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Főtitkári beszámoló 
(a MFT 1978. évi tisztújító Közgyűlésén) 

Dr. Hámor Géza 

Tisztelt Közgyűlés ! 

Társulatunk fennállásának 130. évfordulóját ünneplő, és egyben 1978. évi 
tisztújító közgyűlésünk főtitkári beszámolójának meghallgatása előtt kérem 
tisztelegjünk egyperces néma felállással 1977. évben elhunyt 

B B N D B Ï F Y László 

F A L U János 

K Ő H Á T I Attila 

KKIZSÁN Pál 
M A K L Á B I Lajos 
M I K Ó Lajos és 

T A S N Á D I K U B A C S K A András 

tagtársaink emlékének. 

Távozásukkal fájdalmasan növekedett veszteségeink sorozata, amely az 
elmúlt 3 esztendő során hatalmas rendet vágot t sorainkban és 23 tagtársunk 
elvesztésével járt. E szomorú tény megállapítása nem csak hagyomány
tiszteletből és az elhunytak iránti őszinte tiszteletből fakad, hanem abból a 
meggyőződésből , hogy társulati életünk folyamatossága, eredményessége, 
múltban gyökerező mindenkori megújulása generációk áldozatos munkájának 
eredménye, azoké, akik távoztak körünkből, de személyiségük, munkásságuk 
mindmáig hat. 

E meggyőződésünknek megfelelő helyet és rangot kaptak elmúlt évi tevé
kenységünkben a Magyar Tudományos Akadémia 150 éves fennállása alkal
mából rendezett emlékülések, melyeken az akadémia geológus tagjainak mun
kásságát méltattuk SZABÓ Józseftől, NOPCSA Ferencig, a Tudománytörténeti 
Szakosztály szervezésében. 

E belső kényszer hatotta át Társulatunkat, mikor elmúlt évi közgyűlé
sünkön elhatározta V A D Á S Z Elemér professzor, Társulatunk örökös dísz
elnöke emlékének méltó megörökítését. Örömmel jelenthetem a közgyűlésnek, 
hogy 1977. október 21-én Székesfehérvárott, Y b l Miklós utcai szülőháza 
helyén, felavattuk Vadász Elemér mellszobrát és emléktábláját, B Ú Z A Barna 
szobrászművész alkotását. A leleplezés alkalmából tartott emlékbeszédek és 
a délutáni emlékülés előadói méltatták mindannyiunk által szeretett és tisztelt 
tanítómesterünk tudományos, ipari ós oktatói tevékenységét. A megfelelő 
környezetben és kivitelben létrehozott emlékmű a kiemelkedő életpályájú 
tudós, a hazai geológusképzés megteremtője, a Társulat életét az 1919-es 
Tanácsköztársaság idején és a felszabadulást követően meghatározó egyéniség 
emlékét örökíti meg a jövő nemzedékek számára. Példázza az emlékmű az 
egyetakarás, a Társulati összefogás erejét is, amely — a tiszteletadás létszá-
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mában és formáiban egyaránt méltó külsőségei mellett — az emlékmű költ
ségeinek előteremtésében is megmutatkozott. Az Országos Kőola j - és Gáz
ipari Tröszt, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Alumíniumipari 
Tröszt, az E L T E Kőzettan-Geokémiai Tanszéke, a Központ i Földtani Hivatal, 
a Magyar Állami Földtani Intézet, a Mecseki Szónbánya Vállalat, a Borsodi 
Szénbánya Vállalat, valamint a Földmérő- ós Talajvizsgáló Vállalat járult 
hozzá jelentős összegekkel az emlékmű felépítéséhez. Hasonló indítékkal 
történt meg ID. LÓCZY Lajos emléktáblájának^ felállítása Zircen a Bakonyi 
Pantheonban 1977. május 18-án, Közép- és Északdunántúli Területi Szer
vezetünk aktív közreműködésével. 

Tisztelt Közgyűlés ! 

A z elnökség és a Társulat egészének három évi tevékenységét a rendel
kezésre álló rövid idő alatt összefoglalni nem könnyű feladat. Engedelmükkel 
többször fogok hivatkozni az Önök részére átnyújtott statisztikai össze
foglalás adataira annak tudatában is, hogy a statisztika nem adja min
denkor hű képét az élet sokszínűségének és nem tükrözheti érdemben a 
tartalmi kérdéseket, de több év statisztikai anyagának birtokában — részben 
talán önigazolásul is — használható törvényszerűségekre hívhatjuk fel a 
figyelmet. 

