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Főtitkári jelentés a 2013-as évről
Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat 161. rendes közgyűlésén

Tisztelt Közgyűlés!
A 164 éves Magyarhoni Földtani Társulat 2012. évi 160. tisztújító közgyűlésén megválasztott új Elnökségének személyi összetétele a földtan szakterületének széles skáláját reprezentálja. BAKSA Csaba elnök,
SŐREG Viktor társelnök és TÓTH Judit titkár az ipari geológiát, HÁMOR Tamás első társelnök az államigazgatást, MINDSZENTY Andrea és UNGER Zoltán társelnökök, továbbá CSERNY Tibor főtitkár a oktatást és
földtani kutatást képviseli az Elnökségben. A közgyűlés által megválasztott új elnök programbeszédében
(BAKSA 2012a) felvázolta azokat a célkitűzéseket, amelyeket az első ülésükön megtárgyalt, részben kiegészített és elfogadott az új Elnökség.
Az Elnökség célkitűzései
— A Magyarhoni Földtani Társulat tradicionális értékeinek megóvása; színvonalas rendezvények megtartása.
— A magyar geológus társadalom érdekképviseletének, presztízsének erősítése; társadalmi elismertségének szélesítése, publicitásának növelése.
— A rokon szakmai szervezetekkel, az egyetemekkel, a kutató intézményekkel, a bányavállalatokkal, az
állami hivatalokkal és a hatóságokkal jó kapcsolat kiépítése és ápolása.
— A Társulat gazdálkodásának stabilizálása, jogi tagok körének bővítése, a rendezvények szponzori
támogatásának növelése.
— A magyar földtani nyelv művelése (Földtani Közlöny kiadásának biztosítása).
Az új Elnökség működése az első szakmai évben intenzív, szakmánk sok részterületére kiterjedő és igen
hatékony volt. A tevékenységre jellemző volt a földtan széles területére történő nyitás (nyersanyagkutatás,
alkalmazott földtan, környezettudomány) éppúgy, mint a földtan társtudományainak bekapcsolása (bányászat, geofizika, meteorológia, környezetvédelem).
A Társulat taglétszámának alakulása
A 2012. év folyamán taglétszámunk az előző évhez viszonyítva csekély mértékben (3,8%) növekedett, az
újonnan belépők többsége diák (I. táblázat).
I. táblázat. A Társulat tagságának megoszlása 2012.
december 31-én
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A Társulat működésének alapvetően fontos érdeke jogi (szervezeti) tagjaink létszámának, és az általuk
fizetett jogi tagdíjak növelése. Ennek érdelében 2012-ben sikerült új jogi tagokat szereznünk, és az általuk
befizetett tagdíjjal a kieső állami támogatást részben kiegyenlíteni. Új szervezeti tagjaink: Colas Északkő
Bányászati Kft., ELGOSCAR-2000 Kft., Geoproduct Gyógyító Ásványok Kft.; OMYA Hungária Kft.,
Perlit-92 Kft., valamint a TXM Olaj- és Gázkutató Kft.
Korábbi szervezeti tagjaink: Mecsekérc Zrt., a Mineralholding Kft. és a MOL Nyrt.
Az előző közgyűlés óta elhunyt tagtársaink
MÁTYÁS Ernő (2012. április 4.), HUSZÁRNÉ SZABÓ Lívia (2012. május 30.), JUHÁSZ András (2012.
augusztus 5.) GERGŐ György (2012. augusztus 24.), KNAUERNÉ GELLAI Mária (2012. szeptember 13.), NAGY
LÁSZLÓNÉ Dr. KOVÁCS Eszter (2012. november 12.), Dr. KERTÉSZ Pál (2012. december 8.), Dr. RÉVÉSZ István
(2013. január 25.).
2012-ben kitüntetett tagtársaink
Német Szövetségi Köztársaság Érdemrendjének Érdemkereszt a Szalagon rendjével tüntették ki DÉNES
György nyugalmazott professzor tagtársunkat.
A Magyar Tudományos Akadémia Aranyérme kitüntetésben részesült: BÁRDOSSY György tiszteleti
tagunk, az MTA rendes tagja, továbbá
Akadémiai Díjjal tüntették ki JÁMBOR Áron tiszteleti tagunkat, az MTA doktorát.
