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A Társulat, a tudomány és az ipar kapcsolata 
(elnöki megnyitó) 

Dr. Dank Viktor 

Igen Tisztelt Küldö t t Közgyűlés ! 

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a MFT első küldött-közgyűlésének 
résztvevőit: a Társulat területi szervezeteinek tisztségviselőit, küldötteit. 

Tisztelettel köszöntöm a testvéregyesületeink képviselőti, valamennyi meg
jelent résztvevőt, kedves vendégeinket. 

K ü l ö n szeretnék üdvözletet mondani az MTESZ képviseletében megjelent 
D R . T Ű R I ISTVÁNNÉ főtitkárhelyettesnek. 

A jegyzőkönyv hitelesítésre felkérem SOMFAI Attila és BOGNÁR László tag
társunkat. 

Ismét elérkezett a mérlegkészítés a számvetés ideje. Számbavesszük ered
ményeinket, felmérjük tennivalóinkat és kijelöljük feladatainkat, ahogyan 
ez már Társulatunknál immár 130 esztendeje szokás. 

Sajnos tudomásul kell vennünk veszteségeinket is. Az elmúlt ó v során 
ismét hatalmas veszteségeink voltak. Jelentős személyiségek, szaktekintélyek, 
odaadó társulati, közéleti emberek távoztak el sorainkból visszavonhatat
lanul. Közgyűlésünk első szakaszát nekik szenteljük. Köszönjük a hozzá
tartozóknak, hogy megjelenésükkel megtisztelték közgyűlésünket. 

T A S N Á D I K U B A C S K A Andrásról K R I V Á N Pál, 

B E N D E F Y Lászlóról SZÁLAI Tibor mond nekrológot. 

Tisztelt Közgyűlés ! 

A legutóbbi 3 esztendőben a MFT-nak változatlanul alapvető feladata és 
célkitűzése vol t az ország természeti erőforrásainak feltárását elősegítő gazda
sági és tudományos tevékenységben való intenzív részvétel és a társadalmi 
fejlődés adott szakaszában és gazdasági helyzetben meghatározott feladatok 
optimális megoldásának elősegítése. 

Mi, a hazai földtan művelői változatlanul azon munkálkodtunk, hogy a 
Föld meg nem újuló természeti kincseiből a rohamos igénynövekedés ellenére 
minél többet felkutassunk és az embersiség, szűkebb vonatkozásban az ország 
lakosságának rendelkezésére bocsáthassunk. Az ásványi nyersanyagok vonat
kozásában változatlanul első helyen állnak mind fontossági, mind árváltozási 
tekintetben az energiahordozók. Nem mintha a többi ásványi nyersanyag 
nem bírna kellő fontossággal, hanem azért, mert az életszínvonal elsőrendű 
befolyásolói, sőt szokásos mérőeszközei is az energiahordozók felhaszná
lása területén eszközölt összehasonlítások. 

Geológusok között nem szükséges nyomatékosan hangsúlyozni az ásványi 
nyersanyagok, s így az energiahordozók egyenlőtlen területi eloszlását sem 
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azt a tényt, hogy a legnagyobb készletekkel rendelkező és a legnagyobb 
felhasználó országok sem azonosak. 

Az ipari fejlődés — kombinálva a különböző időszakokban bekövetkező 
mesterségesen szított gazdaságpoUtikai válságokkal — mindig igen kemény 
feladatok elé állította a földtani kutatókat. Nekik kellett és kell ma is beterem
teni azt, amit a növekvő igények megkövetelnek. Annak ellenére, hogy a Föld 
energiaforrásai, ellentétben sok borúlátó prognózissal, nincsenek kimerülőben, 
mégis örvendetes tény hazai vonatkozásban is az a jelenség, hogy egyre 
intenzívebben foglalkoznak a felkutatott nyersanyagkészletek minél jobb 
hatásfokú, mintél veszteségmentesebb bányászatával, sőt célszerű átalakí
tásával és minél kedvezőbb hatásfokú felhasználásával. Anélkül, hogy konkrét 
számításokba bocsátkoznánk megállapítható, hogy ezeknek a tudomány
területeknek további eredményeivel a jelenleg rendelkezésre álló nyersanyag
készletek megtöbbszörözhetők. 

A Föld energiaigényének növekedése az elmúlt 20—25 év alatt átlagosan 
évi 5% volt , ami annyit jelent, hogy ez idő alatt kereken megháromszoro
zódott . A z energiahordozók mintegy 2/3-át a szénhidrogének, 1/3-át a szén 
képviselik. A vízierőmű, atomerőmű az összes fogyasztás mintegy 2%-át 
teszi ki jelenleg. 

A prognózisok szerint változatlanul növekvő igények, de kissé csökkenő 
növekedési ütem mellett a jelenlegi termelési mennyiségeket figyelembe véve: 
kőolajból 35, földgázból 38, kőszénből 185 éves az ellátottság. Amennyiben 
a jelenleg prognózisként becsült készletek is igazolást nyernek, akkor ez az 
ellátottság kőolajból kereken 200 évre, kőszénből 1500 évre növekszik. 

Ha figyelembe vesszük azt, hogy ennek az említett vagyonnak 90%-a 
szén, 6%-a szénhidrogéngáz és 4%-a kőolaj , akkor nem kell különösebb 
kommentár a jövő termékszerkezetének és a felhasználás módozatainak 
elengedhetetlenül szükséges revíziójához. A z uránium vagyonokra vonatkozó 
számok vagy nem hozzáférhetők, vagy amik közkézen forognak nem felelnek 
meg a valóságnak. Mindezeket figyelembe véve azonban feltehetően a jövő 
erőműveiben a szén és az uránium kapja a vezetőszerepet. Természetesen 
kőolaj és földgáz jelentősége változatlanul nagy lesz a jövőben is, csak a fel
használások területe módosul. A szénhidrogének intenzív kutatása folyik a 
selfeken és szemünk előtt játszódik le miként lesz szénhidrogénekben szegény 
országokból önellátó, sőt exportáló hatalom (Anglia, Norvégia). 

D e a szárazföldeken is az egyre nagyobb mélységek elérése és egyre kor
szerűbb eszközök alkalmazása érdekében igen nagy összegeket áldoznak 
világszerte (műholdak). 

A kőolajiparban egyre nagyobb figyelmet szentelnek a kihozatali hánya
dosok növelésére. A 20 — 30%-os kihozatali tényezővel szemben törekednek 
a racionálisan elérhető 40—50%-os kihozatalra. Persze ez csúnyán hangzik, 
ha úgy fogalmazzuk, hogy ez 50—60%-os veszteség még mindig! I t t még 
igen nagy terréniuma van a tudományos kutatásnak és műszaki fejlesz
tésnek. 

A szénbányászatban is világszerte előretörnek a jól gépesíthető külfejtések, 
melyek ma már a termelés mintegy felét szolgáltatják. Az egyre nagyobb 
méretű bányák létesítése mellett a kedvezőtlen adottságú lelőhelyek felha
gyása, illetve korszerűbb leművelése érdekében előtérbe kerülnek a szén
hidrogénekhez hasonlóan a földalatti elégetéses eljárások is. 