À lelépő elnökség előtt természetes igényként jelenik meg annak vizsgálata, 
hogy hozott-e valamilyen szóra érdemes eredményt elmúlt 3 esztendei 
munkája, meg tudtunk-e felelni választott vezetői feladatainknak, volt-e 
lemérhető hatása határozatainknak, javaslatainknak, érvényesíteni tudtuk-e 
célkitűzéseinket, egyszóval az elmúlt triennium során előbbre tudtuk-e moz
dítani mindannyiunk számára kedves Társulatunk tevékenységét és méltóan 
tudtuk-e folytatni elődeink munkáját? Az értékelés célja természetesen nem 
munkánk eUsmerését váró összegezés, hanem beható vizsgálat és számadás 
feladataink teljesítéséről, a kezünkbe adott lehetőségek felhasználásáról, és 
megoldatlan feladataink nyílt feltárása. 

A jelenlegi elnökség 1972-ben történt megválasztása után rögzítette leg
fontosabb célkitűzéseit; bár e célkitűzésekről s azok előrehaladtáról, a feladatok 
teljesítéséről az első triennium idején, s az 1975-ben történt újraválasztásunk 
óta eltelt időben is évenként beszámoltunk, most mégis szeretnénk az önma
gunk elé tűzött célok megvalósításáról összefoglalóan számot adni. Ha az 
1977. évi munka adatai mégis jobban kicsengenének a beszámolóból, ennek 
oka az, hogy elmúlt évi tevékenységünkről külön beszámolni még nem volt 
alkalmunk. 

Fő célkitűzéseink részben a Társulat tudományos életének továbbvitelére 
és fellendítésére, részben a társulati élet aktivitásának javítására, belső és 
külső kapcsolataink erősítésére, oktatási-képzési problémáink megoldására, 
a földtani tudomány különböző területeken történő elismertetésére irányultak. 
Célul tűztük ki magunk elé a legfontosabb feladatokra történő koncentrálást. 
Elhatároztuk hazánk ásványi nyersanyagainak kutatásával és feltárásával 
kapcsolatos feladataink súlyozását. 

E z e k közül 1972—75. között a színesércek és szénhidrogének vizsgálatát 
helyeztük előtérbe, 1975 — 78. között a barnakőszenek és a felszín alatti 
vizek vizsgálata került sorra. 

Terveinkhez következetesen ragaszkodva, 1975-ben a jó minőségű eocén 
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barnakőszenek témakörét a tatabányai vándorgyűlésen; a miocén barna
kőszenek és a pannóniai lignitek témakörét az Északmagyarországi Szak
osztály által rendezett lignit-ankéton vizsgáltuk meg. 1976. a ,,víz éve" 
volt, amikor a kecskeméti vándorgyűlésen foglalkoztunk a hidrogeológia 
időszerű kérdéseivel, résztvettünk az A I H — M Á F I által rendezett , ,A nagy
medencék hidrogeológiai viszonyai" című kongresszus munkájában, továbbá 
számos regionális és tematikus rendezvényünk foglalkozott az egyes földtani 
tájegységek vízföldtani problémáival. 

1977-ben eredeti célkitűzéseinket követve továbbfejlesztettük a színes
érckutatást elősegítő Társulati tevékenységünket és megszerveztük a Magyar 
Geofizikusok Egyesületével közösen a Börzsöny-hegységi vándorgyűlést. Ezt 
részben az a felismerés tette szükségessé, hogy programjaink átvizsgálásakor 
nyilvánvalóvá vált rendezvényeinknek az érckutatás jelentőségéhez és volu
menéhez mérten csekély száma. 

A vándorgyűlés előadásainak színvonala, látogatottsága, a résztvevők 
aktivitása mindenkit meggyőzhetett célkitűzésünk helyességéről. 

Tárgyidőszakban a szénhidrogénkutatás témaköre jelentős mértékben 
kibővült az 1976. és részben 1977. évi tevékenységünkben is nagy súlyt kapott 
olajpala-kutatások eredményeinek előtérbe állításával. 

