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Főtitkári beszámoló 
dr. Hámor Géza 

Tisztelt Közgyűlés ! 

Engedjék meg, hogy közgyűlésünket azokra való megemlékezéssel kezd
jük, akik az év során távoztak körünkből. Tárgyidőszakban elhunyt tagtár
saink: B A U E R Jenő, M É S Z Á R O S Károly, V I T Á L I S Sándor, S T O L L Loránd, F R I T S 
József, W E I N György, D i G L É R I A János, E R D É L Y I János, C S E P R E G H Y N É M E Z -
NERICS I L O N A , V E N D E L Miklós, G Y U L A I Zoltán és Dimitrij A N D R U S Z O V kül
földi tiszteleti tagunk. Emléküket kegyelettel megőrizzük. 

1976. évi ( tehát 1976. márciusától 1977. márciusáig) végzett munkánk — 
az Elnökség 1973. évi határozatában rögzített és következetesen végrehajtott 
programunk értelmében — a vízföldtani kérdések középpontba állítására irá
nyult. Ez a központi nagyrendezvényekben és területi szakosztályaink mun
kájában egyaránt megnyilvánult. 

Társulatunk társrendezőként vett részt a M Ä F I által az A I H felkérésére , ,A 
Nagymedencék hidrogeológiai viszonyai" címen szervezett nemzetközi kong
resszus munkálataiban. A 37 országot képviselő 186 külföldi és 60 hazau résztve
vővel , méltó külsőségek között és magas szakmai színvonalon lebonyolótot t 
rendezvény 76 előadás kitűnő áttekintést nyújtott nemzetközi szinten a problé
makör helyzetéről, kutatási feladatairól, műszaki-gazdasági kapcsolatairól. A 
rendezvény nemzetközi visszhangját jellemzi, hogy az UNESCO egy új progra
mot kibán ebből kiindulva, a magyar kezdeményezés hatására létrehozni; t ováb
bá, hogy a Hidrogeológusok Nemzetközi Asszociációja és a Hidrológiai Tudomá
nyok Nemzetközi Asszociációja összesen 1500 példányban pótrendelést kíván 
feladni a megjelentetendő kötetből a világ minden táján dolgozó tagjainak 
informálása céljából. 

Ezt követően, 1976. szeptemberében rendeztük meg évi vándorgyűlésünket 
, ,A hidrogeológia aktuális kérdései" témakörben. A kecskeméti Technika 
Házában tartott nagyrendezvényünkön mintegy 80 résztvevő előtt 5 össze
foglaló előadásban hallhattak tagtársaink kitűnő áttekintést, helyzetképet 
és a feladatok megoldását célzó, konkrét javaslatokat. 

A vándorgyűlés délutánján és másnapján hagyományainknak megfelelően 
a résztvevők a kérdésben legtájékozottabb szakértők helyszíni előadásaiban 
ismerkedtek meg azokkal a legfontosabb eredményekkel, melyeket a hidro
geológia tudományágazata a közelmúltban hozott létre az ország ipari és ivó
víz ellátása, valamint a geotermikus energia felhasználása terén. 

A vándorgyűlésen fokozott hangsúlyt kaptak távlati feladataink, melyek 
vízkészleteink felmérését, utánpótlódását, továbbkutatási lehetőségeink kör-

* Elhangzott a MFT 1977. március 23-i közgyűlésén. 
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vonalazását, a prognózisok lehetőségét, a felhasználás műszaki-gazdasági 
kérdéseit emelték ki. 

A vándorgyűlés egyben azt is célozta, hogy az utóbbi két évtizedben vég
bement súlypont-áthelyezést korrigálja és a vízföldtani kérdések földtani 
alapozottságának hangsúlyozásával ismét szakmai érdeklődésünk homlok
terébe állítsa egyre növekvő fontosságú nyersanyagunkat: a vizet. 

Az Elnökség e helyen is köszönetét fejezi ki a vándorgyűlést előkészítő 
és a vándorgyűlés munkájában résztvett minden kollégánknak. 

Jelentős munka folyt a vízföldtan témakörében területi szakosztályaink 
keretében is: kiemelném a Középdunántúli Területi Szakosztály beszámoló 
ülését, melyen a bauxitkutatás hidrogeológiai kérdései is fokozott hangsúlyt 
kaptak; az Északmagyarországi Területi Szakosztály karsztankétját; továbbá 
három munkabizottság munkáját, amelyek a nagyegyháza-mányi terület 
bányanyitást megelőző hidrogeológiai problémáival, a déli Bükk karsztvíz 
feltárási lehetőségeivel, valamint a Gellért-hegy környéki termálforrások met
róépítéssel kapcsolatos problémáival foglalkoztak. 

