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BÉRCZI István 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 

A Magyarhoni Földtani Társulat Elnöksége, Választmánya, nevében tiszte
lettel köszöntöm 144-ik rendes Közgyűlésünkön megjelent vendégeinket, tisz
teleti tagjainkat, tagtársainkat, szervezeti tagjaink, a MTESZ, valamint társe
gyesületeink képviseletében megjelent kedves barátainkat. 

1998. az emlékezés éve volt, bőséges visszatekintésekkel az elmúlt 150 esz
tendőre. 1999, a MFT negyedik félévszázadának első esztendeje, az előretekintés 
éve kell, legyen. Mint társadalmi-szaktudományos egyesület, ez évben pedig 
már, mint 'kiemelkedően közhasznú szervezet' saját akaratunkból, a politiká
tól hangsúlyozottan független formában működünk. Nem vagyunk, és nem 
lehetünk függetlenek, azonban hazánk sorsának alakulásától, amely az egymást 
követő napok eseményeinek összegzéseként majd történelemmé áll össze, s 
amit csak Tacitus-i, a haragon és elfogultságon felülemelkedő, az agyonpoliti
zált 20. századot finoman szólva nem igazán jellemző, igaz lélekkel majd az 
utókor elemezhet ki. Ennek az utókornak kell közgyűléseink anyagában tény
adatokkal szolgálnunk, felvillantva azokat a meghatározó eszközöket, szellemi 
áramlatokat is, amelyek a napi események, a megadott feladatok, megoldási 
módozatának megértéséhez szükségesek. 

Ilyen, a jövő történelemkönyveiben bizonyosan szereplő tény, hogy öt nap
pal jelen közgyűlésünk előtt lett hazánk hivatalosan - Csehországgal és Len
gyelországban egyidejűleg - az Észak Atlanti Szövetség teljes jogú tagja. Mint 
politikától független szervezetnek nem feladatunk, hogy kommentáljuk a po
litika vélekedését, miszerint ezzel a lépéssel hazánk megtette az első lépést 
abba az irányba, hogy közel 50 év után újra elfoglalja helyét formálisan és 
jogilag is a nyugati államok közösségében. Azzal viszont igenis foglalkoznunk 
kell, hogy ez a folyamat milyen következményekkel járhat, milyen új lehető
ségeket nyithat szakmánk, Társulatunk életében. 

1998-as jubileumi közgyűlésünk elnöki megnyitójában megfogalmaztam azt 
az öt fő irányt, amelyek a földtudományok 21. századát jelentik. Ma sem látom 
másként, hogy ezek az: 

alapkutatások; 
nyersanyagkutatás; 
földtani eredetű veszélyek; 
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környezet geológia; 
oktatás. 
A természet sajnos a vártnál hamarabb visszaigazolta a "Földtani eredetű 

veszélyek"-kel való foglalkozás szükségességét. Utalok itt az 1998 novembere 
óta kis megszakítással folyó küzdelemre az ár- és belvízzel. Ez megerősíti el
gondolásainkat és meghatározza a közeljövő kiemelt feladatait. 

A feladat a tartalom, ehhez milyen forma tartozik az már más, de korántsem 
elhanyagolható, kérdés. A plurális demokrácián alapuló nyugati eszmerendszer 
és annak gazdasági vetülete, a versengésre épülő, (a szerencsésebb országokban 
szociális) piacgazdaság hivatalosan elveti a nyílt, fizikai erőszak minden for
máját. Ennek "piac konform" formái, a gyilkos technológiai versenyfutás, a 
fogyasztói érdekekkel alátámasztható, de elsősorban a versenytársak piacról 
való kiszorítását célzó minó'ségi megszorítások rendszere azonban elfogadott 
és megengedett. A kettő nem független egymástól: a modernebb technológia 
magasabb minőségi követelmények kielégítésére szükséges, és fordítva is igaz: 
a magasabb minőségi követelmények korszerűbb technológiát, magasabban 
kvalifikált, kisebb létszámú munkaerőt igényelnek. Mivel ezt a kesztyűt fel kell 
venni, ha nem akarunk saját szakmánkból akár saját hazánkban is kiszorulni, 
lássuk hogyan állunk ezekkel a kérdésekkel. 