Az Elnökség 2012. évi tevékenysége
Szakmai-adminisztratív feladatok
A hagyományosnak tekinthető elnökségi üléseken (2012. március 29., április 26., július 04., október 11.,
továbbá 2013. január 17., március 19.) és a legalább kéthetente tartott titkársági megbeszéléseken kívül,
újdonságképpen megszerveztük az első „Ex-elnökök ülését” (2012. november 27.) is, ahol Társulatunk még
élő elnökeinek (NEMECZ Ernő, DANK Viktor, BÉRCZI István, KECSKEMÉTI Tibor, BREZSNYÁNSZKY Károly és
HAAS János) tapasztalatait és jó tanácsait hallgattuk meg. A választmánnyal egy őszi (2012. november 28.) és
egy téli (2013. február 19.) ülésen tárgyaltuk meg Társulatunk előtt álló stratégiailag fontos szakmai és
szervezeti kérdéseket. A Földtani Közlöny szerkesztőbizottságával több alkalommal tartottunk érdemi
megbeszéléseket (2012. április 19., május 15., november 05.). A szakosztályok és területi szervezetek újonnan
megválasztott titkáraival az előttünk álló operatív feladatok, és a választmányi ülésen felvetett, a tagságot
érintő fontos kérdések megbeszélése érdekében — hosszú idők óta először — titkári értekezletet is tartottunk.
Alapszabályunknak megfelelően, a közgyűlést követően megtartott valamennyi szakosztályi és területi
szervezeti vezetőség választáson az Elnökség legalább egy tisztségviselőjével képviseltette magát.
Kiegészítettük a közgyűlésen megválasztott Etikai Bizottságot (KECSKEMÉTI Tibor elnök mellé JOCHÁNÉ
EDELÉNYI Emőke és PÁLFY József tagokkal). Új összetételű Gazdasági Bizottságot választottunk (CHIKÁN
Géza elnök, HALMAI János, FÖLDESSY János és KRIVÁNNÉ HORVÁTH Ágnes tagok). Megújítottuk a Társulat
Alapszabály és Ügyrendi Bizottságának összetételét is (HÁMOR Tamás elnök, CSERNY Tibor, GYALOG
László, MÁDAI Ferenc, VÁGÓ Zoltán, WEISZBURG Tamás és ZELENKA Tibor tagok).
Elnöki kezdeményezésre felállítottuk az „Ásványvagyon Értékelő és Minősítő Ad hoc Bizottságot”, amelynek felkért tagjai: FODOR Béla, ZELENKA Tibor, SZEBÉNYI Géza, FÜST Antal, FÖLDESSY János volt. A bizottság
személyi összetétele folyamatosan bővül, hatékony munkájukat dicséri a 2013-ban „Az ásványvagyon minősítés,
-értékelés és -gazdálkodás aktuális kérdései” címmel megrendezendő, a Mérnök Kamara által kreditponttal
jegyzett ankétsorozat. Az első ankétot Budapesten (az MFGI székházában) 2013. februárjában sikerrel rendeztük
meg, nagy létszámú szakmai közönség előtt. Folytatását júniusban Pécsett, októberben Miskolcon tervezzük.
A Társulat Elnöksége az Alapszabály és Ügyrend Bizottság együttműködésével, és a Választmány
egyetértésével elkészítette az Alapszabály átfogó módosítási tervezetét, amelyet jóváhagyásra a 2013. évi
közgyűlés elé terjeszt. E feladat elvégzését részben törvényi, másrészt megfogalmazási szempontok tették
szükségessé, kiemelten:
— a vonatkozó, egyesülési jogról szóló törvény végrehajtásának szigorú ellenőrzése, különösen a közhasznúság magvalósulása, amely megköveteli küldetésünk ágazati törvényekben meghatározott közfeladatokhoz kötését;
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— saját történelmi testületeink (Elnökség, Választmány, bizottságok, területi szervezetek, szakosztályok
stb.) egyértelmű megfeleltetése a törvényben meghatározott szervezetiegység-típusokhoz;
— a tagsági viszonyokkal kapcsolatos új, a kor követelményeinek jobban megfelelő elképzelések rögzítése;
— a dereguláció igénye, azaz, hogy alapszabályunk kizárólag a közgyűlés legitimáló aktusát igénylő
legfontosabb elveket taglalja, és az eljárásrendi részletek az Ügyrendben kerüljenek szabályozásra;
— a hatályos Alapszabályban található ismétlések, és a jogi szempontból kevésbé szabatos fordulatok
kijavítása.
Az elmúlt esztendőben a Társulatot bemutató tárgyi eszközökkel is gazdagodtunk: BAKSA Csaba elnök
anyagi támogatásával elkészült a Társulat selyemzászlaja, DOBOS Irma tiszteleti tagunk egy, az ülések
levezetését segítő, rézcsengőt ajándékozott, továbbá társulati kitűző és állandó poszter („roll-up”) készült.
2012-ben a gyöngyösoroszi lelőhelyről származó ásványok művészi fotóit bemutató fali- és kártyanaptárt
is kiadtunk és sikeresen értékesítettünk.
Kapcsolatépítés
Kiemelt feladatunknak tekintettük a jó kapcsolat kiépítését és ápolását rokon szakmai szervezetekkel,
egyetemekkel, kutató intézményekkel, bányavállalatokkal, állami hivatalokkal és hatóságokkal. Együttműködési megállapodásokat előkészítő tárgyalások sorát valósítottuk meg, és 19 szerződést sikerült aláírnunk, amelyekben az alábbi fontosabb szempontokat rögzítettük:
A megállapodást kötő felek:
1. Kölcsönösen feltüntetik saját honlapjukon a másik fél elérhetőségének adatait, honlapjának címét,
azonnali hozzáférést biztosító link formájában.
