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Főtitkári jelentés az 1994. évről 1 

H A L M A I János 

Tisztelt Közgyűlés! 

Az elmúlt évi Tisztújító Közgyűlésen beszámolómat ezzel fejeztem be: "...bí
zom benne, hogy a megalakuló új kormány olyan helyzetet fog teremteni az 
egész tudományos közélet, így Társulatunk és szakmánk számára, melyben 
döntő tevékenységünk a szakma művelése lehet". Az eltelt egy év alatt - kü
lönösen az utóbbi hetek eseményeit vizsgálva - megállapítható volt, hogy ez 
a "helyzetbehozás" nem történt meg, továbbra is várat magára. Az Országgyűlés 
által a társadalmi szervezetek támogatására ez évben szánt 400 millió forint 
rendkívül kevés. Állítom ezt az ország gazdasági helyzetének ismeretében is. 

Különösen komolytalannak tűnik ez az összeg, ha a hivatalosan is bejelentett 
az év első két hónapjára vonatkozó 83 milliárd forintos költségvetési hiánnyal 
hasonlítom össze. Továbbra is várat magára - immáron öt éve - a MTESZ és 
rajta keresztül a tudományos egyesületek vagyonának, elsősorban az ingatlan 
vagyon rendezése. Mint Önök közül talán sokan nem tudják, az általunk is 
használt budapesti és vidéki Technika Házak állami tulajdonban vannak, csak 
a kezelői jogokkal rendelkezik a MTESZ. Erre a vagyonátadásra égető szükség 
lenne, mivel a tulajdonosi vagyongazdálkodás hosszú távon megteremthetné 
a MTESZ keretében működő tudományos egyesületek biztos gazdasági alapját. 
Gazdasági kérdések mellett a már említett "helyzetbehozás"-nál a személyi és 
szakmai feltételrendszer is fontos kérdés. A kormány tervezett létszámcsökken
tései nemcsak az állami intézményi rendszereket, hanem - és számunkra ez az 
egyik legfontosabb kérdés - az oktatást is érinteni fogják. A szakma jövője szem
pontjából e restrikciós intézkedések hatása beláthatatlan. A szakmai feltétel
rendszert vizsgálva továbbra is hiányoznak az átfogó kormányzati koncepciók, 
törvények, általában a jogi keretek, melyekhez kapcsolódva tudományos egye
sületek hosszú távú stratégiájukat igazíthatnák. E szakmai kérdéskörből csak 
egy elemet emelnék ki, ez a szakértői rendszer kérdése. Ma elkeseredett harc 
folyik a szakértői engedélyezés jogának megszerzéséért. E harc három pólusú, 
melyben az államigazgatási szervek (minisztériumok, országos hatáskörű szer
vek), a MTESZ és a kamarák (elsősorban a Mérnöki Kamara) vesz részt. E 
jogosítványok megszerzése kétségtelenül - az erkölcsön kívül - gazdasági elő
nyökkel is járna, azonban az engedélyezési eljárás mögötti igazi tevékenység 
most is háttérbe szorul. Ezen azt értem, hogy sok szakértői engedély mögött 
nincs olyan jogi szabályozás, hogy az adott tevékenységet csak és kizárólag 
valamilyen képesítés, minősítés (a szakértői engedély lehetne ilyen) birtokában 

