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Tisztelt Közgyűlés ! 

Közgyűlésünket rendkívül pezsgő tudományos, műszaki, gazdasági tevékeny
ség közepette rendezzük meg az idén, hiszen magunk mögött tudjuk a IV. öté
ves tervet és ez az év V . ötéves tervünk kezdő esztendeje. Nem szándékozom 
ismertetni azokat az eredményeket, melyeket az elmúlt tervperiódusban 
tudományos és gyakorlati vonatkozásban elértünk, mert ezzel a témával hiva
talból is foglalkoztunk valamennyi szakosztályban amikor az idei munkatervet 
összeállítottuk és a munkahelyeken is. Azokra az eredményekre és prognózi
sokra épül a mostani ötéves tervünk. 

Elmondhatjuk, hogy jelentős fejlődést értünk el a földtani munkálatok 
— a kutatási és bányászati, az elméleti és operatív tevékenység — területén. 
Működésünk eredményeként megismert természeti erőforrásainkra alapozva 
számos új létesítmény kezdte meg munkáját, vagy épül folyamatosan, hogy 
hozzájáruljon termelési, gyártási, terveink megvalósításához. 

Szakembereink, tagtársaink derekasan helyt álltak nemcsak munkahelyei
ken, hanem társadalmi téren is igen aktív tevékenységet fejtettek ki a Társulat 
keretén belül. Pedig nem volt könnyű ez az elmúlt 5 esztendő. Különösen az 
energiahordozók árának, elsősorban a kőolajáraknak megváltozása, néhány év 
óta tartó több-kevesebb megszakításokkal tarkított, de folyamatos növekedése 
minden más vonatkozásban is a korábbinál kedvezőtlenebb körülményeket 
teremtett számunkra. Tőlünk, az ásványi nyersanyagokkal foglalkozó szakem
berektől ugrásszerűen megnövekedett intenzitással várja az ország, hogy a 
lehetőségekhez képest a leggyorsabban a legtöbbet adjuk, fokozzuk termelé
sünket vagy annak lehetőségeit, mert többszörösére nőttek a beszerzési ellen
tételezések; romlottak a cserearányok a világpiacon a nem-energiahordozók 
kárára. 

Kereken egy esztendővel ezelőtt ugyanitt rendezett tisztújító közgyűlésün
kön az erre vonatkozó helyzetképet felvázoltam: „gyors fejlődés és nagy fela
datok előtt a hazai földtan" című elnöki megnyitómban. 

Helyes és kedvező jelenségként állapítható meg, hogy Társulatunk alkotó 
tagsága egyre korszerűbben törekszik erőit a megoldandó országos feladatokra 
összpontosítani. A z országos célkitűzésekkel összehangoltan vizsgálta az egész 
országban szakosztályi keretek között, vándorgyűléseken, központi rendezvé
nyeken a gazdaságosabb nyersanyag- és energia ellátás lehetőségeit, a még 
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nem ismert vagy nem hasznosított források kiaknázását és az ezzel kapcsolatos 
tudományos-, oktatási- és továbbképzési problémaköröket is. 

Ma már nem teljes mértékben határolható el a társulati-társadalmi munka, 
más társadalmi jellegű szakmai tevékenységtől, éppen ezért kibővül működési 
körünk, ha a munkatervünkben rögzített feladatok végrehajtásán túl számba 
vesszük azokat a jelentéseket, beszámolókat, közleményeket, koncepciókat, 
összefoglaló tanulmányokat, melyeket tagtársaink különböző szervekben szak
értőként, OMFB tanulmányként vagy a M T A különböző tudományos bizott
ságaiban vagy más tárcákat is érintő tárcaközi vagy egyéb kooperáció keretén 
belül készítettek — társadalmi és nem hivatali munkaként. 