Szerencsére egyre nagyobb figyelmet fordítanak az energiahordozók átala-
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kítására. Az erőművek elektromos energiát állítanak elő, kőolajból vagy 
földgázból is, ami kényelmes, de nagyon gazdaságtalan. Ez az átmeneti 
kényszerhelyzet nemcsak azért kedvezőtlen, mert rosszabb hatásfokúvá 
alakítja át az erőmű pl. a földgázt, hanem azért is, mert sok felhasználási lehe
tőségű vegyipari alapanyagot tüzel el. 

A z utóbbi időben újra előtérbe kerültek a korszerű szénátalakító metodikák, 
a szénalapú gázgyártás, az in situ elgázosítás, mely egyben szükségtelenné 
teszi a költséges és még mai biztonsága mellett is sok emberáldozatot követelő 
mélyművelést. D e maguknak az áramfejlesztő generátoroknak korszerűsí
tésével is még jelentős hatásfoknövelés érhető el. Ugyanezt mondhatjuk el 
a korszerű atomreaktorokról is, melyek a korábbiakkal szemben 50-szeres 
hatásfoknövekedéssel dolgozzák fel és hasznosítják a hagyományos reakto
rokban képződött plutóniumot. 

A z energiahordozóknak a termelés helyéről a felhasználókhoz juttatása 
mindig nagyfontosságú és a tőkés világban a legjobb üzleti vállalkozások 
egyike. A kibányászott nyersanyag saját lelőhelyén a legkisebb értékű, szállí
tása a technikai fejlődéstől függetlenül mindig hatalmat jelentett annak 
számára, akinek a kezében a szállítóeszközök összpontosultak. Ma már köz
ismertek az évente több tucat millió tonna kőolajat vagy földgázt szállító, 
kontinenseket átszelő nagyátmérőjű vezetékrendszerek, amilyen az orenburgi 
vezeték is, melynek építésében mi magyarok is résztveszünk. Talán nem ilyen 
közismert, de egyre elterjedtebb a szénnek is többszáz km-re történő cső
vezetéki szállítása hidromechanikai úton az ugyancsak hasonló módszerrel 
működő bányákból. 

A fluidum és szilárd energiahordozók országokon belüli és nemzetközi 
viszonylatban szállítás tekintetében egyre inkább hasonlóvá válnak a köz
ismert elektromos energia távvezetékrendszerekhez. 

Hazai viszonyainkat vizsgálva a méretek természetesen mások, de a ten
dencia és az arányok hasonlóak a földi átlagokéval. Nekünk is szénből áll a 
legtöbb rendelkezésünkre: ez a 2.5 milliárd tonna szénvagyon a prognózis 
1,5 milliárd tonnájával együtt t öbb mint 100 éves ellátottságot biztosít. 
Ismert szénhidrogénvagyonunk a mai termelési mennyiségeket figyelembe 
véve 15 évi időtartamra elegendő. Ezen energiahordozónkat tekintve a mai 
szintű termelést az ezredfordulóig fenntartani csak intenzív és eredményes 
kutatással lehetséges. A jelenlegi uránércvagyonunk az ezredfordulóig 4000 
M W atomerőmű teljesítményéhez szükséges nyersanyaggal rendelkezik. 

Szólanunk kell még a hazai viszonylatban jelentős geotermikus energia 
lehetőségekről, mely területen fejlődés ugyan történt, de az alapvető változás 
még nem következett be. 

A fentiekben vázolt néhány gondolat annak fokozott mértékű hangsúlyo
zására szolgált, hogy intenzifikálni kell a földtani kutatásokat és egyre maga
sabb műszaki színvonalú eszközöket kell alkalmazni a munka sikere érdekében. 
Ez általánosan hangoztatott tény. Kétségtelenül igaz, hogy fejlettebb eszkö
zökkel és módszerekkel az eredmények is jobbak. Nem szabad azonban 
figyelmen kívül hagyni a földtani koncepciót és azt a földtani modellt, mely 
minden kutatásnak az alapja és azokból az információkból táplálkozik, 
melyeket a konkrét kutatások szolgáltatnak. 

Növelni kell a kutatás, a bányászat, a szállítás, az átalakítás, az elosztás 
színvonalát és úgy összehangolni egymással, hogy ne keletkezzenek szűk 
keresztmetszetek. Ebből a ránkeső rész a hazai ásványi nyersanyagok kutatá-
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sának, feltárásának, bányászatának meggyorsítása és az ezzel kapcsolatos 
ásvány vagyongazdálkodás. 

A földtani kutatás eredményeire épülő terveink szerint a szénbányászat 
1990-ig egy újabb külfejtéssel és 4 földalatti bányával bővül. A gépesítés 
és műszaki színvonal emelésével a korábban művelésre nem érdemes, gyengébb 
minőségű előfordulások bányászatára is sor kerül. Fokozot tan érvényesülnek 
a korszerű technikai és gazdasági szempontok mellett a környezetvédelmi 
igények és biztonsági követelmények. 

A szén vagyon viszonylag bőséges. A nyugat-dunántúli lignit, a Bakony 
előtéri eocén, az észak-magyarországi lignit, és a dél-dunántúli kokszolható 
szén kutatása, ill. birtokbavétele soron következő feladataink egyike. 

A szénhidrogénbányászatban a kőolajra vonatkozó 3 0 % ós a földgáz
termelés területén elért 70%-os kihozatali hányados javítása a cél, ahol a 
technika ós technológia mellett a valósághű földtani dokumentáció (térképek, 
szelvények) igen fontos és nem nélkülözhető alapkövetelmény. A z erre épülő 
másodlagos és harmadlagos módszerek csak pontos földtani kép ismeretében 
hatásosak. A nagyobb 5—6000 m-es mélységek megismerése nemcsak tech
nikai, hanem földtani kérdés. (Képződött-e, hol halmozódott fel szénhidrogén
telep stb.) 

A szénhidrogének vonalán a jelenlegi 8 M t/év szénhidrogéntermelós szinten
tartása komoly kutatási és kihozatali tevékenységet feltételez. 

Ugyanilyen feladatok előtt áll az uránércbányászatunk is, ahol a kifej
lesztett módszerek és tapasztalatok jól hasznosíthatók a szintén egyre nagyobb 
mélységekbe kényszerülő nemcsak energiahordozó ércek bányászatánál is. 

A geotermikus adottságaink kihasználási lehetőségei vonatkozásában az 
elmúlt időszakban kétségtelenül történtek erőfeszítések. I t t még sok a meg
oldandó műszaki, technológiai feladat, ami csak részben a mi profilunk. 
De a pazarlás elleni küzdelem, a meglévő hévizekkel való gazdálkodás szük
ségességének hangoztatása, a kimeríthetetlen forrásként tekintett lehetőségek 
nimbuszának megfelelő „helyrerakása" már a mi feladatköreinket is érinti. 
Jelenlegi energiafelhasználásunknak 1%-át nem teszi ki. 

A bauxitbányászat van legjobban ellátva megkutatott vagyon szempont
jából készletháttérrel a jelenlegi 3 Mt/év termelés 3,3 Mt/év-re növelhető a 
jövőben. 

Oxidos mangánérc vagyonunk igénybevételének növelését 0,5 M tonnára 
a ferromangánüzem fejlesztésének függvényében tervezhetjük. 

A recski színesére program a legnagyobb a nyersanyagfajták fejlesztése 
terén. Itt változatlanul szükséges a földtani kutatás, de a súlypont már e 
területen a bányalétesítési tevékenységre esik. Földtanilag a további hasonló 
felhalmozódások felkutatása a cél. 

