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Tisztelt vezetőségválasztó, tisztújító Közgyűlés ! 
Kedves Kollégák ! 

Ismét végére értünk egy hároméves periódusnak. Ez számszakilag csupán 
egyike azon trienniumsorozatnak, mely több-kevesebb megszakítással folya
matként jellemző lüktetése 127 esztendős Társulatunk érverésének. Valójában 
azonban sok jelentős eseményt és társulati életünkre is kiható változást, fejlő
dést ölel fel. 

A Magyarhoni Földtani Társulat tevékenységének fő irányvonalát a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Titkársága által az MTESZ mun
kájával kapcsolatos határozatai, továbbá az azok szellemében megfogalmazott 
MTESZ közgyűlések, valamint a Magyarhoni Földtani Társulat közgyűlésein 
megtárgyalt témák és azok nyomán született határozatok szabták meg, melye
ket röviden az alábbiakban körvonalazhatok: 

A Társulat tudományos tevékenységével járuljon hozzá a népgazdaság 
igényeinek kielégítéséhez, segítse elő a hazai föld megismerését, a hasznosítható 
ásványi nyersanyagok felkutatását és kibányászását, legyen tárgyilagos vita
fóruma, tudományos társadalmi ellenőre a nagy népgazdasági koncepciók 
földtant érintő kérdéseinek, problémáinak, segítse és fejlessze a földtudomá
nyokat, biztosítsa és növelje a szakemberek aktivitását, az utánpótlás és az 
utóképzés kérdéseit tartsa állandóan napirenden. 

Ezek a tömörített célkitűzések tulajdonképpen az MSZMP X. kongresszus 
határozatai végrehajtásának tevékenységi helyekre lebontásából fakadnak. Itt 
а IV/15 határozati pontban ez áll: „Gyorsítani kell a tudományos kutatómunka 
és a műszaki fejlődés nemzetközi és hazai eredményeinek gyakorlati alkalma
zását; . . . " 

Fontos esemény tehát a március 17-én kezdődő XI. pártkongresszus, mely
nek munkája, határozatai és azok végrehajtásából ránk háruló feladatok, 
intézkedések bizonyára megerősítik, rögzítik, kiteljesítik azokat a lépéseket, 
melyeket az elmúlt években tapasztalhattunk szűkebb-tágabb tudomány
águnk érdekében. Az irányelvek és az eddigi intézkedések ismeretében elmond
hatjuk, hogy jelentős feladatok várnak a földtani tevékenységre, a geológu
sokra, és igen komoly támogatással, fejlődéssel számolhatunk. 

Az MSZMP Programnyilatkozat tervezetében (Népszabadság 1975. márc. 9.) 
a III. fejezet 2. pontjában olvasható: „Az ország energiatermelésében jelentős 
szerepe lesz az atomerőműveknek. A hazai szén- és lignitbázison új nagy 
kapacitású erőműveket létesítünk. Hasznosítjuk hazai réz-, ásvány- és szén-
hidrogénvagyonunkat és egyéb természeti kincseinket." 

1 Földtani Közlöny 
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Hogy milyen nemzetközi és hazai nyersanyaggazdálkodási viszonyok köze
pette dolgoztunk és fogunk várhatóan működni, arra még később visszatérnék. 

A másik esemény alapvetően meghatározó tény, melynek 30. évfordulóját 
most a közeljövőben ünnepeljük az, hogy vége lett a II. világháborúnak és 
azóta 3 évtizede békés alkotómunkával tölthettük ki ennek áldásos kereteit. 
Vannak, akiknek a háború borzalmai, élő valóság fájdalmas élményemlékei, 
vannak, akik csak irodalomból, hallomásból, dokumentumfilmekből ismerik. 
Mindenképpen tény azonban, hogy ilyen hosszú békeperiódusra régen nem 
tekinthet vissza e térség lakossága, és az is valóság, hogy a felszabadulást köve
tően indult meg az az átfogó földtani vizsgálatrendszer és szervezet-kiépítés, 
mely determinálóan meghatározta és állami tervfeladattá tette a földtani tevé
kenységet az alapkutatásoktól az alkalmazott kutatáson keresztül az ipari és 
bányaföldtani szolgálatokig bezárólag. Megindította és magas szintre emelte 
a hazai geológusképzést, körvonalazta, majd a bányatörvényben és törvény
erejű rendeletekben szabályozta a földtani munkát, az azt végzők kötelességeit 
és jogait. Társulati, társadalmi vonatkozásban megnőtt a taglétszám, kiszéle
sedett a tevékenység a MTESZ keretein belül nagyobb lehetőségek, szakoso
dás, tagozódás valósulhatott meg, létrejöhettek a budapestin kívül az ország 
más tájegységeinek centrumaiban a területi szervezetek és ami lényeg, akkor 
és ott jöttek létre, amikor és ahol annak gazdasági indokai, igénye és háttere 
volt. De nemcsak létrejöttek ezek a szervezetek, hanem mozgalmas, tevékeny 
élet alakult ki bennük, jelentős tényezőivé váltak a társulati tevékenységnek. 

A legrégebbi, az első vidéki szakosztály Pécsett alakult 1959. március 5-én. 
KOVÁCS Endre szakosztályi titkár beszámolója alapján jól követhető itt is 
a fejlődés, a változás és a problémák jelentkezése is. Kezdetben igen aktív 
volt a társulati munka, sorra kerültek előadásra az átfogó témákat ismertető 
előadások. A témák fogytával csökkent az aktivitás is. Ezt követően munka
bizottságok alakultak — tanulmányok készítésére — majd ezek is megszűntek 
az elkészített tanulmányok felhasználásának hiányában. Az 1960-as évek 
közepén általános pangás jellemezte az itteni társulati életet. Az 1960-as évek 
végén szakosztályi ankétok, konferenciák, testvéregyesületekkel tartott közös 
rendezvények nyomán újra fellendült a társulati élet. 

Az utóbbi években tanulmányutakkal egybekötött rendezvények és a szom
szédos megyék MTESZ szervezeteivel történt kapcsolatfelvétel jelentett újat. 
Tárgyilagos értékelése megállapította, hogy az elkészült tanulmányok egy 
része segített a népgazdasági tervezésben, más része sajnos elsikkadt és ennek 
a hibának a kiküszöbölése az egyik legfontosabb feladat. Jelenleg az egyik 
legaktívabb szakosztályunk. 

Az 1961. aug. 11-én alakult Középdunántúli Területi Szakosztály működéséről 
R. SZABÓ István titkár hasonló módon ír. Megemlíti, hogy 13 év alatt 70—80 
rendezvényen mintegy 200 előadás hangzott el, rendezvényenként 30—40 
résztvevővel. (Az alakuló taglétszám 61 volt, jelenleg 78 fő.) Az előadások és 
a szakmai kirándulásokkal egybekötött rendezvények során megismerték egy
más munkáját, eredményeit. Kialakították és ápolták a kapcsolatokat a 
MTESZ más szakosztályaival, egyesületeivel. Itt is hullámzó a „részvételi 
görbe", de az általános tendencia helyes. Egyik legmozgalmasabb szakosztá
lyunk jelenleg. 