2. Rendre tájékoztatják egymást kölcsönösen a meghirdetett szakmai rendezvényekről, konferenciákról,
tanulmányutakról, megemlékezésekről és ezekkel összefüggő kérdésekről.
3. Egybeeső érdekek esetén közös konferenciákat szerveznek.
4. Évente legalább egy esetben a két fél vezetői vagy megbízottaik közös ülést tartanak, amelynek során
értékelik az együttműködés eredményeit és egyeztetik a következő időszak tennivalóit.
5. Kölcsönösen kicserélik egymás nyomtatott és elektronikus kiadványait.
6. Felhívják egymás figyelmét az elérhető pályázatokra, amelyek elnyerése révén megerősíthetik működési és anyagi biztonságukat.
7. Közösen lépnek fel érdekérvényesítő képességük növelése érdekében.
A megállapodást aláíró partnereink tevékenységük szerint négy csoportba oszthatók:
Civil szervezetek: Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, Magyar Geofizikusok Egyesülete, Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete, SPE HUN szekció, Szilikátipari Tudományos
Egyesület, Magyar Földrajzi Társaság, Magyar Minerofil Társaság, Magyar Meteorológiai Társaság, Magyar
Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság, Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége.
Fenti szervezetekkel további együttműködési célul tűztük ki a meggyengülő, és felszámolás előtt álló
MTESZ helyett egy, a földtudományokat művelő szakmai civil szervezetek szövetségének létrehozását.
Intézmények: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, Magyar
Természettudományi Múzeum, MTA X. Földtudományok Osztálya.
Az általánosan megfogalmazott célokon kívül fontosnak tartottuk rögzíteni, hogy a földtudományi
szakmát érintő kérdésekben közösen lépünk fel a hatósági és kormányzati szervek felé.
Egyetemek: Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Építőmérnöki Kar; Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar. A közös célokon
túl, az egyetemi karok megkeresése esetén az MFT segítséget nyújt az oktatásban speciális témák előadóinak
delegálásával, továbbá az egyetemeken kialakítandó és/vagy korszerűsítendő tananyagok összeállításában,
szakértői munkabizottság(ok) felállításával.
Cégek: Mátra Csillaga Kft., ELGOSCAR-2000 Kft. A MFT elősegíti a földtani kutatáshoz és bányászathoz kapcsolódó kulturális örökség ápolását célzó rendezvények, népszerűsítő előadások, nyílt napok
szervezését. Szakmai támogatást és segítséget nyújt a természeti értékeket bemutató, azokat megőrző
tevékenységek végzéséhez, bemutatók szakmai sikeréhez.
Egyeztető tárgyalásokon megállapodást kötöttünk a ProGEO Egyesület vezetőivel arról, hogy a szervezet
tagságával együtt integrálódik a Magyarhoni Földtani Társulatba, és szakmai munkáját a ProGEO Földtudományi Természetvédelmi Szakosztály keretein belül folytatja tovább. A ProGEO Közgyűlésének 2012.
november 13-ai pozitív döntését követően Társulatunk Elnöksége, területi szervezeteinek és szakosztályainak vezetősége, majd ezt követően a Választmány is egyhangúlag támogatta az integrálódást és az új
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szakosztály létrehozását. Ennek keretében a Társulat eddigi tevékenységéből hiányzó szakterület művelését
sikerült megalapozni, és a tagjaink sorában a földtan rokontudományaiban tevékenykedő szakembereket
üdvözölni.
Törekedtünk a Társulaton belüli kapcsolatok minél élőbbé tételére. Az új tagdíjrendszer, a Földtani Közlöny előfizetése témájában több körlevelet küldtünk ki tagtársainknak, fórumot biztosítottunk honlapunkon a
véleményük kifejtésére. Fentieken kívül, közvélemény-kutatást végeztük a területi szervezetek és szakosztályok vezetőségén keresztül a Társulat szervezeti felépítése (területi szervezetek és szakosztályok összevonása, megszüntetése és újabbak megszervezése) és új kitüntetések létrehozása témákban.
A rendes és szervezeti tagjaink felől beérkezett kezdeményezésekre válaszul az Elnökség javasolta —a
Választmány, a területi szervezetek és szakosztályok vezetőségének többsége támogatásával — további két
új szakosztály megszervezését. Jelenleg folyamatban van a tagság véleményének felmérése arról, hogy megalakuljon-e az „Energiahordozók földtana Szakosztály”, és újraszerveződjön-e a „Gazdaságföldtani és
Területfejlesztési Szakosztály”?
