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Az 1989-beri kezdődött politikai változások, a 
KGST megszűnése, a Szovjetunió átalakulása, a 
volt népi demokráciák politikai sokszínűvé válása 
és a piacgazdaságra való áttérési szándéka telje
sen szétzilálta (ha formálisan több esetben nem is 
szüntette meg) tradicionális nemzetközi kapcsola
taink jelentős részét. Ezen külső körülményeken 
kívül a hazai geológiai Intézményrendszer átszer
vezése és a Külkapcsolati Iroda vezetésében be
következett változás (1992. október 1-vel az Iroda- 
vezetést a tartós külföldi munkából hazatérő 
Dudich Endre vette át Halmai Jánostól) szükség
szerűen a külkapcsolatok új koncepciójának ki
alakításához vezettek, melynek fő szempontjai az 
alábbiak voltak:

— Nyugati, közvetlen kétoldalú tudományos 
együttműködési kapcsolataink fenntartása és 
továbbfejlesztése (Ausztria, Finnország, Franciaor
szág, Németország).

— A közvetlen szomszédos országokkal való 
együttműködés új alapokra helyezése (Szlovákia, 
Ukrajna, Románia: kétoldalú együttműködési 
megállapodások aláírása 1993-ban, ilyenek elő
készítése Horvátországgal és Szlovéniával).

— Az együttműködési lehetőségek felülvizsgá
lata a nem közvetlenül szomszédos volt szocialista 
országokkal (Cseh Köztársaság, Lengyelország, 
Orosz Föderáció, Bulgária; együttműködési 
megállapodás aláírása Albániával).

— Üzleti lehetőségek keresése (marketing 
manager alkalmazása 1993. január 1-től): Líbia, 
Szváziföld, Namibia, Törökország, Vietnam, Gua
temala, Mexikó.

Szükségessé vált az Iroda ügyrendjének és a 
ki- és beutazások rendjének újragondolása, igaz
gatói utasítással való szabályozásának előkészíté
se.

Kiemelt feladat volt hazai nemzetközi rendez
vények szervezése és ilyenekben való közreműkö
dés. Ezek az alábbiak voltak:

— Finn—magyar légigeofizikai bemutató, 
1993. április 26.;

— KBGA tanácsülés, 1993. május 19.;

Political changes started in 1989, including 
the liquidation of Comecon, transformation of the 
Soviet Union, political metamorphosis of the for
mer countries of people's democracy and their 
Intention to switch over to market economy has 
destroyed (even if It still existed formally) a major 
part of our traditional international relationships. In 
addition, the re-organization of the Hungarian 
geological Institutions and the change In the 
leadership of the Office for External Relations 
(from the 1st of October 1992 Dudich, E. became 
the leader of the Office, who returned from a 
long-term work abroad to replace Halmai, J.) led 
to the development of new major points of which 
were the following:

— Maintenance and development of direct 
bilateral partnerships with West European 
countries (Austria, Finland, France, Germany).

— Re-establishment of the cooperation with 
the neighbouring countries (Slovakia. Ukraine, 
Roumania: signing of bilateral agreements of 
cooperation in 1993, their preparation with 
Croatia and Slovenia).

— Revision of the cooperation possibilities 
with the other former socialist countries (Czech 
Republic, Poland, Russian Federation, Bulgaria, 
establishment of a cooperation agreement with 
Albania).

— Search for business opportunities 
(employment of a marketing manager from the 
1st of January 1993): Libya, Swasiland, Namibia, 
Turkey, Vietnam, Guatemala, Mexico.

Revision of the regulations of the Office and 
missions became necessary, as well as the 
preparation of relevant Director's Instructions.

A high-priority task was the organization of in
ternational symposia in Hungary which were the 
following:

— Finnish—Hungarian demonstration of air
borne geophysics. 26 April 1993;

— A meeting of the Council of the Carpathian- 
Balkan Geological Association, 19 May 1993;

— A meeting of IGCP 356. project and of the



— IGCP-356. projekt és Deposit Modeling 
Program ülés és szlovákiai—kárpátaljai—észak
magyarországi terepbejárás. 1993. május 21—29.;

— MAEGS-8, 1993. szeptember 19—26.;
— „Nopcsa Ferenc és Albánia" Konferencia, 

1993. október 13— 14.;
I— V. Alginit Szimpózium, 1993. október 13— 

15.
1992-ben kezdődött meg a MÁFI 125 éves 

jubileumának (1994) előkészítése (az ICOGS és az 
IUGS meghívásával).

A ki- és beutazások alakulását 1991-hez ké
pest az 1.. 2. és 3. táblázat mutatja.