Ily módon tehát a Társulat tagjainak munkája, tevékenysége tovább gyűrű
zik a társadalmi, tudományos, műszaki, gazdasági életünk valamennyi szférá
ján. Nézzünk ebből néhányat közelebbről: 

— Célkitűzése volt vezető politikai és gazdasági szerveinknek, hogy a tag
egyesületek vizsgálják meg, hogyan érvényesülnek tudománypolitikai irány
elveink, mik a tapasztalataink országos távlati, tudományos terv megvalósí
tása terén. E vonatkozásban Társulatunk szép eredményeket ért el, mert bekap
csolódik az M T A által felügyelt és a K F H által kimunkált és koordinált ,,az 
ország természeti erőforrásainak kutatása és feltárása" tárcaszintű kutatási 
főirány témáinak kimunkálásába, kiterjedt együttműködési hálózat alakult ki 
a különböző intézményekkel, kutatóhelyekkel. 

T o v á b b kell erősítenünk kapcsolatainkat a M T E S Z társegyesületei között 
és Társulatunk nevében a MTESZ közgyűlésén 1976. január 30-án hozzászó
lásomban fel is hívtam valamennyi érdekelt társegyesület figyelmét a szoro
sabb együttműködésre, a hazai ásványkincsek felkutatása, termelése, felhasz
nálása érdekében. A jövőben alaposabb, részletesebb tájékoztatást kell adnunk 
a K G S T munkájáról, valamint arról a tevékenységről, melyet mi fejtünk ki a 
K G S T keretén belül, akár mint közös programban résztvevők, akár mint téma
felelősök vagy témakimunkálók. Jobban meg kell ismertetnünk szakmai közön
ségünkkel az itt folyó munkát, a baráti országok elért eredményeit és azok 
magyarországi meghonosítását. Nagy tartalékok rejlenek ezen a vonalon a 
közös együttműködés előnyén túlmenően takarékossági szempontok tekinteté
ben is. 

— A műszaki fejlesztés meggyorsítása érdekében figyelemmel kell kísérni 
azokat a módszereket és eszközöket, melyek a nemzetközi szakágazatokban 
kialakultak, hatásosak és adaptálhatók. Különös hangsúlyt kapnak itt az 
összehasonlítható, összemérhető közös feldolgozási alapú és módszerű infor
mációk, melyek hiányában közös egyértelmű földtani értékelésről nem beszél
hetünk. A földtani kutatás műszaki fejlesztése nemcsak a geofizikai, fúrási, 
aknamélyítési stb. berendezésekre, eszközökre terjed ki, hanem a korszerű 
anyagvizsgálati műszerekre, melyek j ó kihasználtságuk összehangolt működ
tetése még nem minden területen megoldott. 

— A földtani munka az első láncszeme egy olyan társadalmi tevékenység
sorozatnak, melynek végső eredménye egy gyártmányfajta vagy iparcikk, vagy 
energiaszolgáltatás, a hőerőmű és benzinkút egyaránt. Nagyon nagyfokú 
komplexitást igényel annak megítélése, hogy mit és mennyiért érdemes kutatni, 
bányászni mert sarkalatos kérdés, hogy van-e fogyasztó, felhasználó, igénylő 
arra a bizonyos ásványi nyersanyagra. Ennek megítélését elősegítheti az egye
sületek, szakosztályok közötti munkakapcsolatok erősítése, közös tanácskozá
sok szervezése, az egymáshoz csatlakozó munkafolyamatok elemzése és kritikai 
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értékelése. Bizonyára számos lehetőség kínálkozik az alaposabb vizsgálatok 
után arra, hogy jelenleg importált anyagokat hazaiakkal helyettesíthessünk és 
a termékszerkezetet számunkra előnyösen befolyásolhassuk. Korszerűen elő
készített földtani kutatással, termelésföldtani tevékenységgel sok-sok deviza 
is megtakarítható és a tudományos kutatások eredményének gyors gyakorlati 
alkalmazása az ilyen nagy értékű ásványi nyersanyagok esetében ugrásszerű 
termelékenység-növekedést, önköltség csökkentést is jelent. 

