
 

Beszámoló az éves Küldöttgyűlésről 
 
 
Időpont: 2003. február 08. 17 óra 
Helyszín: Nagytétényi Művelődési Ház 
Résztvevők: a MaMiT leköszönő vezetősége és a tagságot képviselő 27 küldött. 
 
Napirendi pontok: 
1. Megnyitó (dr. Szakáll Sándor) 
2. Elnöki beszámoló (dr. Szakáll Sándor)  
3. Titkári beszámoló (Galgóczi András) 
4. Gazdasági beszámoló (Váradi Eszter) 
5. Egyebek 
6. Új vezetőség megválasztása 
 
 
1. Megnyitó 
 
Szakáll Sándor elnök köszöntötte a résztvevőket, akik a zord időjárás ellenére az ország számos 
pontjából képviselték a Társaság tagságát. A küldöttek levezető elnöknek egyhangú támogató 
szavazattal megválasztották Szakáll Sándort (1-5. pontok esetében), illetve Váradi Esztert (6. pont 
esetében).  
 
 
2. Elnöki beszámoló 
 
Kiadványok 
 
Geoda 
Évente 3 alkalommal a szokásokhoz híven 2002-ben is megjelent a társaság hivatalos lapja. Sajnos 
visszatérő probléma, hogy csak ugyanaz a 8-10 fő ír cikkeket a lapba, a tagság nagy része e téren is 
passzív. Jó lenne, ha sikerülne egy kicsit felrázni a társaságot, és többen kapcsolódnának be aktívan 
a munkába. A Geoda szerkesztését 3 fő végzi, Fehér Béla, Galgóczi András és Kriska Ádám. A 
cikkeket hozzájuk lehet küldeni. 
 
Állandó szponzorunk, a Kőország Kft. mellett egy újabb hosszú távú támogatási megállapodás 
született a Victoria Gem Kft-vel. Ők a Geodákban állandó hirdetési felületet kapnak a 
támogatásért. Segítségüket ezúton köszönjük.  
 
Leporelló 
A társaságot bemutató, népszerűsítő leporellót 2002 tavaszán is kiadtuk.  
Megvizsgáltuk annak lehetőségét, hogy egy mutatósabb, figyelem felkeltőbb színes formátumban 
adjuk közre ezt a tájékoztató anyagot, de sajnos a nyomdaköltségek olyan többszörös anyagi terhet 
jelentenének, melyet sajnos nem tudunk felvállalni.  
Így marad a korábban megszokott forma, egyszínű színes lapra, fekete szöveges résszel.  
A 2003. évi leporelló a miskolci ásványbörzére fog megjelenni. 
 
Internet 
Nagyon jelentős előrelépést jelent, hogy a Társaság saját Web-oldallal rendelkezik az Interneten, 
mely magyar és angol nyelven ad széles körű információkat nemcsak tagtársaink, hanem külső 
érdeklődők számára is. Ez a csatorna egyértelműen növeli a társaság ismertségét, presztízsét. Az 



 
Interneten a Társaság életének bemutatása és alapszabályunk mellett pl. a börzenaptár, fotógaléria 
és sok egyéb hasznos és érdekes anyag olvasható. A honlapunk elkészítésében és karbantartásában 
Kriska Ádám munkája kimagasló. Köszönjük a segítségét.  
Az oldalt folyamatosan frissítjük. Várjuk a friss híreket minden tagtársunktól e-mail címünkre vagy 
postai úton, melyekkel színesíteni lehetne az oldalt.  
 
A 2003. évi börzenaptár tavaly decemberben ugyancsak a hagyományoknak megfelelően 
megjelent. A börzenaptárt Gimesi István állította össze.  
A börzenaptárban 4 szponzorunk hirdetett. Mindannyiuk segítségét ezúton köszönjük. 
 