Az 1961. okt. 12-én alakult E szakmagyarországi Területi Szakosztályról 
Dr. JUHÁSZ András tájékoztatott és megállapítja, hogy a 98—117 fős létszámú 
tagság, kezdetben évi egy nagyrendezvényt szervezett, majd később kettőt, 
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sőt esetenként a szükségletnek megfelelően hármat. Rendszeresen előadásokkal 
résztvettek a „Műszaki hetek"-en, megtárgyalták az észak-magyarországi 
mérnökföldtani és nyersanyag problémáit. Később (1969—73) egy-egy javasolt 
aktuális témát „kerékasztal" megbeszélésen tárgyalták meg. A téma-bőség 
nem okozott soha problémát, a társegyesületekkel is jó az együttműködés, most 
inkább a színvonal emelésére törekszenek. Tárgyidőszakban a legnépesebb, 
legaktívabb, leglátogatottabb szakosztály. 

Dr. RÓNAI András a Mérnökgeológiai-Epítésföldtani Szakosztály elnöke is igén 
mozgalmas eseménysorozatról számolt be. Az 1962. jan. 30-án alapított szak
osztály 115 rendezvényt tartott, melyen 409 előadás hangzott el és az össz-
résztvevő 4247 fő volt. Kiemelkedőnek tart 11 ankétot ezek közül, 18 tanul
mányutat és az újdonságként bevezetett 21 munkahelyi látogatást. A Mérnök
geológiai Szemle eddig 14 füzetben jelent meg. A taglétszám átlagosan 300 
fő volt. 

1963-ban alakult az őslénytani, majd pontosabb meghatározással az Őslény-
tani-Bétegtani Szakosztály, melyről Dr. BÁLDI Tamás elnök jelenti, hogy több 
jelentős nagyrendezvényüket minden esetben számos résztvevő és igen élénk 
viták jellemezték. Az utóbbi években ezeket tanulmányi kirándulásokkal is 
egybekapcsolták. 

A határterületi kérdéseket illetően más tudományágak képviselői is bekap
csolódtak a munkába. Kiadványuk az „őslénytani viták" már külföldön is 
keresett, és eddig 21 szám jelent meg. Megállapíthatóan olyan alapvető föld
tani kérdésekkel foglalkoztak, melyek a szakterületen belül igen jelentős szín
vonalat is képviseltek. 

Az Alföldi Területi Szakosztály igen jellemző példája az életmegkövetelte 
fejlődés akadályt nem ismerésének. 1966-ban alakult, többszöri előzetes pró
bálkozás után. Döntő segítséget megalakulásához a dél-alföldi szénhidrogén
kutatások eredményei adták. Dr. BALOGH Kálmán a szakosztály elnöke és 
a vezetőség, azután megtalálták a módját, hogyan kapcsolják össze az egye
temi-ipari szakemberek tevékenységét, vegyék fel a kapcsolatot a kőolajipar, 
a MÁIT képviselőivel, működjenek közre a MTESZ nagyrendezvényeinél. 
Megrendezték az első és közkívánatra Pécsett folytatott üledékföldtani kon
ferenciát, és a jugoszláv geológusokkal szervezett kétoldalú találkozók és elő
adássorozatok révén tevékenységüket nemzetközivé szélesítették. Az átfogó 
előadásokat részterületek vizsgálati eredményeinek ismertetésével és szakmai 
tanulmányutakkal kombinálták. Jelentős eredményük, hogy az ifjúságot is 
aktívan bevonták a társulati életbe. 

Az Általános Földtani Szakosztály 1969. máj. 14-én alakult. Elnöke: Dr. 
SZÁLAI Tibor közölte, hogy azóta 41 előadást tartottak, melyből 10-et társ
egyesületekkel közösen. Több tanulmányi kirándulást is szerveztek. Legfőbb 
feladatként a Kárpátokat és a Balkanidákat kialakító tényezők megismerésére 
törekedtek. Ennek érdekében az érdekelt országok geológusainak meghívásán 
kívül az NSZK-ból és Japánból is érkezett előadó. A szakosztály kiadványa 
az „Általános Földtani Szemle" eddig 5 számmal jelent meg. 

A Matematikai Földtani Szakcsoport 1970-ben alakult. DIENES István szerint 
azóta 100 előadást rendeztek, egy tanfolyamot, két ankétot tartottak és két 
kiadványt jelentettek meg. Céljuk a matematikai gondolkodás és a számítás
technika „népszerűsítése", bevezetése, alkalmazása a földtanban. Figyelemre 
méltó, hogy az aktív témaművelők számát nem sikerült növelni, hogy a tárgy
kör nem kapott szerepet még az egyetemi oktatásban. 

1* 
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Az Ifjúsági Bizottság 1970. áprilisában alakult és FÖLDVÁRI Máriától a 
bizottság vezetőjétől megtudhattuk, hogy alapvető feladatuknak az érdek
védelem mellett a továbbképzést tekintették. Ankétokat rendeztek igen 
figyelemre méltó tárgykörökkel: ,,A geológusképzés tapasztalatai és jövője", 
,,A geológusok külföldi munkavállalásai", megszervezték a „Technikus 
Napok"-at azonkívül 6 egyhetes továbbképző tanfolyamot szerveztek. Kon
zultáltak a középfokú geológiai képzés, valamint a földtani közművelődés 
témákban a KFH-val. 

A Tudománytörténeti Szakcsoport 1970. június 15-én alakult, és mint elnöke 
ALLODIATORIS Irma közölte, azzal a feladattal, hogy az MFT-ban a haladó 
hagyományok ápolását szervezettebbé tegye, másrészt a tudománytörténeti 
kutatásokat megkezdje, folytassa. Igen aktív tevékenység folyt az elmúlt 4 év 
alatt, bekapcsolódtak az MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti Bizottságá
nak munkájába is, és az MTA Tudomány- és Technikatörténeti Komplex 
Bizottság felkérésére a földtani szakterület részéről képviselő-tájékoztatást 
adtak. A Tudománytörténeti Évkönynek eddig 2 száma jelent meg. Folya
matban van nagy elődeink életrajzi monográfiáinak elkészítése és megkezdő
dött az elhunyt magyar geológusok kataszterének összeállítása, valamint 
a Társulat 1950—1973 közötti történetének megírása. 

Az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály 1963 márciusában alakult. KUBOVICS 
Imre elnök közlése szerint azóta a szakosztály összesen 22 alkalommal ült 
össze. Az előadóüléseken 42 előadás hangzott el, 6 bejelentés, 2 beszámoló, 
3 élménybeszámoló és egy szakmai látogatás. A rendezvények megoszlása az 
egyes évek között rapszodikus volt: 1972-ben 4 rendezvény, 1973-ban 12 ren
dezvény, 1974-ben 4 rendezvény és 1975-ben 1 rendezvény volt. A szakosztály 
munkájában hiányosságnak mondható az élménybeszámolók kis száma, s a 
szakmai kirándulások, üzemlátogatások csaknem teljes hiánya. Kiemelkedő 
eredményként lehet megemlíteni a mongóliai ónérckutatás tudományos ered
ményeiről tartott két előadást. Ugyancsak pozitívum volt a szakosztály műkö
désének a társszakosztályokkal, különösen a Középdunántúli Területi Szak
osztállyal több ízben rendezett közös előadóülés. 