A földtani és ipari készlet-vagyonok újrendszerű értékelése lehetőséget 
teremt egyrészt a közös bázisú összehasonlítására, másrészt annak elkülöníté
sére, hogy a tevékenység láncolatban mennyi a földtani tevékenység konkrét 
értéke, illetve értékaránya. Jól mérhetővé teszi a geomunkálatok hatékonysá
gának elemző értékelését. Ezen a bázison azután meggyőző érvek rendszere 
kerülhet kimunkálásra ismételten a földtani kutatások anyagi érdekeltségének 
érvényesítése, az oktatás, szakemberképzés és -igény elismertetése érdekében. 
E vonatkozásban nem sokat jutottunk előre, noha 1974. őszén központi nagy
rendezvény keretén belül került ismertetésre, megvitatásra, továbbá az ipará
gak a K F H és a N I M irányításával kimunkálták a konkrét érdekeltségi rend
szert és az igazságos jutalmazás formáit, kereteit, számítási módszerét. Mégsem 
sikerült úgy elfogadtatni, hogy anyagi bázis is teremtődhessék (a felkutatott 
vagyonok ,,in situ" értékének arányában) érdemi alkalmazásához. E helyről 
ismételten a Társulat tagsága nevében felemelem szavamat annak érdekében, 
hogy a földtani kutatás, tevékenység megítélése, értékelése a jövőben ne az 
ún. „naturális mutatók" alapján történjék. A naturális mutatók: a lefúrt 
méterszám és a berendezés teljesítmény fajlagos mutatói a bemért km-hossz, 
vágathajtás-hossz stb. kétségtelen szükségesek a technikai, a műszaki tevé
kenység méréséhez. De ennek nincs automatikus és egyértelmű függvénykap
csolata a földtani kutatás eredményeivel. Konkrét példát is mondok erre. A 
magyarországi szénhidrogénkutatások a I V . ötéves tervben előírtakon felül 
7,5 Mt ipari kitermelhető szénhidrogénkészlet többletfelhasználásával gazdagí
totta az országot. Ha ezt ma a világpiacon meg kellene vásárolni 750 M $-t, 
azaz 38 G Ft-ot kellene érte adnunk. A különféle jelentések szerzői azonban 
mégsem azon örvendenek, hogy terven felül egy „Budafa"-előfordulás nagy
ságrendű készlet megismerése a földtani kutatás dicséretes erőfeszítésének 
eredménye, hanem azon sajnálkoznak, hogy a méterterv csak mintegy 80%-
ban teljesült. (Különböző import szállítási, korábbi visszafejlesztési stb. okok 
miatt.) A földtani szakvezetés és hivatalos állami hatósági vezetés evvel nem 
ért egyet, harcol ez ellen a szemlélet ellen, mégsem anyagi-megfoghatóságúan 
mértékadó ez a logikus felfogás. Ezért tartom igen fontosnak és elengedhetet
lennek a földtani munkák gazdasági elemzését, hatékonyságának szüntelen 
regisztrálását és megalapozott, konkrét információk nyújtását az állami vezetés 
számára, ezzel folyamatosan alátámasztva a szakemberigény, képzés, tovább
képzés, létszámfeltöltés, kiegészítés jogos és indokolt óhaját. Nem volt időm 
és m ó d o m felmérni, de becsléssel is elég jól érzékelhetően megállapítható, hogy 
pl. 1949-ben a V A D Á S Z Elemér professzor megalkotta magyar geológusképzés, 
majd később geofizikusképzés idején, amikor 20—30-as létszámú évfolyamok 
„beiskolázására" került sor, kisebb termelési volumenek mellett, kisebb ered
mények alátámasztásával nagyobb támogatásban részesült a geo-szakma a 
képzés, létszám vonatkozásában. Most amikor országos viszonylatban szinte 
valamennyi ásványi nyersanyag tekintetében az „ in situ" érték, a termelési 
volumen és annak relatív, de abszolút értéke is többszörösen meghaladja az 
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említett időszakét, probléma van a létszámmal, sőt nemcsak relatív, de abszo
lút létszámcsökkenés is megfigyelhető egyes ágazatokban. Közben a felfedezett 
és termelésre előkészített vagy már bányászatba vett nyersanyagelőfordulások 
alapján hatalmassá terebélyesedett az „ e g y é b " a korábban nem, vagy kisebb 
mértékű és létszámú „felépítmény", mely ellen országosan küzdünk a bürokrá
ciaellenes harc jegyében, de amely nemcsak eltartatja magát létrehozóival, de 
szüntelen tennivalóval (szakmán kívüli tennivalóval !) is ellátja. Sajnos a köz
ponti vezetés helyes argumentumai, a vezetőképzőkön tanított, kimunkált, 
modellezett és szimulált esettanulmányok erőteljes torzulásokat szenvednek 
a megvalósítás nagyfokú tortuozitású útvesztőiben. Ezek ellen elsősorban össze
fogott, összehangolt precíz szaktevékenységgel és jó eredményekkel lehet fel
lépni és a felismert összefüggéseket, igazságokat egybehangzóan az összes 
rendelkezésre álló csatornán a társadalmi munka hálózatain keresztül is ter
jeszteni, ismertetni kell, támogatva a hivatalos földtani, hatósági vonalvezetés 
logikus törekvéseit. 

