
Közgyűlési beszámoló*

Egyesületünk 1989. évi közgyűlését március 
15-én tartotta a Marx Károly Közgazdaságtudo
mányi Egyetemen. Dr. Csókás János társelnök üd
vözölte a megjelenteket.
Megnyitójából néhány fontosabb gondolat:

Hazánkban éppen úgy, mint a föld legtöbb orszá
gában, új és megújuló társadalmi igények lépnek fel. 
Ezen igényekből a geofizikára hárulok elől az Egye
sületünk és tagjai sem térhetnek ki. Kiderült, hogy a 
szenek mint energiahordozók főleg a kéntartalmuk 
miatt tönkreteszik az élővilágot, ha elégetik. Kiderült, 
hogy az atomenergia túlságosan veszélyes és nemcsak 
a hadi hanem az erőmüvekben való felhasználása is. 
Vízienergia kevés van, a beruházás pedig országokat 
és kormányokat megrengető gazdasági és politikai 
problémákkal jár. Ezt éppen most országunkban is 
észlelhetjük. A nap, a szél, az árapály, a geotermikus 
energiaforrások ma még nem számottevők. Leginkább 
még a geotermikus energia felhasználásának na
gyobb elterjedésében reménykedhetünk, ehhez azon
ban intenzív litoszféra kutatás szükséges, amihez 
viszont az ásványok petrofizikai és kémiai sajátos
ságait kell jobban megismerni. Ismeretes, hogy a 
korszerűsítettnek mondott mezőgazdaság és a mű
anyag-, gyógyszer- és vegyipar az élelmet adó talajok, 
és az öntöző és talajvíz jelentős részét már mérgezővé 
tette. Ebből következik, hogy a talaj és a benne távo
zott és szivárgó víz kémiai összetételét állandóan 
vizsgálni és ellenőrizni kell. Ezt már 80—100 méterig 
el kellene végezni, azonban ezt mintavizsgálatokkal 
nem lehet megoldani, mert sem pénzzel, sem kutató
létszámmal és műszerparkkal ezt nem lehet győzni. 
Tehát maradt a felszíni és a mélyfúrási geofizika. 
Azonban ehhez a hazai és a városi vízmüvek lét
számát tovább kell fejleszteni. A megújuló agrogeoló-
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gia sem lehet optimálisan eredményes agrogeofizika 
nélkül. Felerősödő társadalmi igények támadtak az 
ún. harmadik világban is, ahol igen sok ásványi 
nyersanyagforrás még feltáratlan. A  magyar geo
fizikusok gondolnak erre, sőt vannak akik már részt 
is vesznek az elmaradottabb országokban a geofizika 
tudományág oktatásában és alkalmazásában is. 
Kialakult országunkban gazdasági szempontból egy 
borúlátó közhangulat. A műszaki értelmiség ennek 
elég erős hangot adott még a M TESZ útján is. A 
magyar geofizikusok társadalmában azonban ez 
relatíve kevésbé indokoltható, mint más műszaki 
tudományágakban. Eredményes\ a hazai geofizikai 
oktatás és kutatás is, nagyon eredményesek a külföldi 
kapcsolatok mind tudományos, mind személyes 
emberi vonatkozásban. Számos hazai pályázat, pro
ject eredményesen folyik. Anyagi és erkölcsi elis
merést kapunk, külföldi ösztöndíjak, tanulmányutak 
jelzik a magyar geofizikusok munkáját.

A megnyitó után dr. Meskó Attila emlékezett 
meg Egyed László professzorról, születésének 75. 
évfordulója alkalmából, valamint Gadó Károly 
az elmúlt évben elhunyt dr. Szemerédy Pálnéról.