A kiemelt feladatok megoldása mellett fontos célkitűzés volt erőink kon
centrálása is, amelynek lehetőségét részben az imént ismertetett időbeli 
témacsoportosítás is magában hordozta. A z elmúlt 3 esztendőről készült 
statisztikai összeállítás alapján megállapítható, hogy a látogatottság mintegy 
12%-os emelkedése mellett összes rendezvényeink száma mintegy 20%-kal 
csökkent, a kevesebb rendezvényen azonban a 3 év alatt mintegy 270-nel 
több előadás hangzott el. 

Ugrásszerűen megnőtt az ankétok száma az előadóülések rovására, ami 
részben szintén a téma-koncentrációt tükrözi. It t kell megemlítenem, hogy 
bizonyos problémák továbbra is fennmaradtak e téren. A rendezvények magas 
száma (330 a 3 év alatt) tükrözi, hogy minden harmadik munkanapra jutott 
átlagosan egy-egy rendezvény. Nem tudtuk elérni a koordináció olyan fokát, 
hogy az időbeli egybeeséseket Társulaton belül kiküszöböljük, nem beszélve 
az egyéb (akadémiai, intézményi, társegyesületi stb.) rendezvényekről. Az 
időbeli és tematikus tömörítés továbbra is a Társulat, illetve a megválasz
tandó új elnökség feladata lesz, melyet elsősorban a havi programfüzetek 
előzetes egyeztetés alapján történő kiadásával kívánunk elérni. 

További főfeladatnak tűztük magunk elé a Magyarországon eddig nem 
kellő intenzitással és hatásfokkal művelt szakterületek művelését, illetve 
az újonnan jelentkező határterületi tudományos feladatok megoldását. E 
feladatok megoldásának legfontosabb megközelítési útjait emelném ki. A tek
tonikai vizsgálatok fontosságát szem előtt tartva rendezte meg Általános 
Földtani Szakosztályunk az 1975-ös tektonikai ankétot és részben ennek 
részben a tektonikai szemlélet világszerte tapasztalható megújulásának 
hatására területi szerveink és egyes szakosztályok munkájában örvendetes 
módon növekedett a szerkezetföldtani előadások részaránya. Új jelenség volt 
a 3 év során a regionális földtani ankétok sorozata, amelyek kapcsán részben 
az érdeklődés homlokteréből eddig kiesett területi „fehér foltok", vagy azok 
új összefüggésben történő bemutatása került sorra. Ezen ankétok szervezé
sében elsősorban területi szervezeteink jártak az élen. Kézenfekvő gondolat
nak tűnik az újonnan megalakult Budapesti Területi Szervezet számára a 
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főváros és környéke utóbbi időben ugrásszerűen megnőtt földtani ismeret
anyagának összefoglalása. 

A tudomány termelőerővé válásának igénye, valamint a napi ipari feladatok 
jobb és korszerűbb megoldásának szükségessége néhány speciális tematikájú 
ankét szervezését tette időszerűvé. Ezek sorából kiemelném az Általános 
Földtani Szakosztály és a Déldunántúli Területi Szervezet által szervezett 
bányaföldtani ankétot, a geofizikai módszerek ipari alkalmazását bemutató 
Tállya-i kőbányászati ankétot, valamint „ A szénhidrogén és vízkutatás-, illetve 
bányászat földtani információszerzési lehetőségei és a fejlesztés irányai" 
című ún. magankétot, amely a magmintavétel ki nem használt lehetőségeire 
irányította a figyelmet. Azonos célt szolgált az Ifjúsági Bizottság által szer
vezett , ,Az ásványi nyersanyagok feltárása és dúsítása" tárgykörben szer
vezett, bentlakásos technológiai továbbképző tanfolyam is. Ez utóbbi rendez
vények látogatottsága, vitaszelleme e kérdések felvetésének időszerűségét 
húzta alá és kijelölte az e téren végzendő feladatainkat is. 