Minerofil Kiskönyvtár 
Az egyik legneuralgikusabb pont az életünkben, hogy 1998 óta nem sikerült újabb kötetet 
megjelentetnünk, pedig a IV. számot már 2000-re ígértük. Sajnos az anyagi helyzetünk nem tette 
lehetővé a megjelenést. Reményt adhat az idei évre az, hogy a Kőország Kft-vel tárgyalásokat 
folytattunk, és amennyiben sikerül megállapodást kötnünk, a IV. kötetet a Kft-vel közös kiadásban 
jelentetnénk meg. A tervek szerint talán ez év végére sikerülhet a megjelenés. A téma: 100 lelőhely 
a Kárpátokban. A kéziratok nagyrészt elkészültek, de még nagyon sok technikai jellegű, 
szerkesztési, fordítási és lektorálási feladat áll előttünk. A készítők ismét anyagi ellenszolgáltatás 
nélkül, társadalmi munkában vállalták a munkát, melyet ezúton nagyon köszönünk nekik. 
 
Pályázatok 
2002. évben a korábban a Miniszterelnöki Hivatal által meghirdetett, civil szervezetek részére kiírt 
pályázaton nem tudtunk részt venni, mert ez a pályázati forma megszűnt. 
 
Egy másik pályázaton a társaság egy nagy értékű számítógépet nyert nyomtatóval együtt. Mivel a 
gép árát a MaMiT nem tudta saját forrásból előre megfinanszírozni, a Herman Ottó Múzeum 
nyújtott számunkra átmeneti anyagi segítséget nyújtani, melynek köszönhetően várhatóan 2003. év 
februárjában a gépet megkapjuk. A tervek szerint Fehér Béla, mint a Geoda főszerkesztője fog rajta 
dolgozni a Társaság székhelyén.  
 
 
3. Titkári beszámoló 
 
A titkár az elmúlt 3 éves időszakot összességében sikeresnek értékelte. Fontos, hogy a vezetőség 
végig egységes, együttműködő volt, személyzeti konfliktusok nem hátráltatták a munkát. Emellett 
anyagilag is jobban sikerült gazdálkodnunk, forrásainkat takarékosan és ésszerűen használtuk fel.  
 
Tagdíjainkat 3 év után emeltük meg, kizárólag a szükséges mértékben. Az összeg semmiképpen 
nem nevezhető magasnak vagy megterhelőnek. Úgy gondoljuk, hogy szerényebb anyagi helyzetű 
emberek is vállalni tudják a kb. havi 100-160 Ft-os kiadást, melyért a Társaság megpróbál 
megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtani.  
 
 
Tagság 
 
A tagság létszáma az elmúlt 2-3 évben stagnálást jelez, a létszám 200-300 fő között mozog. 
Jelenleg kb. 250 taggal rendelkezünk. Kis mértékű fluktuáció minden évben tapasztalható. 2002-
ben az Internetes elérhetőségünknek is köszönhetően 60 új taggal gazdagodtunk.  
A korábbi évekhez hasonlóan a fő célunk a fiatalok megnyerése. Ennek érdekében kezdődött el egy 
kezdeményezés Horváth István (Miskolc) javaslatára, melynek keretében középiskolai - a geológia 
és mineralógia iránt affinitást érző - tanárok bevonásával keresnénk fel a középiskolás tanulókat. 
Remélhetően ezzel a módszerrel sikerülhet széles körben ifjú tagokat toboroznunk.  



 
 
Regionális alszervezeteink, a szakkörök egy része aktívan működik, és tevékenységükről 
folyamatosan tájékoztatják a Vezetőséget. Pozitívumként kiemelhető a budapesti TIT, a szegedi, a 
kecskeméti és a békéscsabai körök tevékenysége. Szegeden ifjúsági szakkör is működik. Sikeresen 
tevékenykedik az óbudai ifjúsági szakkör, Galgóczi András vezetésével, 10-15 fő iskolás 
részvételével. 
Ugyanakkor sok szakkör életéről egyáltalán nincs információnk, mivel a szakkörvezetők nem 
nyújtanak tájékoztatást. Fontos lenne, hogy ez a kapcsolat ne szakadjon meg, hiszen a kollektív 
tagságot elsősorban a szakkörvezetőkön keresztül tudjuk elérni, az ő koordináló szerepük jelentős. 
Tehát kérjük ismételten, hogy a szakkörök folyamatosan, legalább évente egyszer adjanak hírt 
magukról, számoljanak be az éves tevékenységükről, működésükről, a megvalósított programokról. 
(Ezt a Geodában megjelentetjük.) 
Sajnos az a tapasztalat, hogy a szakkör vezetőjén igen sok múlik. Amennyiben a lelkiismeretes, 
megbízható valamilyen ok miatt lemond tisztségéről, sok esetben a szakkör működése kiesik a 
látókörünkből, vagy az is előfordul, hogy maga a szakkör is elhal, megszűnik. 
 