A Gazdaságföldtani Szakosztály 1967-ben alakult. Elnöke DB,. VARJÚ Gyula 
közlése szerint a szakosztály fő feladatának tartotta a földtani kutatásokkal 
kapcsolatos gyakorlati kérdések rendszeres konzultálását és az eredményeknek 
előadások keretében való bemutatását. Rendszeresen hangzottak el előadások 
a külföldön dolgozó geológusok részéről és az ott szerzett tapasztalatokról 
és az illető országok illetve területek gazdaságföldtanáról, valamint kooperá
ciós lehetőségekről. A szakosztály keretében aktuális feladatok megoldására 
munkabizottságok alakultak. Eredményesen működtek a Földtani Természet
es Környezetvédelmi Munkabizottság és az Agyagásványtani Szakosztály-
lyal közösen szervezett Zeolit Munkabizottság. 

Az Agyagásványtani Szakosztály 1960-ban alakult. NEMBCZ Ernő a szak
osztály elnöke közlése szerint igyekeztek megőrizni interdiszciplináris jelle
güket: kolloidikusok, keramikusok és geológusok együttműködését. A hagyo
mányos témák mellett előtérbe kerültek az üledékes képződmények agyag
ásványai, több agyagásvány hazai első előfordulásáról hangzott el beszámoló. 

Tisztelt Közgyűlés ! 
Széleskörű kapcsolatok szövődtek minden szinten és vonalon a szovjet 

geológusokkal és ezek az együttműködések nagyban hozzájárultak a hazai föld 
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alaposabb megismerésében való előrehaladásunkhoz és az eddig kevéssé ismert 
és hozzáférhető „keleti" szakirodalom kincsestára meghatározóan serkentőleg 
hatott a magyar geomunkálatokra. Tudományos kutatás, ipari célkutatás, 
oktatás, továbbképzés vonalán egyaránt új világ tárult elénk. 

Általános és speciális szakmai vonatkozásokban, geoműszaki és szervezeti 
területen egyaránt sokat tanultunk és vettünk át a szovjet kollégáktól. Most 
nem sorolnám azokat az eredményeket és segítséget, mely a közvetlen műszaki 
eszköz tekintetében tette lehetővé a kutatások elkezdését és fejlesztését, mert 
erről részben a KGST 25. jubileumi évfordulója alkalmával már szólottunk. 

Nem árt azonban visszaidézni egy 20 esztendős periódust, nem is a legutolsó 
éveket is magában foglalót, csupán a nagyságrendek érzékeltetése miatt. 

1948—1968 között Magyarország a Szovjetuniótól 186 beruházási tervet, 
932 komplett műszaki (gép, berendezés) dokumentációt, 364 technológiai 
dokumentációt kapott és ugyanakkor 23, 401, 350 az átadott dokumentációk 
száma Magyarország részéről. 1968 után e fejlődés még gyorsabb lett, mert 
a KGST 25 éves időszaka alatt (1949—1974) a magyar intézmények 4000 doku
mentációt kaptak, és ugyanakkor 2600-at bocsátottak a Szovjetunió rendelke
zésére. Szovjet szakemberek bevonásával folyik az országban a színesfémek, 
bauxit, szénhidrogének kutatása, feltárása, bányászata, fúrástechnológia és 
a másodlagos szénhidrogéntermelés módszereinek kialakítása. 1949—1970 
között 6000 magyar szakember vett részt tanulmányúton a Szovjetunióban 
és mi 2000 szovjet szakembert fogadtunk. 

De meg kell említenem azokat a módszertani ismereteket, melyeket az Aka
démiától, az ipari, bányageológiáig terjedő széles intervallumban tanulmá
nyozhattunk, átvehettünk és hasznosíthattunk. Gondoljunk arra, hogy a világ
piacon „Know how" vagy „licenc" címén mennyit kellett volna fizetnünk 
hasonló jellegű és tömegű információ, ismeretanyag megszerzéséért. Nem vélet
len, hogy ipari nagyberuházást igénylő vállalkozásainknál kezdetben mindenütt 
ott találhatók a szovjet kollégák, akár munkatársak, akár tanácsadók, akár 
időnkénti konzulensek formájában, a földtan legfelső irányító szerveinél, az 
akkori Országos Földtani Főigazgatóságon (OFF), az akkori bánya és energia
ügyi minisztériumban (BEM), a vállalatoknál és a kutatóexpedícióknál egy
aránt. A Szovjetunióban az ország méreteinek és ásványkincsgazdaságának 
megfelelő méretű geológiai minisztérium működik és irányíja a félmilliónyi 
kutatót. Nagy szerepe volt ennek, hogy hazánkban is sikerült a földtani szol
gálat szükségességét elismertetni, tevékenységét megszervezni és eredményesen 
beindítani, megfelelő szinten képviseletet szerezni a geológiai szervezetnek 
hivatali-állami és társadalmi fórumokon egyaránt, természetesen országunk 
méreteinek és kormányszerveinek megfelelő kapcsolatokban. 

Ami e harminc esztendő földtani tevékenységét illeti, kemény, nehéz, de 
szép nagy horderejű hosszútávra kiható feladatok megoldása hárult a földtani 
szakgárdára. Ennek az időszaknak egyes periódusai azonban kedvezőtlen 
hatással voltak a földtani munkálatokra, az ezt a szakmát művelők, ezt 
választók perspektíváira egyaránt. Legutóbb a gazdasági irányítás 1968-ban 
bevezetett mechanizmusának másutt kedvező befolyása például az alapanyag, 
nyersanyagtermelőkre, a bányászatra, ezen keresztül a földtani kutatásra, így 
a geológiai munkára nem vonatkozott, sőt az érvényben levő szabályzók kife
jezetten hátrányosan érintették. A szabályzók mechanikus és tévesen merev 
alkalmazásából fakadt a szénbányászat közismert és jelentős anyagi és emberi 
problémákat okozó helyzete, mely egyébként a gazdaságtalan bicskabányák 
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felhagyásának racionális gondolatával semmiféle logikai összefüggésbe nem 
hozható. De megemlíthetném a szénhidrogénipart is: azt az Országos Kőolaj-
és Gázipari Trösztöt, mely csupán egy a NIM 100-nál több vállalata közül, 
de amelyik a nehézipar tevékenységéből egymaga 40%-ot képvisel a társa
dalmi termelés és eszközállomány tekintetében. Itt is az említett időszakban, 
a szolgáltatás került előtérbe, a termelést és az azt előkészítő kutatás fejlesztési 
alapjait 40—60%-kal, a kutatási kapacitást ezenkívül mintegy 30%-kal csök
kenteni kellett. Az e szférába utalt beruházások részlegesen is nehezen való
sultak meg, lassan vontatottan haladtak a többi szocialista országhoz viszo
nyítottan is. Olyan vélemény is kialakult ekkor (sajnos mértékadó körökben is), 
hogy az ország ásványi nyersanyagokban szegény, s amink van, azt nem érde
mes művelni, bányászni, mert gazdaságtalan, drága, amiről még nem tudunk 
azt felesleges intenzíven kutatni, mert más hazai termeivények csere ellen
értékeként kapott valutáért érdemesebb megvásárolni. Ezeknek az éveknek 
következményei jelenleg is érezhetők, annak ellenére, hogy a kormányzat, a 
minisztertanács 1973-ban, az Állami Tervbizottság 1974-ben jelentős össze
geket bocsátott ezénhidrogénkutatásokra és az ahhoz szükséges fejlesztőberu
házásokra. 