Űj elemként jelentkezett tárgyidőszakban a földtani természet- és környezet
védelem feladatcsoportja. A közérdekre való tekintettel Társulatunk a K ö z 
ponti Földtani Hivatal felkérésére és anyagi támogatásával pályázatot írt 
ki a földtani környezetvédelem feladatainak meghatározására. A beérkezett 
22 tanulmány, — melyből az első 3 díjat Alföldi László, Badinszky Péter 
és Bohn Péter tagtársaink nyerték, — jelentős mértékben hozzájárult' a 
problémakör körülhatárolásához, a feladat tudományos megalapozásához és 
a megoldás lehetőségeinek a napi gyakorlatban történő felkutatásához. 

Az „új területek meghódítása" témakörben célkitűzéseink között szerepelt 
a Fúrástechnológiai Szakosztály létrehozása is. Éves közgyűléseinken több 
szó esett e feladatról — nem egyszer elmarasztaló módon — és talán éppen 
ennek hatására — és ezt örömmel jelentem a közgyűlésnek — a kérdés nyugvó
pontra jutott . A Déldunántúli Területi Szervezet vállalta, hogy „Fúrás
technikai és Kutatásmódszertani Szakosztály" néven működési feltételeket 
biztosít az érdekeltek munkájához. Mivel az itt dolgozó kollégák 1977. év 
során már rendeztek egy egésznapos konferenciát a „Korszerű fúrástechnikai 
módszerek a földtani kutatás szolgálatában" címmel, ezt jövő tevékenységük 
zálcgául tekintve a közgyűlés elé terjesztjük a szakosztály jóváhagyását a 
Déldunántúli Területi Szervezet keretében. 

Elnökségünk célkitűzései között előkelő helyre rangsoroltuk a földtan 
oktatás kérdésének teljes problémakörét. Ifjúsági Bizottságunk többízben 
is foglalkozott a földtan közművelődési szerepének vizsgálatával, a közép
iskolai oktatás lehetőségeinek megteremtésével. Tagtársaink jelentős segít
séget nyújtottak egyénileg és szervezetten (pl. az Ásványgyűj tők Klubja , 
a Geológus Szakkör) a földtani tudományos ismeretterjesztés munkájához, 
melyek közül kiemelkedő jelentőségű és színvonalú volt a JUHÁSZ Árpád és 
K Ő H Á T I Attila tagtársaink által szervezett, a T V szabadegyetemi sorozatában 
bemutatott „Vál tozó v i lág" sorozat földtani-őslénytani része. Sajnos nem 
a mi munkánkon múlott, hogy nem tudtunk a középfokú oktatás szintjén 
átütő eredményt elérni és a földtan tudománya nem került be jelentőségének 
megfelelő mértékben a tananyagba. Fontos hézagpótló munkát végez éppen 
ezért a Geológus Szakkör H I D A S I János kollégánk vezetésével. A z önként 
jelentkező érdeklődők 25 — 35 főnyi csoportjából az elmúlt évben heten 
nyertek egyetemi felvételt, nyilvánvalóan szélesebb lá tókörük, alaposabb 
szakmai ismereteik eredményeképpen. 

2* 
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Többször napirendre tűzte elnökségünk és az Oktatási Bizottság a geológus
képzés kérdéseit is. Máig sem eldöntött azonban a tudományosan és az ipari 
igények vonaláról egyaránt megalapozott felvételi létszám. Magam éppen 
a társulati tagság életkor-statisztikájára alapozva mutattam ki legutóbb 
egy, az akadémia számára készült anyagban azt a tényt, hogy a jelenlegi 
képzési létszám (kizárólag a nyugdíj korhatár elérését figyelembe véve, s 
egyéb lemorzsolódást, vagy természetes létszámcsökkenést figyelmen kívül 
hagyva) 2000-ig kizárólag a jelenlegi szint tartását biztosítja — optimális 
esetben. Szakmai szűklátókörűség lenne elfogadni azt, hogy tudományunknak 
az ezredfordulóig hátralévő 22 esztendőben létszámfejlesztési igénye nincs, 
sem a tudomány belső fejlődéséből adódóan, sem az egyre növekvő meny-
nyiségű ipari feladatok ellátásából adódóan. 

Bár örömmel nyugtázzuk, hogy a geológus és geológusmérnök-képzés 
újraindult az ELTE-n és a NME-n az 1977 —78-as tanévvel, a kérdést — össze
függésben egyes egyetemi tanszékek hosszú idő óta megoldatlan problémáival 
együtt — napirenden tartani Társulatunk egészének és az újonnan meg
választandó elnökségnek — véleményem szerint — kiemelt feladata lesz 
továbbra is. 