Jelentős szerepet kaptak a vízföldtani kérdések az Északmagyarországi 
Területi Szakosztály északmagyarországi regionális ankétján, illetve a Dél
dunántúli- és az Alföldi Területi Szakosztályok közös bajai regionális ankét
ján is. 

Engedjék meg, hogy társulati életünk intenzitását (tudva, hogy a számok 
és a statisztika nem minden esetben fedi az érdemi munkát) mégis a jó közelítő 
áttekintést nyújtó statisztika bemutatásával és értékelésével kezdjem. Tárgy
időszakban a nagyrendezvényeken kívül Társulatunk 106 ülést szervezett, 
melyeken összesen 288 előadás hangzott el. Az utóbbi szám azt is jelenti, hogy 
gyakorlatilag minden munkanapra esett egy, minimálisan az információközlés 
igényével jelentkező előadás. 

A területi szakosztályok közül a Déldunántúli Területi Szakosztály 18, 
az Északmagyarországi Területi Szakosztály 15 előadó ülést szervezett, az 
Alföldi Területi Szakosztály 8, a Középdunántúli Területi Szakosztály 9 ülésé
vel szemben. Ugyanakkor a Középdunántúli Területi Szakosztály vezet az 
előadások számában,- 51 előadással és az Alföldi Területi Szakosztály zárja 
a sort 17 előadással. 

Ezen adatokban annak célszerűsége mutatkozik, hogy egy-egy vidéki cent
rumba összehívott előadóülésen (mivel ez az utazásokkal úgyis többnyire egész
napos elfoglaltságot jelent) hasznosnak látszik több előadást koncentrálni 
egy-egy alkalomra. 

Tematikus szakosztályaink közül legtöbb ülést az Általános Földtani Szak
osztály tartott (16), legkevesebbet a Gazdaságföldtani Szakosztály (4). Az 
előadások számában a Tudománytörténeti Szakosztály, majd ezt követően 
az Általános Földtani Szakosztály vezet 28, illetve 22 előadással. Legkeve
sebb előadás a Gazdaságföldtani Szakosztályban hangzott el (7). Ez utóbbi 
a kezdeti fellendülés után bizonyos megtorpanásra utal, bár a t öbb oldalról 
jelentkező igények ennek ellenkezőjét indokolnák. 

A sorban nem kiemelt „középmezőny" , az Agyagásványtani-; Ásványtani-
Geokémiai-; Mérnökgeológiai-Epítésföldtani-; Őslény tan-Rétegtan i Szakosz
tályok a megszokott színvonalon folytatták eredményes tevékenységüket. 

Figyelemre méltó, hogy — a statisztikai adatok alapján — tematikus szak
osztályaink az említett kivételtől eltekintve szinten tartották e 3 éves ciklus 
elején megkezdett lendületüket, a területi szakosztályok munkájának inten-
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zitása ugyanakkor nagymértékben növekedett. Az elnökség ez utóbbit általá
nos célkitűzéseinkkel megegyező, hasznos eredményként értékeli és külön kö
szönetét fejezi ki a területi szakosztályok vezetőségeinek és ott dolgozó tag
társainknak. 

Az előadások és témák ismeretében a számszerű statisztikán túlmenően a 
következő tapasztalatokat általánosíthatjuk Társulatunk 1976. évi tevékeny
ségére : 