A korszerű építési technológiák fejlődésével egyidejűleg egyre nagyobb 
mennyiségű építőanyagra, dolomitra, perlitre, üveghomokra, kavicsra, ben
tonitra, kerámiai alapanyagra lesz szükségünk, amihez a megkutatott vagyo
nokat a földtani tevékenységnek kell szolgálnia. 

Tisztelt Közgyűlés ! 

E lőbb felsoroltak megvalósításához társadalmi szinten kapcsolódnak munka
bizottságaink. A munkabizottsági tevékenység újszerű tevékenységi forma 
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Társulatunkban. A munkabizottságok foglalkoznak azokkal a tudomány
területekkel, amelyekkel az érdeklődő szakemberek száma, vagy a tudomány 
behatároltsága miatt önálló szakosztályi keretben az adott időpontban nem 
foglalkoznak. Ugyancsak munkabizottságok végzik azokat a megbízásos 
jellegű munkákat, amelyekért a résztvevők — mint a társadalmi munka 
szokásos mértékét meghaladó tevékenységért — tiszteletdíjban részesülnek. 
Míg az első fajta csoportosulás az azonos érdeklődési területű szakembereket 
gyűjti egybe, a második az immár közkeletűvé váló angol kifejezéssel élve 
a „ t e a m " vagy „komplex munkacsoport", ami egy jól definiált feladat meg
oldására alkalomszerűen szervezett, különböző szakterületek elismert kép
viselőit felsorakoztató szakemberek együttese. Az alábbiakban az utób
biakkal kapcsolatos módszertani és gyakorlati kérdésekkel kívánunk részle
tesebben foglalkozni. 

A Magyarhoni Földtani Társulatot 1970-ben kérték fel először megbízásos 
munka végzésére. 1976-ig összesen 26 alkalommal bízták meg társulatunkat 
különféle munkákkal. Ezekből kettő nem valósult meg, a többi t sikeresen 
teljesítettük. A megbízók között a kutató- és bányavállalatoktól a különböző 
intézeteken keresztül a külkereskedelmi vállalatokig különféle intézmények 
találhatók. 

Megvizsgáltuk tevékenységünk jelentőségét, és megállapítottuk, hogy az 
hasznos. A társadalmi alapokon nyugvó tevékenységi forma a lokális jelen
tőségű és a népgazdasági szintű feladatok megfogalmazói számára egyaránt 
vonzó . A z utóbbiak pedig kiterjedt szakembergárda segítségével oldhatók 
meg, hogy a kérdés legavatottabb értői foglaljanak állást a felmerült kérdé
sekben. A lokális problémák rendszerint olyan kisebb vállalatokat, intézmé
nyeket érintenek, amelyeknél a kérdéses speciaUsták hosszú ideig való alkal
mazása nem oldható meg, de nem is lenne gazdaságos, hiszen csak időszakosan, 
vagy rendkívüli esetekben felmerülő problémákról van szó. Ilyen téma vol t 
pl. „ A Tokaj-hegységben fellelhető ásványi töltőanyag céljaira megfelelő 
kőzetek" című, mellyel a M I N E R A L I M P E X bízta meg a Társulatot; a 
„Hulladéktemető földtani viszonyai" című téma megrendelője a Vegyiművek, 
az „Acélsütők bélésének döngölésére alkalmas magyarországi kőzetek" című 
téma megrendelője az Ózdi Kohászati Művek. 

A nagyobb lélegzetű, a népgazdaság szempontjából kiemelt fontosságú 
kutatások, beruházások földtani kérdéseinek kidolgozásához a vállalati és 
az ágazati szakemberállomány ugyan adott, de olyan objektív vagy szubjektív 
körülmény, mint egy-egy, specialistákat kívánó problémakör, vagy egyszerűen 
a szervezeti, ügyrendi különállóság sok esetben nem teszi lehetővé a feladat 
megkívánta gyors, operatív együttműködést. Az egyetemek, iparvállalatok, 
kutatóintézetek témákban illetékes, legjobb szakembereit társulati munka
csoportba tömörí tve ezek az akadályok elháríthatok. 

Kis kitérővel itt be kell vezetnünk a geológiai know-how fogalmát. A többi 
műszaki tudományágtól eltérően ezen nem módszertani ismereteket értünk, 
hanem egy-egy földtani egység — adott esetben pl. kutatási terület vagy 
bánya — geológiai felépítésére vonatkozó, jellegét tekintve lexikális infor
mációk összességének birtoklását. Mivel egy-egy geológiai probléma meg
oldásának módszertana többnyire adott és széles körben ismert, az idővel 
való takarékoskodást, a hatékonyság javulását és a színvonalemelkedést 
elsősorban az biztosíthatja, ha a kérdés megoldásával olyan szakembereket 
bízunk meg, akik a terület geológiájával régóta foglalkoznak, vagy foglal-
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koztak, s így az adatgyűjtés és elemzés ideje megtakarítható. Mivel az említett 
know-how birtokában levő szakemberek rendszerint különféle szervezeti 
keretben dolgoznak, összefogásukra a társulati munkacsoportok rendszere 
kínálja a legkedvezőbb — ha ugyan nem az egyetlen — megoldást. 

A komplex munkabizottsági tevékenység formai kereteit a társulat elnök
sége által kinevezett ellenőrző bizottság határozta meg az idevonatkozó 
országos és MTESZ rendelkezések, valamint saját megállapításaink alapján. 

Hét év tapasztalata alapján elmondhatjuk, hogy ez a rugalmas szervezeti 
keretben végzett tudományos műszaki tevékenység kiállta a próbát. Külön 
fejezetet érdemel annak vizsgálata, milyen hatásfokkal hasznosíthatók az 
elkészített tanulmányok és milyen hatással van a komplex munkabizottsági 
tevékenység a szakmai tudományos munka fejlődésére. 

A Magyarhoni Földtani Társulat alapvető feladata és változatlan cél
kitűzése az ország természeti erőforrásainak feltárását elősegítő gazdasági 
és tudományos tevékenységben való intenzív részvétel és a társadalmi fejlődés 
adott szakaszában, az adott gazdasági helyzetben meghatározott feladatok 
optimális elősegítése. 

A feladatok két fő témakör köré csoportosíthatók, úgymint: 1. hazai nyers
anyaghelyzetünk, az ebből adódó gazdaságföldtani tevékenység; 2. a föld
tudomány tudományos feladatainak megoldásában való társadalmi szintű 
részvétel. 

A gazdasági tevékenység célkitűzéseit világosan meghatározza az a körül
mény, hogy a világgazdasági helyzetben bekövetkezett, Magyarország számára 
kedvezőtlen változások valamennyi hazai földből bányászható nyersanyagot 
felértékelték. Más szóval fogalmazva a népgazdaságnak a kitűzött fejlesztési 
programok megvalósításához minden hazai földből bányászható nyersanyagra 
szüksége van. 

Ezen a téren már a IV. ötéves terv is bíztató eredményeket hozott, hiszen 
összes ásványi nyersanyagszükségletünk kétharmadát hazai forrásokból 
fedezhettük, ezen belül az energiahordozó-szükséglet több mint 50%-át, az 
építőanyagszükséglet mintegy 90—95%-át magyar földből bányászott anyag
ból elégítettük ki. 