Kiemelt központi rendezvények
A Társulat 2012. évi közgyűlése óta eltelt időben több nagyrendezvényt bonyolított le, melyek egy része
ingyenesen látogatható, másik fele részvételi díjas volt. Ezek a rendezvények központi és szakosított, szakosztályi rendezvények voltak. Utóbbiakat a területi szervezetek és szakosztályok tárgyévi tevékenységénél
ismertetjük. Sikeresen megrendezett kiemelt központi rendezvényeink az alábbiak voltak:
— Ifjú Szakemberek Ankétja (a Geofizikusok Egyesületével közös szervezés) — Tatabánya, 2012.
március 30–31.
— Föld Napja — Budapest, Rex állatsziget és Pálvölgyi-barlang, április 21–22.
— IGCP 572. projekt: Perm–triász határ zárókonferencia — Balaton-felvidék, Eger, Bükk, Aggtelekihegység, május 30 – június 7. (HAAS 2012, KRIVÁNNÉ [szerk.] 2012b, BUDAI, HAAS [szerk.] 2012, VELEDITS et
al. [szerk.] 2012).
— XI. HUNGEO — Eger, augusztus 20–25. (BAKSA 2012b; DUDICH, KOVÁCS-PÁLFFY 2012; KOVÁCSPÁLFFY et al. 2012; MIKA et al. [szerk.] 2012; DÁVID, FODOR [szerk.] 2012).
— Földtani és kulturális értékeink nyomában: I. Bükkalja kirándulás — október 20. (PRAKFALVI [szerk.] 2012)].
— Földtudományos Forgatag — Budapest (MFGI), november 17–18. (PALOTÁS 2012)
— 2nd Student Workshop on Pannonian Basin (AAPG Student Chapterrel közös szervezés) — Budapest
(MFGI), december 7.
— Az ásványvagyon minősítés, -értékelés és -gazdálkodás aktuális kérdései, Ankét I., Budapest (MFGI),
2013. február 21.
A magas színvonalon megrendezett szakmai események mindegyikéről elmondható, hogy mind a külföldi és a hazai szakemberek (IGCP 572, HUNGEO), mind pedig az egyetemi hallgatók (Ifjú Szakemberek
Ankétja, 2nd Student Workshop) körében népszerűek voltak. Sikerült megszólítanunk az érdeklődő, de nem
szakembereket és fiatalokat (Föld Napja, Földtudományos Forgatag, Bükkaljai kirándulás), és a rokon szakmák képviselőit (Ásványvagyon Ankét) is. A rendezvények szervezésében és lebonyolításában kiemelkedő
munkát végeztek az ELTE és az Egri Főiskola oktatói és diákjai, a MFGI és MBFH vezetői és munkatársai,
a terepbejárással érintett nemzeti parkok földtani referensei, továbbá a Társulat titkárságának volt és jelenlegi
dolgozói. Köszönet illeti őket lelkiismeretes munkájukért!
Nagyon fontosak ezek a központi és szakosított rendezvények szakmánk széleskörű elfogadottsága
szempontjából éppúgy, mint a Társulat működőképességének fenntartása érdekében. A kiemelt központi és
szakosztályi, illetve területi szervezeti rendezvényeink pénzügyi mérlegét tekintve megállapítható, hogy
azok bevételei csak a szponzori támogatásokkal együtt fedezték a kiadásokat. Voltak olyan rendezvények
(közgyűlés, Föld Napja, Földtudományi forgatag, AAPG Workshop), amelyekre nem tervezhettünk részvételi díjat, ugyanakkor felmerültek költségek. Mindezekből az következik, hogy a kiemelt központi
rendezvényeinket a részvételi díjak mellett, csak jelentős mértékű szponzori pénzek felajánlásával tudtuk
megvalósítani. Ezúton is köszönjük szponzorainknak nagylelkű felajánlásait!
A Társulat kiadványai
2012-ben Társulatunk az alábbi három kiadvány kiadását finanszírozta:
GÁLOS Miklós, KÜRTI István: Papp Ferenc élete és munkássága („Feri bácsi” a Műegyetem legendás
professzora). — Magyarhoni Földtani Társulat, Budapest, 152 p.
FŐZY István (szerk.): Magyarország litosztratigráfiai alapegységei. Jura. — Magyarhoni Földtani Társulat, Budapest, 235 p.
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DUDICH Endre, ZIMMERMANN Katalin 2012: A HUNGEO tudományos és oktatási program. A magyar
földtudományi szakemberek világtalálkozóinak 15 éve (1996–2010). — Magyarhoni Földtani Társulat,
Budapest, 152 p.
Fentieken kívül megjelentettük a Földtani Közlöny 142. évfolyamának 4 számát (402 p.).
Az Elnökség ez úton is megköszöni CSÁSZÁR Géza főszerkesztő, SZTANÓ Orsolya főszerkesztő-helyettes,
PIROS Olga és SIMONYI Dezső technikai szerkesztők precíz és nagyon gondos munkáját, továbbá a szerkesztőbizottság többi tagjának (FODOR László, KLEB Béla, PALOTÁS Klára, PAPP Gábor és VÖRÖS Attila) lelkiismeretes és színvonalas szakmai tevékenységét.