Tartalmi tekintetben: Tevékenységünk fő irányaiban és az egyes előadások 
témáiban megnyugtató módon fedi le teljes tudományterületünket, eseten
ként a határterületi sávon is. Az ismeretközlés és ismeretszerzés állandó 
igénye — a látogatottságból ítélve — többé-kevésbé egyensúlyban van. Szak
mai tevékenységünk tükrözi a földtan teljes vertikumát, a geológus szakkör 
munkájában megtestesülő alapfokú oktatástól az ifjúsági bizottság által 
patronált középfokú technikumi oktatáson keresztül az egyetemisták és a 
fiatal pályakezdők kezdeti szárnypróbálgatásáig, nemkülönben az adatköz
lés, a részlettanulmányok szintjéről a legmagasabb igényű, alaptudományo
kig is visszaható szintézisek területéig. Megjennek az aktuális, adott időszak
ban kiemelten fontos kérdések is, melyek közül most csak például emelem ki 
a rétegtani klasszifikáció revízióját, az új nyersanyagkutatási eredményeket, 
az új feladatként megjelenő környezet- és természetvédelmi problémákat, 
vagy a számítógépes adatfeldolgozás problémáit. Mindezeket méltó történeti 
keretbe, egy több generációs fejlődési rendszerbe állítva mutatja be, illetve 
segíti elő tudománytörténeti szakosztályunk munkája. Elkerülendő a provin
cializmus fenyegető veszedelmét, az érdeklődők előadásainkon figyelemmel 
kísérhetik a nemzetközi kutatások újabb eredményeit, a különböző nemzetközi 
kongresszusok, ankétok, ülések, munkabizottságok tevékenységét és egy-
egy kérdést összegző eredményeit: egy-egy gyakran tőlünk távoleső terület 
földtani felépítését. Ehhez kapcsolódóan említem meg, hogy 4 kontinens 15 
országának földtani viszonyairól hallgathattak tagtársaink néha egymást 
is kiegészítő, sokoldalú beszámolókat. 

Kézenfekvő és általánosítható megállapításként kívánja az Elnökség le
szögezni, hogy területi szakosztályaink egyre inkább gazdáivá válnak saját 
működési körzetüknek. Nagyot léptünk előre e területek szintézisigényű 
kiértékelése terén a regionális ankétokkal, amelyeknek két típusa alakult ki 
az idők folyamán. 

A Déldunántúli Területi Szakosztály mint kezdeményező, (melyhez ezév-
ben már az Alföldi Területi Szakosztály is társult), a regionális földtani anké
tok során (Tolna , Somogy, Baja) egy adott régió földtani problémáit lehető
leg teljes komplexitásában mutatja be a helyszínen. 

Hasonló jellegű a Középdunántúli Területi Szakosztály módszere, amely 
azonban kötött, Veszprémi székhellyel összegzi területének földtani problémáit, 
eredményeit, továbbkutatási feladatait, beszámoló ülés jelleggel. Eltérő utat 
követ az Északmagyarországi Területi Szakosztály, amely az adott regionális 
kereten belül témánként tartja ankétjait, pl. Északmagyarország földtani 
felépítése, Északmagyarország tektonikai viszonyai, Eszakmagyarország 
karsztvíz-problémái témakörben. 

Ilyen szempontból mindmáig érezhetően hiányzott a Budapesti Területi 
Szakosztály, melynek létesítésére éppen ma elfogadandó új alapszabályunk 
fog lehetőséget nyújtai. 

Munkánk formai megnyilvánulásai: Lassan hozzászokunk, hogy az intenzív 
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tevékenység természetes velejárója az új formák, új módszerek keresése és 
megjelenése is. A teljesség igénye nélkül néhány új jelenségre hívnám fel a 
figyelmet: A Mérnökgeológiai-Építésföldtani Szakosztály munkájában pél
dául a rendszeresen átgondolt és módszeresen végrehajtott munkahely-látoga
tások során a jelenlevőknek alkalma nyílik egy-egy műhely, egy-egy alkotói 
kollektíva munkájának áttekintő megismerésére, lehetőségeinek, módszerei
nek értékelésére és esetleges átvételére. A szakosztály óriási munkát végez 
a mérnökgeológia és építésföldtan koncepcionális, szemléleti és módszertani 
kérdéseinek egységesítése, kimunkálása terén. Munkájuk eredményét jól rep
rezentálta a szentendrei térkép-ankét, amely egyben felhívta a figyelmet a 
további egyesített erőfeszítések szükségességére. 

A szakmai kérdések egyre elmélyültebb, részletekbe menő megvitatását teszi 
lehetővé az Agyagásványtani Szakosztály munkájában megvalósított új 
forma, a szakmai szeminárium is. A kaolin-, a smektit-, az illit szeminárium 
példája bizonyítja ennek a működési formának a létjogosultságát, ahol a hoz
záértők vagy érdekeltek szűkebb köre — a mai időhiányos világban legrentá-
bilisabb módon — vitatja meg, felesleges szófecsérlés nélkül a legaktuálisabb 
témák tudományos és gyakorlati problémáit. 

