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Főtitkári beszámoló 

Dr. Hámor Géza 

Tisztelt Küldöttközgyűlés! 

Kérem egyperces néma felállással tisztelegjünk elhunyt tagtársaink előtt, 
akik a mai közgyűlésen már csak emlékükben, munkáikban, eredményeikben 
lehetnek velünk- Az 1978. évben elhunytak: B E R T A L A N Károly, GITOTH 

Péter, K O V Á C S Lajos, S E M T E I Ferenc, S Z A J K Ó József, S Z O L N O K I János, 
T U L Á G H László, V A V R I N E C Z Gábor, V Á M O S Rezső, Z E N K O V I T S Ferenc. 

Tisztelt Küldöttközgyűlés ! 

Engedjék meg, hogy ezúttal röviden, a tisztújító közgyűlésektől eltérő mó
don, csak néhány fontösabb elemét villantsam fel krónikaszerűen éves mun
kánknak. 

Az elmúlt évi közgyűlést követően társulatunk tagsága, szervezeteink, szak
osztályaink tovább folytatták hétköznapi, de megszokott színvonalú munkáju
kat . Az előadóülések terén aktivitásával ki tűnt az Altalános Földtani Szak
osztály. Nagy lépést tet tek a hazai föld szerkezeti viszonyai, nagyszerkezeti 
helyzete, szerkezetfejlődése megismerése terén. Külföldi területekről szóló elő
adásokkal, egyes külföldi előadók megszólaltatásával jelentős mértékben járul
t ak hozzá tektonikai iskolázottságunk továbbfejlesztéséhez. 

Életképesnek bizonyult — és ezt örömmel jelenthetem be — Budapesti 
Területi Szervezetünk is, bár meg kell említenem, hogy adósunk maradt a 
Budapest Ankéttal, amelynek feltételei már megértek. W E I N György mono
gráfiája, a budapesti építésföldtani térképezés eredményei, a metróépítkezés 
földtani adatai, a Budapest hévizeivel kapcsolatos, alapozó munkák elkészülte 
— valamint a nem részletezendő rétegtani, ősföldrajzi és egyéb eredmények 
egyaránt indokolják, hogy egy egységbe fogott, átfogó és reprezentatív ankét 
formájában fővárosunknak áldozzunk egy ülést. Talán következő évi, 1980-as 
vándorgyűlésünk témájául is kínálkozhat ez a feladat. 

Figyelemre méltó, hogy a beszámolási idő során sok szakosztályunkban meg
jelent, illetve erősödött, konkretizálódott a környezetvédelem témája. Ez a 
munka eljutott a földtani környezetvédelem világos problémalátásáig, a konk
rét feladatmegoldásig. A környezetszennyezés, a vízföldtani, a vízvédelem 
kapcsolatai, a mérgező, sugárzó, szennyező anyagok deponálása terén, prog
nosztikában egészen a településfejlesztési távlati kérdésekig haladtunk előre. 

Folyta tódot t a beszámolási időszakban ankétjaink sora. Az Oligocén Ankét, 
a Litosztratigráfiai Ankét, az ősföldrajzi Ankét részben az alapozó tevékeny
séget szolgálta, a Szolnoki Ankét és az Orosházai Ankét a szénhidrogénkutatást, 
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a Baranyai, illetve Déldunántúli Regionális Ankétok pedig a napi szakmai fel
adatokban jelentettek előrelépést. 

Ki szeretném emelni, hogy társulatunk, különösen Középdunántúli és Észak
dunántúli Területi Szervezetünk nagyon aktívan élére állt a Magyar Rétegtani 
Bizottság által kezdeményezett litosztratigráfiai munkának. Eredményes volt 
a Közép- és Északdunántúli Területi Szervezet a beszámoló ülések tartásában 
is, másut t ez a szép hagyomány sajnos háttérbe szorult az elmúlt időszakban, 
ő k viszont két alkalommal is — egy alkalommal az összes területen dolgozó 
kutatóhely beszámoltatásával, egy alkalommal pedig külön, az OFKFV részére 
szervezett beszámolóüléssel — szolgálták a területen dolgozók és érdeklődők 
informálását. 

A továbbképzés területén a beszámolási időszak alat t nem dicsekedhetünk 
túlságosan nagy eredményekkel. 

A Déldunántúli Területi Szervezet keretében működő fúrástechnikai munka
bizottság egy fúrástechnikai témájú továbbképzést szervezett eredményesen, 
Agyagásványtani Szakosztályunk pedig tovább folytatta agyagásvány szemi
náriumainak sorát. 

