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Az 1992—93-as időszak az intézet küikapcsoiatai szempontjából rendkívül dinamikusan vál
tozó periódus volt. A nemzetközi környezetben bekövetkezett politikai—gazdasági változások 
és az ezzel párhuzamosan végbement hazai intézményrendszer-átalakítás (Központi Földtani 
Hivatal megszűnése. Magyar Geológiai Szolgálat felállítása. Bányatörvény meghozatala. Ma
gyar Bányászati Hivatal megalakítása) kihatottak a külkapcsolati tevékenységre is. Az 1992- 
ben bevezetett program—projekt rendszer, valamint a személyi változások is új koncepció 
kidolgozását, a korszerű követelményeknek megfelelő Külkapcsolati Iroda felállítását tették 
szükségessé.

A hagyományos feladatok, azaz az intézet nemzetközi kapcsolatainak folyamatos karbantar
tása, az intézeti kutatók nemzetközi szereplésének és külföldi kutatók intézeti fogadásának biztosí
tása mellett olyan új feladatok jelentek meg, mint a marketing-tevékenység és a hazai kapcsola
tok ápolása, s a megváltozott körülményekhez és működési feltételekhez alkalmazkodó ügyrend 
kidolgozása. Sürgető feladatként jelentkezett aM ÁFI-t (és tevékenységét) ismertető/népszerűsítő 
anyagok összeállítása.

Az 1992-ben megfogalmazott koncepciót már 1993 elején módosítani kellett, mivel a rendelke
zésre álló pénzügyi keretek nem tették lehetővé a szükséges létszámfejlesztést, ugyanakkor korsze
rű számítástechnikai eszközök beszerzésével a Külkapcsolati Iroda működőképességét 1993. de
cember 3 1-ig sikerült megőrizni.



A nemzetközi kapcsolatok alakulását az 1992—93-as időszakban az alábbi változásokkal lehet 
jellemezni:

— A központilag biztosított utaztatási keret mellett mind inkább megnövekedett a különböző 
alapítványok (Soros, Bandat Horst, Széchenyi stb.), OTKA és az OMFB által finanszírozott vagy rész
ben támogatott kiutazások aránya.

— Lecsökkent a korábban jó l bevált és széles körben alkalmazott devizamentes műszaki— 
tudományos együttműködés volumene.

— A központilag tervezett és irányított jellegű együttműködés és nemzetközi kapcsolattartás 
mellett mind nagyobb szerepet kapott az egyéni kezdeményezés és a külföldi partnerekkel törté
nő közös pályázatok beadása.

— A Külkapcsolati Iroda tevékenysége a hagyományos nemzetközi kapcsolatok esetében 
pénzügyi fedezet hiányában szolgáltató jellegűvé vált a korábbi tervező, irányító jelleggel szem
ben.

— A megszűnt külföldi expedíciók (Kuba, Mongólia és Vietnam) helyét nem sikerült más, az in
tézet kutatóinak külföldi munkahelyeket biztosító formával pótolni.
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International relations of the Survey changed dynamically in 1992—93. The international, po

litical, and economical changes and the re-organization o f the institutes in Hungary (liquidation of 
the Central Office of Geology. establishment of the Hungarian Geological Service and the Na
tional Office of Mining, the new Mining Law) affected the external relations. The program and 
project system established in 1992, and the personal changes made necessary to develop new 
concepts and to establish a modern office for External Relations.

In addition to the traditional tasks like the continuous management of external relations of the 
Survey, the participation at international conferences and congresses and the reception of dele
gations from abroad, new work began. These [are marketing, internal relations, and the prepara
tion o f new regulations according to the changed situation. An urgent task was the production of 
brochures introducing the Survey's activity.

The 1992 concept had to be revised even at the beginning of 1993, because the financial 
problems didn't make possible the necessary development of the staff. However, we purchased 
new computers, so we could maintain the activity o f the Office for External Relations at the same 
time.

The changes in the external relations of the Survey can be characterized by the following:
— In addition to the central travel budget, the rate of other journeys supported by different 

funds (Soros, Bandat Horst, Széchenyi) and by the National Scientific Research Fund and the Na
tional Commission for Technical Development has increased.

— The number of the foreign-exchange free travels which functioned before and were wide
spread. has decreased.

— In addition to the centralized cooperation and external relations, personal contacts have 
become more and more important. Common competitions with foreign partners were not rare.

— The activity of the Office for External Relations became rather formal because of finacial 
problems, compared with its coordinating and leading role before.

— The ceased expeditions (Cuba, Mongolia, Vietnam) couldn't have been replaced with 
other possibilities o f employment abroad.