Deposit Modelling Program followed by a field-trip 
in Slovakia. Ukraine and North Hungary, 21—29 
May 1993

— 8th Meeting of the Association of European 
Geological Societies, 19—26 September 1993;

— Conference on 'Ferenc Nopcsa and 
Albania', 13— 14 October 1993;

— 4th Alginite Symposium. 13— 15 October 1993. 
We started to organize the celebration of the

125th Anniversary of the Hungarian Geological 
Survey (1994) in 1992. ICOGS and IUGS were also 
invited.

The distribution of missions and travels are 
shown on Table 1. 2. and 3.

7. táblázat — Table I

Kiutazások — Travels abroad

Év — Year
Ország — 
Country

Kiutazó — 
Number of 
travelling 
persons

Nap — Days %
Átlag, nap 
— Average 

days

1991 24 171 1829 100 10.7

1992 26 179 1786 94 10.8

1993 26 177 1553 85 8.8

2. táblázat — Table 2

Beutazások — Travels to Hungary

Év — Year

Beutazó — 
Number of 
travelling 
persons

Nap — Days %
Átlag, nap — 
Average days

1991 87 486 100 5,6

1992* 46 163 ? 3.5

1993* 91 303 62.3 3,3

(* Az adatszolgáltatás nem volt teljes)

A kiutazásoknál feltűnő a mennyiségi csökke
nés mellett a diverzifikálódás. A (regisztrált) beuta
zások száma viszont rendkívül alacsony, ami jelen
tős mértékű egyoldalúságra utal.

The number of the travels abroad considerably 
decreased and became more diversified. The num
ber of the registered travels to Hungary was very low 
which reveals a significant "one way” character.

3. táblázat — Table 3

Kiutazások — Travels abroad

Ország — 1991 1992 1993
Country fő — 

individuals
nap — 
days

fő — 
individuals

nap — 
days

fő —
individuals

nap — 
days

Albánia
Albania

4 40 - 9 . 72



Ország — 
Country

1991 1992 1993
fő —

individuals
nap — 
days

fő —
individuals

nap — 
days

fő — . 
individuals

nap — 
days

Amerikai Egyesült 
Államok 

USA

2 180 2 13 2 40

Ausztria
Austria

59 352 52 172 33 151

Belgium
Belaium

1 21 1 5 -

Csehszlovákia
Czechoslovakia

31 79 42 154 42 102

Dánia
Denmark

2 120 1 60 - -

Finnország
Finland

4 22 1 7 2 18

Franciaország
France

11 305 11 592 15 294

Görögország
Greece

1 15 2 21 6 45

Guatemala
Guatemala

" - 1 90 - -

Hollandia 
The Netherlands

3 59 1 6 3 30

India
India

1 11 - - - -

Izland
Iceland

4 100 - - - -

Izrael
Israel

1 15 “ - . 1 28

Japán
Japan

- - 2 27 - - .

Jugoszlávia 
' Yugoslavia 

(Horvátország) 
(Croatia) 
(Szerbia) 
(Serbia)

. 2 13

1

1

4

4

- -

Kanada
Canada

- 1 - 6 - -

Kína
China

2 20 - - - -

Kuba
Cuba

“ - 2 10 - -

Lengyelország
Poland

“ - 1 6 1 8

Marokkó
Morocco

“ - - - 1 20

Mongólia
Monqolia

~ “ - - 1 10

Nagy-Britannia
Great-Britain.

2 21 4 41 12 204

Németország
Germany

15 149 14 113 13 247

Norvégia
Norway

4 45 - - 2 12

Olaszország
Italy

9 135 10 81 6 77



Ország — 1991 1992 1993
Country fő —

individuals
nap — 
days

fő —
individuals

nap — 
days

fő —
individuals

nap — 
days

Oroszország
Russia

5 65 - - - -

Románia
Romania

3 17 6 44 19 98

Spanyolország
Spain

1 11 6 60 2 12

Svájc
Switzerland

3 25 * - - -

Svédország
Sweden

1 7 2 190 1 3

Szváziföld
Swasiland

(+Namibia/Namibia
+Zimbabve/Zimbabwe)

2 42

Ukrajna
Ukraine

- 9 35 2 8

Vietnam
Vietnam

“ * - - 1 24

Összesen:
Altogether:

171 1.829 179 1.786 177 1.553

1992—93-ban a legfontosabb fogadó orszá
gokat a 4. táblázat mutatja.

The most important receiver countries in 1992- 
93 are shown on Table 4.

