
 

L. Simon László 

miniszteri biztos részére 

Tisztelt Miniszteri Biztos Úr! 

 

Hazánk egyik legrégebbi tudományos egyesülete, a Magyarhoni Földtani Társulat már az 1960-as 
években felismerte annak a fontosságát, amely Magyarország Kormányának jelenleg a célja a Magyar 
Természettudományi Múzeum költöztetésével: a „vidék” tudományos felzárkóztatása és az 
esélyegyenlőség biztosítása. Ezt a célt a Társulat a területi szervezeteinek megalakításával valósította 
meg, amelyek működése felpezsdítette az ország egész területén a földtudományos közéletet, előadó 
ülések, terepi konferenciák, egyetemi együttműködések sora indult el és virágzik mind a mai napig. 

A Magyar Természettudományi Múzeum hálózatának kialakítása a zirci és gyöngyösi filiálé 
múzeumok egységbe szervezésével megkezdődött, ám ez nem fedi le az ország egészét. Üdvözöljük 
azt az elképzelést, hogy hazánk valamennyi régiójának központjában legyen olyan 
természettudományos célú, oktatási, közművelődési és muzeális tér, amely otthonul szolgálhat az 
állandó és vándorkiállításoknak, és helyben teremt munkahelyet a helyi szakemberek, 
múzeumpedagógusok, valamint a kutatók számára. Ez növeli az esélyegyenlőséget, segíti a helyi köz- 
és felsőfokú oktatást, továbbá lehetőséget nyújt az élethosszig tartó tanulásra azokban a térségekben is, 
ahol e téren nagyon szűkösek a lehetőségek. Ezt a rendkívül fontos célt azonban egyáltalán nem 
szolgálja a Magyar Természettudományi Múzeum központjának és teljes gyűjteményi anyagának az 
elköltöztetése. Az ezzel járó objektív kockázati tényezőkre számos szakmai szervezet felhívta már a 
figyelmet. Ez a terv a jelen formájában veszélyezteti azt a tudásbázist is, amit a szakértő 
muzeológusok közössége jelent. Ezeket a kutatókat elhivatottságuk, szakterületük iránti szenvedélyük 
tartotta és tartja részben még most is a Magyar Természettudományi Múzeum kötelékében. Nélkülük 
nincs valódi továbbadható érték. Iskolateremtő munkájuk révén tud fiatalokkal bővülni egy-egy 
szakterület, tőlük lehet megtanulni a gyűjteménykezelés alapjait, az ő nemzetközi kapcsolati tőkéjük 
segít megoldani a napról-napra felmerülő tudományos kérdéseket. Megfelelő személyi feltételek, azaz 
a gyűjteményt gondozó és abban kutató szakemberek nélkül a felbecsülhetetlen értékű gyűjteményi 
anyag tudományos, illetve eszmei értéke gyorsan és jelentősen lecsökken. A gyűjteményi anyag 
kikerül a nemzetközi tudományos vérkeringésből, megszűnik a folyamatos tudományos revízió, így 
annak a lehetősége is, hogy korszerű ismereteket közvetíthessen a legtágabb értelemben vett 
társadalom számára. A Magyarhoni Földtani Társulat álláspontja szerint a mindenkori múzeumvezetés 
és a döntéshozók közös felelőssége a gyűjtemény és az ott dolgozó személyzet, elsősorban a kutatók 
és preparátorok integritásának megőrzése. 

A támogatandó alternatíva véleményünk szerint egy országos természettudományos múzeumi hálózat 
kialakítása, amelynek központi szervezete a Magyar Természettudományi Múzeum lenne, budapesti, 
fővárosi székhellyel. A közhasznú és közcélú szervezetként működő Magyarhoni Földtani Társulat 
örömmel bocsájtja a regionális szervezeti hálózat felállítása és fenntartása során szerzett 55 évnyi 
tapasztalatát a mindenkori döntéshozók rendelkezésére, és kész részt venni a döntéshozói folyamat 
szakértői támogatásában. 
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