Jó kezdeményezésnek tartjuk egy-egy nagyobb kutatóhely bemutatását, 
melynek ugyan korábban is voltak kezdeményei a beszámoló ülések rendszeré
ben, de amelynek indokoltságára éppen az Országos Földtani Kutató- Fúró 
Vállalat szakmai napjának rendezvénye mutatott rá. A szakmai nap a Közép
dunántúli Területi Szakosztály rendezésében kitűnő áttekintést nyújtott a 
vállalat szakmai tevékenységéről, kutató,; anyagvizsgáló, kiértékelő mun
kájuk eredményeiről. A jelenlevők úgy vélem egyhangúan állapíthatták meg, 
hogy az ipari kutatás igényli, sőt megköveteli a földtan tudományos igényű 
művelését,, a bemutatott eredmények pedig egyértelműen bizonyították, 
hogy csak jelentős kutatási anyag, komoly ipari háttér birtokában lehet — 
nemegy esetben alaptudományi szintre visszacsatlakoztatható— kutatási 
eredményeket elérni. Ez még akkor is nagy eredmény, ha a napi élet során 
ezeket a követelményeket külső vagy belső okok miatt nem sikerül minden 
esetben érvényesíteni, bár a szakmai vezetés és a geológuskollektíva az adott 
lehetőségekhez mérten mindent elkövet ennek érdekében. 

Kiszélesedett tárgyidőszakban a munkabizottsági rendszer, illetve a munka
bizottságok munkája is. Négy munkabizottságunk működött az év folyamán 
külső megbízásos feladatok megoldásán. Munkájuk eredményessége nem kis 
mértékben járult hozzá — mint azt a gazdasági beszámolóban látni fogják — 
Társulatunk anyagi helyzetének stabilizálásához. Ezen konkrét formában 
megjelenő társadalmi igény hatására az Északmagyarországi Területi Szak
osztály létrehozta a tűzállóagyag munkabizottságot, az országos elnökség 
pedig felújítani kívánja a szénkőzettani munkabizottság megelőzőleg csak 
hamu alatt izott munkakedvét. 

Örvendetes — (és ebben a M T E S Z iránymutató közgyűlési határozatainak 
ugyanolyan fontos szerepe van mint a gyakorlati élet követelte igényeknek) —, 
hogy tárgyidőszakban nagymértékben fellendült a társegyesületekkel (Magyar 
Geofizikusok Egyesületével, Hidrológiai Társasággal, Geodéziai és Kartográ
fiai Egyesülettel, Közgazdaságtudományi Társulattal, Szilikátipari Tudo
mányos Egyesülettel, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulattal) való 
együttműködés; akár határterületi kérdések kimunkálásáról, akár közös prob
lémák eltérő módszerű megközelítéséről volt szó. 
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Minden eddigi tényszámot felülmúlva, tárgyidőszakban 11 jelentős rendez
vényt bonyolí tot tunk le az említett társegyesületekkel. E munkában élenjárt 
az Északmagyarországi- és Déldunántúli Területi Szakosztály 4 — 4, az Ős
lénytani- és Rétegtani Szakosztály, az Altalános Eöldtani Szakosztály és az 
Agyagásványtani Szakosztály egy-egy rendezvénnyel. 

Problémaként és hiányként említem az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesülettel történő együttműködés jelenlegi sajnálatos hiányát, 
melynek szükségességét mindannyian érezzük. A jóakarat vagy készség egyik 
oldalról sem hiányzik, de előbbre lépni e téren sajnos nem tudtunk. 

Kis kitérőként engedjék meg megemlítenem, hogy az O M B K E területén 
igényként jelent meg Bányageológiai Szakosztály létrehozása. A részletek és 
a háttér mellőzésével jelentem be, hogy a kérdést elnökségi szinten egyez
tettük az illetékesekkel. Kölcsönösen nem látjuk értelmét párhuzamosság 
kialakításának és egyben Columbus tojásaként e téren ismertük fel a legszo
rosabb együttműködés kézenfekvő lehetőségét. Közös elhatározásunk, hogy e 
tárgyban rendezvényeinket a két egyesület közös szervezésében fogjuk a 
jövőben lebonyolítani, melyhez ez alkalommal kérjük összes területi és tema
tikus szakosztályaink aktív együttműködését. 

Előbbi mondatokkal a problémákra áttérve, néhány nehézségünk megemlí
tésével folytatnám beszámolónkat. 

A z éves munka áttekintésekor meg kellett állapítanunk, hogy bár az Al
földi-, Északmagyarországi-, Mérnökgeológiai és Általános Földtani Szakosz
tályaink szerveztek egy-egy tanulmányútat — ezt kevésnek tartjuk. Szak
mánk művelésének igen fontos része a hely és anyagismeret. E g y pillantra 
sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy léteznek újabb, fiatalabb tagtár
saink, nemkülönben egy-egy területen új tevékenységet kezdő kollégáink, 
akiknek az alapokhoz visszanyúló bemutatás, megismertetés rendkívülien 
nagy segítséget nyújthat napi munkájukban vagy tudományos tevékenysé
gükben. 