4. táblázat — Table 4

Sorszám
Number

Ország
Country

1992 1993 1992+1993 Átlag

Average

nap
days

fő
individuals

nap
day

1. ^ Franciaország
Francé

592 294 886 16 55

2.
Németország

Germany
113 247 360 17 21

3.
Ausztria
Austria 172 151 323 85 4

4.
(Cseh)szlovákla

(Czecho)slovakia
154 102. 256 84 3

5.
Nagy-Britannia
Great-Britain

41 204 245 16 15

6.
Olaszország

Italy
81 77 158 16 10

7.
Románia
Románia

44 98 142 25 6

Az is kitűnik, hogy a szomszédos országokkal való 
kapcsolatra a rövid (3—6 napos) látogatások jellem
zőek, míg a nagy nyugat-európai országokra a hosz- 
szabb ösztöndíjas tanulmányutak (10—55 nap).

1993-ban a kiutazások időtartamának 40%-a 
volt ösztöndíjas és egyéb tanulmányút, 37%-a ren
dezvényen való részvétel (48 rendezvény 17 or-

Short trips (3—6 days) were prevailing in relation 
with the neighbouring countries while longer travels 
(10—55 days) to West European countries were sup
ported by grants or scholarships.

In 1993, 40% of the travels was for different 
study tours, partly supported by grants. 37% was 
participation at conferences, (48 meetings in 17



szagban), 18%-a tudományos együttműködés és 
csak 5%-a piackutatás.

1993-ban az intézet megkapta az engedélyt 
önálló külkereskedelmi tevékenység végzésére. Ez 
utóbbi témakörben megemlítendők:

— A líbiai Great Mán Made River Project vízfú
rási felügyeleti munkálnak elnyerése.

— A szvázlföldl Emaswatl szénbánya és 
erőműépítési projekt megvalósíthatósági előta
nulmányainak elkészítése.

— Kárpátukrajnai tárgyalások ipari nyersanya
gok közős kitermelésére és hasznosítására.

A Külkapcsolati Iroda szervezésében lebonyolí
tott export munkák (SAMAX Ltd. England részére 
földtani szakvélemény és terepi kalauzolás a 
Tokajii-hegységben; Baumit Kft. részére összeállítás 
a Budapest környéki mészkő és dolomit előfordulá
sokról; az intézet által előállított standard kőzetmin
ták eladása) eredményeként — a Gazdasági Iro
da közreműködésével — megvalósult az önálló 
külkereskedelmi joghoz kapcsolódó deviza- 
átutalások gyakorlata.

Reklám és marketing tevékenység keretében 
céghlrdetés jelent meg angol—német—magyar 
nyelven a Hungárián Business Book-ban, magyar 
nyelvű céghirdetés az Országos Szaknévsorban, 
valamint elkészült egy egész oldalas hirdetés az 
Eastern European Declslons londoni kiadású üzleti 
folyóirat részére, melynek célja az intézet paleonto
lógus szakértőinek bemutatása, a laboratóriumi 
szolgáltatások és az intézet általános céljainak 
ismertetése volt.

Az 1993. évi Informatikai fejlesztések keretében 
az AT&T Easy Link Service-tői vett szolgáltatások, 
szoftverek (két elektronikus mail box, on-llne adat
bázis hozzáférések, fax küldése számítógéppel) 
beüzemelésére került sor.

Újabb átszervezés következtében a Külkapcso
lati Iroda mint szervezeti egység 1993 végével 
megszűnt, vezetője nyugdíjba ment. A tevékeny
ségek 1994-től az Igazgatóság keretében folynak 
tovább.

countries), 18% was scientific cooperation and 
only 5% was market research.

The Survey received permission for independ
ent activity in foreign trade In 1993. The most im
portant work in this latter subject was:

— Supervising of water prospecting drillings of 
the Great Man Made River Project in Libya.

— Preparation of the feasibility study of a coal 
mine and a thermal power station at Emaswati, 
Swaziland.

— Negotiations in Ukraine about common 
exploitation and utilization of Industrial raw 
materials.

Export work organized by the Office for Exter
nal Relations Included a geological report and 
field trip to the Tokaj Mountains for SAMAX Ltd. 
England, a summary of the limestone and dolo
mite occurrences next to Budapest for Baumit Ltd., 
a sale of the standard rock samples produced by 
the Survey and brought about practice in foreign 
currency transfer. There was cooperation with the 
Office of Economics, connected with the Inde
pendent activity of foreign trade.

The publicity and marketing activity was 
marked by an advertisement in English, German 
and Hungarian In the Hungarian Business Book, 
and by a Hungarian advertisement in the National 
Classified Directory. A one-page advertisement 
was prepared for the Eastern European Decisions 
(a business journal published In London) that pre
sented the palaeontologists, laboratory services 
and the general aims of the Survey.

Supplies and softwares bought from the AT&T 
Easy Link Service (two electronic mail boxes, ac
cessibility of on-line databases, sending of fax by 
computer) were Installed In 1993.

As a result of a repeated reorganization of the 
Survey the Office for External Relations ceased by 
the end of 1993. Its leader retired.

Activity is now carried out within the frame
work of the Survey.