 
Táborok 
Az elmúlt évben is 3 tábort szervezett meg és bonyolított le a Társaság. itt kiemelendő a 
szervezésben aktívan részt vevő és kiemelkedő színvonalú programokat összeállító Körmendy 
Regina, Detrich Balázs, Kovács Ferenc és Varga András. Munkájukat ezúton köszönjük.  
 
 
4. Gazdasági beszámoló 
 
 
Időszak: 2002. január 01- december 31. 
 
Nyitóegyenleg 2002.01.01-én: 
- Bankszámlán        15.172,- Ft 
- Házipénztárban         2.942,- Ft 
Összesen        18.114,- Ft 
 
I. BEVÉTELEK  
I.1. Tagdíj 284.000,- Ft 
I.2. Könyv   11.550,- Ft 
I.3. Börzeszervezési díj 225.000,- Ft 
I.4. Reklám   60.000,- Ft 
I.5. Egyéb     8.820,- Ft 
I.6. Banki kamat     1.171,- Ft 
I.7. Előleg elszámolás   40.000,- Ft 
Összes bevétel 630.541,- Ft 
 
II. KIADÁSOK  
II.1. Nyomdaköltség 171.142,- Ft 
II.2. Anyagjellegű ráfordítások, postaköltség 107.092,- Ft 
II.4. Pénzügyi jellegű ráfordítások (bank, PEK)   16.763,- Ft 
II.5. Útielszámolás   61.059,- Ft 
II.6. Rezsiköltség, szerkesztési díj   81.000,- Ft 
II.7. Kiadott előleg   50.000,- Ft 
Összes kiadás 487.056,- Ft 
Átfutó tételek           7.916,- Ft 



 
 
2002.12.31-i záróegyenleg: 
- Bankszámlán 151.401,- Ft 
- Házipénztárban   10.198,- Ft 
Összesen 169.515,- Ft 
 