Az V. ötéves terv a földtani kutatások volumenének jelentős, 40 —50%-os 
emelését írja elő, ennek keretében tovább kell növelni szénhidrogénvagyo-
nunkat, fel kell tárni a tervezett nagykapacitású hőerőművek kőszén vagyonát, 
növelni kell bauxitvagyonunkat, meg kell indítani a recski mélyszinti szines-
érc-bányászatot, fel kell tárni a szilikátipari igények nyersanyagbázisát, 
végezetül keresni kell újabb, a technológiai-technikai fejlődés igényelte nyers-
anyagféleségeket . 

Ezeket a célkitűzéseket támogató széleskörű társadalmi tevékenységet 
úgy kívánjuk a népgazdaság számára közvetlenül felhasználhatóvá tenni, 
hogy mindenkor kapcsolódunk a szakági és állami hatósági irányító szervek 
meghatározta feladatokhoz. 

Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy tevékenységünk alapja a Központi 
Földtani Hivatal tárcaszintű főirányában és a NIM célprogramokban meg
fogalmazott célkitűzések valóra váltásának támogatása. Korábban meg
hirdetett programunknak megfelelően részben nyersanyagfélesógenként tekin
tettük át az utóbbi évek kutatási eredményeit, részben földtani tájegysé
genként foglaltuk össze nagyrendezvények, ankétok formájában az ország 
egyes részeinek nyersanyaghelyzetét. Ezen rendezvényekre rendszeresen meg-
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hívjuk az illetékes szakágazati irányító szervek kutató és termelő' üzemeinek 
vezetőit, szakembereit és a kapcsolódó tudományos kutatóhelyek (akadémiai 
intézetek, egyetemi tanszékek) képviselőit. Ezáltal próbáljuk elősegíteni a 
tudomány és a mindennapok gyakorlatának egymáshoz való közelítését, 

tudomány minél gyorsabb termelő erővé válását. 
А VI. ötéves terv távlatában erőfeszítéseinket azokra a nyersanyagkutatási 

területekre koncentráljuk, amelyeken a legintenzívebb fejlődés vagy a leg
jelentősebb megoldatlan problémamennyiség jelentkezik. 

Három témakört tudunk már most kiemelni: 1. a jelenlegi termelési mély
ségnél mélyebben elhelyezkedő nyersanyagok kutatásának, kitermelésének 
előkészítését, 2. a földtudományokra háruló környezetvédelmi feladatok 
kimunkálását, 3. ehhez kapcsolódóan a legfontosabb ásványi nyersanyag, 
a víz felkutatásának, bányászatának és minőségvédelmének intenzifikálását. 

A MFT előtt álló tudományos feladatoknak három szinten kívánunk eleget 
tenni. 

aj A társadalom földtudományi tájékozottságának növelése érdekében 
elsősorban a nem megfelelő iskolai képzést, a meglévő értékeinket gyakran 
alábecsülő, vagy esetenként alaptalanul túlértékelő téves nézetek megvál
toztatását a TIT-tel, a tömegkommunikációs intézményekkel együttműködve, 
egyes esetekben pedig a munkahelyi önképzési lehetőségekhez kapcsolódva 
(szocialista brigádok programjaihoz, a SZOT munkásakadémiához előadók 
biztosítása) kívánjuk elérni. Ez összhangban van a közművelődési törvény 
által egyes intézményekre és társadalmi szervekre rótt feladatokkal. 

b) A középfokú oktatás terén az oktatási intézményeken kívül nyomatékkal 
kívánunk támaszkodni az egyes vállalatok oktatással foglalkozó szerveire, 
s azok munkaprogramjaira, annak érdekében, hogy vállalatainknál a közép
fokú geoszakkáderek terén mutatkozó egyre szorongatóbb létszámhiányon 
enyhíthessünk. Vállaltunk és vállalunk előadásokat a Tatabányára települt 
geológiai szakközépiskolában. 

c) A felsőfokú oktatási tevékenység legnagyobb problémája, hogy korábbi 
megalapozatlan döntések eredményeképpen indokolatlanul csökkent az évente 
beiskolázható geológus és geofizikus hallgatók száma, amit a kutatások 
fellendülése még élesebben előtérbe helyezett. Társulatunk ezért a továbbiak
ban is fő feladatának tekinti az évente beiskolázható geológus és geofizikus 
hallgatók számának növelését. 

Nem megoldott a már végzett szakemberek továbbképzése. Meg kell 
teremteni a rendszeres továbbképzési lehetőségeket úgy, hogy a VI. ötéves 
terv során lehetőség nyíljék a Társulat évek óta kezdeményezett és sikeresen 
megrendezett továbbképző tanfolyamok rendszerének intézményesítésére. 

Ez a tudományos oktatási tevékenység az 1978 — 80. közötti időszakra 
ebben a formában bizonyosan megvalósítható, a VI. ötéves terv periódusában 
pedig az esetlegesen változó kívánalmak szerint módosítható. 

Változatlan formában kívánjuk működtetni tematikus és területi szak
osztályainkat. Ez azt jelenti, hogy tematikus szakosztályaink továbbra is 
fő feladatuknak tekintik az általuk művelt szakterület tudományos ered
ményeinek magas színvonalon történő ismertetését, míg a területi szak
osztályok, amelyek a történelmi fejlődés során az egyes népgazdasági ágazatok 
felfejlődése következtében a vidéki ipari centrumokban alakultak ki, az 
adott iparágat érintő, helyi jellegű vagy szélesebb kihatásokkal rendelkező 
problémák gyors, esetenként operatív megoldására vállalkoznak. Amennyiben 
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tudományunk fejlődése újabb szakosztályok létrehozását igényli, úgy arra 
feltehetően a következő tervperiódusban már sor kerülhet. 

A fiatalabb szakemberek egyesületi munkába történő bevonásának régi 
hagyományai vannak. Ennek szervezeti kikristályosodását jelentette az 1970-
ben, a Szövetség egyesületei között az elsők sorában megalakult Ifjúsági 
Bizottságunk. Tevékenységi köre a fiatalokat legjobban érdeklő kérdésekre, 
elsősorban a továbbképzésre irányul. Ennek keretében lehetőség nyílik, hogy 
a fiatal, nemrég végzett szakembereinket részben mint hallgatókat, részben 
mint előadókat bevonhassuk a társulati munkába. A z Ifjúsági Bizottság 
ezenkívül társadalmi szakmai tevékenységet és felügyeletet biztosít a közép
fokú geológusképzés és a szintén évek óta sikeresen működő középiskolások 
részére szervezett geológus szakkör számára. Ezt a tevékenységi formát és 
a kört a továbbiakban is erőteljesen támogatni kívánjuk. 

Nemzetközi téren fel kívánjuk venni hivatalos szinten a kapcsolatot a 
baráti szocialista országok hasonló egyesületeivel a közös szakmai problémák 
gazdasági, társadalmi feladatok magasabb színvonalon történő megoldása 
érdekében. Az utóbbi időben szerzett tapasztalatok alapján rendkívül nagy 
fontosságot tulajdonítunk a magyar földtudományi szakemberek által elért 
tudományos és gazdasági eredmények nemzetközi szinten való hathatósabb 
elterjesztésének, ami fokozottan hangsúlyt kap akkor, ha figyelembe vesszük, 
hogy a távlati elképzelések szerint a V I . ötéves tervperiódusban a hazai 
nyersanyagszükséglet meghatározott hányadát külföldi kutatási tevékenység 
ellenértékeként kívánjuk beszerezni. A hathatósabb propaganda érdekében 
kívánatosnak tartjuk, hogy szakembereink minden olyan szocialista vagy 
tőkés országban rendezett nemzetközi konferencián résztvegyenek, amelyek 
népgazdasági vagy tudományos célkitűzéseinkhez kapcsolódó kérdéseket 
tárgyalnak. Ez esetenként fokozottabb anyagi terheket róhat az egyesüle
tekre és ezen keresztül a Szövetségre, ellenértékét azonban a kiküldöttek 
tapasztalatainak széles körben való elterjesztéséből kívánjuk biztosítani. Ez 
a gyakorlatban azt jelenti, hogy az írásos beszámolókon kívül nívós társulati 
rendezvényen élőszóval előadott ismertetés megtartására kötelezzük tagtár
sainkat. Ezt a gyakorlatot a V I . ötéves terv időszakában is folytatni kívánjuk. 