— Az egész geológus társadalmat felölelő Társulatunk problémakörében 
valamennyi generáció igénye tükröződik. Elődeink, idős, megfáradt szaktár
saink megbecsülése, a „derékhad aktuális küzdelmei és törekvése" a j o b b , 
hatékonyabb munka érdekében éppúgy hozzátartozik profilunkhoz, mint a 
jövőnket építő, munkánkat továbbvivő ifjúság szakmai képzése, helyének 
perspektíváinak alapozása. 

Ezen a vonalon, bár jelentős fejlődés tapasztalható, mégis nagyon sok a 
tennivalónk. Nagyon helyes kezdeményezés a „ fó rumok" szervezése és dicsé
retes, hogy Társulatunk prominens tagjai más tagegyesületekben is vállalnak 
funkciót. Tovább kell még fejlesztenünk a fiatalok részvételi arányát, aktív 
közéletünkben és szakmai, gazdaságpolitikai részterületeken is. Egyes ipará
gaknál, vállalatoknál, az egyesületben való aktív közreműködést elismerik 
közérdekű társadalmi munkaként és a minősítéseknél is figyelembe veszik, 
másutt nem. A z egyetemista fiatalokkal, technikumi diákokkal való foglalko
zásunkat intenzifikálni kell. Örvendetes, hogy a szakmai érdeklődés — társa
dalmi területen is — nőtt a fiatalságban. A létszámok is növekvőek és távlati
lag elő lehet készíteni azon kedvezménynyújtási javaslatok kidolgozását, me
lyek végigkísérik majd az e szakmát választó fiatalokat. Diplomaterv, pályá
zati kiírások, tanulmányi kirándulások, ankétok szervezése a pályakezdés 
problémáiról stb. — lehetőségeinkhez mérten. A tudományos vagy gyakorlati 
termelőmunkában már részt vevő fiataljainkat pedig bátran kell terhelni, 
hiszen az a 30 év alatti és a végzés közötti életszakasz a legtermékenyebb, a 
legmélyebb benyomásokat szerző időintervalluma a fiatal szakembernek. 
Lendületes munkájukra, megnövekedett feladataink megoldásához fokozottan 
szükségünk lesz. 

