
Földtani Közlöny 123/3, 305-310 (1993) Budapest 

Főtitkári jelentés az 1992. évről 

H A L M A I János 

Tisztelt Közgyűlés! 

Az elmúlt évi Főtitkári Jelentésben számos, az egész szakmát, így Társulatunk életét 
negatívan befolyásoló folyamatról adtam tájékoztatást. Sajnos meg kell állapítani, hogy 
a helyzet azóta sem változott, nem javult, inkább a negatív vonások erősödtek. Még 
mindig nincs elfogadott Bányatörvényünk, befejezetlen az állami földtani intéz
ményrendszer átszervezése, folytatódik a bányavállalatok szanálása, romlott a 
szakemberek egzisztenciális helyzete. A Bányatörvényt a következő hetekben fogja az 
Országgyűlés tárgyalni és elfogadásával talán tisztább jogi helyzet alakul ki a 
bányászatban. Sajnálatos azonban, hogy a Bt-nek van egy paragrafusa, amely alapvetően 
meghatározhatja szakmánk jövőjét. Az, hogy az állami földtani intézményrendszert 
alapítványi formában kívánja működtetni, megszüntetve ezzel az állam kötelező földtani 
feladatait és egyúttal több száz geotudományi szakember munkalehetőségét, és két 
nagymúltú intézmény, a Magyar Állami Földtani Intézet és a Magyar Állami Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet jövőjét és létét kérdőjelezi meg. A döntés, mivel a 
kompromisszum-keresés kudarcba fulladt, most az Országgyűlés kezében van; e helyről 
is szeretnénk mindenkit arra kérni, ha van lehetősége, lobbizzon a szakma érdekében, 
próbáljuk meg ezt az utolsó lehetőséget. Amikor az átszervezési folyamat megindult, 
sarkosan fogalmazva a problémát, a Központi Földtani Hivatal létére vagy nem létére 
volt kiélezve. Ma már világosan látható, hogy ennél többről van szó, olyan döntésekről, 
melyek nemcsak a két intézményre, hanem az egész szakmára, az oktatásra is komoly 
hatással lesznek. Kereshetjük, nyomozhatjuk, hogy ki, vagy kik, mikor, mit hibáztak 
— úgy vélem, a szervezetekben és a személyekhez kötődő dolgokat a történelem a 
helyére fogja tenni —, de próbáljunk meg egységet alkotni legalább az utolsó órákban, 
hiszen a parlamenti szavazás néhány héten, esetleg 1—2 hónapon belül megtörténik. 

E negatív tényezőkön kívül azonban örvendetes, hogy szakmánk, mintegy belső 
reformként, fokozatosan megújul, fokozatosan biztosít teret az új irányzatoknak. Itt 
elsősorban a környezet- és természetvédelemre gondolok, mely nemcsak a Mérnök
geológiai és Környezetföldtani Szakosztályban, hanem a területi szervezetek program
jaiban is tág teret kapott már 1992-ben. E megújulás természetesen nem jelenti azt, hogy 
a hagyományos alapkutatásokat, térképezéseket, a nyersanyagkutatást fel kellene adnunk 
(ez utóbbiban a Magyar Bányászati Hivatalra fog komoly felelősség hárulni), csak az 
igényekhez igazodó hangsúly-eltolódást. 
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Tisztelt Közgyűlés! 

Társulatunk taglétszáma a beszámolási időszakban átlagosan 950 fő volt. Kérem 
Önöket, hogy rövid felállással adózzunk 

SZTRÓKAY Kálmán 

Jan S E N E S 

B A G D Á N Zoltán 

CSORDÁS Zoltán 

FEJÉR Leontin 

H É G R Á T H N É G Á L F F Y Erzsébet 

K o ó s Béla 
M O L D V A I Rezső 

SzÉKY Ferenc 
V I R Á G H Károly 

tagtársaink emlékének. 
Társulatunk anyagi helyzetéről már képet kaptak a Gazdasági Bizottság bes

zámolójában. Azonban néhány dolgot szeretnék hangsúlyozni. Jelenlegi ismereteink 
szerint a meglévő pénzeszközeink és a remélt támogatások együttesen mintegy két évre 
biztosítják működésünket. Olyan feltételekkel, hogy 1993-tól csak akkor tudjuk a 
szakosztályi lapokat megjelentetni, ha szponzorokat találunk, a Földtani Közlönyt pedig 
csak a Magyar Földtanért Alapítvány pénzügyi lehetőségeihez mérten tudjuk megjelen
tetni. Mindez azt is jelenti, hogy a következő választási ciklus során lehet, hogy 
alapvetően meg kell változtatni a Társulat működési struktúráját. Sok erőfeszítést tettünk 
az elmúlt évben is a pénzügyi helyzet javítására, azonban jelentős változást nem tudtunk 
elérni. Ennek ellenére ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik 
adományaikkal segítettek. 