 
Kiegészítés a gazdasági beszámolóhoz 
 
Jelenleg tagdíjat befizettet tagtársaink száma: 258 fő. 2002. év folyamán a tárgyévre vonatkozóan 
202 fő fizetett tagdíjat, továbbá voltak olyan tagjaink is - 56-an -, akik már 2001-ben befizették a 
következő évre vonatkozó éves díjat. A tavalyi küldöttgyűlésen elfogadottak szerint emeltük meg 
2003. évre vonatkozóan az éves tagsági díjat, így nagykorú dolgozók esetében évi 2000 Ft, 
kedvezményes tagdíjat fizetőknél (diák, nyugdíjas, kollektív tagok) évi1300 Ft lett a befizetendő 
összeg.  
A könyveladásból származó bevételek, hasonlóan a 2001. évhez ismét igen csekélynek 
mondhatóak, hiszen ismert tény, hogy anyagi korlátaink miatt a Társaság nem tudott újabb kötetet 
kiadni 1998 óta. A korábban megjelent könyvekből 27 db értékesítése történt az évben (nagyrészt a 
100 magyarországi ásványlelőhely c. fogyott, az ásványok extra mérete iránt sajnos még akciós 
áron sem nagyon volt kereslet.) Mivel az új Minerofil Kiskönyvtár kötet kiadása 2000 óta húzódik, 
és nagy lenne az igény iránta, ismételten javaslom, hogy tegyünk meg minden erőfeszítést annak 
érdekében, hogy 2003-ban végre megjelenhessen a kötet, akár külső partner, szponzor bevonásával, 
anyagi segítségével. Sajnos úgy értékelem, hogy kizárólag saját forrásból nem tudjuk előteremteni 
a kiadáshoz szükséges pénzösszegeket (magas nyomdaköltség miatt). Kár lenne hagyni, hogy az 
asztalfiókban álljon évekig a már elkészült kézirat, míg aktualitását veszti. 
A börzeszervezési díjak minden szervezőtől beérkeztek, ezt köszönjük nekik, bár a szokásokhoz 
híven most is kellett néhány emlékezető levelet küldenünk, illetve telefonon felkérni az érintetteket. 
A 2001. évi küldöttgyűlésen határozatot hoztunk Dr. Molnár Pál ügyében. Örömmel tájékoztatom a 
tagságot, hogy 2002. évben minden korábbi tartozását rendezte, és a 2003. évre vonatkozóan is 
pontosan fizetett. Úgy tűnik, a börzeszervezők többsége felismerte és megértette, hogy ezen, 
számukra csekély, de a Társaságunk számára jelentős összeggel nagyban hozzájárulnak ahhoz, 
hogy költségeinket a fennmaradásunk érdekében finanszírozni tudjuk. A korábbi börzehelyszínek 
közül egyedül Kecskemét volt az, aki jelezte, hogy számukra ez a 10.000,- Ft-os összeg túlzott 
anyagi megterhelést jelent, ezért a 2003. évi naptárból már kimaradtak. Sajnáljuk döntésüket, 
hiszen e városban a MaMiT-nak regionális szakköre működik. Úgy tudjuk, ettől függetlenül börzét 
az idei évben is megrendezik a szokásos helyen. A többi helyszínen ilyen probléma nem 
mutatkozott, a jelentősebb hazai börzéken ugyanis már 1-2 asztal ára fedezi a teljes börzeszervezési 
díjat.  
2002. évben pályázaton nem vettünk részt. Sok a pályázati lehetőség az országban, ez tény, de 
sajnos sokszor nem kapunk időben információt róla, a határidők elég rövidek, és gyakori az is, 
hogy a kiírási feltételeknek eleve nem felelünk meg, ezért nem tudunk indulni. 
A kiadások oldalán - az előző évekhez hasonlóan - a nyomdaköltség jelentette a legnagyobb tételt, 
tavaly minden számlát pontosan rendeztünk, tartozásunk nincs. A tavalyi Geoda 3 számából kettőt 
a Társaság finanszírozott, míg a 3. számot teljes egészében a Kőország Kft. támogatásából fizettük 
ki a nyomda felé. Ismételten köszönjük a sok éves segítséget, támogatást Pálinkás Lászlónak. 
Ugyancsak itt köszönjük meg a reklámozók, hirdetők támogatását, akik 60.000,- Ft-tal járultak 
hozzá a társaság éves bevételeihez. Az anyagi és pénzügyi jellegű kiadásokat 2002-ben is sikerült 
még a tavalyinál is alacsonyabb szinten tartani a szigorú költségtakarékosságunknak köszönhetően. 
A Vezetőséget megillető, Alapszabályban rögzített költségtérítéseket sok esetben nem vettük 
igénybe, pl. hivatalos utazásokra nem kaptak a Vezetőség tagjai útiköltség térítést, illetve a 
rezsiköltségek 30%-a és a Geoda szerkesztési díjak sem kerültek minden esetben kifizetésre. Ezzel 



 
a Vezetőség tagjai nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a Társaság egyéb számlái pontosan 
kifizetésre kerüljenek, és működésünk zavartalanul folyhasson.  
 
 
A küldöttek az elnöki, a titkári és a gazdasági beszolót egyhangú szavazattal elfogadták. 
 
 
5. Egyebek 
 
A most leköszönő vezetőségben minden vezetőségi tag külön feladatokat vállalt fel. Gyombola 
Gábor a lelőhely referensünk, aki különböző, lelőhelyekkel, ásványokkal kapcsolatos 
információkkal állt a tagság rendelkezésére. Sajnos ezt a lehetőséget csak igen kevesen vették 
igénybe, nem tudjuk, mi lehet ennek az oka. 
 