A z oktatás egyik jelentős része a továbbképzés és a tudományos minő
sítés is. 

A továbbképzést Társulatunk többnyire az Ifjúsági Bizottság szervezésében 
lebonyolí tot t , 4 bentlakásos továbbképző tanfolyammal segítette elő az 
elmúlt esztendőkben, de úgy véljük, a szervezett továbbképzésnek igen 
hasznos formái alakulhatnának ki a veszprémi, szegedi és debreceni egyete
mek oktatással le nem kötöt t kapacitású földtani tanszókein is. 

A M T E S Z tudománypolitikai feladatai, melyeket a Politikai Bizottság 
1977. év folyamán ismételten jóváhagyott , lehetővé teszik a tudományos 
minősítő munka több szinten történő segítését, melyek közül legfontosabb-
ként a tényleges társadalmi igény felmérését és a vitafórumok biztosítását 
emelném ki. 

Célkitűzéseink harmadik fő csoportja a Társulati élet aktivizálására, kap
csolataink fejlesztésére irányult. Mint tudják, minden társulat, egyesület 
életének meghatározó dokumentuma az alapszabály. Az elmúlt 3 esztendő 
során alapszabályunk, Társulatunk alkotmánya, jelentős módosításokon esett 
át, s bár múlt évi közgyűlésünk elfogadta, egyik főpróbája éppen mai köz
gyűlésünkön lesz. A széles körben és többszörösen megvitatott új alapszabály 
fontosabb új elemei a következők: a társulati élet demokratizmusa új formá
kat kapott ; kiegészítettük területi szervezeteinket, a Budapesti Területi 
Szervezettel; rendeztük az ifjúsági és külföldi tagság kérdését, megerősí
tettük jó l működő tematikus szakosztályainkat, kiegészítettük központi 
szervezeteinket az Ellenőrző Bizottsággal (BBNKŐ Ferenc, VITÁLIS György, 
B O H N Péter tagtársaink) és a rohamosan változó élet által megkövetelt 
néhány kisebb változtatást eszközöltünk. Reméljük e formai változások az 
eddiginél is pezsgőbb életet, a tartalom megváltozását is maguk után fogják 
vonni. 

A Társulati élet egyik fontos feladata az információcsere lebonyolítása. 
A szóbeli információ mellett ennek legfontosabb eszköze Földtani Közlönyünk, 
melyről örömmel jelenthetem, hogy az elmúlt 3 esztendő során két külön
számmal, a recski és a szénhidrogén kötettel bővült , időben ütemesen tudta 
követn i társulati életünket nagyrendezvényeink anyagának publikálásával. 
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Az 1977-es füzetek hamarosan megjelennek, és rövidesen szerkesztésre kerül 
a közlöny regiszterfüzete, amely 1960 — 75. közötti időtartamban mutatja 
be a hazai földtani szakirodalmat. Áldozatos munkájáért e helyről is köszö
netünket fejezzük ki dr. MEISBL JÁNOSNÉ szerkesztőnek. 

Ugyancsak köszönetünket fejezzük ki az Általános Földtani Szemle 3, a 
Mérnökgeológiai Szemle 6, és a Tudománytörténeti É v k ö n y v 2, tárgyidő
szakban megjelent füzete szakosztályi szerkesztőinek. 

Előadásaink és egyéb rendezvényeink megítélésünk szerint széleskörűen 
informálják szaktársadalmunkat a hazai földtani kutatás legújabb ered
ményeiről, problémáiról és ezen túlmenően a nemzetközi élet eseményeiről, 
a külföld geológiájáról. Az elmúlt 3 esztendő során az Antarktisz kivételével 
a többi földrész mintegy 60 országáról kaptak tagtársaink elsőkézből infor
mációkat. 