1 Elhangzott az MFT 140. rendes közgyűlésén 
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lehet végezni. Csak saját szakmánkat hozom fel példaként. Ma az országban 
földtani kutatást vagy bármely egyéb kutatást, mely a földtant érinti bárki, 
bármilyen gazdálkodó szervezet végezhet. Ez kétségtelenül a nyitott piacgaz
daság felé mutat, de Magyarország e tekintetben még átalakulónak tekinthető, 
és így erre fokozottabban oda kellene figyelni. E nyitott lehetőség nagyon sok 
esetben rendkívül alacsony szakmai színvonalú munkákat eredményez. Az ala
csony szakmai színvonal még önmagában nem lenne baj, de ma minden, a 
földtant érintő tevékenység (csak példaként említeném a településfejlesztést, 
hulladék-elhelyezést, racionális ásványvagyon gazdálkodást, stb.) a jövő nem
zedékének, gyerekeinknek, unokáinknak életkörülményeit, életterét szabályoz
za, tehát nem mehetünk el mellette szó nélkül, nem intézhetjük el a nyitott 
piacgazdaságra hivatkozva. Ezen negatív tendenciák ellen az állami földtani 
intézményrendszeren belül egy szűk, mintegy 40 fős "csapat" próbál meg a 
szerény, szakhatóságokat megillető jogi keretek között küzdeni. Azonban lát
szik, hogy ezek a lehetőségek kevesek, átfogóbb jogi szabályozások kellenének. 
Most már az elmúlt egy-két év tapasztalatai, átszervezés óta eltelt idő mutatja, 
hogy szükség lenne visszaállítani a földtani intézményrendszer hatósági jog
körét, meg kellene születni a földtani adatok kötelező beszolgáltatásáról szóló 
kormányrendeletnek, a nyitott piacgazdasági szemlélettel megszületett adatvé
delmi törvény kereteit, a valósághoz kellene igazítani. Ezen megállapítások kü
lönösen igazak akkor, ha áttekintjük 1994. évi tevékenységünket, melyben az 
úgynevezett piacgazdaság szereplőinek produktumai - egy-két kivételtől elte
kintve - nem jelentek meg fórumainkon. A miértre kíséreltem meg egy rövid 
választ. Én úgy vélem, hogy a jövő a nyitott és nem a zárt információké, in
formációs rendszereké lesz. 

Tisztelt Közgyűlés! 

Minden negatív külső és belső körülmény ellenére - és különösen ha azok 
hatásaihoz viszonyítom - eredményes évet zárt társulatunk. 

Ezt a területi szervezetek és szakosztályok munkája mellett a Magyar Geo
fizikusok Egyesületével közösen rendezett vándorgyűlésünk, a Német Paleon
tológiái Társulat 64. ülésének megrendezése, a VI. Földtani Természetvédelmi 
Nap, A Nap Napja c. központi rendezvényeink sikere is igazolja. Nem szorosan 
társulati, de a szakma egyik legfontosabb eseménye volt a Magyar Állami Föld
tani Intézet 125. éves jubileumának rendezvény sorozata. 

Örvendetes, hogy hosszú idő után - ha minimális mértékben is - de emel
kedett taglétszámunk. A beszámolási időszakban taglétszámunk 1051 fő, mely
ből aktív tag 597 fő, nyugdíjas 197 fő, diák 108 fő, regisztrált tag 136. Tiszteleti 
tagjaink száma pedig 13. Sajnálatos, de ezen idő alatt is több tagunktól váltunk 
meg örökre. Az elmúlt közgyűlés óta elhunyt: E - E S E Vilmos, C Z A G Á N Y Józsefné, 
F Ü L Ö P József, G O D A Lajos, J E K K E L István, R Ó Z S A V Ö L G Y I János, S Z A B Ó Péter, Tó-
K O D Y András, TÓTH István és T Ö R Ö K Endre tagtársunk. Kérem, hogy emlékünk
nek egy rövid felállással adózzunk. 



HALMAI }.: Főtitkári jelentés az 1994. évről 135 

Tisztelt Közgyűlés! 

Gazdasági helyzetünkről rövidesen részletes beszámolót fognak hallani, 
azonban engedjék meg, hogy fő támogatóinknak, elsősorban a MOL Rt-nek és 
a TELEGEO Kitinek, Tudományos Fejlődésünkért Alapítványnak és vala
mennyi, a tagdíjon felül támogató tagunknak, jogi tagjainknak e helyről mon
dok köszönetet. Egyúttal bejelentem, hogy az Elnökség döntése értelmében a 
tagdíj 1995-től változik. Tagdíj rendes tag esetében 500,- Ft-ról 800,- Ft-ra, nyug
díjas és diák esetében 100,- Ft-ról 300,- Ft-ra, a regisztrált tagok esetében 100,-
Ft-ról 400,- Ft-ra emelkedik. 