Milyen nemzetközi nyersanyag-gazdálkodási viszonyok voltak jellemzők 
erre az időszakra? 

A nyersanyagok, alapanyagok és az élelmiszer minden gazdaságban kulcsfon
tosságú szerepűek. Ezek azonban a Földön rendkívül aránytalan megoszlásúak. 
Jelenleg a nyersanyagok képezik a legfontosabb tételt az olyan iparilag fejlett 
országoknál, melyek nem rendelkeznek megfelelő nagyságrendű hazai nyers
anyagbázissal — mint Magyarország is. 

A világpiacon egyre gyakoribb jelenség a nyersanyaghiány. A gazdaságilag 
fejlett országok ezért a jövőben jóval több saját vagy új, más energiaforrást 
lesznek kénytelenek felhasználni, nagyobb termelési költséggel. 

A második világháború előtt a világkereskedelem 2/3-át nyersanyagok alkot
ták, ez a háború után 50%-ra csökkent, jelenleg mintegy 30%, a többi kész
termék. A cserearányromlásra jellemző, hogy az iparcikkek árindexe közel 
15 év alatt emelkedett 100%-kai, míg a nyersanyagoké egyetlen év alatt dup
lázódott meg ! 

A tőkés és szocialista gazdasági rendszerek egymással kereskedve, egyre 
gyakrabban találkoznak ezzel a problémával. Az árszint, az árak ingadozása 
hat a szocialista gazdaságra is. A hatás az egyes szocialista országokra külön
böző. Más hatással van a világpiaci árak alakulása a Szovjetunióra, mely nyers
anyag vonatkozásában is nagyhatalom és más Magyarországra, mely tőkés 
államokból is kénytelen nyersanyagot importálni. Áz összes import értéke 
a nemzeti jövedelem 40%-a, ebből 13% tőkés viszonylatú. A szocialista orszá
gok számára a Szovjetunió biztosítja az alapvető nyersanyagok zömét. (Az SZU 
számos nyersanyag termelésében első a világon, várhatóan a kőolajtermelésben 
is ez évben az első helyre kerül.) 

Nem titok azonban, hogy a tőkés nyersanyagárak más területre történő 
kihatásai, továbbá a világszerte fokozódó nyersanyaghiány nagy, sokrétű 
intézkedést követelő feladatok elé állítják országunk gazdaságát is. 

Az is nyilvánvaló, hogy a szocialista országok egymás közötti kereskedel
mében, a KGST-ben a jövőben az árakat a valóságnak megfelelően módosítják, 
hozzáigazítják a világpiaci árakhoz. Az új árak is azonban lényegesen alacso
nyabbak lesznek annál. (A szovjet olajárak eddig a világpiaci árak 1/4—1/5-ét 
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képviselték: 16 Rbl, azaz 20,8 $ tonnánként. A hazai termelésű kőolaj a világ
piaci árnak mintegy 1/10-ébe kerül.) 

Ezek a problémák természetszerűen előtérbe helyezték saját földtan és 
kutatási tevékenységünk gyors fokozásának szükségességét. A politikai és 
gazdasági vezetés felismerte ezeket és megtette és folyamatosan teszi a hatásos 
intézkedéseket. 

Az energiahordozók közül a szénhidrogének és a szénfélék készleteinek prog
nosztizálása igen nehéz, bonyolult művelet. Jelenlegi számitások alapján a Föld 
ezekből mintegy 12 800 G egyezményes t földtani készlettel rendelkezik, mely
ből a szén 11 200 G-, a kőolaj 740 G-, a földgáz 630 G egyezményes tonna
mennyiséget képvisel. Ennél lényegesen kisebbek a kitermelhető (ipari) kész
letek, melyek mintegy 3800 G egyezményes tonnára rúgnak. Ebből a szén 
2900 G (a prognózis földtani készletek mintegy 25%-a), azért ilyen kevés ipari 
készletet képvisel, mert a 0,5 m-nél vékonyabb és 1500 m-nél mélyebben tele
pülő készleteket egyelőre elhanyagolták gazdasági meggondolásokból. Az ipari 
kőolajkészletek 370 G t-át (50%), a földgázkészletek pedig 500 G t-át (80%) 
tesznek ki. Ezek a becslések általában véve óvatosak és a valóság mindig 
többnek bizonyult. 

Ennek ellenére, ha az 1973. év világ-fogyasztásának 9 G egyezményes ton
náját az ezredfordulóra 25 G egyezményes tonnára növekvőnek feltételezzük 
az eddigi tendencia alapján, akkor a 2000-ben szükséges fogyasztáshoz a kész
letek az emberiségnek mintegy 150 esztendőre elegendők még akkor is, ha 
a növekedés üteme 1990 után várhatóan csökkenni fog. Erre utal az a jelenség, 
hogy pl. a világ kőolajtermelés-növekedése 1974-ben mindössze 0,8%-os volt 
szemben az előző évek 7—10%-os növekedésével, de már így is 2870 M tonnára 
emelkedett. A szénkészletek többszörösét teszik ki a szénhidrogén-készleteknek 
és a termelés műszaki eszközeinek tökéletesedésével önköltsége különösen kül
fejtések esetében versenyképes a szénhidrogénekével, így a szénbányászat 
megújulásával számolhatunk mindenütt, nálunk is, elsősorban a hatalmas erő
művekben, villamosenergia, hőenergiatermelő központokban tervezett szén
hidrogénfelhasználás kiváltására. 

A hasadó anyagok (urán, tórium) prognózisbecslése még nehezebb, de abban 
valamennyi irodalmi adat szerzője megegyezik, hogy a hasadó anyagok energia
egyenértékben lényegesen felülmúlják a szén-szénhidrogének együttesét. 

A földön általában mindenütt ennek megfelelően alakul az energiahordozó 
felhasználásának szerkezete, és az emberiség nem áll katasztrofális nyersanyag
hiány előtt. Ide számíthatjuk még az egyes országok helyi adottságaitól függő 
nem általánosan használható és az előzőektől nagyságrendekkel kisebb geo
termikus-, szél-, nap-, vízenergia mennyiségeket. Hazánkban főleg a geotermi
kus energianyerési és felhasználási lehetőségek jelentősek ezek közül. 

Az energia- majd nyersanyagáremelkedések, a válság a tőkés világban tehát 
nem a készletek hamarosan várható kimerülése miatt alakultak ki, hanem 
a megváltozott hatalmi viszonyok, gazdaságpolitikai okok váltották ki azokat, 
nem utolsó sorban azért, mert a nyersanyagárakat a nagy monopóliumok mes
terségesen hosszú ideig alacsonyan tartották megsértve az ásványkincsekben 
gazdag fejlődő országok érdekeit. Megvilágítja ezt a tényt az a körülmény, 
hogy külszíni fejtéssel termelt amerikai szén 3,5—4-szer többe kerül, mint 
az óriási távolságról a Közel-Keletről importált olaj. A mélyművelésű szén 
hatszor, az alaszkai olaj 16-szor, a bitumenpalából lepárolt olaj 20—25-ször, 
— a szén elgázosításából előállított termék 35-ször drágább az arab olajnál. 
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Az európai tőkés országokban még rosszabb a helyzet és az arány. Annak 
ellenére, hogy gombamódra szaporodnak az atomerőművek, a szén javára 
módosul az energiastruktúra, a szénhidrogének nem pótolhatók csak 
részben. 

