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A Központi Földtani Hivatal nemzetközi kapcsolatai
írta: Morvái Gusztáv

M inden szakm ában a jó elm életi alapok, a 
kellő gyakorlat, a továbbképzési és az összeha
sonlítási lehetőség az, amely a színvonalat meg
határozza. A nemzetközi tapasztalatok — a szak- 
irodalomból m eríte tt ism ereteken kívül — a 
külföldi egyetem eken végzett tanulm ányok, a 
külföldi földtani m unkában való részvétel, a 
külföldi ösztöndíjak m egpályázása és külföldi 
tanulm ányutak révén ju tnak  a szakember b ir
tokába.

A nemzetközi tapasztalatok szerzésének 
ezeket a változatait m űszaki-tudományos együtt
működés (MTE) néven foglalja össze a m agyar 
szóhasználat, lehetőséget pedig az országok kö
zötti (kétoldalú) korm ányszintű megállapodások 
nyújtanak. Az ötvenes években a M TE-nek csak 
ezt a lehetséges form áját ism ertük. A hatvanas 
évek elejétől a MTE szervezésében fokozatos 
decentralizálódás m ent végbe a kül- és belpoli
tikai, valam int gazdasági változások következté
ben.

Az Országos Földtani Főigazgatóság a maga 
idejében a csehszlovák és lengyel, m ajd a de
m okratikus ném et társintézm ényekkel lépett 
közvetlen kapcsolatba.

A Központi Földtani H ivatal ezt a kapcso
latot szovjet, jugoszláv, osztrák, mongol, és 
bulgár relációkkal bővítette. Ez évtől lehetőség 
látszik a kapcsolatok kiterjesztésére a rom án és 
francia társintézm ények felé is. A partnerek és 
a m agyar fél igényei néha egyezők, de sokszor 
jelentősen el is térnek  az országok eltérő föld
tani adottságai és eltérő eredm ényei m iatt. Az 
országok többsége nálunk a szénhidrogén, 
bauxit, term álvízkutatást, vagy a geofizikai m ű
szerfejlesztést kívánja tanulm ányozni, mi viszont 
a mérnökgeológia, ércgeofizika, gépi adatfeldol
gozás vagy anyagvizsgálat általuk kifejlesztett 
m ódszereit szeretnénk elsajátítani külföldön.

A nemzetközi kapcsolatok elm élyítését a 
szakemberek tájékozottságán és célirányos ér
deklődésén kívül az idő és a pénz kérdése is 
jelentősen behatárolja. Az intézetek, vállalatok 
hazai és külföldi feladatai ritkán  teszik lehetővé 
éppen annak a szakem bernek a rövidebb-hosz- 
szabb időre történő kiszakítását a munkából, 
akinek éppen a legnagyobb szüksége lenne a 
külföldi tapasztalatok szerzésére. A külföldi 
utak finanszírozásának jelenlegi rendszere pe
dig az intézeti, vállalati vezetést ösztönzi a leg
kevésbé külföldi tanulm ányutak kezdeményezé
sére. Két ném et és egy szovjet hosszúlejáratú ta 
nulm ányút óta ezért nem utazott ki területünkről 
senki hosszabb időre szocialista országokba. Nem 
titkolható ok term észetesen a megfelelő nyelv
tudás hiánya sem, bár ebben a kérdésben az

utóbbi években jelentős javulás mutatkozik. 
Nyugati kapcsolatainknál a helyzet pont fordí
tott. I tt  a rövidebb utakhoz alig rendelkezünk 
pénzügyi forrással és ezért sajnos a nemzetközi 
rendezvényeken való részvételek korlátozott 
biztosítása m ellett rövid tanulm ányútra m ár 
nem fu tja  erőnkből, az államközi m egállapodá
sok, ösztöndíjas cserék ugyanakkor — megfelelő 
tém a esetén -— akár évi 5—8 többhónapos 
tanulm ányútra is lehetőséget nyújtanak. Az el
m últ hét évben m egvalósított 23 hosszúlejáratú 
tanulm ányút országonkénti megoszlását az aláb
bi táblázat szem lélteti:

1. sz. táblázat

A  hosszúlejáratú ösztöndíjak megoszlása évenként 
és országonként

SzU NDK A u sz tria F ran c iao . Olaszo. A nglia  In d ia  Finno.