Ú g y véljük Társulatunk az alapvető célkitűzéseknek megfelelően a tágabb 
értelemben vett földtan és határterületei teljes spektrumában megfelelő 
fórumot biztosít az elért eredmények bemutatásához, a problémák meg
vitatásához. Ezt alátámasztja statisztikai kimutatásunk, amely szerint a 3 
esztendő során statisztikus átlagban minden tagtársunknak elvileg egy-egy 
előadási lehetőséget juttatott, — bár meg kell mondanunk többre is nyílt 
volna mód, a rendezvények gyakoriságának szaporítása nélkül is. A statisz
tikus átlag szerint tagtársaink évente mintegy háromszor éltek is e fórumok 
lehetőségeivel. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy vannak „notór ius" 
előadóhallgatók és előadók is, az eredményekkel már korántsem lehetünk 
ennyire elégedettek. Alacsonynak tartjuk az egy előadásra eső érdeklődők 
átlagosan 13-as létszámát még akkor is, ha általában 2—3 előadás esik egy 
rendezvényre és így már statisztikusán 32 fős átlagot kapunk. 

A tudomány szükségszerű specializációját, a sokirányú lehetőségeket is 
tudomásul véve törekednünk kellene ennek a helyzetnek a javítására még 
akkor is, ha ez a megelőző 3 évi átlaghoz viszonyítva mintegy 20%-os növe
kedést jelent. Véleményem szerint a Szakosztályok ezt a munkát elsősorban 
azzal tudnák segíteni, ha 2—3 részletező előadás helyett rábírják az előadókat 
eredményeik összefoglalására. Ez egyben feltehetően az előadások színvona
lának javulását, a szintézis igényű előadások számának az egyébként is 
kívánatos szaporítását eredményezhetné. 

Társulati életünk aktivitásának és időről időre történő törvényszerű meg
újulásának alapvető feltétele az ifjúság megfelelő mértékű bevonása a mun
kába. A z eddiginél valószínűleg nagyobb erőfeszítéseket kíván ez meg a hivatal
ból illetékes Ifjúsági Bizottságon kívül minden tagtársunktól, de elsősorban 
egyetemi oktatóktól, munkahelyi vezetőktől. Bár voltak erre vona tkozó 
határozataink és javaslataink, nem tudtunk jelentős eredményt elérni a 
pénzigényes rendezvényeken történő ifjúsági részvétel előmozdítása terén, 
a pályázati rendszerek ifjúság-centrikussá tétele terén, és néha még az ifjúsági 
díj kiadása is komoly nehézségekbe ütközik a publikációk hiánya miatt. 
Talán nem kerülök ellentmondásba önmagammal, ha az előadások számának 
szaporítását szorgalmazom ifjúsági korban lévő tagtársaink esetében, hiszen 
mindannyian tudjuk, hogy az alkotó munka örömét elsősorban a nyilvánosság 
előtti bemutatás és a publikációk során tanulja meg minden fiatal kollégánk. 
Az objektív nehézségek leküzdésén túl, a fiatal kollégák bátorítását és segí
tését — úgy érzem — minden társulati tagunknak mindenkori alapvető 
feladatává kell tenni. Az Ifjúsági Bizottság patronálómunkája a SZABÓ József 
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geológiai szakközépiskolában e téren példamutató. Az ifjúsági tagok tobor
zásában kiemelkedően eredményes vol t az Északmagyarországi Területi Szer
vezet. 

Ez alkalommal nem térnék ki a Társulati élet formáinak változatosságára. 
A z elmúlt évek során fokozatosan olyan új módszereket, formákat találtak 
szakosztályaink, amelyek egyaránt alkalmasak kis- és nagylétszámú, a leg
apróbb részletkérdés és a legátfogóbb összefoglalás elmélyült és alapos meg
vitatására. 

Korábban szakosztály jelleggel működöt t egységeink formai megkötöttségét 
feloldandó elnökségünk úgy határozott, hogy célszerűen csoportosítva munka
bizottságként működteti azokat (pl. matematikai — földtani, szénkőzettani 
stb.) és ilyen együttesek létrehozására a továbbiakban is támogatást nyújt. 

A rendkívüli fontosságú tanulmányutak száma a beszámolási időszakban 
növekedett, a részvétel a gátló pénzügyi rendelkezések miatt sajnos csökkent. 