A miskolci Herman Ottó Múzeum Web-oldalán előkészítés alatt áll egy adatbázis, mely hazánk 
ásványait és lelőhelyeit fogja tartalmazni, képekkel ellátva. 
 
Szakáll Sándor jelezte, hogy főállásban a Miskolci Egyetem alkalmazottja lett, másodállásban 
továbbra is a Herman Ottó Múzeum ásványtárának vezetője. Az egyetemen egy jelentős labor- és 
műszerfejlesztési program kezdődött el. Amennyiben valóban sikerül ezeket az értékes vizsgálati 
eszközöket beszerezni, az az egész gyűjtőtársadalom számára fontos lépést jelenthet, hiszen a hazai 
leleteket végre itthon lehetne széles körűen vizsgálni, feldolgozni és rendszerezni. 
 
Elhangzott, hogy igen nehéz a túravezetők feladata, hiszen sok gyűjtő elvárja, hogy csak olyan 
helyeket keressünk fel, ahol kapitális méretű, látványos, különleges és gazdag anyagot lehet 
gyűjteni. Amennyiben esetleg ez nem valósul meg, akkor a túravezetőn kérik ezt számon. Ezt a 
fajta negatív hozzáállást a társaság elítéli. 
 
Körmendy Regina vállalta, hogy az aktuális pályázati felhívásokat figyeli, amennyiben talál 
megfelelő lehetőséget, jelzi, hogy meg tudjuk kísérelni a pályázást. Sajnos a pályázás egy komoly 
és időigényes csapatmunka, általában szigorú formai és tartalmi feltételekhez kötve. Nincs arra 
garancia, hogy egy beadott pályázati anyag alapján biztosan meg is nyerjük az igényelt támogatást. 
A leendő vezetőségnek a pályázatokra nagyobb hangsúlyt kell fektetnie, hiszen külső forrásokat 
ilyen módon tudnánk szerezni. 
 
Körmendy Regina elmondta, hogy a Közbeszerzési értesítőben folyamatosan figyeli a 
rekultivációkra vonatkozó híreket. Ez mindenképpen fontos információ számunkra, hiszen még a 
rekultiváció előtt lehetőségünk nyílhat a leletmentésre. 
 
Gimesi István felvetette, hogy a személyi jövedelemadó 1%-át a Magyar Minerofil Társaság 
részére is fel lehetne ajánlani. Korábban csak a közhasznú szervezetek számára állt fenn ez a 
lehetőség. Egyeztetni fogunk az APEH-hel, hogy valóban kaphat-e a mi egyesületünk is ilyen 
felajánlást vagy sem.1 
 
 
 
6. Új vezetőség megválasztása 
 
A küldöttek megszavazták, hogy a jelölő bizottság tagjai: Kiss Tibor, Laki Tamásné és Váradi 
Eszter legyenek. Az új vezetőség megválasztása írásban, titkosan történt. A vezetőségi tagok 

                                                 
1 Az egyeztetés után kiderült, hogy kaphat a társaság. 



 
jelölőlistájára azon személyek kerülhettek fel, akik kérdőívünket visszaküldve jelezték, hogy 
vállalnák a vezetőségi fukciót. A jelöltek közül a 6 legtöbb szavazatot kapott személyek alkotják az 
új vezetőséget. 
Ők a következők lettek: dr. Szakáll Sándor (elnök), Fehér Béla (alelnök), Galgóczi András (titkár), 
Körmendy Regina, Gyombola Gábor és Kriska Ádám.  
Továbbá a vezetőség tagja a gazdasági-pénzügyi feladatokat ellátó Váradi Eszter, aki megbízatását 
nem választás útján kapja. 
 
A Társaság nevében gratulálunk az új vezetőségnek és jó munkát kívánunk nekik!  
 
 

Váradi Eszter 
Budapest 

 
 