— Terveinket, tevékenységünk vezérfonalát képező ezévi programunkat is 
alulról építettük fel. A szakosztályok javaslatainak összesítését kiadtuk és a 
választmány megtárgyalta, értékelte, módosította, majd elfogadta. Szorosan 
illeszkedik és egyes területeken folytatódik az elmúlt évihez. 

E helyről is szeretnék néhány szót szólni a rendezvények kérdéséhez és erre 
a legutóbbi választmányi ülésen a választmánytól felhatalmazást is kaptam. 
Köztudot tan érzékelhető, hogy rendezvényeinket szerényebb keretek között 
bonyolítjuk, mint korábban erre az általános takarékossági intézkedések hiva
talos szabályzókat is foganatosítottak. Ez érthető és nem is esett ellene kifogás. 
A rendezvények kezdésének idejére vonatkozóan azonban nem minden gazda-
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sági intézmény értelmezése kedvező. A munkaidő utáni merev kérdés-értelme
zés lehetetlenné tenné társadalmi-társulati életünket. De ha megvizsgáljuk 
ezen társadalmi munka tartalmát, akkor azt tapasztaljuk, hogy az vagy a 
továbbképzést szolgálja, vagy konkrét vállalati ágazati kérdéseket vitat meg, 
s lép előre a vita alapján az ügy. Ilyen alapon felfogva a kérdést bizonyára 
minden vállalat támogatni fogja továbbra is azt az időbeosztást, mely a hosz-
szú évek gyakorlata során alakult ki és vált be közmegelégedésre. A Társulat
nál tevékenykedő tagok rendkívül sokféle munkahelyen és fizikai értelemben 
vett távoli területen is dolgoznak. Munkaidőn kívüli összejövetel megszervezése 
lehetetlen, hiszen nem egy zárt gyáregység gyűléséről van szó. A gyakorlat 
eddig az volt , hogy a nagyobb lélegzetű 1 — 2 napos tanácskozásokat reggel 
kezdik, ebédszünet után folytatják, vitával, szakmai bejárással. Technikai 
követelmény az odautazás, részvétel, étkezés, (szállás), visszatérés. A nem 
ankét-jellegű általános társulati szakosztály-életben szokásos előadások általá
ban a kora délutáni órákban kezdődnek, ezeket vita követi. I ly módon a kezdés 
belenyúlik 2 — 3 órával a munkaidőbe, de gyakran ugyanennyivel tovább is 
tart, mint a munkaidő vége. Bárhogyan is nézzük, vizsgáljuk ezt a kérdést, 
az alapállás az kell legyen az elkéredzkedő szakember a társulati tag és a részt
vételt engedélyező felettes részéről, hogy 

— információ nélkül a legjobban képzett szakember is idővel elszigetelődik, 
lemarad; 

— továbbképzés és vita nélkül nincs fejlődés, látókörnövekedés; 
— a közös érdeklődésű szakemberek korra és nemre való tekintet nélkül 

mindig tanulhatnak egymástól; 
— ez a tanulással szerzett többletismeret vagy ha tetszik ismerettöblet 

hasznos a vállalat részére is, ezen keresztül országos érdek; 
— a rendezvények tehát szakmai munkaként sőt annak önként vállalt több

leteként továbbképzésként is felfoghatók (magam részéről a szakágat érintő 
kérdéseket illetően kötelezővé tenném a részvételt). 

Ebből következik, hogy a költségtérítést igénylő nagyrendezvényekre a vál
lalatok szívesen fogják továbbra is elküldeni (befizetni) szakembereiket, mert 
felismerték annak hasznosságát. Ezzel egyidejűleg a geo-szakvezetés gondos
kodjék viszont arról, hogy ne ürüljön ki a „ház" , maradjon otthon is felelős 
szakember minden poszton és az ilyen szakmai részvétel és szakmai bejárás 
ne „jutalomkirándulás" legyen, hanem a témakört művelő, abban legérdekel-
tebb szakemberek juthassanak el továbbképzésre. Es ugyanez vonatkozik az 
egyes előadásokon való részvételre is. Ez a kicsit „ a ló másik oldala" úgy 
született, hogy egyes helyeken a tervkészítés, beszámolás vagy mérlegkészítés 
időszakában elnéptelenedett a munkahely és nem találtak otthon kompetens 
embert, mert a szakgárda kollektíven valahová kivonult. Késett a jelentés, a 
felettes bírálatot kapott stb. stb. 

