható úton és leraktuk az alapjait az MFT
hosszú távú boldogulásának több rokon szervezettel közösen. Az együttműködések formai részének meg -
felelő tartalommal való kitöltése a következő ciklus(ok) feladata. Kapcsolati rendszerünk kiváló és a többi
szervezet is igényli az együttműködést. Éljünk vele! Ennek folyamatában erősíteni kell a hazai ásványvagyon
kutatásának, kitermelésének és hasznosításának feltételrendszerében mutatkozó hiányos ságok megszünte -
tését, felszámolását. Ankétjainkat, javaslatainkat, tárgyalásainkat ezen nemes és patrióta cél érdekében kell
szolgálatba állítani. Ez mindannyiunk megélhetését is erősen befolyásoló hosszú távú feladat. Még a csak
tudományos kutatással foglalkozó kollégáinké is. Ne tévesszük szem elől! A Mérnöki kamarával a napokban
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történt megállapodásunk, reményeim szerint, megalapozhatja a hivatalos eljárá sok ban jobban bevonható
kompetens személy, azaz akkreditált szakértői tevékenység régóta várt, magasabb szintű elismertetését. Ez
sem lesz egyszerű feladat, de utat mutat szakmai hivatásunk napi elvárásoknak jobban megfeleltethető
alkalmazása felé.

Gazdálkodásunk jelenleg stabil, de bevételeinket tekintve a tagdíjakon kívül semmi egyébre nem számít -
hatunk biztosan. A tagdíjak, beleértve a jogi tagjaink támogatását is, a társulat működtetésére még ma sem
elegendőek. Kötelességünk mind a taglétszámot, mind a jogi tagok számát növelni és nem utolsó sorban
bevételeket hozó rendezvényeket szervezni. Amennyiben a tisztelt tagságnak érdeke és szent kötelessége a
társulat további száz évre való fenntartása és működtetése, úgy tisztelettel és nagyrabecsüléssel kérem, hogy
ne viszolyogjanak, és ne utasítsák el a díjköteles, de magas színvonalú rendezvényeinket. Már bizonyítottuk,
hogy ezekre szükség van, és mindannyiunk érdekeit szolgálják. Pályázatokkal kapcsolatos munkánk, szak -
ér tői segítséggel alátámasztva folyamatos, de ennek sikere, sajnos, nem rajtunk múlik, ennél fogva bizony ta -
lan.

Végezetül köszönöm minden tisztségviselőnek, közvetlen munkatársaimnak, a főtitkár úrnak, a társ -
elnököknek, a titkárságunknak és az önkéntes segítőinknek lelkiismeretes munkáját, ami nélkül nem tudtunk
volna elérni eredményeket.

A megújuló elnökség és tisztikar elkövetkező három éves tevékenységéhez pedig kívánok jó egészséget,
kreativitást, következetes és kitartó szakmai munkát, Isten áldását és

jó szerencsét!

BAKSA Csaba 