A M T E S Z legfőbb szerepét a népgazdasági feladatok megvalósításának 
elősegítésében látjuk. A z eddig is biztosított anyagi és adminisztrációs segítség 
mellett a Szövetség ebben segítheti legjobban az egyesületeket ós köztük 
Társulatunkat, ha tekintélyénél és súlyánál fogva megfelelő formában szor
galmazza az egyesületek és a szakági állami és hatósági irányító szervek 
együttműködését, különösképpen azáltal, hogy figyelemmel kíséri az egye
sületeknél kidolgozott vélemények, javaslatok felhasználásának menetét, 
további sorsát. Tudományos vonalon pedig számítunk a Szövetség segítsé
gére, hathatós támogatására a geológusképzés és továbbképzés kérdéseinek 
megoldásában. 

Tisztelt Közgyűlés ! 

Engedjék meg, hogy néhány szóval megemlítsem magát a társulati munkát 
Megoldódott a korábban ezzel kapcsolatban felvetődött kérdéscsoport. Emlé
keznek rá még bizonyosan, hogy néhány éve vitatott kérdés volt az egyesü
letekben végzett társadalmi munka értéke, problémaként vetődött fel a 
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rendezvények időpontja, a társulati munka társadalmi jellegének, hasznos
ságának kérdése stb. 

Valamennyi aktív tag tudja, és a tisztségviselők különösen, hogy a társulati 
aktívák tevékenysége a tisztikar tisztségviselése tulajdonképpen szolgálat. 
A többség szolgálata, a közösség szolgálata. Ezekre a munkákra az időt így, 
vagy úgy, de saját szabadidőből kell elvenni. Ezt soha nem tekintettük 
áldozatnak, ennek mindig megvolt a szabadakaratból vállalt önkéntes mun
kára jellemző sajátossága és tegyük hozzá öröme. Ahogyan mondani szokás, 
általában négy egymás mellett élő generáció tevékenysége ötvöződik életünk
ben. Mindegyik a maga módján eltérő véleményt alkot a minket körülvevő 
világról, annak eseményeiről. De ezek az eltérések nem kibékíthetetlenek, 
ezek összehangolhatok, a megfelelő embert a megfelelő társadalmi munkára 
elv érvényesítésével és jól kiegészítik egymást bizonyos átfogó országos 
programok megítélésénél, társadalmi zsűrizésénél, és ezért lényeges, hogy 
valamennyi korosztály számára biztosítsuk az aktivitás lehetőségét. 

A MET eleget tett azoknak a kívánalmaknak, amelyeket a párt és a kormány
szervek igényként megfogalmaztak, melynek lényege, hogy az egyesületek 
tevékenységüket szorosabban igazítsák az országos nagy tervekhez, gazdaság
politikai célkitűzésekhez, mind jobban hangolják össze egymással is. Egyes 
interdiszciplináris feladatokat közös rendezvényeken oldjanak meg, tűzze
nek programcélként t öbb egyesületet érintő kérdéskomplexumot maguk elé. 
Fejlesszék és erősítsék a területi szervezetek munkáját és szorosan kapcsolják 
az országos gazdaságpolitikai feladatok megoldásához. Területi szervezeteink 
igen aktívak voltak az elmúlt trienniumban is és rendkívül szorosan kapcso
lódott programjuk a helyi igényekhez, hiszen ez nem is lehet nálunk másként, 
mert a területi szervek létrejöttét éppen az ottlévő gazdasági egységek igénye 
hívta életre. Mindig aktuális és a területre jellemző és érdekes témával foglal
koztak és foglalkoznak a tervek szerint a jövőben is (szén, kőolaj , bauxit, 
színesérc, víz, stb.). E m e tevékenység közepette igyekeztünk eleget tenni 
azoknak a főirányoknak, melyeket a felsőbb szervek úgy fogalmaztak meg 
számunkra, hogy lebonthassuk társulati szintre is és ez az egész M T E S Z 
vonalán egységes cselekvési programrendszerben nyilvánult meg. A gazdaság
politikai vonatkozáson kívül, a közművelődés elősegítése területén szép 
eredményeket értünk el, akár a különböző megyei rendezvényekbe való 
besegítés, akár a T I T programjának támogatása vonalán 

Tudománypolitika területén az elmúlt esztendőben az MSZMP K B meg
vizsgálta a tudománypolitikai irányelvek megvalósulásának időszerű kérdé
seit. A MTESZ is készített errevonatkozó anyagot, melynek keretén belül 
a földtudományokat Társulatunk fogta össze és készített anyagot. Ennek 
lényegét az alábbiakban foglalhatom össze: 

A tudományok, így köztük a geotudományok végső fokon az emberiség, 
szűkebb körben az ország (ok) társadalmainak fejlődését, életszínvonalának 
emelését kell szolgálják. 

A geotudományok is annyit érnek, amennyit a gyakorlat, az ipar, a nyers
anyagtermelés profitálhat belőlük. Visszafelé vizsgálódva, a termékektől 
elindulva legutóbb D K . JUHÁSZ Á d á m nehézipari államtitkár adott több 
fórumnak tájékoztatót e téren való helyzetünkről. 

A 7 európai szocialista ország között az egy főre eső acéltermelésben a 7., 
széntermelésben a 6., papírgyártásban az 5., műanyagtermelésben a 6., 
villamosenergiatermelésben a 7., földgáztermelésben a 3. helyen állunk. 
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A fejlett szocialista országok (NDK, Csehszlovákia) termelékenységének felét, 
kétharmadát, a fejlett tőkés országokénak negyedét, harmadát érjük csak el. 

Ez elgondolkoztató még akkor is, ha tudjuk, hogy ebben valamennyi 
tevékenységünk benne van a tudományos alapkutatástól az alkalmazott 
tudományokon át a konkrét termelési, iparszervezési feladatok megoldásán 
keresztül az elosztásig. Ehhez még hozzá kell adnunk azt a tényt, hogy hazánk 
nyitott gazdaság és a nemzeti jövedelem mintegy fele a külkapcsolatok révén 
realizálódik. A fejlődést ma már a perspektívák megítélésével és a jövő
tervezéssel együtt, nem korábbi elmaradottabb szintünkhöz, hanem a nemzet
közi színvonalhoz kell mérni. 

A munka, fejlődését tekintve új szakaszhoz érkezett és a jelenlegi szervezet 
és módszer is magában hordoz számos, a fejlődést ma már akadályozó ellent
mondást. Részben a szervezeti keretek módosításával, részben azok minő
ségileg fejlettebb tartalommal való kitöltése a járható út. 