Tisztelt Közgyűlés ! 

A M T E S Z 1976. január 30-i közgyűlése körülbelül ugyanazon problémakö
rökkel foglalkozott, hasonló kérdéseket vetett fel — összevontan és általáno
sabb fogalmazásban természetesen — mint amilyenekkel mi foglalkoztunk 
egy évvel ezelőtti közgyűlésünkön. Szóba került a nagy és kis rendezvények 
viszonya, aránya, a vidéki és központi szervezetek kapcsolata, az érdekképvi
selet, a továbbképzés kérdése és az ifjúsággal kapcsolatos tennivalók. Minden-
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képpen pozitív értékelést kapott azonban az önként vállalt közhasznú, sok 
áldozatot követelő társadalmi munka, így a társulati működés is, mely további 
haladásunk változatlan feltétele. 

Társulatunk ma egy olyan szövetség tagja, melynek 31 tagegyesülete össze
sen 130 000 főt számlál és melynek 7900 szakmai rendezvényén 430 000 szak
ember fordult meg az elmúlt évben. A Magyarhoni Földtani Társulat 1000— 
1100 fős taglétszámát tekintve nem tartozik a nagy egyesületek közé. A rendkí
vül heterogén összetételű és jellegű munkahelyeken dolgozó tagsága azonban 
mégis az ország legfontosabb gazdasági alapjánál a nehéziparnál foglalkoztatott, 
vagy áll közvetett úton valamilyen kapcsolatban azzal. Ez pedig azokat a 
nagyvállalatokat, trösztöket fogja össze, amelyek a nemzeti jövedelem leg
nagyobb hányadát adva a legsúlyosabb milliárdokat teszik be az ország közös 
kasszájában, hogy onnan azután újra osztható legyen. 

Befejezésül engedjék meg, hogy a MTESZ közgyűlési hozzászólásom felhívását 
ismertessem. 

A Magyarhoni Földtani Társulat felhívással fordul a tagegyesületekhez : 
— Működjünk nagyobb felületen szorosabb kapcsolatban együtt „hazánk 

természeti erőforrásainak" fokozott ütemű és hatékonyságú felkutatása — 
feltárása — bányászata és hasznosítása területén. 

— Ez az a munkaterülete ma a szakemberek széles táborának, ahol igen 
jelentős nemzeti jövedelemnövelés, devizamegtakarítás érhető el okos, szer
vezett, átgondolt összefogással. A hazai föld ásványkincseinek kutatása, 
megismerése fejlett, és egyre fejlettebb eszközöket, műszereket, anyagokat 
igényel. A z együttműködésbe a feladat komplex jellegénél fogva tehát a 
Magyar Geofizikusok Egyesületén, az Országos Magyar Bányászati és Kohá
szati Egyesületen, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületen, a Magyar 
Hidrogeológiai Társaságon kívül, melyekkel eddig is volt kontaktusunk, számos 
más egyesület is bekapcsolódhat. 

Tisztelt Közgyűlés ! 

Ezeknek a feladatoknak sikeres megoldása érdekében kívánok minden tag
társunknak nagy vállalkozásunk szép terveink kezdő évében jó egészséget, 
szakmai-tudományos eredményeket és sok személyes boldogságot. 

A z 1976. évi márciusi hagyományos közgyűlésünk házigazdájának, a köz
gyűlés valamennyi szervezőjének, létrehozójának köszönetet mondok. 
A közgyűlést ezennel megnyitom. 