Ezt mutatják azok a roppant erőfeszítések, melyeket a selfkutatások vonalán 
végeznek. Az Északi-tenger térségében nemrégen még csak 200 m-es víz
mélységben folyt a tevékenység ma már van 1439 m vízoszlop felett telepített 
fúrópont, mely a fenék alatt 500 m mélységben talált olajat és hamarosan 
a 2000 m-es vízmélység sem lesz akadály. Megkezdődött a vita és a harc a kon
tinentális talapzatok felosztásáért Anglia, Norvégia, Írország, Franciaország, 
Spanyolország, Olaszország, Törökország, Görögország között az áldozatok, 
a költségek és a technika nagymértékű fejlettségével, növekedésével egyidejű
leg. Ettől a self kutatástól az ezredfordulóra a szénhidrogénszükséglet 20—30%-
ának fedezését várja a tőkés Európa. 

Hatalmas beruházások drágítják az egyre kisebb koncentrációban jelenlevő, 
ennek ellenére műrevaló, és gazdaságos ércbányászati termékeket is, melyek 
ugyancsak az egyre inkább növekvő mélységekből kerülnek elő világszerte. 

Gazdaságpolitikai manipulációs eszközök lettek az ásványi nyersanyagok 
a világpiacon. 

Vajon milyen szerepe van a földtannak ma, ebben a technikailag igen gyorsan 
fejlődő roppant nyersanyagigényű világban? 

Többször, több helyen hallottam már azt a kitételt, hogy a földtani tudomá
nyok korunkban egyre inkább veszítenek jelentőségükből és szerepük csökken 
mind elméleti, mind gyakorlati vonatkozásban. Meg kell állapítanunk mindjárt 
elöljáróban, hogy ha ezt a klasszikus földtanra értjük, akkor valóban így van, 
mert a földtan mint a természettudományok földre vonatkoztatása a társ
tudományok fejlődésével, sőt újabb társtudományok létesülésével számos olyan 
interdiszciplináris határterületen tevékenykedik, ami tényleg távol áll már 
attól a modelltől, amikor még vita tárgyát képezhette, hogy mikor, melyik 
a „fő-" és melyik a „segédtudomány". Annál is inkább igaz ez a megállapítás, 
mivel az ún. földtudományok már más égitestekkel is foglalkoznak és a Holdról 
származó kőzetanyagok vizsgálati eredményei szakkörökben közismertté vál
tak. Tulajdonképpen magasabb szinten a speciális fejlődés egy felsőbb szaka
szán ismétlődik meg a földtan fejlődése. A motiváló tényezők mindig a szükség
letekből fakadtak. A „régi" földtani tevékenység is a bányászatból fejlődött ki, 
mely az emberiség ősi foglalkozásának és bizonyos időtől kezdve alaptevékeny
ségnek számított. Azokból a „bányászokból" váltak azután geológusok, akik 
a szerencsére bízott kutatásokon túl érdeklődést tanúsítottak a kutatások tár
gyát képező anyagok jellege, képződése, felhalmozódására, földtani környezete 
stb. iránt. Ugyanígy van ez ma is és lesz mindinkább a jövőben. 

A világszerte növekvő ásványi nyersanyagszükségletek, a nyersanyagoknak 
ugrásszerű árnövekedése, az emberiség létszámának feltartóztathatatlan sza
porodása (1975-ben 4 G, 2000-ben 8 G ember), a tárgyidőszaki készletek foly
tonos felmérése és a prognózisok készítéséből fakadó ismeretek, eredmények 
mind serkentőleg hatnak a tudományokra, így a földtudományokra is. A műsze
rek és eszközök fejlődése olyan területeket is hozzáférhetővé tesz, melyekkoráb-
ban kiestek a vizsgálódási körből, de a régebben vizsgált területek reambulá-
ciója is mindig szolgál eredményekkel. Az ún. közvetett módszerek szintén 
jelentősen megnövelték a hatósugarat, de a közvetlen módszerek, a mély
fúrások során nyerhető információk is jelentősen bővültek mind vertikális 
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(mélység), mind horizontális (tengeri selfek, tengerfenék) irányban a földkéreg 
felsőbb szakaszában. A megnövekedett „természetátalakító" aktivitás ma már 
sok helyen olyan káros következményekkel járt, hogy új határterületi tevé
kenység és az erre épülő intézmények, hivatottak környezetünk emberi lét
megkövetelte változásainak szabályozására, védelmére. A sok adat, a tudo
mányok szolgáltatta újabb és újabb információ új földtani koncepciókat is 
szült a Föld keletkezését, felépítését, szerkezetét, változását, fejlődését ille
tően. Ezeknek nemcsak megvitatása, elméleti jellegű vizsgálata, de a gyakor
latban történő kipróbálása is a sürgető feladatok közé tartozik. 

A földtudományok szerepe tehát nem csökkent világszerte, hanem növe
kedett. És ezt nemcsak a szakmánk, tudományunk becsülete mondatja velünk, 
hanem az a tény, hogy a Föld ismert ásványi nyersanyagkészlete és a felhasz
nálás aránya időről időre a földtani kutatások eredményessége következtében 
egyre jobban növekszik, de természetesen nem kimeríthetetlen és nem terme
lődik újra — emberi időintervallummal mérve — egyszercsak kimerül. A szén
hidrogének például az ismert készlet=fogyasztás arányt figyelembe véve, 
mindig egy-két évtizedre látszottak elegendőnek immár 100 esztendeje. És 
most is ez a helyzet. A három milliárd tonnás évi kőolaj kitermelésre felnövő 
bányászat mellett ismét 15—16 évre becsülhető a készletellátottság. Ami világ
szerte követelmény, érvényes, sőt némely területen fokozottan érvényes igény 
a földtudományok művelőivel szemben. 

Nagyon igaz, és csak hangsúlyozni lehet azokat a megfogalmazásokat, 
melyek ezzel kapcsolatban születtek. 

El kell érni minden vonatkozásban, hogy az elméleti-tudományos eredmé
nyek minél hamarabb a gyakorlatban termelőerővé váljanak. Ez a mi esetünk
ben az ásványi nyersanyagokra vonatkozik. 

A tudomány közvetlen termelőerővé válásának folyamata a tőkés gépi nagy
ipar kialakulásával vette kezdetét (Marx). Ekkor kezdődött a tudomány 
termelőerőként való tudatos, társadalmi méretű felhasználása. A termelőerők 
rohamos növekedésének eredményeként a tudomány nagymértékű specializá
lódása megy végbe. A X X . században kibontakozó tudományos-technikai for
radalmat a természettudományok forradalmi fejlődése nyitotta meg, majd 
egyre nagyobb mértékben megkezdődik a tudományágak integrálódási folya
mata. A kollektív kutatás különböző formái váltják fel az egyéni kutató
munkát, napjainkban a tudomány közvetlen termelővé válásának folyamata 
döntő szakaszába lépett. A nemzeti jövedelem viszonylag egyre jelentősebb 
hányadát fordítják tudományos kutatásra és műszaki fejlesztésre. 