A közgyűlés ezen szomorú része egy perces néma 
felállással ért véget, mellyel a múlt évben elhunyt 
alábbi tagtársainkról emlékeztünk meg:

Bujtor Béla МЕУ
Orbán Gábor SZKFI
dr. Kisházi Péter MAFI

Dr. Deres János főtitkár beszámolójában nem 
ismételte a kiadott anyagokat, csak egy-két fon
tosabb eseményre, valamint néhány főbb egyesü
leti és szövetségi törekvésre tért ki. Ebből idézünk:

Az elmúlt évben egyre erőteljesebben fogalmazódott 
meg az igény a politikai és gazdasági változások 
iránt, fokozódtak az anyagi terhek és nagymértékben 
változtak azok a körülmények is, amelyek munkán
kat, a földtani kutatást és nyersanyagtermelést be
folyásolják. így egyesületünk vezetése is több ízben 
foglalkozott e tárgykörbe tartozó témákkal. Át kellett 
gondolnunk és továbbra is napirenden kell tartsuk a 
vitát legfontosabb feladatainkról és az azok megoldásá
ra rendelkezésre álló eszközökről.

A Magyar Geofizikusok Egyesülete a geofizika 
területén dolgozó különböző képzettségű szakemberek 
szakmai szervezete és a legfontosabb feladata: egyéni 
és jogi tagjai munkájának megkönnyítése, a közös 
érdekek szolgálata, az összetartozás érzésének erősítése. 
Ezen általános célkitűzésekbe beletartozik a ,,klasz- 
szikus” működésterületen előadások, előadói napok, 
szükebb és kiterjedtebb témakörű szakmai-tudomá
nyos rendezvények megtartása, szakfolyóiratok ápolá
sa, az ún. engineering munkák (szerződéses meg
bízások), szakmai és általános információ szolgál
tatás, a tágabb szakmapolitikai kérdések megvitatása 
és továbbítása. Ide tartozónak érezzük még a szakmai 
érdekfeltárás és érdekvédelem problémaköreit is. Már
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a felsorolás is elárulja, milyen sokrétű, színes és 
könnyen beláthatóan szükséges az egyesületi munka. 
Ugyanakkor mindig szem előtt kell tartsuk, hogy 
önkéntes társadalmi szervezet vagyunk, hogy tag- 
jaink tudományos és ipari „termelő” tevékenységüket 
nem az Egyesületben, hanem a munkaadó vállalatok
nál, kutató intézetekben és egyéb intézményeknél 
végzik. A legnagyobb jóindulat sem igazolhatja tehát 
az illetéktelen beavatkozást, egyéni vagy csoportérde
kek alaptalan általánosítását. Ezen alapelvek be
tartása nem könnyű, állandó önvizsgálatot, a közös
ségi véleményformálás, a testületi döntéshozatal 
demokratikus gyakorlását igényli. Bízunk abban, 
hogy az idén 35 éves Egyesületünk egész működése 
alatt végig követhető volt ez a törekvés és kevés példa 
volt található ezen helyes alapelvek megsértésére. 
Ezért amikor érdekképviseletről beszélünk három 
egyaránt fontos szintet különböztetünk ugyan meg, de 
e szinteken tevékenységünk tartalma különböző. 
Más-más megközelítést igényel az érdekfeltárás és 
érdekképviselet az országos, a regionális és a vállalati- 
-intézményi szférában. Országos ügyekben arra 
kell törekedjünk, hogy Egyesületünk, ( a geofiziku
sok) esetleges speciális érdekei eljussanak és meg
jelenjenek a M TESZ különböző felméréseiben, a 
reálértelmiség társadalmi presztízsének, megbecsülé
sének növelésére,\ anyagi, erkölcsi helyzetének és az 
oktató munka objektív és szubjektív feltételeinek 
komplex értelemben vett javítására vonatkozó prog
ramjában. De országos érdekfeltáró feladatot látunk 
el akkor is, amikor részletes és pontos adatokat szol
gáltatunk a magyar geofizikus szakemberek létszá
mával és a szükséges utánpótlás mértékével kapcsolat
ban. Ezen belül megvizsgáltuk a geofizikusi munka
körben dolgozó szakembereket, azok kor és szakma 
szerinti összetételét és foglalkoztunk a szakemberképzés 
problémáival. Részletes vizsgálat tárgyát képezte az 
igény oldal is. A jelenleg geofizikusokat alkalmazó 
intézmények vezetőivel folytatott megbeszélések alap
ján összegeztük a szakterület diplomás geofizikusok 
iránti igényét 1988—2000 között. A földtani kutatás 
előtt álló feladatok tükrében, ill. a várható gazdasági, 
tudományos és társadalmi fejlődéssel összefüggésben 
megvizsgáltuk, milyen mértékben célszerű a szak
emberképzés területén a jelenlegi igényeken alapuló 
előrejelzést korrigálni.

