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Elnöki megnyitó 
(1982. Ш. 17.) 

Dr. Dank Viktor 

Tisztelt Közgyűlés ! 

Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm társulatunk itt megjelent valamennyi 
tagját és tisztségviselőit. Külön nagy tisztelettel köszönöm tiszteleti tagjainkat, 
Társegyesületeink képviselőit és kedves vendégeinket ! 

Mostani közgyűlésünk egy nagyobb periódus egyik szorgos munkaévének 
közgyűlése. Tavalyi vezetőségválasztó küldött-közgyűlésünkön megtörtént az 
előző periódus elemző áttekintése, kijelöltük feladatainkat, tennivalónikat és 
szervezeti felépítésünket, ciklusunkat is az országos újabb követelményekhez 
és ritmusigényekhez igazítottuk. 

Szükség is volt erre, mert olyan jelentős események időszaka volt az azóta 
eltelt időszak, melyek a mi földtani munkánkat és egész geo-társadalmunkat 
igen erőteljesen érintették. 

A z egyik ilyen esemény volt a MTESZ vezetőségválasztó közgyűlése, mely
nek nyomán egyre markánsabban megmutatkozott, hogy az ország vezető 
testületei és vezető személyiségei egyre erőteljesebben támaszkodnak a MTESZ-
re, mint sokrétű társadalmi szervre, minden nagy horderejű döntés előkészítésé
ben. 

Rámutatott a közgyűlés, hogy szerényebb anyagi forrásaink ellenére meg 
kell gyorsítani a műszaki fejlesztést. Minél nehezebb a gazdasági helyzetünk, 
annál inkább intenzifikálnunk kell a tudományos-műszaki-gazdasági tevékeny
ségünket a műszaki fejlesztés érdekében ami most elsőszámú feladatunkká 
vált. A kevesebb pénz ésszerűbb felhasználásához már több szellemi erőfeszítés 
kell, mint korábban. Nagyon jó és megtisztelő érzés volt ez számunkra, egyben 
rámutatott megnövekedett és országformáló felelősségünkre. 

Síkra szállt a közgyűlés a már korábban megindított törekvése folytatásaként 
a műszaki és természettudományi értelmiség nagyobb erkölcsi és anyagi meg
becsüléséért. 

Másik eseményként az 1981-ben létrehozott Ipari Minisztérium egységes 
iparpolitikájának kidolgozását említem. Ebben igen rangos helyet foglalunk 
el az ásványi nyersanyagokkal való gazdálkodás tekintetében. A vezetés is 
felismerte, hogy hazai ásványi nyersanyagkincsünk felkutatása, feltárása és 
racionális kibányászaása gazdaságos és szükséges, és hogy az import nyers
anyagokért — főleg energiahordozókért — egyre többet kell fizetni, és így 
szükség van szelektív ipari fejlesztésre, melyben fokozottabb lehetőségeket 
biztosítanak a hazai ásványi nyersanyagok számára. 

Ennek az egységes iparpolitikának kialakításához a tagegyesületek, így tár
sulatunk is a MTESZ-en keresztül igen hathatós és konkrét segítséget tudnak 
nyújtani az egyesületi hazai, ill. nemzetközi rendezvények, a konkrét ipari 
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kapcsolatok, OMFB tanulmányok vagy M T A szervezésében lebonyolításra 
kerülő tudományos ülésszakok útján. 

Igen jelentős eseményként utalok a M T A 1981 november 17-én kibővített 
elnökségi ülésére, amelyen K Á D Á R János elvtárs az MSZMP központi bizottsá
gának első titkára is részt vett, eleget téve a M T A elnöksége meghívásának. 
Felszólalásában megköszönte a 14 felszólaló által adott tájékoztatót és össze
foglalta az elmúlt 25 év tapasztalatait. Rámutatott, hogy feltételeink meg
vannak a kedvezőtlen nemzetközi gazdasági helyzet-változások hatásainak 
kivédésére, de ehhez nagyobb rugalmasság és a döntési folyamatok meggyorsí
tása szükséges. Rámutatott arra is, hogy elengedhetetlen e téren a párt, a kor
mány és a tudomány egyesült ereje, céltudatos, szigorú munkája ahhoz, hogy 
alaposabban nézzük meg mire költjük a pénzünket. Kijelentette: „Kötelessé
günknek tartjuk a megfelelő munkafeltételek biztosítását" a tudományos 
munkához. Egyúttal felhívta a figyelmet, hogy ennek a munkának is —mint 
minden más tevékenységnek — a végterméke, az eredménye az érdekes. Nem 
az a lényeg, hogy jó vagy rossz cikkeket írunk a tudományos kutatásról, hanem 
az, „mi jut ebből nekem?" a magyar állampolgárnak. Ú g y gondolom, hogy ez 
igen jól egybevág társulatunk törekvéseivel és cselekvési programjával és or
szágosan a legfelsőbb szinten megerősítette azt. 

A földtani kutatások az ilyen vonatkozású mérlegelést, értékelést is jól állják, 
és elmúlt közgyűlésünkön számolt be a K F H elnöke arról, hogy mit tett az 
ország asztalára a hazai földtani kutatásokat végző szakember-gárda. Felada
taink nem kisebbek, mint amilyenek voltak, a világpiaci helyzet különösen 
keményedik számunkra nemcsak azért, mert az energiahordozók árai tovább 
emelkednek, hanem azzal is, hogy a cserearányok tovább romlottak és éppen 
olyan termékek vonatkozásában pl. alumínium, amelyekben relatíve jobb az 
ellátottságunk. 

Mindezekkel kapcsolatban még nagyon sok a tennivalónk, olyannyira, hogy 
egy elnöki megnyitó keretében csak felvillantani tudok néhányat közülük: 

Még mindig aláértékeljük ásványi nyersanyagkincseinket, ez azután károsan 
befolyásolja a helyes döntések kialakítását. 

Adósok vagyunk megfelelő érdekeltségi rendszerek és ösztönzők kialakításá
val, amelyek az ásványi nyersanyagkincsekkel való okos gazdálkodás irányába 
hatnak (takarékosság). 

Nem választottuk még szét a tőlünk függő tényezők értékmérését és dotáció
ját, az ettől független adottságok potenciális előnyeiről és e kevert állapot 
igazságérzetünket sértő döntéseket involvál. 

Ez t a munkát mindmáig a tudományos és kutatótevékenység régi hierachi-
ákhoz való illesztésével és néha sajnálatos presztízskérdésekhez csatolással 
próbáltuk pótolni. 

Mindezeket terveink alternatív változatainak kidolgozásánál, általános 
szemléletünk kialakításánál és az oktatásunkban is szorgalmaznunk kell. 

Tisztelt közgyűlés ! 

Olyan korban élünk, amikor az emberi élet relatív kicsiny intervallumaiban is 
jelentős változások mennek végbe és gyakran ellentétes irányban. Egy időben 
egyik pontján a Földnek krónikus a nyersanyaghiány, a másikon konstans a pa
zarlás, itt túltápláltság és elszennyezett környezet, amott éhezés mint életforma 
és aszály a tömeges éhhalálba torkollva. 
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Olyan országnak mint hazánk, amely kicsiny is, nyitott gazdasággal is ren
delkezik, nem túlzottan bőkezűen ellátott a természettől eredendően óriási 
jelentőségű pozitív tényezője lehet a tudomány és az ipar rendszerszerű terme
lési kapcsolata korlátozott lehetőségek és véges erőforrások esetén is. 

Jelen pozíciónk megőrzéséhez is sokat kell tennünk, fejlődésünkhöz még annál 
is többet ! 
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