Hazánk összes kutatási fejlesztési ráfordításai 1960-ban 2 G Ft-ról, 1970-re 
7,3 G Ft-ra nőttek, nemzeti jövedelem 1,2%-ról 2,6%-ra. Előrejelzések 
szerint ez 1985-re elérheti a nemzeti jövedelem 4%-át. Még távolabbi előre
jelzések a termelőerők nemzetközivé válásának folyamatára utalnak. A ter
melőerők fejlődése ugyanis szétfeszíti az országhatárok szabta kereteket 
(Európai Gazdasági Közösség, KGST). 

Lengyelországban 1975-ben a nemzeti jövedelem mintegy 2,5%-át fordítják 
kutatásra és műszaki fejlesztésre, Bulgáriában 2,5—3%-át, Csehszlovákiában 
4,4%-át. 

A tőkés Magyarországon mindössze 23 kutatóintézet működött, akkor sem 
korszerű felszereléssel. A tudományos kutatás fő bázisát ekkor az egyetem és 
főiskolai tanszékek jelentették (350). A második világháborúban ez is meg
semmisült. 



270 

1953-ban 81, 1970-ben 131 volt a kutatóintézetek száma. A kutatóintézetek 
száma 1953 és 1970 között évente 3,3%-kal, az intézeti kiadások évi 16,3%-kal 
nőttek. A kutatási-fejlesztési ráfordítások beruházás nélkül évente 16,8%-kal. 
a nemzeti jövedelem ugyanezen időszakban átlagosan 7,5%-kal növekedett, 
tehát a kutatási ráfordítások növekedési üteme jelentősen meghaladta a nem
zeti jövedelem ütemét. 

Az MSZMP KB tudománypolitikai irányelvei rámutatnak, hogy ezt a ten
denciát a jövőben is fenn kell tartani. 

Az 1975. március 9-i MSZMP Programnyilatkozat tervezetben a IV/3 feje
zetben többek között ez áll: ,,A szocialista társadalom alapvető érdeke a ter
mészet és társadalom törvényszerűségeinek tudományos feltárása, gyakorlati 
felhasználása. Tovább kell javítani mind a műszaki és természettudományok, 
mind a társadalomtudományok anyagi és személyi feltételeit." „Biztosítani 
kell a tudományos kutatómunka szabadságát, s ugyanakkor erősíteni kell 
a tudósok társadalmi felelősségét a szocialista építőmunka feladatainak alkotó 
megoldásában. A tudományok egészséges fejlődésének nélkülözhetetlen köve
telménye a tudományos vita, a téves nézetek bírálata". . . 

A magyar földtannak felelősséggel kell válaszolnia igen alapvető, meghatá
rozó jellegű kérdésekre. 

Arra az alapvető kérdésre: érdemes-e a hazai föld kutatása bizonyos haszno
sítható ásványi nyersanyagok szempontjából csak megalapozott prognózisok 
segítségével tudunk felelni. Ezek a prognózisok nem kampányszerű tevékeny
ség során készültek, hanem folyamatos munka eredményeként egyre fejlettebb, 
valósághoz közelebb állóbb modellt képviselnek — az optimális döntéshez. 

A IV. ötéves terv eddig eltelt idejét vizsgálva és a még hátralevő év várható 
eredményeit megbecsülve megállapíthatjuk, hogy: 

A szénhidrogének vonalán mintegy 25 M t új ipari készlet felfedezésére szá
míthatunk. A magyar föld geológiai felépítettségéből következően azonban 
nyilvánvaló, hogy szükségleteink ma és a jövőben is jelentősen meghaladják 
a hazai távlati termelési lehetőségeinket. Jól jellemzi a fejlődést, hogy a magyar 
szénhidrogénipar hazai földből az elmúlt egy esztendő alatt több szénhidrogént 
termelt ki, mint a Magyar Amerikai Olajipari RT (MAORT) a teljes fennállásá
nak ideje alatt (8 év). 

kőszén-féleségeinknél (fekete, barna, lignit) a lehetőségek a jövőben is bizto
síthatják szükségleteink kielégítését eltekintve egyes kohászati különleges szén
fajtáktól. Különösen megnőtt a külfejtéses földes-fás barnaszénbányászat 
jelentősége. A felfedezett mintegy 250 M t szénmennyiség újabb lehetőségeket 
nyit. ^ 

Szinesércek (réz, cink, ólom) tekintetében a szükségletek szintén jelentősen 
felülmúlják a jelenlegi termelési volument, de a jövőben, perspektivikusan 
a réz vonalán várható a hazai igények kielégítését felülmúló fejlődés, mint 
ahogy a tavaly őszi igen jól sikerült recski vándorgyűlésünk előadásaiból meg
tudhattuk. Évi 5—7 M t ércbányászatát előirányzó tervek ezt a prognózist 
hivatottak megvalósítani. 

Bauxit és mangánérc készlet hátterünk a jövőben is fedezni látszik várható 
szükségleteinket. Itt főleg minőségi és felhasználás-technológiai problémák is 
megoldásra várnak. 

Általánosságban elmondhatjuk, hogy tárgyidőszakban összes ásványi nyers
anyagszükségletünknek 2/3-át hazai forrásokból fedeztük. Ezen belül az ener
giahordozók területén az igények több mint 50%-át, építőanyagipari vonalon 
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pedig 95%-át hazai földből bányászott ásványi nyersanyagokkal erőteljesen 
növelik a hazai ásványkincsek értékét és kutatásának, bányászatának jelen
tőségét. 

Az V. ötéves terv a földtani kutatásoktól koordináltságot, erőteljes koncent
ráltságot követel. 

Szénhidrogéneket 1937 óta bányászunk. Ettől kezdve 1974-ig bezárólag kereken 
80 M t-t termeltünk ki 50—50%-os kőolaj-földgáz megoszlásban. Több, mint 
100 előfordulást kutattunk fel ez idő alatt, de a hazai földtani felépítettség 
következtében mindössze 12 lelőhely tartalmazza a ma ismert készletek 90%-át. 
Ez idő alatt mintegy 8 M méter fúrást mélyítettünk és a becsült potenciális 
készletnek mintegy felét találtuk meg. Jelenlegi kőolajkészletünk 10 éves, 
földgázkészletünk 20 éves ellátottságot biztosít a bányászathoz. Olajtermelési 
terveinkben 1980-ig is már új előfordulások bekapcsolásával számolunk, és az 
1980—85 tervperiódus gáztermelési terveinek teljesítéséhez is új gázelőfordu
lások felfedezése szükséges. A jelenlegi 7 M t évi szénhidrogéntermelés mintegy 
20 M t mélyműveléses jóminőségű barnakőszéntermeléssel egyenértékű, de míg 
ez utóbbi kifejlesztéséhez 2 emberöltő volt szükséges, a szénidrogének vonalán 
15 évre tehető ez a felfutási idő. 1970—1980 között 60 M t új készlet felkuta
tását tervezzük. 

Kőszénbányászatunk mintegy 200 évre tekint vissza. Azóta mintegy 1 G t 
szenet bányásztak ki az országban. 1975—1990 között további 350—400 M t 
termelését tervezzük, melyből 120 Mt külfejtéses lignit lesz. Meg kell valósítani 
a stabil rendezett, hosszú távra szóló kutatási koncepció szerinti kutató
munkát, hogy megfelelő választék álljon a bányászat rendelkezésére. 