A munkát az M TA kezdeményezte, Egyesületünk 
a felmérésre a Központi Földtani Hivataltól kapott 
megbízást. Azonos célú vizsgálatot végzett a geológu
sokra vonatkozóan a Magyarhoni Földtani Társulat. 
Úgy vélem, hogy miután legutóbbi közgyűlésünkön 
már esett szó az addig végzett munkáról, általános 
érdeklődésre tarthat számot a következő összegző véle
mény: a geofizikusok szerepe a földtani kutatáson 
belül a következő években előreláthatólag nőni fog. A 
kutatásra fordítható pénzügyi források nem bővülnek 
a várhatóan növekvő feladatokkal arányosan. Ez a 
kutatástervezést arra fogja szorítani, hogy a földtani 
információ mennyiségi szintentartása, illetve növelése 
érdekében nagyobb volumenű terepi geofizikai mérést 
rendeljen.

Jelenleg csak alig használjuk ki a bányabeli 
geofizikában rejlő lehetőségeket. Pedig a geofizikának 
ezen ága nagyban hozzájárulhat a bányászat munka- 
és termelésbiztonsági kérdéseinek megoldásához.

A szénhidrogénkutatás geofizika iránti igénye már 
ma is az összes nyersanyag között a legjelentősebb 
és ez csak növekedni fog a jövőben: a még feltár atlan 
szerkezetek mind nehezebben kimutathatók lesznek, 
megtalálásukhoz jelentősen nagyobb és jobb minő
ségű geofizikai információmennyiség szükséges.

Várható, hogy a geofizika iránti igény új terüle
teken is jelentkezni fog ( környezetvédelem, árvízvéde
lem stb.).

Jelentősége miatt röviden szólt egyesületünk 
szakértői, szaktanácsadói és megbízásos munkáiról.

A megbízásos munkák rendjét részletes belső 
utasításban szabályozták (mellékleteivel 28 oldal). 
Kialakítottuk a most már államilag is elismert 
geofizikus szakértők rendszerét, a névjegyzékbe történő 
felvétel feltételeit, a szerződéses munka vállalásának 
ügymenetét, szabályoztuk a jogköröket, a díjazás 
kérdéseit. Szakértői névjegyzékünkben jelenleg 156 
szakember szerepel. 1988-ban összesen 22 szerződés 
alapján folyt munka, melyből bevételünk több, mint 8 
millió forint volt. 92 egyesületi szakértő, 12 más 
jogosítvánnyal rendelkező, ill. 66 szakértői jogosít
vánnyal nem rendelkező személy részére összesen több, 
mint 3,5 millió forint munkabért (szakértői díjat, 
honoráriumot) folyósítottunk. A megbízásos mun
káknak köszönhető, hogy Egyesületünk 1988-ban 
nyereséges lett. Erről azonban Ujfalusy Antal, az 
Ellenőrző Bizottság vezetője részletesebb adatokkal 
szolgál. Azonban meg kell említeni, hogy az Egyesü
let anyagi alapjainak szerződéses munkákkal való 
előteremtése nagyon ingatag lábakon áll. Politikai, 
gazdasági változások, mint pl. engineering cégek 
létrejötte, vagy a megbízók érdekeltségének változása, 
a közvetlen megbízások lehetőségének megteremtése 
stb. máról holnapra alapvető változásokat hozhatnak.