Tisztában vagyunk vele, hogy a tanulmányutak szervezését rendkívüli 
mértékben nehezítik, sőt gátolják a vállalati kiküldetést nehezítő pénzügyi 
rendelkezések, az autóbusz és gépkocsi használatot megnyirbáló utasítások, 
mégis azt kell javasolnunk, hogy — akár a Társulat részéről vállalt nagyobb 
anyagi terhek mellett is — szorgalmazzuk ezek megvalósulását. 

Ugyanez vonatkozik pályázati rendszerünkre. Bár az Északmagyarországi, 
Alföldi- és Középdunántúli Területi Szakosztályaink rendszeresen írnak ki 
pályázatokat és közgyűléseinken rendszeresen kiosztjuk az Ifjúsági Díjat, 
felül kell vizsgálnunk e pályázati rendszer kiszélesítésének lehetőségeit, a 
pályázatok általában alacsony számát meghatározó okokat: (melyek közül 
az egyik, a magam véleménye szerint, elsősorban a pályadíjak szerény mértéke). 
E pályázatok szükségességét, ösztönző és nevelő hatását, a publikációs kész
ség fejlesztését úgyhiszem nem szükséges részletesebben taglalnom. 

K é t évvel ezelőtti közgyűlésünkön erről az emelvényről drákóinak tűnő 
szabályokat kellett javasolnunk a külföldi vendégek meghívását csökkentő 
céllal. Tárgyidőszakban ennek egy olyan sajnálatos következményéről szá
molhatok be, hogy ezévben úgyszólván 0-ra csökkent a közös és széleskörű 
érdeklődésre számot tartható külföldi előadók meghívása. Anélkül, hogy 
kampányt hirdetnék ennek a helyzetnek a javítására, javaslom e kérdésnek 
egy soronkövetkező választmányi ülésen történő megvitatását, mivel nem 
mondhatunk le e rendelkezésünkre álló hatékony eszköz felhasználásáról sem. 
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A témakörbe tartozó hiányként említem, hogy bár elhatároztuk a szomszéd 
országok egyesületeivel történő intézményes kapcsolatfelvételt, illetőleg a 
közelmúltban még eredményes kapcsolatok felelevenítését, e tárgyban elő
rehaladást szintén nem sikerült elérnünk. 

Engedjék meg, hogy néhány mondatos áttekintést nyújtsak az Elnökségi 
Bizottságok munkájáról is. 

A legnagyobb munkavolument az Alapszabály-módosító Bizottság vállalta 
magára, melynek eredményeit ma a közgyűlés elé terjesztjük. 

A Társulat Gazdasági Bizottsága elsősorban a külső megbízásos tevékeny
ség ügyeivel foglalkozott, jelentős segítséget kapot t a részben központi instruk
ciók alapján létrehozott Ellenőrző Bizottságtól, amely B E N K Ő Ferenc tagtár
sunk aktív vezetése alatt, jelentős ellenőrző-értékelő tevékenység mellett 
kidolgozta a külső megbízásos tevékenység lebonyolítását, elszámolását sza
bá lyozó előírásokat, melyeket az Elnökség köszönettel és jóváhagyólag elfo
gadott . 

A Nemzetközi Bizottság hagyományosan jó munkáját dicséri, hogy közre
adta a külföldi rendezvények éves tájékoztatóját. A tárgyidőszak takarékos 
gazdálkodásának (5 fő utaztatása 19.100.-Ft ráfordítással) oka egyrészt a 
központi utazáscsökkentő intézkedésekben kereshető, másrészt viszont remél
jük, hogy az i lymódon akkumulálódott pénzeszközeinket kiemelt jelentőségű 
nemzetközi rendezvényeken való részvételre, pl. a Kárpát-Balkán Asszociáció 
kijevi kongresszusára tudjuk fordítani 1977-ben. 

A Földtani Közlöny Szerkesztő Bizottsága rendszeres tevékenységét bizonyítja, 
h o g y tárgyidőszakban 5 füzet jelent meg 1975-ről, 2 füzet 1976-ról. Publiká
ciós tevékenységünk hasznos kiegészítéséül az Elnökség és a választmány 
elhatározta a Földtani Köz löny új regiszterkötetének kiadását. 