Uránérckutatásunk és bányászatunk 20 esztendős múltra tekint vissza. 
A perspektíva az ezredforduló utánra is biztosított és néhány 1000 M W erőmű 
létesítéséhez nyújt bázist. Az eddigi 1 G Ft-os kutatási ráfordításon túl az V. 
ötéves tervben 300—500 M Ft kutatási költségelőirányzat szerepel. 

Bauxitkutatásainkat követő bányászatról 1926 óta beszélhetünk, azóta 50 M t 
bauxitot bányásztunk ki. A kereken évi 3 M t bauxittermelés 0,8 M t timföld, 
illetve 0,3 M t allumínium-mennyiséget képvisel. Az elkövetkező 15 esztendő
ben 50 M t bauxit kibányászását tervezzük. A kutatástól azt várja a bányászat, 
hogy ezt meghaladó mennyiségű új készleteket fedezzen fel. 

Színesérckutatásaink (réz, ólom, cink, vas, mangán) vonalán a Cu és Mn 
perspektívái kiemelkedőek. Recsk környékén a jelentős mélyszinti érckészletek 
Cu, Zn, Pb kombinát kiépítését teszik lehetővé. Mn érckészleteink igen jelen
tősek. A rudabányai vasércbányák azonban a hazai szükségletek kielégítésében 
csupán 5%-kal vesznek részt. 

Az V. ötéves terv időszakában a szénhidrogén, szén, bauxit, színesérc
kutatásra kereken 7 G Ft-ot fordítunk és ettől azt reméljük, hogy 80—90 G Ft 
in situ értékű nyersanyagot sikerül felfedezni. 

Ásványbányászati és építőipari nyersanyagokból a készletek fedezni tudják 
a szükségleteket a jövőben is. A tárgyidőszaki évi 4 M t cementtermelés 
1980-ra 60 M t-ra, 1990-re 80—90 M t-ra növelhető hazai forrásokból. 

A világpiaci áralakulások időről időre átértékelést tesznek szükségessé és 
mint ahogyan eddig is, a jövőben várhatóan növekedni fognak a műre való 
készletek, és egyre nagyobb ráfordítással is megéri a hazai nyersanyagbázist 
hasznosítani. 

A prognózisok világosan mutatják, hogy a továbbiakban is érdemes a föld
tani kutatásokat folytatni, mert pl. az energiahordozóknál és egyes fémek 
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érceinél az a helyzet, hogy a jelenleg ismert készleteknek megfelelő nagyság
rendű prognózis vagyon vár még megkutatásra. 

A földtani kutatások alapvető célja végső soron új ipari értékű ásványi 
nyersanyagkészletek felkutatása, művelésre előkészítése a lehető legolcsóbb 
módon. A hazai földtudományok művelői a lehetőségek keretein belül igyekez
nek mindenkor ennek a célkitűzésnek eleget tenni és ma elmondhatjuk, hogy 
hazánk ismert ásványkincs vagyona a teljes nemzeti vagyon mintegy 10%-át 
képezi (in situ érték). Ennek zömét, több mint 90%-át az energiahordozók 
és a fémek ércei képviselik, maguk az energiahordozók több mint 80%-ot 
(szén 47%, szénhidrogének 35%). 

Arra a kérdésre: hogyan történjen ez a kutatás, a kutatási módszerek folya
matos elemzése, értékelése és fejlesztése útján lehet csak választ adni. 

Az a kérdés sem közömbös, mely arra kíváncsi: vajon meddig érdemes ezeket 
a kutatásokat végezni? Erre is csak a különböző fejlettségű módszerek és a hoz
zájuk rendelt kapacitások variációjának együttes értékelése adhat választ. 

A kutatási eszközök megválasztásának kérdése pedig szükségessé teszi az 
eszközök, berendezések, műszerek vizsgálatát és fejlesztését, ami döntő alapja 
a potenciális kapacitások növelésének. 

Végezetül nagyon lényeges tényező az, hogy ezek a tevékenységek milyen 
szabályzók keretei között folynak, tehát igen nagy gondot kell fordítani azok 
karbantartására, életmegkövetelte fejlesztésére, módosítására. 

Tisztelt Közgyűlés ! 
A Társulat feladata, hogy tevékenysége az alapító okiratban megfogalma

zottak szerint mindig a társadalmi szükségletek, a népgazdasági igényeknek 
megfelelően alakuljon és végső fokon a tudományos tevékenység legelvontabb 
jellegű fajtája is valamilyen áttételen keresztül az ilyen irányú erőfeszítéseket 
szolgálja. Ez volt a 3 év célkitűzése és ebben tevékenykedett társulatunk tag
sága mind a központi, mind a területi, szakosztályi rendezvényeken, amikor 
a kőszén-, érc-, szénhidrogének és víz témáinak átfogó vizsgálatát jelölte meg 
irányvonalként. Engedjék meg, hogy az ezzel kapcsolatos tételes felsorolástól 
eltekintsek és a továbbiakban is inkább az elvi jellegű kérdéseknél maradjak. 

Számunkra, és az új elnökség számára is a feladatokat elsősorban az élet, 
a gazdasági-társadalmi közeg szabja meg, melyben társulatunk működik. 
Az is, mint társulatunk élete, fejlődése jó modellje az ellentétek, viták harcából 
fakadó előrelépésnek. 

Az elmúlt három évben sikerült azt a törekvést megvalósítani, hogy növeltük 
a központi nagy rendezvények számát, beleértve a Társulat alapításának 
125. évfordulója ünnepi üléssorozatát, mely átfogó szakmaiságával is kitűnt. 
Rendszeresen időben jelenik meg a Földtani Közlöny, előreléptünk a képzés, 
továbbképzés területén is. A központi nagyrendezvények is a társadalmi szük
ségletekhez igazodtak és a területi szakosztályok is aktív működéssel kapcso
lódtak a helyi vérkeringésbe. Mindezt gazdasági-reprezentatív szempontból 
a korábbinál szerényebb körülmények és kedvezőtlenebb elhelyezési viszonyok 
mellett produkálta a tagság. 

Az elmúlt időszak közgyűlései, választmányi-szakosztályi, elnökségi ülésein 
felvetődött a differenciálódás és az integrálódás kérdése többször, de nem 
egyértelműen. Vannak, akik azt tartják, hogy túlzott a Társulat tagoltsága, 
nem jó, hogy a területi.szakosztályok nagy önállósággal pezsgő társulati életet 
élnek. Mások büszkék arra, hogy vidéken is erős képviselete van Társulatunk-
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nak, mely szorosan résztvesz a terület tudományos, kulturális életében, ötvözi 
az oktatást és az ipart, kooperál más társadalmi szervekkel, népszerűsíti a geo-
tudományokat. Egyfajta véleménycsoport rendkívül nagy jelentőséget tulaj
donít a központi nagyrendezvényeknek és azok sűrítését, szaporítását sürgeti, 
a másik csoport azt tartja, hogy ezek a monstre rendezvények költségesek, 
csak reprezentatívok, szakmailag nem gyümölcsöző találkozások, összejövete
lek csupán. Olyan jelzések is regisztrálhatók, hogy a fél-, vagy esetleg tucatnyi 
résztvevőt számláló szakosztályülések eleve megszüntetésre ítélik ezt a rend
szert, mások szerint igazi elmélyült szakmai viták csak a hasonló érdeklődésű
képzettségű ,,egy nyelvet beszélők" között alakulhat ki, és itt lehet tanulni, 
véleményt cserélni, fejlődni — a létszámtól függetlenül. — Ujabb szakosztá
lyokat létrehozni a tudományok fejlődésének megfelelően — kívánság ellen
tétjeként — megtalálható a: „vonjuk össze a szakosztályokat az interdiszcipli
náris határterületi kérdések, problémacsoportok alakulása szerint" gondolata. 
A szervezetet, működési szabályokat illetően szintén találunk véleményeltéré
seket, és itt is csak a végleteket említeném a számos változattól eltekintek. 