Belső és külső kapcsolataink szintén kielégítően fejlődtek a triennium során. 
Figyelemre méltó, hogy — valószínűleg az önállósági törekvések történelmileg 
meghatározott idejének lejárta után — a szakosztályokban erősödik a többi 
szakosztályokkal való együttműködési igény és készség. A megelőző időben 
elszórtan jelentkező ilyen kezdeményezésekkel szemben tárgyidőszakban 24 
alkalommal érezték szakosztályaink, illetve területi szervezeteink ennek 
szükségességét. Társegyesületekkel kialakított kapcsolataink az előző idő
szakban a megszokott szinten maradtak, 26 alkalommal rendeztünk közös 
rendezvényeket társegyesületeinkkel (legtöbbször a Magyar Hidrológiai Tár
sulattal és a Magyar Geofizikusok Egyesületével). 

Nemzetközi kapcsolataink fejlődésót szemlélteti, hogy az elmúlt 3 év során 
18 szocialista országban szervezett rendezvényen 33 fő és 8 nyugati országban 
szervezett rendezvényen 10 fő képviselte Társulatunkat. Ha ehhez még 
hozzávesszük, hogy 1977-ben először sikerült az 1965-ös jugoszláv—magyar 
geológus találkozó óta nagyobb létszámú delegációt a K B G A kijevi kong
resszusára megszervezni (26 fő) , akkor világossá válik, hogy ezen a téren 
jelentős előrehaladást értünk el. Ebben nagy szerepe volt jól működő Nemzet
közi Bizottságunknak és remélhetőleg hasonló eredményekről számolhatunk 
be az 1980. évi párizsi földtani világkongresszusra szervezendő társulati 
csoport részvételével kapcsolatban is. Az elmúlt 3 esztendő során 2 szocialista 
és 3 nyugati országban képviseltettük magunkat elnökségi szinten az ottani 
Társulatok meghívására. Sajnálatos módon a szomszédos országok földtani 
társulataival kapcsolataink csak elvi jellegűek, esetleg földtanj kirándulások 
megszervezésére korlátozódnak. Kívánatos lenne a néhány évvel ezelőtti 
devizamentes tanulmányúti cserék rendszerének felújítása. 

Társulati munkánkról szóló beszámolónk végéhez közeledve engedjék meg, 
hogy a teljesség igénye nélkül, de elsősorban a számok bizonyító erejére 
alapozva is kiemeljem néhány egységünk munkáját. 

A triennium során a legeredményesebb munkát a Déldunántúli Területi 
Szervezet végezte T Ó K A Jenő elnök és K O V Á C S Endre titkár irányításával. 
Legjobb eredményt értek el a rendezvények látogatottságában, az előadások 
számában és a más egyesületekkel közös rendezvények számában is. 

Az Északmagyarországi Területi Szervezet szervezte a legtöbb rendezvényt 
és élen járt a tagtoborzásban. Külön öröm, hogy 22 új. tagtársunk nagyrésze 
fiatal, egyetemi hallgató. A Közép- és Északdunántúli Szervezet fejlődött 
viszont a legtöbbet minden tekintetben, az elmúlt, időben háromszorosra 
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Az KFT 1975. ápr. 1,— 
1978. márc. 1. közötti 
működésének statisztikai 
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1190 652 0.54 6 54 3 108 12 2 
90 648 7,2 24 45 2 27 14 1 1 

130 1901 14,6 36 155 5 52 12 9 2 

140 1050 7,5 24 120 1 43 8 
124 1126 9,0 43 119 2 26 9 5 — 276 433 1,56 34 67 12 6 3 4 
661 1120 1,99 42 103 3 26 10 4 6 

401 404 1,0 20 43 20 9 4 
422 673 1,59 19 89 4 35 7 3 4 
390 284 0,72 14 34 20 8 

1190 258 0,21 8 13 32 19 
1190 363 0,30 15 61 24 5 
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emelték aktivitásukat. A tematikus szakosztályok közöt t az Általános Föld
tani Szakosztály eredményei a legjobbak, és figyelemre méltó az Agyag
ásványtani Szakosztály látogatottságának kétszeresére történt emelkedése. 
Csökkent az aktivitás a Matematikai Szakcsoport, az öslénytan-rétegtani 
Szakosztály és a Gazdaságföldtani Szakosztály területén. 