Hasonló félelmei több M TESZ egyesületünkben 
vannak, ezért a Bolyai János Matematikai Társulat 
elnökének és titkárának kezdeményezésére a termé
szettudományi egyesületek elnökei és főtitkárai két 
ízben értekezletet tartottak közös gondjaik meg
beszélésére. 14 egyesület képviselői ecsetelték mun
kájuk akadályait, melyek elsősorban anyagi jellegű
ek. Alapjában kifogásolták a MTESZ jelenlegi 
gazdasági rendjét és felvázolták ennek negatív 
következményeit. A második ilyen jellegű tanácskozá
son részt vett a MTESZ álelnöke,főtitkára és a gazda
sági főtitkárhelyettes is. Itt fölvázoltak egy tervet, ez 
azonban nem talált általános helyeslésre. E téma
körben további intenzív munkára lesz szükség a közel
jövőben.

A múlt évben kismértékben (3%-kal) tovább nőtt 
Egyesületünk taglétszáma. A MGE-nek jelenleg 
797 tagja van. Múlt évi közgyűlésünket és a baráti 
vacsorát a Gellért Szállóban március 18-án tartottuk.

A következő nagyrendezvényünk az Ifjúsági 
Ankét volt, melyet március 25—26-án Balaton- 
szemesen rendeztünk 108 fiatal részvételével. 
A fórum jellegű találkozón 7 aktuális előadás 
hangzott el. Kiemelem ezek közül dr. Dank Viktor, 
a KFH elnökének elemzését a hazai nyersanyag
bányászat helyzetéről és perspektíváiról, dr. Müller 
Pál, az ELGI igazgatójának ismertetését intéz
ménye feladatairól, valamint dr. Kókai János, az 
OKGT főgeológusa beszámolóját a világbanki 
hitel felhasználásáról. Fiataljaink nagy érdeklődés-
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sei kísérték dr. Gönczi János előadását a fiatal 
tudományos és műszaki értelmiség helyzetéről. 
Az előadást a késő estébe elnyúló vita követte.

Sikeresnek értékeltük a május végén, Szolnokon 
megrendezett Vándorgyűlést, és a hozzá tartozó 
műszer és módszer bemutatót. Az érdekes előadá
sok és a résztvevők magas száma (171 fő regiszt
rált) indokolták volna egy gyűjteményes kötet 
kiadását, de az előadások megjelentetésre alkal
mas formában történő összegyűjtése nem járt 
eredménnyel, kár érte.

Bár évről-évre megállapítjuk, hogy a geofizikai 
szimpózium nem elég magas színvonalú, a részt
vevők száma viszonylag magas, a nem társrendező 
országok érdeklődése fokozódik. Majd minden 5. 
regisztrált ez utóbbi országokból érkezett. Elsősorban 
a magyar geofizika eredményes kapcsolatépítési 
gyakorlatának tulajdonítják, hogy az európai és az 
USA geofizikai társaságai hivatalosan képviseltetik 
magukat. A 86 előadásból 7-et tartottak nyugati szak
emberek, a műszerkiállításon 13 országból 20 cég 
vett részt.

Előretekintve már az ezévi eseményekre meg
említette, hogy az idei — Budapesten rendezendő 
— szimpóziumra a korábbiaknál lényegesen na
gyobb amerikai delegáció várható. A SEG vezetői
vel megegyezés jött létre, hogy a rendezvényről 
részletes ismertetést közölnek folytatásokban és 
segítséget nyújtanak a részvétel megszervezésében. 
Majd így folytatta:

Szakosztályaink előadóüléseiken aktuális témákról 
hangzottak el ismertetések. Nagyobb rendezvénynek 
számít a Mélyfúrási Geofizikai Szakosztály, az 
Oktatási Bizottság és az M TA Geofizikai Tudomá
nyos Bizottság Mélyfúrási Geofizikai Albizottsága 
által Siófokon közösen rendezett 3 napos rezervoár 
geológiai-geofizikai tudományos szeminárium. A 
magas szintű előadássorozaton 102 fő  vett részt. 
Hasonlóan a tavalyi évhez idén is problémát okoz az 
előadások gyűjteményes kötetének kiadása.

