
A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET MŰKÖDÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

Igazgatói székfoglaló

B rezsnyánszky Károly 
1996. július 2.

Kedves Munkatársaim!
Kedves Vendégeink!
Hölgyeim és Uraim!

Köszönöm Főigazgató Úr bevezető szavait, a MÁFI 
igazgatói tisztébe való kinevezésemet, köszönöm a bíráló 
bizottság és az Önök belém vetett, megelőlegezett bizalmát. 
Erőmtől telhetőén eleget kívánok tenni az elvárásoknak.

Az igazgatói megbízást pályázat útján nyertem el, 
olymódon, hogy élveztem az Intézet szakmai és társadalmi 
szervezeteinek, a Kutatói Tanácsnak, és a Közalkalmazotti 
Tanácsnak a támogatását, ami munkám végzéséhez, 
elképzeléseim megvalósításához biztos támaszt jelent.

Bár Önök valamennyien ismernek, szükségesnek tar
tom pár mondatban felvázolni életpályámat. A debreceni 
Fazekas Mihály Gimnáziumban szerzett érettségit 
követően a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem 
geológus szakos hallgatója lettem, ahová természet
szeretetem és a Föld titkai iránti érdeklődésem vezetett. A 
geológus diploma megszerzése után tovább folytattam 
tanulmányaimat és megszereztem a kartográfusi oklevelet 
is. E kettős képesítés, geológus és kartográfus, meg
határozta további pályámat. Közel 50 tudományos 
közlésem egy része térkép, vagy a földtani térképezéssel, 
annak történetével foglalkozó tanulmány.

Első munkahelyem a Magyar Állami Földtani Intézet 
volt. Itt szereztem meg a térképszerkesztéssel és nyomdai 
előállítással kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A 
terepi térképezés gyakorlatát pedig több éves kubai expe- 
díciós munka keretében sajátítottam el.

1978-ban fordulatot vett pályám, a Központi Földtani 
Hivatalba kerültem; az elnök közvetlen munkatársaként 
tudományszervezési, külkapcsolati és irányítási felada
tokat végeztem. Ez a fordulat akadályozott meg abban, 
hogy a tudományos minősítés megszerzésére irányuló 
törekvéseim kiteljesedjenek. Újabb kubai kiküldetés, majd 
a hazai földtani intézményrendszer átalakulása után 
pályázat révén 1993-ban elnyertem a Magyar Állami 
Földtani Intézet igazgatóhelyettesi posztját. Részese 
voltam az Intézet működési rendjének átalakulását és a 
nagy létszámleépítést követő időszak konszolidációs és 
fellendülési folyamatainak.

Meghatottság és az előttem álló feladatok súlya az, ami 
érzéseimet dominálja. Lehet-e egy 127 éves intézmény 
élén meghatottság nélkül arra gondolni, hogy nagy 
elődeinkhez, Hantken Miksához, Böckh Jánoshoz vagy 
Lóczy Lajoshoz hasonlóan osztályrészem az ország legje
lentősebb geológiai kutatóintézetének igazgatása. Őket 
említem, mert rájuk már történelmi távlatból tekintünk 
vissza, így tevékenységükről objektív értékelést adhatunk. 
Említhetném a közelmúlt, az emberöltőn belüli időszak 
igazgatóinak Fülöp Józsefnek, Konda Józsefnek, Hámor 
Gézának és Gaál Gábornak a nevét is, akiknek munkás
ságát jobban ismerjük, de a történelmi távlat hiánya miatt 
értékelésüket még személyes érzelmek is motiválják.

Az igazgatói tisztet olyan szolgálatnak tekintem, ahol 
a feladat súlyát az Intézet és munkatársai iránti felelősség, 
az intézménnyel szembeni elvárások teljesítése jelentik.