A Földtani Közlöny kiadásával kapcsolatban felmerült anyagi nehézségek miatt az Elnökség többször
tartott megbeszélést a lap további nyomtatásban és online módon történő megjelenését, terjesztését,
finanszírozási lehetőségeit elemezve. Az Elnökség és a szerkesztőbizottság tagjai továbbra is
elkötelezettek a Földtani Közlöny nyomtatásban és online formában történő megjelentetése mellett, a
magas szakmai színvonal megtartásával, magyar nyelven, és a korábbiaknál bővebb idegen nyelvű
összefoglalóval.
A Föld Napja alkalmából az érdeklődő nagyközönség számára összeállítottuk és kinyomtattuk az „Utazás
a mába” című, a Föld történetét közérthetően bemutató színes szóróanyagot (BABINSZKI [szerk.] 2012).
A Társulat gazdálkodása
A Társulat gazdálkodásának részletes adatait a Közhasznúsági melléklet, illetve Gazdasági Bizottság
beszámolója mutatja be. Néhány általános megjegyzést azonban érdemes kiemelni.
— A Társulat éves pénzügyi forgalma a korábbi éviekhez képest tovább csökkent, de gazdálkodásunk
2012-ben kiegyensúlyozott és közel nullszaldós volt.
— A megelőző évben bevételeinknek több mint felét rendezvényeink biztosították, ennek aránya
azonban 2012-ben jelentősen csökkent.
— A központi költségvetési szervektől és az elkülönített állami pénzalapból nem kaptunk támogatást, a
személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából származó bevételek pedig 20%-al csökkentek.
— Szervezeti tagjaink száma és az általuk befizetett jogi tagdíjak, továbbá a magánszemélyektől beérkezett támogatások nagymértékben növekedtek. E gazdaságilag válságos időkben különösen hálásak
vagyunk a szponzorainknak, egyéni és szervezeti támogatóinknak, hogy jelentős mértékben hozzájárultak a
Társulat működőképességének fenntartásához.
— Az egyéni tagdíjakból és a Földtani Közlöny előfizetési díjából származó bevételek évek óta változatlanok. Számításaink szerint, ezek nem fedezik a Társulat idetartozó költségeit. Ezért, az Elnökség 2012-ben
új tagdíjfizetési és Közlöny előfizetési rendszerre tett javaslatot, amelyet körlevelek formájában és a Társulat
honlapján nyitott fórumon közzétettünk, megvitattunk. Ennek eredményeképpen, az Elnökség 2013-ban
minimális mértékű alaptagdíj emelésre, a tagdíjfizetés és a Földtani Közlöny előfizetés lehetőségeinek
szélesítésére, és bizonyos mértékű emelésére kényszerült.
A területi szervezetek és szakosztályok
rendezvényei
A Társulat tárgyévi szakmai munkája a kiemelt, központi rendezvényeken felül a szakosztályok és területi
szervezetek által szervezett szak- és emlékülések, szakosított nagyrendezvények (ankétok, szimpóziumok)
és terepbejárások formájában zajlottak. A nyolc szakosztály, öt területi szervezet és az Ifjúsági Bizottság által
megrendezett eseményeket számokban a II. táblázat foglalja össze.
A táblázatban közölt adatok reális képet adnak a területi szervezetek és szakosztályok 2012-ben végzett
munkájáról. Fentiek közül (a teljesség igénye nélkül) néhány kiemelkedő rendezvényt, illetve tevékenységi
formát (az illetékes titkárok jelentései alapján) az alábbiakban szeretnék ismertetni.
Alföldi Területi Szervezet. A korábbi évekhez hasonlóan a 2012. évet is változatos és igényes tevékenység jellemezte. Kiemelendő a Geomatematikai és Geoinformatikai Szakosztállyal, továbbá a horvát
szakemberekkel közösen, Opatijában megrendezett XV. Geomatematikai Ankét, valamint a Debreceni
Akadémiai Bizottsággal két alkalommal is közösen megrendezett környezetvédelmi és paleoökológiai
előadóülés. Nagy népszerűségnek örvendett és új színt vitt a szervezet munkájába az első alkalommal
megrendezett „NosztalGeo 2012: Változások az Alföld geológiai megítélésében” című egész napos rendezvény, ahol lehetőség nyílt a szakmai újdonságok megismerésére, hasznos találkozásokra és párbeszédre a
tapasztaltabb és a kezdő fiatal nemzedék között.
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II. táblázat. A szakosztályok és területi szervezetek által rendezett események és az azokon résztvevők száma

* közös rendezvény az Ásványtan- Geokémiai Szakosztállyal; ** két napos előadóülés és 1 napos terepbejárás

A megválasztott új vezetőség: elnök KISS Balázs; titkár KOVÁCS Gábor; vezetőségi tagok GEIGER János,
KISS Károly, M. TÓTH Tivadar, NAGY Ágnes, RÓZSA Péter.