A múlt évben 9 alapító taggal létrehozták az 
SPW LA budapesti csoportját, amely munkáját 
megkezdte. Reméljük, hogy a csoport hasznosan segíti 
a szakosztály munkáját és lehetővé válik az 1990— 
1991-es európai SPWLA szimpózium budapesti 
megszervezése is.

A területi csoportok tevékenysége ebben az évben 
kissé szűkült. A fokozódó munkahelyi terhelés 
csökkentette a társadalmi munkára fordítható időt. 
Jellemző, hogy a csoportok tevékenysége szorosan 
kapcsolódik az egyesület vagy egyes bizottságaik, 
szakosztályaik tevékenységéhez. Kitűnő munkát vé
geztek az Alföldi csoport tagjai a XVII .  Geofizikai 
Vándorgyűlés megszervezésével, az Északmagyar
országi csoport tagjai a decemberi Országos Elnök
ségi ülés, valamint társelmökünk, Csókás professzor 
úr 70. születésnapja alkalmából rendezett köszöntés 
és előadói ülés előkészítésével. Ahol kevesebb volt a 
központi rendezvény, mint pl. a Mecseki, Soproni és 
Zala megyei csoportnál, ott több helyi témával fog
lalkoztak, továbbképző kurzusokat, tanulmányi ki
rándulásokat szerveztek.

Tartalmas aktív munkát végzett több bizottságunk 
is. Felélénkült a Tudománytörténeti Bizottság tevé

kenysége. Egyéb, nagy jelentőségű témák ápolásán 
túl az Oktatási Bizottság megjelentette az 1987-ben, 
Siófokon tartott elektrokarotázs szeminárium elő
adásait. A kötet kiadását a múlt évi közgyűlésen 
vitatták meg és Füredi Károly főtitkár helyettes által 
felajánlott pénzügyi támogatás által sikerült meg
oldani.

A téma aktualitásának megfelelően élénk volt a 
Bányageofizikai Bizottság programja. Tavaly két 
bányageofizikai ankétot szerveztek, Salgótarjánban és 
Dorogon. Célkitűzésük, hogy a gazdaságosabb ter
melés iránti igény a geofizika szerepének növelését 
eredményezze. A múlt évben munkát adtak a Fegyelmi 
Bizottságnak. Az egyesület képviseletét érintő kérdé
sekről, az aláírási jogról és az egyesületi vélemény 
kialakításának és tolmácsolásának problémájáról 
tárgyaltak.

Beindult a munka és a tagság részletes ismertetést 
kapott már a nagyrendezvényekről. Egy hét múlva 
tartjuk Siófokon az Ifjú Szakemberek Ankétját, 
elpostáztuk a tájékoztatót az idén a Magyarhoni 
Földtani Társulattal közösen rendezendő soproni 
Vándorgyűlésre is. ( Május 19—20.) Nagy erővel 

folyik a szeptemberi szimpózium szervezése, s szak
osztályainkban, bizottságainkban is zajlik az élet.

Új vonás idei munkánkban és igazi egyesületi 
összefogást igényel a geofizika szerepe a környezet- 
védelemben tárgyú felmérés, amely szándékaink sze
rint kiterjedne a lehetséges geofizikai módszerek, 
az ezen területen dolgozó geof izikusok ( és intézmé
nyeik) és a lehetséges feladatok számbavételére. 
Pozitívan és cselekvőkészen szeretnénk válaszolni a 
már eddig érkezett megkeresésekre és kezdeményezően 
szeretnénk fellépni azokon a területeken, ahol a 
geofizika környezetvédelmi témákban eredményesen 
használható lenne, de alkalmazása késik. Elnöksé
günk azt javasolta, hogy a tárgykörben ez év végén 
ankéton számoljanak be a végzett munkáról.