A Magyar Állami Földtani Intézet az állami földtani 
kutatás alapintézménye, hazánk egyik legrégibb tudomá
nyos kutatóintézete. Múltja és eredményei méltóvá teszik 
arra, hogy hagyományait, szellemiségét tiszteletben tart
suk. A hagyománytiszteletre épülően, a földtani tudomá
nyok fejlődése, a nemzetgazdaság, a gazdálkodás feltéte
leinek változása, valamint az európai integráció támasztot
ta igényeket szem előtt tartva kell folytatni az intézmény 
szükségszerű korszerűsítését. Ez a folyamat Dr. Gaál 
Gábor igazgató működése (1991-1996) alatt meg
kezdődött és jelentős eredményeket ért el. Lényeges ele
mei a kutatási témák súlyponti területeinek áthelyeződése, 
a program-projekt, valamint a kapcsolódó gazdálkodási 
rendszer, bevezetése, az évről-évre növekvő mértékű rész
leges önfinanszírozás megvalósítása, az Intézet külső 
kapcsolatainak nagyarányú fejlesztése. Ennek a folyamat
nak a kiteljesítése, tökéletesítése már az MGSz szervezeti 
keretében, az 1993-ban létrejött szervezeti helyzetben 
ment végbe.

A Magyar Állami Földtani Intézetnek alapvetően két 
funkciót kell betöltenie:

1. A létéből fakadó, másra át nem ruházható, nemzeti 
kutatóintézeti funkció, melybe beletartozik az ország 
területére vonatkozó geológiai ismeretek folyamatos 
bővítése, tökéletesítése, közgyűjteményeinek (múzeum,



magmintaraktárak, könyvtár) és laboratóriumainak fenn
tartása, kezelése, a kutatások eredményeinek közreadása.

2. Közszolgálati funkció: az ország gazdasága által 
igényelt, a kormány stratégiai céljait, valamint a nagy- 
közönség igényeit kielégítő információszolgáltatás, alap- 
és alkalmazott kutatások, vizsgálatok és szolgáltatások 
minél tökéletesebb elvégzése.

A két funkció egymással szoros összefüggésben van, 
egymástól gyakorlatilag elválaszthatatlan. Mindkettő 
folyamatos megújítást, a módszerek tökéletesítését, kor
szerűségét igénylik.

A földtani intézetek alapvető küldetése azoknak a föld
tudományi információknak és szakértelemnek a biz
tosítása, amelyek az ország ásványi nyersanyag-, energia- 
és vízkészleteinek ésszerű felhasználásához, a lakosság 
egészségéhez és biztonságához, valamint a környezet 
védelméhez szükséges. Magunkénak valljuk Richard Price 
a Federation of the European Geologist volt elnökének 
gondolatait, melyek szerint: „A földtudományi információ 
és szakértelem a Föld minden országa számára a nemzet 
erőforrásainak egy sajátos fajtáját jelenti. Sok, másfajta 
tudományos információval és szakértelemmel ellentétben 
a földtudományi információ és szakértelem egyszerre bír 
helyi és világméretű jelentőséggel. Egy bizonyos ország 
meghatározott területére vonatkozik, mindamellett az 
egyetemes tudományos ismerethez is tartozik. Részét 
képezi az ország természeti képét és pillanatnyi állapotát 
leíró ismeretanyagnak. A természeti környezet egyéb 
összetevőiről, az ország lakosságának nagyságáról és el
oszlásáról, a gazdaságról és a nemzeti és nemzetközi poli
tikai környezetről szóló adatokkal együtt szerves részét 
alkotja annak az információs keretnek, amiben az adott 
kormány és ország működik. A hatékony működés 
érdekében az országoknak független és tudományosan 
megbízható földtudományi információkra és szakértelem
re van szükségük. Ezt az igényt a nemzeti földtani 
intézetek (geological surveys) elégítik ki.” (Episodes 15/2, 
1992.).

A MAPI, fő  kutatási irányai:
A MÁFI továbbra is a földtani kutatás széles skáláján 

kíván tevékenykedni. A földtani térképezés, az alapku
tatás, a vízföldtani kutatás mellett egyre nagyobb teret 
kíván elfoglalni a környezeti problémák földtani 
vonatkozásainak kutatásában, valamint a nyersanyag
potenciál felmérésében és a nyersanyagkutatás mega
lapozásában. Tovább folytatja a koncessziós csomagok 
készítését. Alapvetően fontos az adatfeldolgozás és az 
adatbázisok fejlesztése. Ahhoz, hogy ezeket a feladatokat 
magas színvonalon lehessen megoldani, szükség van az 
eszközök korszerűsítésére a számítástechnika, az infor
matika és a laboratóriumi vizsgálatok területén. A felada
tok megvalósításához szükséges anyagi bázis megterem
téséhez a költségvetési támogatáson felül elengedhetetlen 
a hazai és nemzetközi pályázatokon való növekvő részvé
tel és lehetőleg minél több külső szerződés teljesítése.