Központi rendezvények 

Az elmúlt időszakban is, a Területi Szervezetekben és a Szakosztályokban folyó 
munkák mellett fontos szerepet kaptak központi rendezvényeink. 1992. június 12—14. 
között tartottuk Vándorgyűlésünket Salgóbányán „Földtani kutatás, bányászat, 
környezet- és természetvédelem" címmel. Az előadásokat és a poszterbemutatót egy 
Salgótarján környéki és egy dél-szlovákiai terepbejárás egészítette ki. A résztvevők 
száma 72 volt. 1992. július 10—11-én került sor a IV. Földtani Természetvédelmi 
Napra, melynek szervezésében Tásulatunk is közreműködött. Az egyik legsikeresebb 
központi rendezvény a IV. Bányaföldtani Ankét volt Alsóörsön (1992. október 15—17., 
90 résztvevő). E rendezvény célja volt, hogy fórumot teremtsen a bányászatban még 
dolgozó földtani szakembereknek, és lezárja azt a 40 évet, amelyet a Bányaföldtani 
Szolgálat az iparban betöltött, és egyben kijelölni azt az utat, melyen a jövőben haladni 
lehet és szükséges. A rendezvény sikeréért külön köszönet illeti a Budapesti és a Közép-
és Észak-dunántúli Területi Szervezetet és a Veszprémi Szánbányát. 

Itt kell megemlíteni a május 15-én tartott Első Előadói Ankétot. Az előző évekhez 
képest az előadások száma rendkívül alacsony (6) volt. 
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Területi Szervezetek 

Az Alföldi Területi Szervezet 1992-ben 4 előadóülést és egy terepbejárással 
egybekötött ankétot tartott. A résztvevők száma 25—50 között változott. Tagjai aktívan 
résztvettek a tavalyi, szegedi Közgyűlésünk szervezésében. A rendezvényeken elhangzott 
előadások témakörei a szénhidrogén-kutatáshoz, természetvédelemhez, környezet
védelemhez, valamint a geotermikus energiakutatáshoz kapcsolódtak. A korábbi évekhez 
képest kevesebb rendezvény oka a munkahelyeken zajló átszervezésekben keresendő. 
Legsikeresebb rendezvényük a Duna—Tisza-köze földtani problémáival foglalkozó, 
kétnapos terepbejárással összekötött ankét volt. Sok érdeklődőt vonzott — elsősorban 
a műemlékvédők soraiból SZABÓ Pál előadása, mely jól szemléltette az inter
diszciplináris rendezvények fontosságát. A Területi Szervezet anyagi helyzete a MOL 
Rt. és a M O L Rt. GKE szervízüzeme szponzorálása jóvoltából stabil. 

A Budapesti Területi Szervezet a beszámolási időszakban 2 előadóülést tartott, 
melyek közül az egyik a befejeződött kubai expedíciós tevékenység összefoglalását adta 
(az Általános Földtani Szakosztállyal és a Magyar Geofizikusok Egyesületével közösen). 
Nagy érdeklődés és részvétel mellett kerültek lebonyolításra a budapesti földrajztanárok 
számára szervezett „kék buszos" túrák, melyet ez évben már a Földrajzi Társasággal 
közösen kívánnak folytatni. 