Nemzetközi kapcsolataink ápolásában nehézsége
ket okoz, hogy Egyesületünk által megtermelt deviza, 
jogszabály által szabályozott hányadához késedelme
sen, ill. a MTESZ által korlátozott módon juthatunk 
csak hozzá. Mindent elkövetünk azonban, hogy minél 
több tagtársunk juthasson el az EAEG Nyugat-Ber
linben tartandó konferenciájára, az EGS, valamint a 
SPWLA idei rendezvényeire. A kiutazásoknál a 
vállalati javaslatok alapján az Ügyvezető Elnökség 
dönt.

Ezután Ujfalusy Antal tartotta meg az Ellen
őrző Bizottság beszámolóját.
Az alábbiakat mondotta:

Az 1987. évről készített beszámolót azzal zártam, 
hogy az Egyesület 1987. évi tevékenysége mind szak
mai, mind pénzügyi szempontból pozitív volt, annak 
ellenére, hogy nehéz évet zártunk, de talán könnyebbet, 
mint a következő lesz. Örömmel jelentem be, hogy 
pénzügyi szempontból a jóslat nem vált be, mert az 
Egyesület gazdálkodásában 1988. év pozitív mérleget 
mutat, állami támogatásra nem szorult, legalábbis 
ebben az esztendőben önfinanszírozóvá vált.

Az Egyesület vezetése, tagsága nem csupán a 
megújulás annyira divatos retorikáját, hanem abból 
adódó lehetőségekkel élést, és cselekvést választotta.
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A rendezvények, tanfolyamok és megbízásos mun
kák kiadásai már tartalmazzák a MTESZ-nek 
kifizetett rezsi %-okat is. A működési költségben 
benne foglaltatik az ÁFA összege is, ami valójában 
eredményt csökkentő tétel.

Két tényezőt emelt ki a másfélmilliós eredmény 
létrehozásában. Az egyik a jogi tagdíjak szerény 
emelkedése, a másik a megbízásos munkák összege. 
Ez utóbbi világosan bizonyítja, hogy mekkora 
szellemi erőtartalékok, szellemi kincsek vannak a 
Magyar Geofizikusok Egyesületébe tömörült szak
emberekben, akik ezt a magyar gazdaság és az 
Egyesület javára fordíthatták. Azok a vállalatok, 
amelyek ezeket a megbízásokat adták, munkabi
zottságokat hoztak létre, tapasztalt szakemberek
kel, magas színvonalú munkával.

A szellemi munkák vizsgálatok, kutatási ered
mények gazdasági hasznossága nyilvánvaló volt, 
már csak azért is, mivel az eredményeket az MGE 
által megbízott, ugyancsak jó szakemberekből 
álló zsűri bírálta felül. Ez az eredményes munka 
csak egy jól összehangolt egyesületben volt lehet
séges, hiszen a MTESZ tervében 1991. évet hatá
rozták meg, amikorra a tagegyesületeknek ön
finanszírozóvá kell válniuk.

Befejezésül elmondotta, hogy az Egyesület 
rendezvény-szervező bizottságának működése profi 
szintűnek mondható, ami nemcsak az emlékezetes 
EAEG nagyrendezvényünk eredményességében 
mutatkozott meg, hanem mind a mai napig is.

A beszámoló után a közgyűlés egyhangúan 
elfogadta a főtitkárnak a Fegyelmi Bizottság új 
összetételére vonatkozó javaslatát. Eszerint a 
bizottság rendes tagja lett Kónya Albert és Marti: 
necz Sándor, az új póttagok Szendrő Dénes és 
Szilágyi Lajos.