Az utóbbi öt év fejlődésének folytatásaként a MAFI 
három részre osztja kutatási tevékenységét, ezek:

— alapozó tevékenység,
— alkalmazott földtani tevékenység,
— szolgáltatások.

Alapozó tevékenység:
Alapozó tevékenységnek minősül az a kutatás, amely 

további részletes/tematikus kutatás alapjául szolgál, orszá
gos vagy regionális jellegű és anyagilag csak hosszabb 
távon térül meg, így ezt túlnyomóan költségvetési támo
gatásból kell finanszírozni. Ennek kiemelkedően fontos 
része a MAFI-n belül kialakult dokumentációs és infor
matikai alaphálózat, amelyet a számítástechnika gyors
ütemű fejlesztésével egységes metaadatbázisokon alapuló, 
hatékonyan működő, az alkalmazott földtani tevékenység 
és egyéb információs igényeket kielégíteni képes rend
szerré kell átalakítani.

Az információs alaphálózat kiépítésében, a MAFI álla
mi kutatási feladatainak sorában fontos helyet foglal el az 
ország területének rendszeres és átfogó geológiai 
térképezése. Miután a földtani kutatási feladatok egyike 
sem oldható meg anélkül, hogy ne ismernénk az adott 
terület földtani felépítését, ezért az országos regionális 
geológiai, geofizikai alaptérképeket hosszútávú kutatási 
programok keretében el kell készíteni, folyamatosan kar
ban kell tartani, a mindenkori igényeknék és a tudományos 
fejlődésnek megfelelően korszerűsíteni, s olyan módon 
dokumentálni, hogy a hozzáférhetőség és a könnyű kezel
hetőség egyaránt biztosítva legyen. Mind a térképi adat
bázisok készítése, mind azok karbantartása során jelentős 
szerep jut a tektonikai, geokronológiai, sztratigráfiai vizs
gálatoknak.

Célként tűzzük ki a térkép alapú adatbázisok teljes 
körű GIS feltöltését, a háttérinformáció széleskörű hoz
zákötésével együtt. Arra törekszünk, hogy csak az értel
mezett, így jelentősen értéknövelt és „könnyen olvasható” 
információ kerüljön a felhasználókhoz.

A MÁFI az alapadatok előállítását nemcsak a hagyo
mányos terepi információ gyűjtésével kívánja folytatni, 
hanem építeni kíván a légi-geofizika, illetve tágabb 
értelemben vett távérzékelési módszerekre. Az adat
gyűjtés, e két módozata nem egymás helyettesítője, hanem 
a megismerésre irányuló iteráció láncszemei. Ennek 
megfelelően a MÁFI informatikai infrastruktúrája bőví
tendő a távérzékelt adatokat fogadó és feldolgozó 
eszközökkel.

Az adatbázisok speciális körét képezik a geokémiai 
adatok. Rendszeres feladatot jelent a geokémiai felvételek 
készítése országos és nagytáj i léptékben, ezek folyamatos 
karbantartása, figyelembe véve a különböző felhasználói 
területek (környezetvédelem, nyersanyagkutatás, vízku
tatás és -termelés stb.) igényeit.

Az alapozó kutatás során nyert adatokat és tudományos 
eredményeket gyümölcsöztetni kell országos és regionális 
szintézisek megalkotásában, elsősorban Magyarország új 
földtani, nagyszerkezeti modelljének kialakításában, a 
környező országokkal együtt elvégzett tektonikai korrelá
ció, a tektonikai modellezés, a medencefejlődési mecha
nizmusok, a regionális neotektonikai modellek kialakításá-



bán, a recens- és paleo-feszültségterek, regionális és glo
bális kinematikai rekonstrukciók közös értelmezésében.

A kutatási eredményeket és azok szintéziseit a kon
cessziós tevékenység szolgálatába kell állítani.

A MÁFI, mint állami intézmény, az ELGI-vel, az 
MGSz-szel és az MBH-val együttműködve felkészült és 
hivatott az ország szénhidrogén vagy egyes szilárd ásványi 
nyersanyagok ipari ásványvagyon potenciáljának 
felmérésére.