Budapesti Területi Szervezet és az Általános Földtani Szakosztály. A területi szervezet és a szakosztály
közös vezetősége a 2012. évi tevékenységét is együtt végezte. Ennek sorában az immár hagyományos, az
MTA Földtani Tudományos Bizottság Szedimentológiai Albizottságával közösen megrendezett Budapest
környéki (Sóskút, Biatorbágy) terepbejárás érdemel említést, ahol a résztvevők a középső-miocén mészköveket tanulmányozták.
A megválasztott új vezetőség: elnök KERCSMÁR Zsolt; titkár SEBE Krisztina; vezetőségi tagok BUDAI
Tamás, CSILLAG Gábor, FODOR László.
Közép- és Észak-Dunántúli Területi Szervezet. A területi szervezet tevékenységét a Veszprémi Akadémiai Bizottság Földtani és Bányászati Munkabizottságával és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal karöltve igen eredményesen végezte. Folytatták a sikeres geotúra-vezetői tanfolyam megszervezését,
továbbá 32 tábla elkészítésével, 3 tanösvény létesítésével, és a „Földtani értékmentés” című kiadvány (FUTÓ
2012) angol és magyar nyelvű megírásával hozzájárultak a 2012-ben megalakult Bakony–Balaton Geopark
színvonalas bemutatásához.
A megválasztott új vezetőség: elnök FUTÓ János; titkár ROSTÁSI Ágnes; vezetőségi tagok FARKAS
Sándorné, KNEIFEL Ferenc, KORBÉLY Barnabás.
Dél-Dunántúli Területi Szervezet. A szervezet tárgyévi tevékenységéből kiemelkedik a Pécsi Akadémiai
Bizottság Földtani és Bányászati Munkabizottságával közösen megtartott nagyrendezvénye, amely a
Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) első két kamrája kialakításának földtudományi, bányászati és
technológiai eredményeit mutatta be. A több intézmény és cég által támogatott rendezvényen 20 előadás és 8
poszterbemutató hangzott el, továbbá a szervezők két szép és tartalmas kiadvánnyal (SÁMSON, HÁMOS [szerk]
2012; TÖRÖK, GÖRÖG [szerk.] 2012) lepték meg az alkalmazott földtudományok széles spektrumában
tevékenykedő, nagy számban résztvevő szakembereket.
A szervezetnek 2012. folyamán nem sikerült megválasztania az új vezetőségét, amit az MFT Alapszabályának megfelelően sürgősen pótolnia kell.
Észak-Magyarországi Területi Szervezet. Az év legjelentősebb eseménye a Földtudományi és Környezetvédelmi Vándorgyűlés és Kiállítás társszervezői feladatainak ellátása volt, amelyet a Magyar Geofizikusok
Egyesülete, mint főszervező mellett végeztek. A területi szervezet társrendezőként fontos szerepet játszott a
Miskolc-Lillafüreden megrendezett V. Geofil Konferencia megrendezésében. 2012-ben is megszervezték a
hagyományos Szent Iván napi vacsoraestet, ahol a területi szervezet jubiláns tagjait köszöntötték.

Földtani Közlöny 143/2 (2013)

A megválasztott új vezetőség: elnök LESS György; titkár KERTÉSZ Botond; vezetőségi tagok FÖLDESSY
János, DEÁK János, MÁDAI Ferenc, NÉMETH Norbert, PRAKFALVI Péter.
Agyagásványtani Szakosztály. Egyetlen, az Ásványtan- Geokémiai Szakosztállyal közösen „Őszi konferencialevelek” címmel megrendezett előadóülést rendeztek, ahol az év jelentősebb kül- és belföldi rendezvényein részt vett tagtársak mutatták be előadásaikat és posztereiket.
A megválasztott új vezetőség: elnök DÓDONY István; titkár KÓNYA Péter; vezetőségi tagok KOVÁCSNÉ KISS
Viktória, KRISTÓF János, NÉMETH Tibor, RAUCSIK Béla, SZENDREI Géza, TOMBÁCZ Etelka, VICZIÁN István.
Ásványtan- Geokémiai Szakosztály. A szakosztály 2012. évi tevékenysége hagyományosan magas
színvonalú és kimagaslóan eredményes volt. Az MTA Geokémiai, Ásványtani és Kőzettani Tudományos
Bizottság Nanoásványtani Albizottságával közös szervezésű „évnyitó” balatonfüredi Téli Ásványtudományi
Iskola kiemelt témája az ásványok és az elektromágneses sugárzás kölcsönhatásának bemutatása volt. A
Miskolci Egyetem Ásványtani-Földtani Intézete, a Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszéke és a
Miskolci Akadémiai Bizottság Földtani Munkabizottsága közös szervezésében került megrendezésre a III.
Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. A kétnapos vándorgyűlésre Telkibányán került sor, ahol az előadóülést terepbejárás követte (HARTAI [szerk.] 2012, ZELENKA, NÉMETH 2012). A szokásos év végi konferenciabeszámolót az ELTE Ásvány- és Kőzettárában tartották meg.
A szakosztály látja el a tág értelemben vett ásványtani tudományterület nemzetközi képviseletét a Nemzetközi Ásványtani Szövetségben (IMA) és az Európai Ásványtani Unióban (EMU).
A megválasztott új vezetőség: elnök SZAKÁLL Sándor; titkár CORA Ildikó; vezetőségi tagok DÓDONY
István, PAPP Gábor, PÓSFAI Mihály, SZABÓ Csaba, WEISZBURG Tamás.
Geomatematikai Szakosztály. A szakosztály az Alföldi Területi Szervezettel közösen megrendezte a XV.
Geomatematikai Ankétját, amely egyben a IV. Horvát–Magyar Geomatematikai Ankét volt. A nemzetközi
rangra emelkedett konferencia nyelve angol, és a résztvevők száma elérte a 68 főt. Az ankéton elhangzott
előadásokat lektorált konferenciakötetben jelentette meg (MALVIĆ, GEIGER [eds.] 2012). Az ankéthoz kapcsolódóan a szakosztály egy egész napos angol nyelvű ’Short course’-t is tartott a bizonytalanság kezeléséről
a fúrási rétegsorok, karotázsszelvények és laterális kiterjesztések esetében. A szakosztály élő kapcsolatot tart
az MTA Földtani Tudományos Bizottság Geomatematikai Albizottságával, a Horvát Földtani Társulat
Geostatisztikai Szakosztályával és az IAMG Szegedi Student Chapter tagjaival.
A megválasztott új vezetőség: elnök GEIGER János; titkár KOVÁCS József; vezetőségi tagok FÜST Antal, M.
TÓTH Tivadar, SZANYI János, UNGER Zoltán, ZAHUCZKI Péter.
Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály. A szakosztály 2012. évi tevékenysége és rendezvényeinek látogatottsága kimagasló volt. Fontos feladatának tekintette a fiatalok bevonását a szakosztály
munkájába: hallgatók, friss diplomások és doktoranduszok eredményeit bemutató előadóülések megszervezésével, eredményeik publikálásával (TÖRÖK, GÖRÖG [szerk.] 2012). A 2012. januárjában sikeresen megrendezett, a Mérnöki Kamara által kreditpontokkal is jegyzett, Mérnökgeológia–Kőzetmechanika Konferencia
előadásait is megjelentették lektorált kötetben (TÖRÖK, VÁSÁRHELYI [szerk.] 2012). További két kreditpontos
konferencián (Kő- és Kavicsbányászat; Geotechnika) és havi rendszerességgel megtartott előadóüléseiken
foglalkoztak az agrogeológia, a hidrogeológia és a kármentesítés szakterületekkel is. A szakosztály látja el a
Nemzetközi Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Egyesület (IAEG) hazai képviseletét.
A megválasztott új vezetőség: elnök TÖRÖK Ákos; titkár GÖRÖG Péter; vezetőségi tagok CSERNY Tibor, GÁLOS
Miklós, KLEB Béla, KUTI László, KÜRTI István, PAÁL Tamás, PUZDER Tamás, SCHAREK Péter, VÁMOS Mariann.
Oktatás és Közművelődési Szakosztály. A szakosztály 2012-ben négy kiválóan megszervezett és sikeresen lebonyolított nagyrendezvényt tudhat maga mögött. A Miskolci Egyetemen Közoktatási Fórumot és a VI.
Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciát, továbbá Telkibányán a III. Földtani Felsőoktatási
Fórumot és a III. Kőzettani Vándorgyűlést rendezték meg. A fenti rendezvényekkel a szakosztálynak sikerült
elérnie a középiskolai diákságtól az egyetemeken földtudományi tárgyakat tanító professzorokig és kutatókig sok érdeklődőt.
A szakosztály elnöke az Európai Geológusok Szervezetének (EFG) alelnökeként képviseli Társulatunk
tagságának érdekeit a nemzetközi szervezetben.
A megválasztott új vezetőség: elnök HARTAI Éva; titkár NÉMETH Norbert; vezetőségi tagok BARCZI Attila,
BREZSNYÁNSZKY Károly, DÁVID Árpád, FŐZY István, KOVÁCS János, PÁL MOLNÁR Elemér, RÓZSA Péter,
TÖRÖK Ákos, WEISZBURG Tamás.