A szervezés alapvetően vezetési funkció és mint ilyen, a tudománnyal 
szoros összefüggésben van. Es ez a tudomány nem újkeletű. Tény azonban, 
hogy szocialista vezetéselméletről, szervezéselméletről, ezeknek a tudomá
nyokkal való összefüggéseiről csak az utóbbi időben beszélünk. 

A gazdasági vezetés és a tudományos vezetés mechanizmusa közötti kap
csolat szinkronbaállítása igen fontos. Meg kell találni a gyakorlat és tudo
mány viszonylatában az összhangot, a döntések meghozatala előtti jobb 
előkészítő munka lehetőségét. 

Tény, hogy a szerteágazó tudományos fórumok mindjobban irányíthatat
lanná válnak, és ugyanez áll az ipari nagyvállalatokra is. Ez a körülmény 
egyre jobban akadályozza mind a tudományban, mind a gyakorlatban dolgozó 
ember munkáját. 

A tudománypolitikai irányelvek alapos munka után kerültek megfogal
mazásra. Ezeket a megfogalmazott elveket kell most már cselekvéssé, gyakor
lattá változtatni. 

A b b ó l kell kiindulni, hogy saját feladatainkat kell elsősorban meghatá
rozni, majd annak végrehajtását megszervezni. 

A megoldandó feladatok és a megoldás is sokféle képpen csoportosíthatók. 
Talán az alábbi felosztás jelen céljainknak a legmegfelelőbb: 

1. Célkutatások 

A. Azonnal megoldható, relative kevés szervező munkával, együttműkö
déssel megvalósítható feladatok. Együttműködés részben a testvóregyesü-
letek, részben az egyesületek és intézmények, vállalatok között. 

2. Távlati kutatások 

B. A távlati, prognózis szemléletű kutatások összehangolása, és az egyes 
ágazatok ilyen vonatkozású alap-jellegű kutatása. 

3. Oktatás 

G. A megvalósításhoz szükséges szakemberek képzésének problematikája. 
Az igények és a lehetőségek összehangolása a tanításban, nevelésben. 

1. A célkutatáshoz tartoznak azok az tennivalók, melyek a közvetlen 
fejlődést, a gyorsabban megvalósítható, elérhető célokat tartalmazzák. 
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1 . 1 . A z egyes tudományágak alapkutatási szintjén elért eredmények, 
bizonyos okokból nem mindig mennek át kellő gyorsasággal, egy részük 
egyáltalán nem megy át a gyakorlatba. Számos ilyen módszer, eszköz, műszer 
van a geotudományok vonatkozásában is, ami nem, vagy csak lassan hono
sodott . A hazai szénhidrogénkutatásokban például a kútgeofizikai mód
szerek és eszközök területén jelentős lemaradás mutatkozik a nemzetközi 
színvonalat elérő új geológiai modelltől vagy a felszíni geofizikai módszerektől, 
eszközöktől. 

1.2 . A már ismert módszerek átvétele, licencek, know how-k gyors alkal
mazása a hazaiakkal együtt még sok és gyorsan hasznosítható tartalékot rejt. 

1.3 . Hasznos lenne a testvéregyesületek rendezvényeinek, cselekvési prog
ramjainak szorosabb összehangolása. Egy-egy fontosabb témakört sokolda
lúan egyidőben, összehangoltan vizsgálni mindig eredményre vezetett és 
növelte a hatásfokot. Gondolunk itt a fontos ásványi nyersanyagok energia
hordozók, szén, kőolaj, hasadó anyagok, az ércek, egyéb ásványok, a víz 
gazdálkodási kérdései kapcsán felmerülő problémákra. Ez a kérdéscsoport 
a ma legszükségesebb tennivalóit tartalmazza, a közeljövő feladataival együtt. 
1.4. Intézmények, egyetemek, iparvállalatok szakembereiből alakított cso
portok a tapasztalatok szerint sikeresen oldhatnak meg fontos geo-bányászati 
gazdasági feladatokat. Ilyen alkalommal szervezhetők össze olyan kiváló 
és szakmájuk, tudományáguk művelésében kimagasló személyiségek, akik 
egy-egy intézmény hierarchikus szervezeti formájában nem találhatók együtt 
és együttműködésük azon a vonalon lassú és nehézkes. A gyakorlat szerint 
mire a kérdés sokéves „átfutással" megoldódik, addig az ipar, a vállalat a 
sürgetően fontos problémákat már úgyahogy megoldotta, és azóta már 
egészen más új feladatok merültek fel. 

1.5 . A segítség, az együttműködés, a megoldás gyorsasága a döntő ebben 
a kategóriában. A M T E S Z keretein belül is a testvéregyesületek együtt
működése révén felmérhetők, milyen külső megkeresésekkel fordultak hozzá
juk, milyen komplexitásban célszerű a megoldást megszervezni, és milyen 
ütemezésben tervezni a tennivalókat. I lymódon kevesebb témára, koncentrált 
erőkifejtés lehetséges ós a párhuzamos rendezvények összehangolt egyesí
tésével lépéseket lehet megtakarítani a célkutatásban. 

2 . A második csoportba az alapkutatások fejlesztésének, intenzifikálásának, 
és a termelés szolgálatába állításának meggyorsítása problémakör tartozik. 

2 . 1 . Nyíltan meg kell mondani, hogy itt a gátló, akadályozó fölösleges 
bürokráciától kell megszabadítani a tevékenységet. Ezzel is növekedik a 
hatásfok. 

2 . 2 . Kevesebb témára, koncentráltabb tevékenységgel, összpontosabb 
figyelmet fordítani. Fel kell számolni a csoportérdekeket és a munkát a nép
gazdasági érdekeknek alá kell rendelni e téren is. 

2 . 3 . Az t is nyíltan meg kell mondani, hogy ebben a kategóriában nem 
minden kutatásnak lehet az eredményét gazdaságilag értékelni. 

2 . 4 . Számolni kell azzal, hogy az 1. pontban vázolt sürgető problémák 
megoldása közben számos más, előre nem tervezett akadályt is el kell hárítani, 
ugyancsak tudományos kutatás segítségével. 

2 . 5 . A tudományos kutatómunkák rendkívül időigényesek, ezért nagy 
előretartással kell dolgozni. Ezen a téren a jövő t kell munkálni, és itt nem 
várható, hogy ez a munka a ma sürgető problémáira keressen megoldást. 

2 . 6 . Figyelembe kell venni azt a tényt, mely különösen az utóbbi években 
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hirtelen meggazdagodott olajexportáló országoknál pregnánsan jelentkezett, 
hogy t.i. az ipari termelés, a műszaki fejlesztés, a tudomány gyakorlatba 
átmenete legalább olyan mértékben múlik az emberek tudatán, az általános 
műveltség színvonalán, a társadalomtudományok behatolásán, mint magán 
a technikai és a műszaki fejlettségen. Minthogy az előbbiek ott nagyság
renddel alacsonyabb nívón állnak mint az olajdollárokért megvásárolt világ
színvonalú technika, az eredményt hozó fejlődés igen rossz hatásfokú. 

3. Oktatási területen tudomásul kell venni azt, hogy a világ tudományokból 
a korszerű eredményeket adaptálni csak olyan szakgárdával lehet, amelyik 
maga is aktívan résztvesz a kutatásokban. 