' Alkalmazott földtani tevékenység:
Az Intézet központi tevékenysége a geológiai isme

retek gyakorlati alkalmazása. Ilyen alkalmazások a kör
nyezetvédelem, a felszín alatti vizek kutatása, a nyers
anyagkutatás, a mémökgeológia, az agrogeológia, a föld
tani természetvédelem és a földtani veszélyhelyzetek 
feltárása. Ez a tevékenység az alapozó kutatás során előál
lított tematikus és térkép alapú adatbázisokon kell, hogy 
alapuljon. A kialakult gazdasági helyzetben költségvetési 
támogatás szükséges a módszer és adatbázis fejlesztéshez, 
de ennek a tevékenységnek az anyagi forrása elsősorban a 
külső szerződések bevételéből kell, hogy származzon. 
Ennek megfelelően, legfontosabb irányait a megrendelők 
igényei alakítják.

A vízföldtani vizsgálatok feladata a környezetvédelem, 
a területfejlesztés, a mezőgazdaság, a vízellátás és az 
egészségügy igényeinek kielégítése. Ennek érdekében 
folytatandó az észlelés (a felszín alatti vizek országos 
megfigyelőhálózatának működtetése), feldolgozás, érté
kelés és számítógépes adatbázis-fejlesztés, valamint 
vízföldtani információs rendszerek, módszerek és mo
dellek kialakítása és alkalmazása.

A kömyezetgeológia és a földtani természetvédelem 
azok a területek, ahol a költségvetési támogatás szükséges 
a módszer- és adatbázis-fejlesztéshez, de az állami támo
gatás elérhető más forrásokból is.

Az Intézet által 1987 óta fejlesztett mérnökgeológiai 
adatbázist működőképessé és a felhasználók részére job
ban elérhetővé kell átalakítani. Nem elegendő csupán adat
szolgáltatás a Központi Földtani Adattárnak, hanem a fel- 
használás különféle módjait kell eszközölni. Eddig az 
Intézet mérnökgeológiai kutatása nem vonzotta kellő 
mértékben a gyakorlati felhasználókat. Az Intézetnek teret 
kell hódítania például a településgeológia (urban geology) 
területén.

Fontos feladat az Agrogeológiai projekt piacorientált 
termékfejlesztése, amely nélkül a projekt létjogosultsága 
kétségessé válhat.

A környezetvédelem-centrikus tókutatást (geokémiai, 
őskömyezet, izotópok stb.) folytatni kell, figyelembe véve 
az élénk érdeklődést a Balaton, Velencei-tó és más tavak 
környezetvédelme iránt és továbbra is törekedni kell arra, 
hogy az Intézet kapcsolódjon az ilyen irányú országos 
programokhoz.

Szolgáltatások:
A szolgáltatásokat végző egységek az Intézet alapozó 

és alkalmazott földtani tevékenységéhez vagy külső

megrendelőknek biztosítanak nélkülözhetetlen informá
ciókat. A szolgáltatásokat a laboratóriumok, az Országos 
Földtani Múzeum és az Országos Földtani Szakkönyvtár 
biztosítja, finanszírozásuk vagy költségvetésből vagy 
külső megbízásokból történik.

A laboratóriumok műszeres anyagvizsgálati kapacitása 
és színvonala meghatározza a földtani kutatás 
hatékonyságát. Ezért a MÁFI alapvető feladata a kor szín
vonalának megfelelő laboratóriumi vizsgálati háttér biz
tosítása és folyamatos fenntartása, a hiteles, akkreditált 
eredmények szolgáltatása. Laboratóriumaink nem ren
delkeznek valamennyi vizsgálathoz megfelelő eszközzel, 
azonban a MAFI Földtani OTKA Műszerközponti tagsága 
garancia arra, hogy az ország más kutatóhelyein lévő 
nagyműszerekhez hozzájusson, együttműködjön más 
intézetekkel és kölcsönös vizsgálatokkal szélesítse 
lehetőségeit.