Sorrendben utoljára, de jelentőségét tekintve kiemelten említen meg Ifjú
sági Bizottságunk munkáját. Rendszeres tevékenységét jelenti a középkáder-
képzés segítése, a továbbképzés előmozdítása, melynek jelentős sikerű ered
ménye volt az Agyagásványtani Szakosztály által rendezett „Agyagásványok 
vizsgálati módszerei" című bentlakásos siófoki továbbképző tanfolyam. 

Jelentős feladatokat vállalnak a közművelődési program megvalósításából 
aktiváikon keresztül. Az Ifjúsági Bizottság maradandó tartozásaként em
lítjük a legutóbbi közgyűlésünkön bejelentett igényünket, amely Országos 
Geológus Baráti Találkozó (ha tetszik geológusbál, juniális, hajókirándulás, 
v a g y bármi) megrendezésére vonatkozik. 

Végezetül engedjék meg, hogy elmúlt évi tevékenységünket a számok tük
rében is bemutassam. 

Jelenlegi taglétszámunk 1158 fő, 36 fővel növekedett. 
Figyelemre méltó, hogy a budapesti 65 fős csökkenést a vidéki létszámnö

vekedés 101 fővel ellensúlyozta. 

Tárgyévi bevételeinket 200 000-Ft állami támogatás, 
65 000-Ft tagdíjbevétel, 
49 500-Ft jogi tagdíj, 

252 000-Ft külső megbízásos 
tevékenységünkből származó árbevétel akotja. 

A kifizetések összege 467 000-Ft, maradvány tehát 99 500-Ft. Éves 
forgalmunk mintegy másfél millió forint volt . 



Hámor: Főtitkári beszámoló 255 

Tisztelt Közgyűlés ! 

Befejezésül néhány mondatban előrevetíteném előttünk álló feladatainkat. 
Az elnökség úgy véli, mint történelme során mindeddig, a Társulatnak tovább

ra is keresnie kell az adott időszak fő feladataihoz történő kapcsolódás lehe
tőségeit; a MTESZ hamarosan soronkövetkező közgyűlésének anyagában is 
lerögzített társadalmi hasznosság elvét követve. 

Ú g y véljük, „ A z ország természeti erőforrásainak feltárása és kutatása" 
címmel összefoglalt tárcaszintű főirány megteremti a tudományos alapozott-
ságú és igényű nyersanyagkutatás lehetőségeit, az állami és társadalmi igényt 
kielégítő prognózis feladatok pedig időszerűvé és szükségessé teszik távlati 
nyersanyaglehetőségeink felmérését. 

E két fő feladatnak minden vonzatát, kapcsolatait, részfeladatát átgondolva 
megállapíthatjuk, hogy egyik sem nélkülözheti a társadalmi szintű közremű
ködést, megvitatást, ellenőrzést, feladatvállalást. E fő feladatok mindegyiké
hez, annak részeihez és az egészhez egyaránt módunk és lehetőségünk nyílik 
kapcsolódni és azokat a Társulat sajátos eszközeivel előmozdítani. E felada
tok cseppet sem jelentik a társulati munka fő irányvonalának megváltozta
tását, sőt nagymértékben előmozdítanák alapvető gondjaink megoldását. 

Lehetővé tennék erőink koncentrálását, hosszútávú programjaink kialakí
tását és az egész szaktársadalom meglevő vagy rejtett erőtartalékainak fel
tárását és egyesítését alapvető célok érdekében. Kiváló lehetőséget teremtené
nek a határterületi kérdések más egyesületekkel együttműködésben történő 
megközelítéséhez vagy megoldásához, munkánk eredményességéhez. 

1977. évi programunk vázát részben már fenti szempontok szerint állítottuk 
össze a választmány jóváhagyásával. 

Ezek közül kiemelném Börzsöny-hegységi vándorgyűlésünket, (mint 1977. 
évi nagyrendezvényünket) a bányageológiai ankétot, a magvizsgálati ankétot, 
a paleobiogeográfiai ankétot, valamint a „Technológiai fejlődés és a nyers
anyagok" című továbbképző tanfolyamunkat. 

Területi és tematikus szakosztályaink szintén gazdag programmal és a 
tárgyidőszaki beszámolóban bemutatott új formák fokozott előtérbe állí
tásával készülnek megfelelni 1977. évi feladataiknak. 

Kérem a tisztelt közgyűlést, a főtitkári beszámolót elfogadni szíveskedjék. 