Említést érdemel viszont eredményeink sorában, hogy az elmúlt beszámolási 
időszakban 12 alkalommal szerveztünk közös rendezvényt társegyesületeink
kel: a Magyar Hidrológiai Társasággal két alkalommal, az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesülettel három alkalommal, a Talajtani Társaság
gal két alkalommal, a Magyar Karszt és Barlangkutató Társasággal két alka
lommal, a TIT-tel két alkalommal, az MTA helyi szerveivel és a Rétegtani 
Bizottsággal két alkalommal. A rendezvények látogatottsági foka és az ott el
hangzott előadások egyértelműen bizonyítják az ilyen típusú rendezvények 
eredményességét. Figyelemre méltó, hogy ez a 12 alkalom messze felülmúlja az 
elmúlt hároméves átlagot, tehát egy év alat t értünk el olyan eredményt, min-
az elmúlt tisztújító közgyűlés előtt eltelt három év során. Ez egyértelműen egyi 
bevág részben a METESZ központi elnöksége törekvéseivel, részben a jelenlegt 
elnökség célkitűzéseivel. Jelentősnek tartjuk, hogy az Országos Magyar Bányá
szati és Kohászati Egyesület elnökségével két ízben sikerült közös elnökségi 
ülést ta r tani és ennek jegyzőkönyvben foglalt főbb megállapodásait ismertet
ném is: 

A két elnökség véleménye, hogy az előtérbe kerülő mélyszinti kutatási fel
adatokkal kapcsolatban találjuk meg azokat az együttműködési lehetőségeket, 
amelyek mindkét felet érdeklik. Nagyon célszerű lenne a határtudományi prob
lémák megoldásában is együttműködni, különösen a mélyfúrási technológia és 
a földtani-kőzettani viszonyok egymásra hatásának vizsgálata terén. Nagyon 
fontosnak találtuk az oktatási kérdések napirenden tar tását és a megfelelő fóru
mok előtti együttes fellépést. 

Nagy jelentőséget tulajdonítottunk a továbbképző tanfolyamoknak, felmér
tük a közös kiadványok készítésének lehetőségét is, sőt megállapodás született, 
mely szerint együttesen is megpróbáljuk a Magyar Geofizikusok Egyesületével a 
kapcsolatokat még tovább építeni. Erre elnökségünk is te t t bizonyos lépéseket 
és úgy hiszem, csak az idő hiánya gátolta meg, hogy ezek már beszámolásra 
érdemes formában jelenjenek meg a mai közgyűlésen. 

A munkabizottsági munkák közül kiemelnék két témát : az országos szén
prognózis munkáiban tör tént részvételünket és az eocén programnak a földtani
vízföldtani témáihoz kapcsolódó feladatok megoldását. Az elnökség határozata 
értelmében továbbra is a fő népgazdasági feladatokhoz kapcsolódó, a társulat 
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profiljába vágó kérdésekben fogunk munkabizottsági munkát kifejteni. Éppen 
ezért ellent kellett állnunk olyan megkereséseknek, amelyek konkrét ipari tevé
kenységet, esetleg laboratóriumi vagy helyszíni vizsgálatokat kívántak a tár
sulat keretein belül megoldatni. Ez a törekvés alapelveiben és módszereiben 
ellenkezik az e feladatokra vonatkozó METESZ-határozatokkal, így elnöksé
günk néhány megkeresést kénytelen volt elutasítani. 

Úgy érezzük, hogy vándorgyűléseink rendszerét eredményesen vi t tük tovább 
a beszámolási időszakban. 

Az 1978. évi Vándorgyűlés témája a Dél-Tiszántúl földtani felépítése volt és 
tagtársaink, akik jelen voltak, bizonyára egyetértenek velem abban, hogy az 
előadások nagyon komplexen, áttekintő módon muta t ták be ezt a fontos, és a 
földtani ismeretesség szempontjából eddig fehér foltnak tekinthető területet. 
Új modelleket mu ta t t ak be az alaphegység és a fedőhegység földtani felépíté
séről és természetesen a kapcsolódó szénhidrogén-, illetve vízkutatás és -haszno
sítás kérdéseiről. Ez alkalommal is megemlíteném, elnökségünk figyelemre 
méltónak tart ja, hogy már 8 éve győzi társulatunk szellemi energiája ezt az 
ütemet, amely évenként egy-egy népgazdasági fontosságú terület vagy téma 
kitűzését és magas színvonalú feldolgozását-bemutatását igényli. 

Bizonyára tudják, hogy a választmány határozata értelmében ez évi vándor
gyűlésünk témája a mecseki liász feketekőszénkutatás lesz. 25 évvel az első 
mecseki vándorgyűlés (1954) u tán idei vándorgyűlésünkön alkalmunk nyílik 
áttekinteni egy negyedszázados kutatás eredményeit, különös tekintettel a 
Máza déli terület új kutatási eredményeire. 

Engedjék meg, hogy a munkaterv többi részére ne térjek ki részletesen. 
Szakosztályaink és területi szervezeteink valóban színvonalas módon készí

tik el éves programjaikat és azok teljes összhangban a központi célkitűzésekkel, 
kitűnő alapul szolgálnak az éves munka lebonyolításában még akkor is, ha az 
élet vagy az újabb eredmények szükségszerűen megkövetelik ezek megváltoz
ta tását . 