Ezután hozzászólások következtek. Elsőként 
dr. Varga Péter, a KFH nevében köszöntette az

Egyesületet és a résztvevőket. Elemezte e geo
fizika területén tevékenykedők számára, szakoso
dására és kor szerinti megoszlására vonatkozó 
eredményeket, hazai és nemzetközi vonatkozásban. 
Megállapította, hogy a probléma sokparaméteres 
és a geofizikusok iránti igény függ az ország ás
ványi nyersanyagokkal és energiahordozókkal való 
ellátottságától, a gazdasági helyzettől, a geológia 
bonyolultságától, a különböző kutatási tervektől és 
trendektől. Szerepet kell játszania a geofizikusok
nak a földtani kutatáson kívüli területeken például 
a környezetvédelemben, agrogeológiában.

A kérdéshez hozzászólva dr. Meskó Attila, az 
ELTE Geofizikai Tanszékének vezetője elmon
dotta, hogy a geofizikus képzésre nagy szükség 
lesz, nemcsak a környezetvédelemben és a földtani 
kutatásban, hanem olyan területeken is amelyeket 
még nem lehet látni. A geofizikust valahogy 
definiálni kellene. Ha a geofizikus olyan szakember 
akinek megvan a földtani alapismeret tömege, 
amit a geológia lényeges diszciplínái adnak, ásvány
tan, kőzettan, geokémia, szerkezeti földtan, szedi- 
mentológia, elképzelés a legfontosabb anyagok 
kialakulásáról, valamint képe van arról, hogy 
milyen mérésekkel lehet megállapítani a kőzetek 
paramétereit és egy olyan apparátus birtokába 
tud jutni, amely az adatok feldolgozását, sok
oldalú értelmezését segíti, akkor nagyon tág körben 
hasznosítható szakember lesz.

Konkrétan senki sem dolgozta ki, hogy hogyan 
áramlik porózus közegben a víz. Igazából nincs 
kidolgozva az, hogy egy karsztvíz, ha kitermelik 
valahonnan hova, hogyan pótlódik és mennyi ideig 
tart ez. Ha kitermelnek geotermikus energia cél
jából vizet, az mennyi idő alatt fog elfogyni, hogyan 
fog lehűlni. Nincsen kidolgozva az sem, hogy az 
aerosolokkal mi történik. Azt mindenki tudja, hogy 
a levegő elég hamar megtisztul. A víz lassan, de 
kitisztul, a föld azonban nem tisztul ki. Ezért 
fontos, hogy hová teszik a vegyianyagokat, a 
radioaktivitású anyagokat. Erre Magyarországon 
kevés szakember van, de a világban sincsen sok. 
Tehát nagy szükség van geofizikusokra. Ha a geo
fizikusok felvállalják a környezetvédelmet, akkor 
sokkal több szakemberre lesz szükség.

Dr. Füredi Károly MTESZ főtitkárhelyettes 
hozzászólásában a szövetség és az egyesületek 
jelenlegi és jövőbeli működőképességéről, az állami 
támogatás csökkenéséről és az önállósági kényszer
ről beszélt.

Beszélt az egyesületeket kedvezően érintő új 
deviza szabályozásról, végül az egyesület által 
elért tiszteletreméltó gazdasági eredményt mél
tatta.

Nagy Zoltán egyesületi titkár a sajnálatosan 
állandóvá vált témával, az ifjúság passzivitásával 
foglalkozott, erőfeszítésekre ösztönözve az egyesü
letet.

Utolsó hozzászólóként Lakatos Sándor aktuális 
környezetvédelmi kérdésekről és problémákról 
beszélt. Tiszántúlon a felszíni rétegek elgázosod- 
nak, az ország különböző helyein a felszíni vizek 
vegyileg szennyeződnek. Mintegy 80 ezer fúrással 
átfúrták a különböző vízadó, vízvezető rétegeket,
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