Az Országos Földtani Múzeum feladata a dokumentá
ciós, tudományos, ipari és gazdasági szempontból 
lényeges ásványok, kőzetek, ősmaradványok, mélyfúrási 
magminták megőrzése, jogszerű védelme és nyilván
tartása, a szolgáltatások biztosítása. A tárgyi dokumen
tumok az Intézet integrált alapadatrendszeréhez tartoznak, 
s a jövőben különösen fontos ennek fejlesztése. Napjaink, 
s a jövő kiemelkedő feladata az országban mélyült 
mélyfúrások kb. 70-75%-át kitevő (12 ezer fúrás, 400 km 
hosszúságú) magminta anyagának fokozott védelme, 
tárolási körülményeinek fejlesztése. Ennek érdekében a 
MÁFI vagyonának részleges átcsoportosításával, valamint 
pályázatokkal és együttműködésekkel új, modem, közpon
ti magmintaraktárat kíván létrehozni.

A Múzeum tovább bővíti közszolgálati tevékenységét 
az Intézet épületének és kiállításainak rendszeres, nyil
vános bemutatásával.

Az Országos Földtani Szakkönyvtár az ország leg
nagyobb földtani dokumentum gyűjteménye, az Intézet 
megalapítása óta a teljesség igényével gyűjti a Kárpát
medence földtani irodalmát és válogatja a külföldi földtani 
dokumentumokat. A Könyvtár mindenkori feladata 
állományának megőrzése, fejlesztése a legfrissebb bel- és 
külföldi irodalom beszerzése, feltárása és igény szerinti 
bemutatása. A Földtani Gyűjtőkörű Könyvtárak együtt
működésének célja, földtani irodalmi adatbázis létre
hozása.

Az Intézet alapvető feladata eredményeinek közread
ása, a szakközönség és a társadalom tájékoztatása. Ennek 
érdekében folytatja hagyományos kiadói tevékenységét. A 
megváltozott gazdasági és társadalmi környezet, a szak
terület és az Intézet tevékenységének, létszámának csök
kenése szükségszerűen kihat az Intézet kiadói stratégiá
jára. Megteremtendők azok a személyi feltételek, melyek 
biztosítani tudják a szakszerkesztés folyamatosságát.

A MÁFI éves gyakorisággal továbbra is megjelenteti 
az Évi Jelentést és az Évkönyvet. A Geologica Hungarica 
sorozat a nemzetközileg leginkább érdeklődésre számot- 
tartó tudományos munkák gyors, idegennyelvü informá
ciós fórumává alakul, melynek jó esélye van a referált 
szakfolyóirat körébe kerülésnek.



Alkalmi kiadványok sorozat keretében jelennek meg 
az Intézet egyéb, változatos tematikájú szöveges kiad
ványai.

A térképkiadás terén elsőbbséget élveznek az országos 
térképek, valamint az áttekintő méretarányú földtani 
térképek. Az alkalmazott földtani tematikájú, különösen a 
nagyméretarányú térképek kiadása megrendelők támo
gatása esetén indokolt.

A MAFI szervezeti felépítése:
Az Intézet szervezetének alkalmazkodnia kell két 

alapvető funkciójának ellátásához:
A kutatóintézeti funkciók szilárd szervezeti egységek 

létét igénylik. Ilyenek a szakmai főosztályok (például 
alapkutatási, térképezési, környezetvédelmi, vízföldtani, 
geokémiai, nyersanyagkutatási, közgyűjteményi, anyag- 
vizsgálati), melyek biztosítják az Intézet hosszútávú 
működését. A főosztályok (programok) a hozzájuk tartozó 
munkatársi létszám részére adminisztratív kereteket biz
tosítanak. Feladataik közé tartozik a szakterület fejlesztési 
koncepcióinak kidolgozása, a projektek előkészítése, 
kezdeményezése és szakemberekkel való ellátása, egyes 
foglalkoztatással kapcsolatos adminisztratív teendők 
elvégzése. Felelnek a rájuk bízott ingatlan- és eszközál
lomány biztonságáért.

Ugyancsak önálló, osztályszintű szervezeti egységek
ként működnek az állandó feladatok megoldására hivatott 
részlegek, mint például a Múzeum és a Könyvtár, illetve a 
projektrendszerben nem működtethető részlegek.

Tovább fejlesztendő az Intézetben a pár évvel ezelőtt 
kezdeményezett program-projekt rendszer. A fejlesztés el
sősorban a programok szakmai felülvizsgálatát, a projekt
rendszer dinamizmusának fejlesztését kell, hogy jelentse. 
Szükségszerűen limitálni kell időtartamukat, egy projekt ki
vételes esetben tarthat tovább három évnél, de létre hozható 
projekt rövidtávú, 6-12 hónapos feladat megoldására is.