Röviden ismertetem beszámolónk keretében az elnökségi bizottságok munká
ját . 

Nemzetközi Bizottságunk igen aktívan dolgozott az elmúlt évben. Fő eredmé
nyei között említem, hogy az 1980. évi, párizsi Földtani Világkongresszusra 
lehetőségünk nyílik a Coopturist szervezésében szakmai turistacsoport indítá
sára, így — a világkongresszusok történetében először — remélhetőleg olyan 
szakmai programmal és olyan létszámmal tudunk részt venni a kongresszuson, 
amely méltó a magyar földtan múltjához és jelenlegi helyzetéhez egyaránt. 

Az Ifjúsági Bizottság is aktivizálta magát a nemzetközi kapcsolatok vonalán. 
Egy szocialista ország Földtani Társulatának ifjúsági tagozatával kívánják fel
venni a kapcsolatot egy esetleges egyhetes közös táborozás konkrét tervének 
megvalósítása céljából. 

Az Oktatási Bizottság is igen aktívan tevékenykedett a beszámolási időszak
ban. A megelőző időkben, elsősorban a középiskolai és szakközépiskolai kérdé
sek szerepeltek Oktatási Bizottságunk napirendjén, az utóbbi években egyre 
inkább a felsőoktatás kérdései kerülnek napirendre. Biztató eredménynek 
könyvelte el az Oktatási Bizottság — és én is örömmel számolok be a küldött
közgyűlésnek a hét év előtti, meglehetősen pesszimista hangvételű főtitkári be
számolóval ellentétben —, hogy a földtan tanszékeinek helyzete nagy részben és 
jelentősen javult az elmúlt időszakban, a geológusképzés, ezen belül a beisko
lázási létszám javulásával együtt . Ennek ellenére, mint bizonyára tudják, tár-
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sulatunk egy körlevélben fordult az összes illetékesekhez a képzési létszám meg
állapítására vonatkozó adatokat kérve. Az adatok megérkeztek, Oktatási Bi
zottságunk ezt kiértékelte és olyan javaslattal fogunk az illetékes fórumokhoz 
fordulni, amely az éves képzési létszámot, igen szerény számítások szerint és 
nagyon megalapozottan országos szinten 40 főben kívánja javasolni. Kialakul
tak a továbblépés lehetőségei a képzés rendszerét, mélységét, irányait illetően 
is, bár i t t nagyon sok menetközi korrekcióra lesz szükség. 

Főti tkári beszámolóm legnehezebb részeként tagdíjaink ügyét terjesztem elő 
a tisztelt küldöttközgyűlésnek. A sajtótermékek árának változása miat t sajnos, 
szükséges szakfolyóirataink, a Földtani Közlöny, a Földtani Kuta tás és a szak
osztályi kiadványok árának emelése is. Tekintettel arra, hogy alapszabályunk 
értelmében ez a tagdíjba épített költség, így ezzel összefüggő megoldást va
gyunk kénytelenek a közgyűlés elé terjeszteni. A jelenlegi társulati tagdíj 80 Ft , 
a tervezett emelt tagdíj 140 Ft . A hozzátartozói tagdíj nem változik —- tekin
tettel arra, hogy a hozzátartozói tagdíjban kiadványok nem szerepelnek, — te
hát 60 F t . Ifjúsági tagjaink részére eddig a tagdíj 32 Ft , a tervezett új tagdíj 
50 Ft . 

Nyugdíjas tagtársaink részére a tagdíj 32 F t helyett 40 F t . Új elemként 
középiskolás tagtársaink részére — eddig ilyen nem volt, de erre lehetőséget 
nyújt új alapszabályunk — 32 Ft-os egységes tagdíjat szeretnénk megállapítani. 

Kérem, hogy a közgyűlés határozati javaslatként fogadja el a társu
lati tagdíj 75%-os, az egyetemista tagdíj 50%-os, a nyugdíjas tagdíj 25%-os 
megemelését. 

Ennél örvendetesebb hírrel szeretném befejezni főtitkári beszámolómat. 
1979. márciusában, részben magyar segítséggel megalakult a Kubai Földtani 
Társulat, amelynek mi szívből örülünk. Engedjék meg, hogy a társulat 1979. 
évi közgyűlése nevében az elnökség üdvözölje az új társulat megalakulását, 
eredményes munkát kívánjon, felajánlja segítségét és munkakapcsolatok ki
alakítását. 

Ezzel rövid beszámolóm végére értem. Kérem a közgyűlést a főtitkári beszá
moló elfogadására, a határozati javaslatok jóváhagyására és az 1979. évi tevé
kenységükhöz jó egészséget és jó szerencsét kívánok. 