Sűrűbben kellene összehívni a választmányt és jobban belevonni a vezetésbe, 
hangzik az egyik. 

Ilyen nagylétszámú választmánnyal eredményesen dolgozni nem lehet, 
szól a másik. 

Cselekvőképes, tevékeny embereket a választmányba — óhaj csoporttal 
szemben: szűnjön meg az automatikus választmányi tagság — szegül. 

Van egy kívánság, mely szerint: legyen külön, a választmány közgyűlés 
által választott része. 

Olyan igény is van, hogy alakuljon meg a szakosztályelnökökből egy bővített 
elnökség, az 5 tagú elnökség mellett. Mások szerint ne ez legyen, hanem legyen 
országos elnökség, ügyvezető elnökség, társelnökök helyett alelnökök. 

Szűnjön meg a formális választás, ahol minden tag csak elvileg választ, 
viszont küldöttek válasszanak tovább felső szerveket. 

További probléma: legyen-e az ifjúsági tagoknak szavazati joguk, ha már 
van egyébként is a közéletben, vagy ne legyen, mert még nem rendelkeznek 
megfelelő képességekkel, ill. képesítéssel. De akkor hogyan legyen ez a geológus 
és a technikus esetében? 

Sorolhatnám még tovább, de csak jelezni kívántam, hogy vettük, értettük, 
rendszereztük a jelzéseket. További feladat lesz megállapítani az egyes igények 
mögötti tényleges erő és tömegbázist és azt, hogy melyik hasznos, és viszi 
előre a Társulat, a közösség ügyét. A gyakorlat azt bizonyította, hogy ezeket 
a kérdéseket egyenként külön-külön kiragadva nem lehet vizsgálni és meg
oldásuknak nem a toldás-foldás a módja. A vélemények módosulása persze 
nemcsak idővel, személyekkel kapcsolatosan kombinálódik, de feljegyzéseim 
alapján állíthatom, hogy a fenti témákkal kapcsolatosan felszólaló egyes sze
mélyeknek a véleménye időnként egymással homlokegyenest ellentétes volt — 
teljesen azonos kérdéscsoportot illetően is. Az elnökség nem is törekedhetett 
arra, hogy e viszonylag rövid idő alatt, melybe a jubileum is beleesett, kellően 
megalapozottan széleskörű elemzés és vizsgálatok nélkül ezekben az összefüggő 
szervezeti, működési ügyekben érdemben lépjen, vagy az előbbiekben vázolt 
helyzetkép közepette ezeket központi kérdésnek tekintse. 

Az elnökség véleménye az, hogy ehhez először meg kell vizsgálni a felada
tokat, a tennivalókat, majd ehhez igazítani, felmérni a rendelkezésre álló erőt 
és időt, valamint a szabályzókat, azután megnézni mi, hol, milyen mértékben 
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akadályozza az optimális tevékenységet, vagy ha ez nem állapítható meg, 
mi az (a szervezet, rendszer, folyamat), amit ha megváltoztatunk, javul a 
hatásfok, könnyebb, eredményesebb a működés. 

Ez azonban már az új elnökség feladata lesz és ehhez nekik a leköszönt 
elnökségi tagok már most, mint társulati tagok eddigi tapasztalataik készséges 
átadásával a továbbiakban segítségüket felajánlják. Addig pedig nyilvánvalóan 
a jelenlegi alapszabályokban rögzítettek szabják meg tevékenységünket. 

Ha azonban alaposabban szemügyre vesszük a szervezeti változások mérté
két, módját, valamint a működési közeg, az élet változásait, láthatjuk, hogy 
a földtani tevékenység mértékét, igényét ez utóbbiak szabták meg és ez elmond
ható a legutóbbi 3 esztendőre is. 

A mostani (1973-ban indult) fejlődés és fellendülés igen örvendetes. 
Az MSZMP GPB II. 10-én foglalkozott a földtan hazai helyzetével és alapvető 
határozatok születtek, melyek az oktatást, továbbképzést, létszámokat, lét
számigényt, perspektívákat, posztgraduális továbbképzést, a földtani tevé
kenység kiszélesítését, a geológusok erkölcsi, anyagi megbecsülését, a kutatások 
intenzifikálását, gazdasági-műszaki hátterének biztosítását egyaránt fel
ölelték. 

Országszerte folynak a IV. ötéves terv értékelő, és az V. ötéves terv elő
készítő munkálatai, melyek már eddig is érzékelhetően mutatják a feladatok 
és a támogatás nagyságrendjét a földtani tevékenység várható perspektíváit. 

Új megfogalmazásban széleskörű bázison megvitatva és ismertetve tárta 
FÜLÖP J. akadémikus a KFH elnöke a geoközvélemény elé ,,Az ország termé
szeti erőforrásainak kutatása és feltárása" című tárcaszintű főirányt, melyben 
az alap és alkalmazott kutatások és az összes tudomány számára bekapcsoló
dási lehetőség nyílik a népgazdasági igényszintű tevékenységbe. 

Társulatunk elnöksége a főirány célkitűzéseivel egyetértett és a maga eszkö
zeivel a Földtani hatóságot támogatásáról biztosította. 

Tisztelt vezetőségválasztó, tisztújító Közgyűlés ! 

Végezetül engedjék meg, hogy a lelépő elnökség nevében megköszönjem 
a Társulat valamennyi tagjának, hogy három éve ugyanitt, kb. ugyanebben 
az időpontban bizalmat szavazott és felhatalmazott minket a közgyűlések 
közötti időben a választmánnyal együtt a társulati tevékenység irányítására. 

Mint a Társulat tisztségéből távozó elnöke szeretném megköszönni a támo
gatást és munkámban a segítséget a társelnököknek: DR. SZÉKYNÉ DR. FTJX 
V i L M Á n a k , D R . ALFÖLDI Lászlónak, a főtitkárnak D R . HÁMOR Gézának, 
a társulat titkárának DR. BÉRCZI Istvánnak és a szervezőtitkárnak D R . 
FORBÁTH L Á s z L Ó N É n a k szűkebb munkatársaimnak, a választmány és a Szer
kesztőbizottság tagjainak, a szakosztályok vezetőinek, a jogi tagok képviselői
nek mint tágabb körű munkatársaimnak, támogatását. 

Külön kívánom hangsúlyozni az MTESZ főtitkárhelyettesének DR. TTTRI 
I S T V Á N N É n a k hathatós és mindenkori segítő együttműködését. 

Megköszönöm a MÁFI igazgatójának: DR. KONDA Józsefnek, hogy immár 
hagyományosan, ez alkalommal is otthont nyújtott Közgyűlésünknek. 

Kérem valamennyiüket, hogy a mostani közgyűlésen megválasztott új 
elnökséget együttműködőén támogassák ! 