A projekt az Intézet finanszírozási alapegysége, amely 
meghatározott feladat teljesítésére, meghatározott időre 
jön létre. Egy-egy projekt a főosztályoktól szervezetileg és 
gazdaságilag független intézeti egység, amelyen a főosztá
lyokról meghatározott időre kikért szakemberek dolgoz
nak.

Létrehozhatók kutatási és szolgáltatási projektek. 
Előbbiek elsősorban a kutatóintézeti funkció ellátásához 
kapcsolódnak, az utóbbiak a közszolgálati tevékenység 
keretében, főleg a nemzetgazdaság egyéb területei által 
támasztott igények kielégítésére szolgálnak. A két projekt
típus nem különül el eleve egymástól, mindkettőnek saját
ja a tudományos igényességgel és a közcélok szem előtt 
tartásával végzett munka. Szakmai és gazdasági 
tevékenységéről a projektvezető a megfelelő intézeti 
fórumokon rendszeresen beszámol. A többéves projek
teket évente szigorúan felül kell vizsgálni és dönteni 
esetleges folytatásukról vagy megszüntetésükről.

A szervezeti kérdések között kívánom bejelenteni, 
hogy három hónapos határozott idejű kinevezéssel Dr. 
Chikán Géza főosztályvezető urat bíztam meg az igaz
gatóhelyettesi feladatok ellátásával.

A MAFI gazdálkodása:
A MAFI az MGSz keretében önálló jogi személyként 

működő, részben önálló gazdálkodású költségvetési 
kutatóintézet. A gazdasági és pénzügyi feladatokat az 
MGSz Gazdasági Hivatala látja el. A részben önállóan 
működő gazdálkodó költségvetési szerv munkamegosztási 
és felelősségvállalási rendjét a felügyeleti szerv határozza 
meg és hagyja jóvá. Ennek keretében az éves költségvetési 
előirányzat módosítás, a bér- és munkaerő-gazdálkodás, a 
tárgyi eszköz felújítás, a pénzgazdálkodás, a költségvetési 
beszámolás és a pénzmaradvány kezelésének tekintetében 
a mukamegosztást az MGSz SzMSz szabályozza.

A MAFI költségvetési támogatása nem elegendő az 
állami feladatok maradéktalan ellátására, a kutatási 
eszközállomány szintentartására, a közszolgálati célokat 
szolgáló ingatlanok fenntartására.

A költségvetési támogatás hiányát az alaptevékenység 
körében végzett szolgáltatások révén szerzett külső 
bevételek részben pótolják. Ennek a részleges intézményi 
önfinanszírozásnak a mértéke az elmúlt öt évben emel
kedő tendenciát mutatott, fenntartása a hosszú távon is 
létérdeke az Intézetnek. Optimális mértéke az összbevétel 
százalékában: 30-35%.

További, egyre jelentősebb mértékű bevételt jelen
tenek a pályázatok révén elnyert támogatások. Újabb hazai 
és főleg külföldi források elérése révén ez a bevétel tovább 
növelendő.

Marketing és Public Relations:
A marketing tevékenységnek a hazai és külföldi 

pályázati és megbízásos szerződési lehetőségek, valamint 
az alternatív finanszírozási lehetőségek feltárásában kell 
segítenie az Intézetet. Kidolgozandó az intézeti’ adottsá
gokat jobban figyelembe vevő marketing tevékenység 
középtávú koncepciója.

A korábbi évek hiányosságait pótlandó, a koordinált 
public relations tevékenység fejlesztésére van szükség, 
melybe beletartozik a tudományos kiadványok megjelen
tetése, a nem szakmabeli szakközönség informálása, 
valamint a nagyközönség tájékoztatása. Mindhárom szint 
más és más szakmai színvonalú, más és más nyelvezetű 
kiadványokat, tájékoztató anyagokat igényel. A public 
relations tevékenység célja a kapcsolatteremtés, szakmánk 
megismertetése, eredményeinek elismertetése. Ebben a 
sokoldalú tevékenységben kiemelkedő szerep jut az 
Intézet közgyűjteményeinek, melyek részleges megnyi
tása a nagyközönség előtt az elmúlt év egyik legjelen
tősebb sikere volt.