A Dél-dunántúli Területi Szervezet statisztikai adatait tekintve javulás tapasztalható 
az előző évek tendenciáihoz képest. Nőtt rendezvényeik száma (12) és egyben 
látogatottságuk is (206 fő). Mindez különösen j ó eredmény, ha figyelembe vesszük, 
hogy tagjainak egzisztenciális helyzete tovább romlott az elmúlt évben. Tervezett 
nagyobb rendezvényeik közül elmaradt a triász képződményeket bemutató terepbejárás 
és a neotektonikai ankét, de emellett külön öröm, hogy fokozatosan foglalkoztak a térség 
környezetvédelmi problémáival a MHT-vel, ill. a MKBT-vel tartott közös rendez
vényeken. Évtizedes hagyományuk, hogy az ELTE hallgatói előadóülés keretében 
beszámolnak a mecseki terepgyakorlat eredményéről. Az 1992. évi jelentések előadására 
és bírálatára ez év folyamán kerül sor. Sikertelen volt a kapcsolatfelvétel a pécsi 
Tudományegyetem földrajz tanszékeivel, melynek aktualitását a remélhetően bevezetésre 
kerülő geológia tantárgy adta volna. Novemberben vezetőségi ülésükön megbízták 
három tagtársunkat, hogy készítsen tervezetet a régió földtani adatainak elhelyezési 
lehetőségeiről. Jelenleg több terv foglalkozik a központi adattárolással, ugyanakkor a 
szakemberek szeretnék, ha a régió adatai helyben maradnának. A közeljövőben 
nehézséget fog okozni, hogy a pécsi Technika Házát az egyház vissza fogja kapni. 

Az Észak-magyarországi Területi Szervezet 6 szakülést, 2 klubnapot és 1 terep
bejárást szervezett. Az előadóüléseken a Borsodi Szénbányák területén végzett 
kutatásokról, a borsodi-medence földtani térképezéséről, a paleozoós képződmények 
kutatásairól és a környezetvédelemmel kapcsolatos kutatásokról hangzottak el 
beszámolók. Külön öröm, hogy egy szakülést sikerült egyetemi hallgatók köz
reműködésével megrendezni. A hagyományos éves terepbejárás ezúttal a Rudabányai-
hegységbe vezetett. Sajnálatos, hogy a legfőbb támogatójuk, a Borsodi Szénbányák és 
a KUTFő Kft. felszámolás alatt áll, így a szervezet pénzügyi háttere — a kényszerű 
takarékossági intézkedések ellenére is — bizonytalan. 

A Közép- és Észak-dunántúli Területi Szervezet 1992. márciusában tartotta időközi 
elnök és titkár választó közgyűlését. A szervezet két legfontosabb rendezvénye — a 



308 Földtani Közlöny 123/3 

Bányaföldtani Ankéton kívül — a régióban 1991-ben végzett kutatások beszámolói és 
az Úrkúti mangánérc-kutatás (a felfedezés 75 . évfordulója alkalmából) c. előadássorozat 
volt. 

Tudományos szakosztályok 

A kis taglétszámú (38 fő) Agyagásványtani Szakosztály az év során 4 előadóülést 
tartott, melyek során 24 szerző 10 előadása hangzott el. A szakülések közül egy az 
Ásványtan-Geokémiai Szakosztállyal, egy pedig a Magyar Agrártudományi Egyesület 
Talajtani Társaságának Talajásványtani Szakcsoportjával volt közös rendezés. Az 
előadóülések látogatottsága a szakosztály létszámához és a szokásos látogatottsághoz 
viszonyítva magas volt. Tagjai résztvettek a pozsonyi 12. Agyagásvány Konferencián, 
melyen bemutatott előadásaikat egyik ülésükön idehaza is ismertették. A Kongresszushoz 
kapcsolódóan 33 résztvevővel egy egynapos magyarországi terepbejárás megszer
vezésében és lebonyolításában is közreműködtek. 

Az Általános Földtani Szakosztály programjainak vezérfonalát, immár hagyomá
nyosan a Földtani Intézetben folyó térképezési programok eredményeinek bemutatása 
jelentette. Az előadások látogatottsága 1992-ben jóval alatta maradt a korábbi évekének. 
A Szakosztály által szervezett rendezvények közül a legnagyobb érdeklődést a májusban 
tartott paleokarszt ankét vonzotta. A hozzá kapcsolódó terepbejáráson a résztvevők 
száma várakozáson aluli volt. Az év második felében a szakosztály tevékenységét 
passzivitás jellemezte. Elkészült az Altalános Földtani Szemle 26. füzete, mely pénzügyi 
problémák miatt csak 1993-ban fog megjelenni. 