I t t látunk nagy lehetőséget a felsőoktatási intézményeink bevonásának. 
Ezért is szükséges kutatómunka, bár jól tudjuk, hogy hazánk viszonylag 
kicsiny, korlátolt eszközökkel, lehetőségekkel rendelkező ország, és nem 
ringathatjuk magunkat abban az illúzióban, hogy a zömét ilyen irányú 
igényeinknek hazai kutatásokból megoldhatnánk. 

Meg kell említenünk éppen annak kapcsán, hogy a tudományos kutatások 
jelentős hányadát végző egyetemi tanszékekre mind nagyobb feladat vár a 
jövőben , hogy a szükségszerű és célszerű a szigorúan tudományos kutatásokat 
elválasztani az alkalmazott kutatásoktól és ebben a szellemben kell oktatni 
a fiatalságot. A z általam 1. pontban felsorolt célkutatások (alkalmazott kuta
tások) azok, amelyek többsége olyan vizsgálati, elemző, értékelő, szervező, 
tervező tevékenységet takar, melynek révén bizonyos gyakorlati (ipari) 
problémák megoldódnak már feltalált, kialakult módszerek, eszközök segít
ségével. Ennek ez a célja és nem vadonatúj ismeretekkel gyarapítani a tudo
mányt . És ez a tudományos kutatásokra fordított összeg 70—75%-a. Amikor 
tehát a tanszék, az intézet ilyen jellegű munkát végez, az a gyorsan meg
oldandó közeli feladatokat szolgálja. Ehhez az anyagi bázist a tárcák, OMFB, 
trösztök, ipari nagyvállalatok szolgáltatták. 

A z oktatással kapcsolatosan sokfelé esik sokféle szó. A mi vonatkozásunk
ban, minthogy geológusképzés Budapesten (TTK-s geológus) és Miskolcon 
(mérnök-geológus )történik parallel felvetődik, hogy hol és mennyi szak
embert képezzenek. Nagy haladás már ez is önmagában véve ahhoz az 1960-as 
évek M T A akkori bányászati tudományos bizottsága által kimunkált hatá
rozathoz képest, mely szerint 1970-re geológusképzésre már nem lesz szükség, 
figyelembe véve az elhalálozásokat és a nyugdíjbavonulásokat is (sic !) . 
Szerencsére ez már a múlté, de hatását még érezzük, mert elrontani valamit 
könnyebb és sajnos gyorsabb folyamat, mint megjavítani. Jelenleg a K F H 
irányításával és az M T A Földtani Tudományos Bizottságában folynak érdem
ben munkálatok az igények felmérése és a tennivalók meghatározása céljából. 
Nemrég az M T A Földtani Tudományos Bizottságában H Á M O K Géza főtit
kárunk vizsgálta és vitatta meg ezt a kérdést. E szerint a geológusképzést 
az ezredfordulóig évi 40—50 főre célszerű tervezni. Ez a felmérés természe
tesen nem tartalmazza azokat a ma prognosztizálható igényeket mint: agro-
geológia, természet- és környezetvédelem, földtani hatósági munka, szellemi 
export , korszerű és speciális vizsgálatok, számítógépesítés stb. És ezekből 
csak egyetlen példát ragadok ki. A szénhidrogénkutatásoknál, világszerte, 
í gy hazánkban is egyre inkább elfogynak a klasszikusnak számító földtani 
szerkezetek és egyre inkább a sztratigráfiai, litológiai, diagenetikus csapdák 
kutatása kerül előtérbe. Ehhez azonban sokkal több élőmunka kell, mint a 
korábbi időben és ez nagyságrendekkel olcsóbb a műszereknél, de ami a 
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lényeg, elkerülhetetlen. A külföldi irodalmat figyelemmel kísérve tapasztal
hatjuk azoknak az ősföldrajzi, fácies stb. térképsorozatoknak dömpingjét 
és kinyomtatva és oly gyorsan elkészítve, melyre mi ma gondolni sem tudunk 
a káderellátottságunk ismeretében. 

Tisztelt Közgyűlés ! 

Nagy megelégedéssel számolhatok be arról az ülésről, melyen a tudományos 
egyesületek, valamint a vidéki szervezetek elnökei és főtitkárai találkoztak, 
hogy megvitassák a MTESZ, illetve a tudományos egyesületek soron következő 
feladatait. A cselekvési programot, ill. az ot t megfogalmazott célokat és 
munkatervet D R . K O V Á C S Sándor a M T E S Z főtitkára ismertette. Az ülésen 
megjelent és felszólalt B O R B É L Y Sándor elvtárs az MSZMP K B titkára is. 
Felszólalásában hangsúlyozta, hogy a Központ i Bizottság nagy jelentősé
gűnek tartja a MTESZ-ben és a tudományos egyesületekben végzett munkát. 
Ez a munka társadalmilag is rendkívül hasznos, és ha egyes párttagok a 
MTESZ-ben dolgoznak, akkor ezt pártmunkának кеД tekinteni, és gondot 
kell fordítani arra, hogy ezt az érdekelt szervezetekben is tudatosítsák. Lehet 
— folytatta BORBÉLY elvtárs —, hogy egyes helyeken ezt még nem így 
tekintik, de ez a felfogás remélhetőleg meg fog változni. 

A z e vonatkozásban más álláspontot képviselők most a legautentikusabb 
forrásból hallhatták, tudhatták meg a párt hivatalos állásfoglalását. 

Nagy örömömre szolgált a folytatás is. Emlékeznek talán még az ezt meg
előző triennium idején a tudományos berkekben folyó vitákról, a nagy és 
kisrendezvényeket illetően. Akkor jómagam is foglalkoztam vele elnöki meg
nyi tómban is és most örömmel jelenthetem, hogy Társulatunk akkori állás
foglalása és azt követő gyakorlata is ott azon az összevont aktíván kapott 
megerősítést és igazoló nyugtázást. B O R B É L Y elvtárs a rendezvényekről szólva 
felhívta a figyelmet, hogy a mennyiség helyett, azok minősége a lényeges. 
Ne arra törekedjenek az egyesületek, hogy egy-egy rendezvényen minél többen 
vegyenek részt, hanem arra, hogy mindenki ot t legyen, akit a tárgy érdekel. 
Van olyan rendezvény, melyen elég ha 8 —10 -en vannak ott, mert lényegében 
ehhez a 8 — 1 0 emberhez szól és nem kell mindenáron 1 0 0 , 2 0 0 vagy 3 0 0 részt
vevő t toborozni. Fontos eredményként értékelte azt is, hogy az utóbbi időben 
mindinkább megerősödött a munka a vidéki szervezetekben. Ez fontos és 
j ó — mondta — mert bővül a munka tartalma és köre. Szervezett és terv
szerű munka folyik itt, s nem klubszerű összejövetelek, hanem előre meg
tervezett konferenciák, előadások, üzemlátogatások segítik a fontos nép
gazdasági kérdések megoldását. 

Ez t a munkát azonban propagálni kell — tette hozzá BORBÉLY elvtárs. 
A szakemberek néha túl szerények, és azt hiszik, hogy munkájuk széles 
körben való ismertetésére nincs szükség. 

Mindent összevetve — mondotta B O R B É L Y elvtárs — a M T E S Z és tudo
mányos egyesületeinek működése pozitívan értékelhető, s ezért a Központ i 
Bizottság köszönetét tolmácsolta a szervezetben dolgozó társadalmi munka
társaknak, és a hivatásszerűen ott dolgozóknak. 