Külkapcsolatok:
Az Intézetnek meg kell őriznie és továbbfejlesztenie 

hazai és külföldi kapcsolatait. Örömömre szolgál, hogy 
meghívásunknak eleget téve, a hallgatóság soraiban itt 
ülnek a szakirányú kutatóintézetek és az egyetemek 
képviselői. Ezzel a meghívással is szeretném jelezni kap
csolatépítési szándékaimat. Az állami feladatok meg
oldásában legfontosabb, természetes együttműködő part
nerek a Magyar Geológiai Szolgálat, az Eötvös Loránd



Geofizikai Intézet, melyekkel a korábbinál sokkal össze
hangoltabb tudományos és szolgáltatási tevékenység 
valósítható meg. Ennek előfeltétele az intézmények 
egyenrangú kezelése, sajátosságaik, üzleti érdekeik köl
csönös tiszteletben tartása. Fenn kell tartani, illetve tovább 
fejleszteni az MTA intézeteivel és különösen az egyete
mekkel (ELTE, ME, BME) meglévő kapcsolatokat.

A külső megbízások megszerzésének igénye főleg a 
piacorientált marketing tevékenység körébe tartozik. A 
szakmai társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás 
szintjét fenn kell tartani, illetve egyes területeken tovább 
fejleszteni.

Az Intézet igen nagy súlyt helyez a nemzetközi kap
csolatok ápolására és fejlesztésére. Jelenleg közös projek
tek megvalósítása folyik a következő országok földtani 
intézményeivel: Albánia, Ausztria, Franciaország,
Mexikó, Románia, Szlovákia, USA. A közös feladat- 
megoldás — különösen harmadik fél, (például az Európai 
Közösség) által finanszírozott formában — továbbfejlesz
tendő tevékenység.

Az Intézet, hagyományainak megfelelően, fenn kíván
ja tartani rendszeres kapcsolatait a szomszédos országok 
testvérintézményeivel. Ezek mellett hazánk európai integ
rációs törekvései előtérbe helyezik a nemzetközi tudo
mányos szervezetekkel való kapcsolattartást. Kutatóink 
számos nemzetközi együttműködési programban vesznek 
részt az IUGS keretében, mint például az IGCP-ben, az 
IUGS/UNESCO Deposit Modeling Programban, a Világ 
Geológiai Térkép Bizottságában, ezen kívül a Közép
európai Kezdeményezésben és más nemzetközi szer
vezetekben.

A MÁFI igazgatója 1996-ban betölti a FOREGS 
(Fórum of European Geological Surveys) elnöki tisztét, és 
felelős az éves munkaülés (szeptember) magyarországi 
megrendezéséért. A rendezvény színvonalas lebonyolítása 
elemi érdeke az Intézetnek.

Vezetési stratégia:
Az Intézet egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 

Munkáját a nyíltság jellemzi. Az igazgató vezetői 
tevékenysége integrált jellegű, magába foglalja az Intézet 
szakmai, gazdasági és személyügyi, vezetését. Működését 
jogszabályi keretek határozzák meg, ezek mellett 
figyelembe veszi az érdekképviseletek vonatkozó doku
mentumait. Döntéseit a Vezetői Értekezleten kialakított 
koncepciók, valamint az intézeti tanácsadó szervek, az 
Igazgatói Tanács, a Kutatói Tanács, a különféle bizottsá
gok, érdekvédelmi, érdekképviseleti szervek vélemé
nyének figyelembevételével, azok döntéselőkészítő mun
kájára támaszkodva hozza meg.

Az Intézet jellegéből adódóan kiemelt feladat a 
tudományos kutatás színvonalának fenntartása, illetve 
emelése. Ennek biztosítása érdekében szűkkörű, az Intézet 
minősített kutatóiból kiválasztott Tudományos Tanácsadó 
Testület létrehozását tervezem. A Testületnek vélemé
nyező, tanácsadó szerepe lenne a tudományos kutatási 
irányok koncepciójának kialakításában, a kútatási 
tevékenység értékelésében, a beszámoltatás új rend

szerének kialakításában, áz intézeti kiadványok színvo
nalának biztosításában.