Az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály az előadások számát és látogatottságát tekintve 
viszonylag eredményes évet zárt. Az átlagos 27 fő részvételével megtartott 9 szakülésen 
— melyek közül egy az Agyagásványtani Szakosztállyal, egy pedig az MTA Környezet
geokémiai Munkabizottságával közös volt — 32 előadás hangzott el. Két előadást neves 
külföldi kutatók tartottak. A rendezvények közül kiemelkedett a miskolci ásványfesztivál 
előtt, a Miskolci Egyetemmel és a Herman Ottó Múzeummal közösen rendezett 
„Magyarországi nemesfémindikációk és érclelőhelyek" c. ankét. Az őszre tévézett „A 
felsőköpeny kőzettana és geokémiája a Pannon-medencében" c. ankét elmaradt. 
Sikeresen alakultak a Szakosztály nemzetközi kapcsolatai. Felvételt nyert az Európai 
Ásványtani Unióba (EMU). Ennek első eredménye, hogy a hazai kutatóhelyek is 
bekerülnek az európai kutatóhelyek adatait közlő EMU kiadványba. 

A Gazdaságföldtani Szakosztály 1992-ben összesen 1 előadást tartott. 
A Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztály 2 előadóülésének témája ez 

évben is az elméleti kutatási eredmények gyakorlati alkalmazási lehetőségének 
bemutatása volt. 

A Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály profiljának megfelelően szélesre 
tárta a kapukat a szakma problémáinak megismertetése céljából. Felvették a kapcsolatot 
a társszervezetek megfelelő szakosztályaival és a határtudományok egy-egy témaköréből 
közös előadóüléseket tartottak. Ezek közül a két legsikeresebb rendezvény: „A szovjet 
laktanyák környezetvédelmi felmérésének tapasztalatai" az MHT-val közösen, és az 
„Archeogeológiai Ankét", amely a földtan kapcsolatát mutatta be a régészettel és a 
történettudománnyal (Régészeti Tásulat, Néprajzi Társaság). 1992 a barlangok éve volt 
a Szakosztálynál, mivel januárban a Mátyáshegyi-barlangot, februárban a felújítás alatt 
állott gellérthegyi Szent Imre-barlangot, míg szeptemberben a Miskolctapolcai-
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tavasbarlangot tekintették meg. Külön előadóülésen mutatták be a Földtani Intézet 
mérnökgeológiai és környezetföldtani kutatásait. Az immár hagyományos külföldi 
tanulmányutat ezúttal Ausztriába szervezte a Szakosztály. Megjelent a Mérnökgeológiai 
Szemle 40. száma. 

Az Őslénytan-Rétegtani Szakosztálynak az elmúlt évben 6 rendezvénye volt az 1991. 
évi 9-hez képest, azonban az előadások száma magasabb volt (35) az előző évihez képest 
(30). Három alkalommal került sor ugyanis különböző OTKA témák bemutatására, 
tematikus ankétok keretében. Míg 1991-ben a neogén képződmények szerepeltek 
nagyobb súllyal, 1992-ben az előadások 47 %-a a mezozoikumhoz, 45 %-a pedig a 
paleogénhez kötődött. Az egyik legsikeresebb rendezvényük, mint mindig, a kétnapos 
terepbejárás volt. Ezúttal a Keleti-Mecsek jura, alsó kréta feltárásait tekintették meg. 
Az ősz folyamán megjelent az Őslénytani Viták 38. száma, 129 oldal terjedelemben. A 
12 publikáció az 199 l -es és 1992-es ankétokon elhangzott előadásokat reprezentálja. 

A Tudománytörténeti Szakosztály hagyományos életmű bemutatásai mellett, résztvett 
a MÁFI által T A S N Á D I K U B A C S K A András születésének 90. évfordulója alkalmából 
rendezett emlékülésén és tagjai közreműködtek a „Magyarok a természettudomány és 
technika történetében — Életrajzi lexikon" földtudományi szócikkeinek megírásában. 
1992-ben megjelent a Tudománytörténeti Évkönyv 13. száma. 

Állandó bizottságok 

A Fegyelmi- és Etikai Bizottságnak 1992-ben sem kellett ülést tartania. Az Ellenőrző 
és Gazdasági Bizottságok részletes beszámolóit az előzőekben hallhatták. 

Az Alapszabály és Ügyrend Bizottság munkája eredményeként reményünk van arra, 
hogy a legfontosabb Ügyrendek (választások lebonyolítása, Közgyűlés, stb.) a Tisztújító 
Közgyűlés előtt megszülessenek. 