Néhány szót Társulatunk anyagi alapjairól. A z állami támogatás összege 
évente 550 — 610 ezer forint közötti . Jelentősen megnőtt a megbízásos mun
kákból adódó tevékenységünk, amely 1977-ben 578 ezer forint értékű volt . 
A tagdíjfizetés a 3 év során 61.032 forintról 69 ezer forintra emelkedett, 
jogi tagdíjból származó bevételeink azonban évről évre csökkennek. Nyugod
tan állíthatjuk, hogy — hála a M T E S Z gondoskodásának — alapvető anyagi 
gondok nélkül és kielégítő anyagi feltételek között tudjuk munkánkat végezni. 

Működési költségeinket az alábbi összeállítás szemlélteti: 

1975 1976 1977 

Kiadás 1 983 235 1 627 684 1 664 596 
Bevétel 2 449 280 1 883 259 X 963 085 
Maradvány 466 045 355 575 298 489 
Állami támogatás 610 000 571 901 556 680 
Megbízásos munkák 1 280 000 659 000 578 000 
Tagdíj 61 032 65 000 69 000 
Jogi tagdíj 47 500 47 500 36 000 

Nem mulaszthatom el, hogy sokrétű munkánkhoz nyújtott, igen magas 
színvonalú segítségéért a közgyűlés alkalmából köszönetünket fejezzük ki dr. 
F O R B Á T H L Á S Z L Ó N É szervezőtitkárnak és munkatársainak. 

Tisztelt Közgyűlés ! 

Az elmúlt 3 esztendő még így, szemelvényesen is gazdag eseményei ellenére 
az elnökség úgy érzi, hogy egyre több feladat áll Társulatunk előtt. A külön-
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böző párt- és kormányhatározatokban rögzített konkrét gazdasági, tudomány
politikai célkitűzések mindannyiunktól Társulati vonalon is maximális erő
feszítést, szervezőmunkát és aktivitást igényelnek. 

Az új elnökségnek szükségszerűen el kell végeznie a feladatok ismételt 
felmérését, esetleg újabb súlyozását. A már megkezdett munkák, az alakuló 
programok jogosítanak fel bennünket arra, hogy megpróbáljuk összefoglalni 
azokat az általunk sürgősnek vélt teendőket, amelyek szaktudományunk 
állandó fejlődéséből és a napi népgazdasági, ipari és tudományos feladatokból 
adódnak. Ezek — ismét csak a teljesség igénye nélkül — a következők lehet
nek: összes eddigi alapvető célkitűzéseink megtartásával lehetőség nyílik 
újabb nagy feladatok társulati társadalmi szintű vállalására, elsősorban és 
kiemelten az ország ásványi nyersanyag-prognózisának megalapozása és 
elkészítése terén. A feladat volumene és sokrétűsége a Társulatban tömörült 
összes szakember közreműködését igényli és e fő feladat köré kitűnően 
csoportosíthatók akár a területi szervezetek, akár a tematikus szakosztályok 
programjai. A tudományos alapok lerakását máris megkezdtük a két szak
osztály által is 1978-ra tervezett ősföldrajzi ankéttal. Szükség lenne a nyers
anyag-prognózisok üledékföldtani-rétegtani alapjai című vitaülés megszer
vezésére, és folytatni kellene a munkát az e célra létrehozott munkabizottság 
keretében a barnakőszenek és lignitek prognózisának befejezése érdekében. 
Az új kutatási eredményekre való tekintettel célszerű lenne egy feketekőszén 
ankétot megszervezni a liász és esetleg idősebb feketekőszenek prognózisának 
elősegítése céljából. 

Településfejlesztési, környezetvédelmi, vízföldtani prognózis munkáinkat 
a már említett Budapest ankét létrehozásával segíthetnénk elő. 

Folytatni kell a regionális földtani ankétok jól bevált rendszerét és termé
szetesen a tematikus szakosztályok megszokott, de minden egyes előadással, 
bejelentéssel új eredményeket hozó tevékenységét. Az élet, és az igények 
teljes felmérése bizonyára gazdagíthatja még e programot, és mindannyiunk 
következő évekbeli feladata lesz ezek megfelelő tartalommal kitöltött, magas 
színvonalú végrehajtása. 

Tisztelettel kérem, hogy a főtitkári beszámolót a közgyűlés elfogadni 
szíveskedjék és egyben minden tagtársunknak a leköszönő elnökség nevében 
kívánok 

Jó szerencsét ! 