A technológia Magyarországon ma már csupán pénz kérdése: korlátozás nél
kül megvásárolható. A technológiai versenyfutásban annak van előnye, aki kép
zettebb, a modern technológiában rejlő lehetőségeket 100%-ban kihasználni tu
dó munkaerőt, szaktudást tud felmutatni. Aki erre nem képes, minden egyes 
vásárlással anyagi és emberi erőforrásait pazarolja, és bukásra van ítélve. 

Hogyan állunk a minó'séggel a földtudományok területén, ahol a kibocsátott 
végtermék az esetek többségében szellemi termék, egy modell, egy terv, egy 
hosszú távú program (projekt)? Ahogyan év(tizedek)kel korábban a laborató
riumi szolgáltatások területén a szabványosítás elvezetett az akkreditáláshoz, 
ami nélkül ma egy laboratórium a gyilkos (nemzetközi) versenyben nem áll 
meg a lábán, úgy ma már a műszaki tervezés, kiértékelés, elemzés, sőt oktatás 
világában sincs másként. A nemzetközi olajiparban eltöltött 25 évem megin
gathatatlan tanulsága, hogy a mégoly intuitív gondolkodást igénylő geológiai 
modellalkotás sem nélkülözhet egy világos, áttekinthető, egységes és követke
zetesen alkalmazott alapelveken nyugvó fegyelmezett gondolatmenetet. 

Tisztelt Közgyűlés! 

Világosan kell látnunk, hogy a NATO vagy EU tagság csak egy lehetőség a 
diszkrimináció nélküli versengésre. Ezt a versenyt senki nem fogja megnyerni 
nekünk, hírnevünket, tekintélyünket csak magunk vívhatjuk ki - egy nem fel
tétlenül barátságos közegben. Meg kell tehát válaszolnunk a gyakorta feltett 
kérdést: mitől, miben másak a jó nevű nyugati cégek szakemberei, mi adja 
önbizalmukat, amit lehet vitatni, lehet nem szeretni, de nem lehet nem számolni 



BÉRCZl I.: Elnöki megnyitó 3 

vele. A kérdés azért is érdekes, mert köztük nem egy magyar van, aki Magyar
országon kezdte pályafutását. A különbséget az alábbiakban lehet összefoglalni: 

Kiváló felkészültség: strukturált és integrált munkavégzést megkövetelő, arra 
megtanító egyetemek, doktori iskolák, vállalati továbbképzők; 

Következetesen felépített, ellentmondásoktól mentes vállalati szab
ványokban, mérési, értelmezési lépcsőkben való gondolkodás, munkavégzés; 

Professzionális jelentés írási, magabiztos előadó készség, mint önálló tuda
tosan fejlesztett készség. 

Nekünk vezetőknek meg kell teremteni az alkotás olyan légkörét olyan vál
lalati kultúrát, amelyben mindenki számára világos, hogy nem tévesztjük össze: 

- a világszínvonalú szakmai teljesítményt a hangos handabandázással előa
dott minden alapot nélkülöző sikerpropagandával; 

- a határozottságot szeleburdi kapkodással; 
- a megfontoltság óvatosságát a tehetetlenség tétovaságával. 

Ilyen környezetben, ilyen alapelvek figyelembevételével nevelt, menedzselt 
fiatalságnak van esélye, hogy méltó vetélytársa legyen a szerencsésebb orszá
gokban élő kortársainak. Társegyesületeinkkel közösen országos programmá 
emelve ezeket az elképzeléseket, meg kell tennünk az első lépéseket, hogy a 
Jalta és a hidegháború idejéből örökölt szereposztástól elszakadva ne "fejlődő 
demokráciá"-nak, vagy "fejlődő piacgazdaságinak tekintsenek bennünket, ha
nem egyenrangú partnernek. Ismerve Európa történelmi reflexeit, ne legyenek 
illúzióink: ezt nem fogja senki saját jószántából, különösen nem önként ránk 
ruházni, nekünk kell kivívni. Ehhez az embert próbáló feladathoz kívánok 

Jó szerencsét! 

Hölgyeim és Uraim! 

Köszönöm a figyelmüket! 