Őslénytan–Rétegtani Szakosztály. A szakosztály megrendezte 15. Magyar Őslénytani Vándorgyűlését,
amely a hagyományoknak megfelelően 2 napos előadóülésből és egy nap terepbejárásból állt (BOSNAKOFF et
al. [szerk.] 2012). A rendezvény Uzsán zajlott, 24 előadás, és 10 poszter mutatta be a paleontológia legújabb
hazai kutatási eredményeit. A konferencia kirándulása Sümegen és környékén zajlott: triász, eocén és kvarter
szelvények közös helyszíni vizsgálatával (FŐZY 2012).
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A megválasztott új vezetőség: elnök DULAI Alfréd; titkár ŐSI Attila; vezetőségi tagok FŐZY István,
GALÁCZ András, HABLY Lilla, PÁLFY József, VÖRÖS Attila.
Tudománytörténeti Szakosztály. A szakosztály havi rendszerességgel megtartott szakülései közül három
nagyrendezvényt kell kiemelni: a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulattal közösen megrendezett egész
napos konferenciát id. DUDICH Endre tiszteletére; a KROLOPP Endre, LIFFA Aurél és KLIBURSZKYNÉ VOGL
Mária emlékének szentelt önálló délutánt; és a VII. Bauxitnapok rendezvényét.
A szakosztály szorgos munkáját dicséri a készülő, már most közel 2 500 irodalmi tételt tartalmazó
Magyar Földtani Tudománytörténeti Repertórium.
A megválasztott új vezetőség: elnök TÓTH Álmos; titkár PAPP Péter; vezetőségi tagok BREZSNYÁNSZKY
Károly, DOBOS Irma, HÁLA József, KÁKAI SZABÓ Orsolya, KECSKEMÉTI Tibor, PÓKA Teréz, TÓTH Béla
VICZIÁN István, VITÁLIS György, ZSADÁNYI Éva.
Ifjúsági Bizottság. A bizottság elnöke és titkára tanácskozási jogú tagként részt vett minden elnökségi
ülésen. Közreműködtek az Ifjú Szakemberek Ankétjának előkészítésében és a benyújtott támogatási pályázatok elbírálásában. A rendezvényen eredményesen képviselték a földtani szakmát: VILÁGOSI Zoltán és
TRÁSY Balázs megkapták az IB különdíját, egy-egy geológus kalapácsot.
A bizottság tagjai aktív részt vállaltak a Társulat közhasznúságát biztosító rendezvények lebonyolításában, különösen a Föld Napja és a Földtudományos forgatag eredményes kivitelezésében.
Önállóan és nagyon sikeresen megszervezték az ötnapos II. Összegyetemi terepbejárást, amelynek célja
a Dunántúli-középhegység földtanának megismerése volt (GYŐRI et al. [szerk.]). A rendezvény részvételi
díjának csökkentése érdekében sikerült támogató szervezeteket is szerezniük.
Aktívan részt vettek a „2nd Student Workshop on Pannonian Basin” és „Az ásványvagyon minősítés,
-értékelés és -gazdálkodás aktuális kérdései” Ankét hallgatóságának megszervezésében az egyetemisták
körében. Elindították az Ifjúsági Bizottság önálló honlapját blog formájában (http://mftib.blogspot.hu/)
A megválasztott új vezetőség (2012. április 13 és 2013. március 8 között): elnök SÁGI Tamás; titkár GYŐRI
Orsolya; tagok; ERŐSS Anita, ZAJZON Norbert, DABI Gergely, KOVÁCS-LUKOCZKI Georgina, ROSTÁSI Ágnes,
PÁLL-SOMOGYI Kinga, BOZSÓ Gábor, BUDAY Tamás, HALÁSZ Amádé, DOBOS Tímea, TÓTH Judit.
Ez úton is szeretnék köszönetet mondani a területi szervezetek, a szakosztályok és bizottságok elnökeinek, titkárainak és tagjainak az elmúlt esztendőben tapasztalt jó együttműködésért, és kérem további önzetlen munkájukat a ránk következő évben is.
Végezetül fontosnak tartom kiemelni, hogy a közgyűlésen bemutatott eredmények elérésében nagy
segítségünkre volt a Társulat titkársága KRIVÁNNÉ HORVÁTH Ágnes ügyvezető igazgató, KOPSA Gabriella
általános ügyintéző, WILCSEK Miklós technikai asszisztens és még számos tagtársunk, akiknek munkáját az
Elnökség nevében is hálásan köszönöm.
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A Magyarhoni Földtani Társulat, mint közhasznú szervezet
2012. évi tevékenységéről szóló
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE
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Közhasznúsági melléklet a 2013-as évről

A szervezet átlagos éves bevétele meghaladja az 1 millió forintot.
A két év egybeszámított adózott eredménye nem negatív.
3
A személyi jellegű ráfordítások - a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembe vétele nélkül - eléri az összes ráfordítás negyedét.
4
A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából befolyó összeg eléri a korrigált bevétel kettő százalékát.
5
A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét két év átlagában.
6
A közhasznú tevékenység ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti, a vonatkozó (2005. LXXXVIII.
tv.-nek megfelelően).
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