A Földtani Közlöny Szerkesztőbizottsága további erőfeszítéseket tett a lemaradás 
pótlására. Nehézségeink változatlanul anyagi természetűek. Most az 1990. 3—4. füzetet 
tarthatják a kezükben, 1992-ben kinyomtattuk az 1992. 1. számát, de ez csak akkor 
kerül postázásra, ha elkészül az 1991. 1—4. füzet is. Remény van arra, hogy ez a szám 
is megjelenik 1—2 hónapon belül. 1993-tól egyértelmű, hogy csak az elsősorban a 
Közlöny kiadására létrehozott „Magyar Földtanért Alapítvány" keretében, illetve anyagi 
lehetőségei függvényében lehet a Közlönyt kiadni. A Társulat egyéb működési 
költségeinek keretében ez nem lehetséges. Legfőbb feladat az Alapítvány pénzügyi 
támogatásának megszerzése. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a MOL Rt-nek, 
az 1 millió forintos anyagi támogatásért, melyet a Földtani Közlöny megjelentetésére 
adott. 

Úgy tűnik, végleg le kell mondanunk az Ifjúsági Bizottságról. Ifjú tagtársaink nem 
kívánnak külön szervezetben működni. Ezt a kívánságukat a későbbiekben az 
Alapszabály módosításával kell megerősíteni. 

A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága elbírálta az 1992. évi utazási támogatásokra 
beérkezett kérelmeket, és felosztotta a KFH által, az észak-erdélyi tanulmányút 
támogatására adott összeget. Ezúton is be kell jelentenem, hogy 1993-ban a Társulatnak 
már nem áll módjában külföldi utazások támogatása. A Bizottság másik fontos feladta 
a MAEGS 8. Konferenciájának szervezése volt (1993. szeptember 19—26.). Nemzetközi 
eseményekhez tartozik, hogy Társulatunkat felvették az European Association of 
Petroleum Geologists-ba és az European Mineralogical Union-ba. 
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Az Oktatási Bizottság elkészítette az alapszintű oktatás geológiai tankönyvét és 
kidolgozta a Földtan, mint közismereti tárgy rehabilitációs programját, mely a 
közeljövőben kerül szaktársadalmi vitára. A tankönyv megjelentetése a nagyszámú és 
nagylelkű adományok ellenére sem biztosított jelenleg. 

Tisztelt Közgyűlés! 

Őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntjük SzÉKYNÉ F u x Vilma tiszteleti tagunkat, 
aki 1993. március 15-e alkalmából, a felsőoktatásban kifejtett kiemelkedő munkás
ságáért, kiváló tudományos tevékenységéért, beleértve a nyersanyagkutatás terén elért 
eredményeit is, valamint a nemzetközi kapcsolatok műveléséért, Széchenyi Díjat kapott. 

Örömmel számolok be arról, hogy a kuvaiti olajkutak oltása, a kitörések elfojtása 
során végzett kiemelkedő munkájukért ILLÉS Miklósnak, B A R N Á T H Zoltánnak és K. 
S Z A B Ó Sándornak a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjét adományozta G Ö N C Z 
Árpád Köztársasági Elnök Úr. 

D U D I C H Endrét a Francia Földtani Társulat alelnökévé választotta, e helyről 
gratulálunk és úgy tekintjük, hogy ez egyben a magyar földtani szakemberek elismerését 
is jelenti. 

Tisztelt Közgyűlés! 

Remélem, 1993 már a döntések éve lesz. Megszületik a Bányatörvény, befejeződik 
az állami földtani intézményrendszer átalakítása, tisztázódnak az egyes szakmai 
szervezetek feladatai. Bízom abban — bár kevés a remény — hogy sok kérdés a szakma 
javára fog eldőlni. Bármi is lesz a végeredmény, egyet biztosan fog szolgálni, azt, hogy 
megszűnik a közel három éve tartó áldatlan állapot, az állandó létbizonytalanság, mely 
az egész szakmára és azon keresztül a Társulatra is kihatott. 

Kérem a Közgyűlést, hogy az elhangzott bizottsági beszámolókat és a Főtitkári 
jelentést megvitatni és elfogadni szíveskedjék! 

Jó szerencsét! 


