
Elnöki megnyitó
ZSENGELLÉR ISTVÁN az Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt vezérigazgatója

Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt részé
ről tisztelettel köszöntöm, szeretettel üdvözlöm 
az ankét minden résztvevőjét. Örülök annak, 
hogy e fontos tanácskozás színhelyéül székhá
zunkat választották; a hasznos és eredményes 
munkához igyekszünk hozzájárulni.

Kedves Elvtársak!

Mindannyiunk nevében üdvözlöm az elnökség 
tagjait, megköszönöm, hogy megtisztelik rész
vételükkel tanácskozásunkat.

Üdvözlöm

Méhes Lajos elvtársat, az MSZMP Politikai Bi
zottság tagját, ipari minisztert;
Ballai László elvtársat, az MSZMP KB gazda
ságpolitikai osztály vezetőjét;
Dr. Fülöp József elvtársat, a Központi Földtani 
Hivatal elnökét;
Kovács Antal elvtársat, az MSZMP KB tagját, 
az Országos Vízügyi Hivatal elnökét;
Dr. Kapolyi László elvtársat, ipari minisztériu
mi államtitkárt;
Dr. Kádár József elvtársat, az Építésügyi és 
Városfejlesztési Minisztérium miniszterhelyette
sét;
Dr. Láng István elvtársat, a Magyar íudom á- 
nyos Akadémia főtitkárhelyettesét;
Dr. Menyhárt László elvtársat, az Országos Bá
nyaműszaki Főfelügyelőség elnökét;
Dr. Horgos Gyula elvtársat, a MTESZ ügyve
zető elnökét;
Lajer László elvtársat, a Bányaipari Dolgozók 
Szakszervezete titkárát.

Legutóbb 1976-ban, a Magyar Állami Földtani 
Intézetben gyűltek össze hasonlóan nagyarányú 
földtani kutatási értékelésre az irányító hatósá
gok, a kutatásban és a bányászatban tevékeny
kedő gazdasági szervezetek vezetői, valamint a 
szakterületek főgeológusai. Az akkori résztve
vők az MSZMP XI. kongresszusa határozataiból, 
az V. ötéves tervtörvényből vállalataikra és in
tézményeikre háruló átfogó irányvonalakat és 
komplex tennivalókat vitatták meg, konkreti
zálták.

ö t  éve az irányító szervek vezetői körvona
lazták, milyen eredményeket várnak a földtani 
kutatástól. Az ágazati főgeológusok, a tudomá
nyos intézmények képviselői pedig a kutatás 
helyzetéről, tevékenységükről, szakgárdájuk 
szerepéről, eredményeikről és gondjaikról adtak 
számot. Szakembereinek alkotó munkája, a

földtani kutatás rendelkezésére álló eszközök 
hatékony felhasználása gazdag eredményeket 
hozott: az elmúlt 5 évre készült prognózisok 
realitását igazolta az idő. A mai napon átfogó 
és egyben részletes beszámolókat hallunk az el
múlt ötéves időszakban a földtani kutatás terén 
elért igen jelentős eredményekről.

A mai ankéton az összefoglaló-értékelő elő
adáshoz korreferátumokkal csatlakoznak a szak
ági főgeológusok és a tudományos intézetek 
vezetői. Az eredmények számbavételét követően 
— az ankét célkitűzése szerint — arról adnak 
számot, hogyan látják a jövőbeni ásványi 
nyersanyagtermelés megalapozottságát; milyen 
lehetőségeket és egyben eredményeket várnak 
e további kutatástól; milyen műszaki, gazdasági, 
adminisztratív és szervezeti jellegű igények 
megvalósítását ajánlják. A kutatás hatékonysá
gának növelése fontos érdeke országunknak.

A földtani kutatás — mint majd fogjuk hal
lani — kiemelkedően rentábilis tevékenység. 
A földtani kutatás hatékonyságának növelésére 
mégis igen nagy szükség van, mivel a korábbi
val azonos, vagy kevesebb a rendelkezésre álló 
anyagi erő, egyre nehezebbek és bonyolultab
bak a földtani feltételek és az eredményeknek 
mégis felül kell múlniok a megelőzőeket.

Fel kell tehát tárni és a lehető leggyorsab
ban ki kell aknázni minden olyan lehetőséget, 
amely a hatékonyság fejlesztésének ügyét szol
gálja, össze kell fogni és koncentrálni kell mind
azon erőket, melyek igénybevétele a legnagyobb 
eredményeket valószínűsíti. Kitermelni, kibá
nyászni csak azt lehet, ami ismert, aminek fel
fedezése és megkutatása megtörtént. A jövőben 
megtalálandó nyersanyagkészletek előrejelzése, 
amire bányászat lesz alapozható, bonyolult, 
nagy szakmai ismereteket igénylő és rendkívül 
felelősségteljes feladat.

Kemény munka jegyében telt el az elmúlt 
5 esztendő. Közben a nemzetközi nyersanyag
helyzet, a külpiaci cserearányok alakulása a ko
rábbinál hangsúlyosabbá tette nyersanyagforrá
saink fokozottabb igénybevételének szükséges
ségét és az ezen törekvést megalapozó, magas 
színvonalú geológiai kutatási tevékenység rend
kívüli fontosságát.

Geoszakembereink kutatási eredményei te
hetségüket, szakértelmüket, törekvéseik állhata
tos voltát tanúsítják. Joggal bízhatunk abban, 
hogy a XII. kongresszuson kitűzött és a VI. öt
éves tervben részletezett követelmények kielé
gítésére a jövőben is minden lehetőt el fognak 
követni és ásványi nyersanyagkincsünk felkuta
tásában a múltban tapasztalhatónál is jelentő
sebb sikereket érnek el.

Az Országos Földtani Ankétot ezen gondola
tok jegyében megnyitom, és eredményes, jó 
tanácskozást kívánok.

3