Területi Szervezetek 

Az Alföldi Területi Szervezet ez év során négy rendezvényt tartott, melyek 
közül kiemelkedett a területi szervezet jövőjét elemző klubnapok és a külföldi 
előadóval rendezett előadóülés. Hosszú évek vajúdásai után úgy tűnik, hogy 
magára talált a Budapesti Területi Szervezet. Tizenként rendezvény közel 300 fős 
látogatottsága bizonyítja sikeres témaválasztásaikat (medence analízis, Budai
hegység, Bükk hegységi térképezés, a földtani térképezés jövője), a klubnapok 
bevezetését. Ugyanilyen pozitív irányú változás tapasztalható a Dél-dunántúli 
Területi Szervezet működésében. Ismét megrendezésre került az ELTE geológus 
hallgatók terepgyakorlati beszámolója. Terepbejárások, előadóülések mellett két 
kiemelkedő rendezvényük "Az uránbányászat rekultivációs munkái"-t és "Az 
átalakuló szénhidrogén-kutatás helyzete"-t bemutató volt. Ez utóbbi kettő több, 
mint 200 fő résztvevőt vonzott. Az Észak-magyarországi Területi Szervezet nyolc 
előadóülése az alkalmazott földtan és a bányászati témaköröket ölelték fel. A 
térség vízbeszerzési kérdéseivel foglalkozó - immár hagyományosan - a Bor
sodi Műszaki Hetek rendezvénysorozatában került megrendezésre. A Közép- és 
Észak-dunántúli Területi Szervezet új vezetősége hat rendezvényt tervezett 1994-
re, melyből kettő terepbejárás volt. A korábbi gyakorlattal szakítva az alapku
tatás és az ásványi nyersanyagkutatás túlsúlyát csökkentve igyekeztek nagyobb 
teret biztosítani a környezetföldtani, mérnökföldtani problémáknak. Általános
ságban elmondható a területi szervezetekről, hogy tevékenységük, aktivitásuk, 
különösen - és ez rendkívül érdekes - a komoly gondokkal küzdő térségekben 
fokozódik, fejlődik, javul. Bizonyos hangsúlyeltolódás is tapasztalható az akti
vitásban a szakosztályoktól a területi szervezetek felé. Rendezvényeiket leg
többször - az élet igényelte formában - társegyesületekkel a térségben dolgozó 
szervezetekkel közösen rendezték meg. 