A z t hiszem nem szükséges bővebb kommentár az elmondottakhoz. Ú g y 
gondo lom mindannyiunkat nemcsak megnyugtattak ezek az ot t elhangzott 
kijelentések, hanem még aktívabb munkára sarkallnak. Nagyon jól tudjuk, 
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hogy a mai munkaszint és munkastílus holnap már nem megfelelő és a holnapi 
is kevés a holnaputánra. Az egyre színvonalasabb társulati munkának alapja 
és feltétele az egyre nívósabb szakmai tevékenység. 

Elmondhatom, hogy a MTESZ központi apparátusával a kapcsolat az 
elmúlt trienniumban nemcsak elmélyült, de rendszeresebbé és tartalmasabbá 
vált. Ugyanerre törekvés vezetett minket a társegyesületekkel is, ahol szintén 
értünk el továbblépést, jelentős eredményeket. 

Átvizsgálva az 1975. évi legutóbbi tisztújító közgyűlésen, a megelőző 
területi szervezeti és választmányi üléseken megvitatottak alapján megfogal
mazottakat, elmondhatom, hogy azokat tú lnyomó többségükben teljesí
tettük. Széleskörű közvéleménykutatást követően többízben módosításokkal 
létrejöttek a területi szervezetek és azok működési területeinek határait meg
vontuk. Megvalósítottuk a küldött-rendszerű választást első ízben társula
tunk történetében. Rendeztük az ifjúsági tagok helyzetét, jogaikat. A regiszt
rálás alapján történő társulati hovatartozást minden tagtársunk saját maga 
döntötte el. A z így kialakult arányt a társulati tagság hozta létre. A most 
megválasztandó választmányra a jövőben nagyobb feladatok várnak mint 
eddig. A mostani képviseleti rendszerben a nemrég megválasztott területi 
szervezetek hivatalból delegált választmányi tagjai kiegészülve a most arra 
legalkalmasabbaknak ítéltekkel olyan erőt képviselnek, melyekkel a nemrég 
emlegetett fejlettebb munkamódszerek gyorsabb és eredményesebb tevé
kenység minden bizonnyal megvalósítható. E rendszer szabad lehetőséget 
ad mindettől függetlenül a szakmai szakosztályokban való munkálkodásra 
is. Nem győzőm hangsúlyozni, hogy bárki bármelyik szakmai szakosztályban 
vagy területi szervben tarthat előadást és a szakmai szakosztályok az érintett 
területeken a helyi szerveknél és viszont esetleg együttesen több szakmai, 
vagy területi szerv szakosztály rendezhet összejövetelt másutt is. Termé
szetesen a szándék időbeni bejelentésével a koordinálás feltételeit meg
teremtve. 

Immáron rajtunk, a társulati tagokon, aktivitásunkon múlik, hogy a 
korszerűsített keretek adta nagyobb lehetőségeket kihasználva ténylegesen 
az igényeknek megfelelően nívósabban dolgozzunk. 

Tisztelt Közgyűlés ! 

Engedjék meg, hogy a búcsúzó elnökség nevében üdvözöljem az újonnan 
választott területi tisztségviselőket, továbbá megköszönjem valamennyiök 
munkáját, tevékenységét. Megköszönöm a tisztségviselőknek, akik az átlagosnál 
nagyobb részt vállaltak a köz ügyeinek intézéséből. Megköszönöm a választ
mánynak hathatós támogatását, hogy a megújulás nehéz folyamatát lehetővé 
tette. Legközelebbi munkatársaimnak is hálás köszönetemet fejezem ki azért, 
hogy a sok vitán, vívódáson keresztül mindig hathatósan segítettek az opti
mális megoldások elérésére az adott viszonyok közöt t : D E . SZÉKYNÉ D R . 
F u x V I L M A társelnöknek, D B . A L F Ö L D I László társelnöknek, D B . H Á M O R 
Géza főtitkárnak, D R . BÉRCZI István titkárnak, D R . FORBÁTH LÁSZLÓKÉ 
szervezőtitkárnak. 

Nagyon köszönöm D R . T U R I ISTVÁNNÉ MTESZ főtitkárhelyettesnek sok
oldalú és állandó segítőkészségét, támogatását. 

Köszönöm mindazoknak a munkáját, akik jelen tisztújító közgyűlésünkön 
szerepet, tisztséget vállaltak és annak lefolytatását lehetővé teszik. 
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D E . K O N D A Józsefnek a M Á F I igazgatójának ezúton is köszönöm, hogy 
az Intézet hagyományaihoz híven a Közgyűlésnek és egyéb rendezvényeink
nek, választmányi üléseinknek otthont adott és nyújt most is. Az 1975. 
március 12-én ugyanitt megválasztott elnökség ezennel befejezi működését 
és a főtitkári beszámoló után leköszön. 

A tisztújító közgyűlést megnyitom. 

* * * 

A VÁLASZTÁS UTÁNI ELNÖKI ZÁESZÓ 

Tisztelt Küldöttválasztó Közgyűlés ! 

Most, amikor immár harmadízben köszönetet mondok a bizalomért, ezért 
a nagy megtiszteltetésért, akkor engedjék meg, kedves résztvevők, hogy a 
meghatottság jogán a legnyersebben őszinte legyek. A megtiszteltetés, a 
honor mindenkinek jólesik, bár van aki jobban igényli és kisebb teljesítmé
nyekért is elvárja, van aki kevésbé. 

Már az elmúlt triennium választásakor is felmerült a természetes és egész
séges rotáció szükségessége, a tisztikar részleges, vagy akár teljes mértékű 
kicserélésének gondolata. Magam is támogatom ezt az elvet. Ú g y gondolom, 
hogy a hangsúly kerülhet a rotációra, és kerülhet az „egészségesre". 

Az idő majd igazolni fogja, hogy a küldöttek kollektív bölcsessége, mely 
otthoni eligazításukból fakadóan tartalmazza az egész társulati tagság 
bölcsességét, jól döntött-e? 

Nagyon jól tudom, hosszú társulati szereplésem során vol t alkalmam meg
tanulni, hogy nem feltétlen mindig a többség döntése a helyes. Az idők során 
olyan többségi döntésekkel is találkoztam, melyek utólag korrekcióra szorul
tak. Most, amikor ismét alávetettem magam társaimmal együtt a többségi 
akaratnak, számolok egyúttal ezzel is. Ez egyik, amit tudomásul kell venni. 
A másik pedig az, hogy az ember a Társulat érdekeit, a társulati tagságot 
képviselvén, akaratlanul is ellentétbe kerül olyan emberekkel, szervekkel, 
akikkel egyébként nemhogy nézeteltérése lett volna, de esetleg soha nem is 
találkozik. Gondolok itt egy szakmai ankét engedélyének kiharcolására, a 
közlöny körüli folyamatosan megoldandó problémákra, és egyéb a Társulatot 
érintő számunkra feladatként, mások számára kellemetlenségként vagy érdek
ellentétként jelentkező problémákra. 

Mindezeknek tudatában és ismeretében az újraválasztott elnökség nevében 
azt ígérhetem, hogy továbbra is egyre fokozódó intenzitással fogjuk szolgálni 
ősi Társulatunkat. 

Köszönjük bizalmukat, és kérjük a tagság támogatását, mert a társulati 
életet valójában a társulati tagság éli, irányítja, tervezi és kivitelezi. 