Az Intézet működése és hosszútávú stratégiája szem
pontjából elsőrendű fontosságúnak tartom az emberi erő
forrás-gazdálkodás (integrált humánpolitika) alkal
mazását. Ennek részei a környezeti tényezők és intézeti 
hagyományok (állami feladatok, piaci igények, kor
mányzati lépések, jogalkotás) változásainak folyamatos 
elemzésére alapozott célok stratégiai és operatív 
meghatározása, az intézeti erőforrás-szükséglet (emberi-, 
technikai-, pénzügyi) lehetőség szerinti optimális 
kiaknázása, a tervszerű utánpótlás, kiválasztás és egyéni 
fejlesztés.

Az Intézet eredményeinek, működésének letétemé
nyese a kutatói gárda. Fontosnak tartom, hogy a szakmája 
iránt elkötelezett intézeti tagok részére a törvényadta 
kereteken belül, a lehető legmagasabb szinten biztosítsuk 
a megélhetéshez szükséges jövedelmet.

Az érvényben lévő, bár felülvizsgálat és módosítási 
eljárás tárgyát képező MGSz SzMSz szerint a MÁFI igaz
gatói kinevezés egyben az MGSz geológiai főigazgató
helyettesi címet is jelenti. A Magyar Geológiai Szolgálat 
főigazgató-helyettesi munkaköre, az ennek a szintnek 
megfelelő irányítási jogkörök, az erre hivatott Szervezeti 
és Működési Szabályzatban nem kellőképpen definiáltak. 
Magam részéről geológiai kérdésnek tekintek minden 
olyan ügyet, ami az Intézetet érinti, és ezekben a kérdések
ben élni kívánok informálódási, egyeztetési, véleménye
zési jogommal.

Tisztelt Hallgatóság!
Megbízásom öt évre szól, nekem jut a feladat, hogy 

átvezessem az Intézetet a XXI. századba. Változó vilá
gunkban a felgyorsult élettempó mellett nehéz a meg
bízható előretekintés, nehéz a várható eseményekre 
felkészülni. Mégis próbáljunk meg a jelenlegi helyzet és 
tendenciák alapján a közeli jövőbe pillantani, munka
végzésünk jövőbeli környezetét felvázolni.

Az elkövetkező évek jelentik az Európai Közösséghez 
való csatlakozásra való felkészülés legfontosabb idősza
kát. Ez az Intézet lehetőségei és a vele szemben támasztott 
követelmények szintjén is változást jelent, mind a szakmai 
munka, a produktumok, mind pedig a szakemberek 
lehetőségei terén.

Várhatóan állandósul, bár arányaiban folyamatosan 
változni fog az Intézet finanszírozási rendszere. A három 
változó a költségvetési támogatás, a szerződéses munkák 
és a pályázatok révén befolyt összeg. A jelenlegi tenden
ciák alapján a külső bevételek növelésének szükségességét 
prognosztizáljuk. Ebből a szempontból is fontos az euró
pai „geological survey” típusú intézményekben végbe
menő változások figyelemmel kísérése. A felkészülés 
része az önálló arculat kialakítása, amely részben az egyes 
szakterületeken nyújtott kiemelkedő színvonal révén, 
részben pedig formai jegyek (név, védjegy, publikáció) 
kialakítása, és védelme révén biztosítható.

Várhatóan növekedni fog az intézményi szakértői 
tevékenység (Consulting) iránti igény, erre a szakterületi



felelősség és a belső szabályozások kialakításával fel kell 
készülnie az Intézetnek.

Folytatódni fog az Intézet működését meghatározó 
jogszabályok harmonizációja. Az 1992-1993 években 
született különböző szintű jogszabályok a bányatörvény, a 
kormányrendelet, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a 
gyakorlat próbájának kitéve, nem minden pontjukban 
állták meg helyüket, módosításokra szorulnak. Ebben a 
kérdésben kérjük és elvárjuk az egyeztetés lehetőségét, és

azt, hogy az illetékesek az intézetek, a MÁFI és az ELGI 
sajátosságainak figyelembevételével járnak el.

Bízom a gazdasági fellendülésben, szakértői tevé
kenységünk iránti kereslet növekedésében, bízom abban, 
hogy tudományágunk ismertsége és megbecsülése jobb 
lesz a mostaninál.

Köszönöm, hogy meghallgattak, mindannyiunknak jó  
munkát, jó  egészséget kívánok!