Tudományos szakosztályok 

Az elmúlt egy év során az Agyagásványtani Szakosztály összesen két előadó
ülést tartott, egyiket az Ásványtani Geokémiai Szakosztállyal közösen. Megál
lapítható, hogy az 1991-1994. közötti időszak negatív tendenciája tovább tart, 
talán még erősödik is. A régebben oly aktív szakosztály munkájában bekövet-
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kezett visszaesés csak részben vezethető vissza a laboratóriumi vizsgálatok 
csökkenésére. Tevékenységük aktivitáscsökkenése, különösen akkor nem iga
zolható szakmailag, ha a ma oly népszerű, sokszor emlegetett környezetföldtani 
vizsgálatokat, kutatásokat vesszük górcső alá. Ezeknek csak egy példáját em
líteném meg. Ma egy korszerű hulladék-lerakó tervezése nem nélkülözheti, nél
külözhetné a célorientált, alapozó, de egyúttal gyakorlati következtetésekre, 
műszaki megoldásokra inspiráló agyagásványtani kutatásokat, kutatási prog
ramokat. Az Általános Földtani Szakosztály rendezvényeit - immár hagyományo
san - térképezési, tektonikai, regionális földtani és szedimentológiai kutatási 
eredmények bemutatása jellemezte. Sikeresnek ítélhető a 15. Szedimentológiai 
Konferencia magyar anyagainak bemutatása, ugyanakkor a "Földtani Barango
lások" c. programjuk nem hozta meg a várt eredményt, az érdeklődést. Ezen 
valószínűleg a hely, időpont változtatásával segíteni lehet. Az Ásványtan-Geo-
kémai Szakosztály előadóüléseinek száma alacsony volt (5), de viszonylag sok 
előadással (27), melyek közül kettőt külföldi előadók tartottak. A résztvevők 
száma - ami már többször, más szakosztályoknál is bebizonyosodott - a tema
tikus rendezvényeken a legtöbb. A szakosztály kiemelkedő vállalkozása volt a 
S Z A B Ó József emlékülés, valamint a pisai IMA Kongresszus magyar részvéte
lének a koordinálása. A szakosztály aktívan vesz részt a Nemzetközi Ásványtani 
Asszociáció és az Európai Ásványtani Unió munkájában. Sajnálatos tény, de 
Társulatunk a szervezetek tagdíján kívül a tagság aktív munkáját a nemzetközi 
szervezetekben anyagilag nem tudja támogatni. A Gazdaságfóldtani Szakosztály 
feladatainak újrafogalmazása napirenden van, valószínűsíthetően még ez év 
első felében a Választmány napirendjére kerül. A Geomatematikai és Számítás
technikai Szakosztály az Alföldi Területi Szervezettel a hagyományos Geomate
matikai Ankétot nem tudta megrendezni, az elmaradás okai mélyebb elemzést 
igényelnek, nem elsősorban a szervezők hibája volt. Örömteli tény viszont, hogy 
az 1993-as Ankét előadásait összefoglaló füzet megjelent. A Mérnökgeológiai és 
Környezetföldtani Szakosztály rendezvényeinek szervezése nem teljesen volt si
keres és átütő. Az alacsony részvétel mellett zajló, bár színvonalas beszámolók 
nem jelentenek ösztönzést a tagság, elsősorban a fiatal korosztály számára. A 
beszámolási időszakban két rövidebb - elsősorban a nyugdíjasok által kedvelt 
- erdélyi utazásukat tartották meg. Legaktívabb tevékenységgel az őslénytani 
Rétegtani Szakosztály büszkélkedhet. Ez igaz akkor is, ha figyelembe vesszük, 
hogy a Német Paleontológiái Társaság 64. ülésének szervezése jórészt a szak
osztály tagjaira hárult. E nemzetközi rendezvény mellett sikeres volt az MTA 
Paleontológiái Tudományos Bizottsággal közösen tartott előadóülés sorozat, a 
Gerinces Paleontológiái Ankét, valamint a hagyományos éves terepbejárás. A 
Tudománytörténeti Szakosztály tevékenységét S Z A B Ó József, H O R U S I T Z K Y Henrik, 
B A L O G H Ernő, P A P P Ferenc, G E S C H E L Sándor és M E L C Z E R Gusztáv életművét 
méltató előadóülései mutatják. Sajnos, hogy a hosszú évek óta aktív magyar 
részvétel és a hozzákapcsolódó publikáció sem volt biztosítható az INHIGEO 
1994. évi Szimpóziumán, melyet Ausztráliában tartottak. 
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Állandó Bizottságok 

Az elmúlt évi Tisztújító Közgyűlés óta Bizottságaink újjáalakultak jórészt szemé
lyi összetételükben is megújultak. A Földtani Közlöny Szerkesztő Bizottsága - az El
nökség egyetértésével - koncepcionális kérdésben döntött. A ma már kevés publi
kálási lehetőségek jobb koordinálása érdekében 1995-től a Közlönyt az Acta Geo-
logica-val egyeztetett rendszerben fogja megjelentetni. Bejelentem, hogy a 123. 
évfolyam, tehát az 1993-as év 1, 2, 3, 4-es, valamint az 1994. évi 1, 2, 3. Közlöny 
számai megjelentek, míg az 1994. 4. sz. nyomdában van, ezek még mind a régi 
Szerkesztő Bizottság gondozásában. Ez bizonyítja talán, hogy a közel három évvel 
ezelőtti két és fél éves késést reményeink szerint ez évben már fél évre le lehet 
csökkenteni. Mivel a szakosztályi lapok megjelentetésére hosszú távon nincsen 
lehetőségünk, ezért az ott megjelentetésre tervezett cikkeket, tanulmányokat a 
Földtani Közlönyben kell megjelentetni. A Programfüzet úgy vélem megfelelő in
formációforrásul használható valamennyi tagunk számára. A Nemzetközi Kapcsola
tok Bizottságának tevékenységét jó részt az anyagiak hiánya szabta meg. Fő tevé
kenysége - elsősorban DUDICH Endre elnökön keresztül - az Európai Földtani 
Társulatok Asszociációjának soros elnöki feladatai ellátására szorítkozott. Azon
ban úgy vélem, hogy az anyagiak hiánya csak az egyik ok. A mai átalakult világban 
szükséges lenne a magyar geológia nemzetközi szervezetekben való részvételével 
a nemzetközi kapcsolatokat valamilyen módon koordinálni. Ezt célozza az első 
félévre e témakörben szervezendő vitafórumunk. Az Oktatási Bizottság az elmúlt 
ciklus alatt elkészült tankönyvek megjelentetésében és a Földtan, mint tantárgy 
elismertetésében nem tudott előbbre lépni. Az oktatás - úgy tűnik - kérdései ma 
inkább politikaiak, mint szakmaiak. Ilyen körülmények között a továbblépés szinte 
lehetetlen. Ugyanakkor a minősítési rendszerrel kapcsolatos tájékoztatások fontos 
feladatokat fognak képezni. 

Tisztelt Közgyűlés! 

A sokszor talán borúlátó, de nem pesszimista hangok után felüdülést jelent 
a kitüntetettek köszöntése. Az alapítás óta minden évben, így ezúttal is kö
szönthetünk Széchenyi Díjast sorainkban. Engedjék meg, hogy valamennyiünk 
nevében őszinte tisztelettel köszöntsem BALOGH Kálmán tiszteleti tagunkat, akit 
a miniszterelnök előterjesztésére GÖNCZ Árpád köztársasági elnök úr 1995. már
cius 15-e alkalmával Széchenyi Díjjal tüntetett ki. Ezúttal e helyről is jobbulást 
és mielőbbi felépülést kívánok. 

Tisztelt Közgyűlés! 

Társulatunk 1995. évi munkatervét két héttel ezelőtt véglegesítette a kibővített 
Elnökségi Ülés. A gazdag programokból csak a június hónapra tervezett Bala
toni Vándorgyűlést és a november hónapban sorra kerülő Környezet=Érték 
Alkalmazott Földtani Konferenciát emelném ki. Az év során folytatódni fog az 
Alapszabály módosítás, befejeződik az emlékérmek felülvizsgálata. Gazdasági 
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téren a legfőbb feladatunknak a jogi tagok toborzását és a Magyar Földtanért 
Alapítvány biztos pénzügyi alapjainak megteremtését tekintjük. E közös fel
adatainkhoz kérem valamennyiük támogatását. 

Jó szerencsét! 

H A L M A I János 

Jelentés a Magyarhoni Földtani Társulat 
1994-1996. évi működéséről 1 

A működési jelentést összeállította 

H A L M A I János 

(a Területi Szervezetek, Tudományos Szakosztályok, Állandó Bizottságok és a Titkárság jelentései 
alapján) valamint BREZSNYÁNSZKY Károly társelnök, a Gazdasági Bizottság elnöke, GÁLOS Miklós, az 
Ellenőrző Bizottság elnöke 

Bevezetés 

Az 1994. évi tiszújítás óta eltelt három év legfontosabb eredménye, hogy a 
Társulat működési feltételeit sikerült stabilizálni. Ma elmondható, hogy a tá
mogatóknak, jogi tagoknak és a sikeresen megválasztott és megrendezett nagy
rendezvényeknek köszönhetően az alapvető működési feltételek biztosítottak. 
Ezért köszönet illeti mindazokat akik támogatásukkal és áldozatos munkájuk
kal azt lehetővé tették. Legjelentősebb támogatóink voltak: MOL Rt., TELEGEO 
Kft. OMFB, Magyar Földtanért Alapítvány, MTA, Tudományos Fejlődésünkért 
Alapítvány, Országgyűlés, Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítvány, 
MTESZ, MÁFI, MKM. 

A beszámolási időszakban több olyan törvény (környezetvédelmi, termé
szetvédelmi, vízügyi, kamarai stb.) született meg, melyek szakmánk működését 
hosszú távon meghatározzák. A bennük rejlő lehetőségek kiaknázása rajtunk 
is múlik. 

A tevékenységünknek meghatározó elemei lettek az ankétok, több szakterü
letet összefogó nagyrendezvények és a nemzetközi konferenciák. Kétségtelen 
tény, hogy e meghatározó formák (egyben komoly bevételi források) mellett a 
Társulat kevesebb figyelmet fordított a szakosztályok és a területi szervezetek 
működésére. E két pillér összhangjának megteremtése a következő tisztikar 
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