1965 i
1966 i
1967 i
1968 1 2 2
1969 4 2
1970 3 2 1
1971 1 1 1

Ossz. 1 2 7 6 3 2 1 1

Az elm ondottakból látható, hogy a KFH 
nemzetközi kapcsolatai — az évente m egtartott 
közvetlen MTE tárgyalások adta hivatalos ál
lamközi érintkezés keretein tú l — elsősorban 
a nemzetközi szakmai tapasztalatok megszerzé
sére irányultak. Részben ezt a célt szolgálja a 
KGST Földtani Állandó Bizottság keretében 
folyó tevékenység is. A KGST Titkárság Föld
tan i osztályának irányításával 1963 óta folyó 
m unka a Bizottság éves m unkaterveiben, illetve 
ötéves m űszaki-tudományos terveiben ju t kife
jezésre. A tém ákat a tervekbe a KGST Végre
hajtó Bizottsága, az iparági állandó bizottságok, 
vagy az országok m aguk javasolják. Évente 
30—35 tém a szerepel a KGST Földtani Állandó 
Bizottság m unkatervében. A m agyar intézmé
nyek a tém ák jelentős részében vállalnak közre
működést, elkészítik a tém a magyarországi 
helyzetét bem utató tanulm ányokat, vélem énye
zik az összesítő anyagokat és résztvesznek a 
szakértői, m unkabizottsági üléseken, szeminá
riumokon. Ezek a rendezvények kitűnő lehető
séget biztosítanak az adott tém a színvonalának 
megítélésére a szocialista országokban és sze
mélyi-szakmai kapcsolatok kiépítésére.
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KÜLFÖLDÖN VÉGZETT FÖLDTANI TEVÉKENYSÉG

Földtani kutatócsoport do/gozott (ik)

ENSZ vagy TESCO szakértő dolgozott (ik)

Jószolgálati vagy kereskedelm i tárgyalások folytak



A m agyar fél részvételét a Központi Föld
tani H ivatal elnöke által vezetett Földtani Ál
landó M agyar Korm ánybizottság irányítja. A 
KGST XXIII. ülésszakának határozata alapján 
kidolgozott „Komplex program ” a gazdasági 
integráció előmozdítását szolgáló tevékenységet 
a tudom ányos-m ódszertani tém ák elé helyezte. 
Az országok ásványi nyersanyagszükségletéből 
kiindulva a figyelem a fejlődő országokból tö r
ténő kielégítés lehetőségeinek felm érése felé 
fordult. A „Komplex program ” előkészítése so
rán számos terü leten  m egvizsgálta a bizottság a 
szocialista országok kutatási tevékenységének, 
módszereinek, geofizikai m űszereinek és fúrás
technikai felszereltségének színvonalát a fejlett 
tőkés országokhoz képest és az így nyert meg
állapítások alapján határozta meg a következő 
időszak legfontosabb feladatait. A KGST XXV. 
ülésszak által kibocsátott dokum entum  ilyen 
alapokra épült.

Mind a KGST, mind az MTE feladatok 
megoldásának egyre gyakrabban alkalmazott 
form ája az országok közötti két és többoldalú 
együttműködés, m elynek m egnyilvánulásai szak
területünkön :

2. sz. táblázat
Földtani kutatócsoport dolgozott(ik)
1. K ína a. G uinea 5. Irak
2. Mongólia 4. L ibanon 6. K uba

ENSZ- vagy TESC O -szakértők dolgoztakfik)
1. G uinea 6. Kongó
2. M ali 7. Burundi
3. G hana 8. Tanzánia
4. N igéria 9. Szudán
5. E lefántcsontpart

10. India
11. Kuba
12. B rit Guyana
13. Peru

Jószolgálati vagy kereskedelm i tárgyalások folytak  
földtani, vízföldtani, geofizikai, m élyfúrási szakem be
reink bevonásával
1. Jugoszlávia
2. Görögország
3. Ciprus
4. Törökország
5. Szíria
6. L ibanon
7. Irak
8. Irán
9. India

10. V ietnam

11. M arokkó
12. Algír
13. Tunisz
14. L íbia
15. EAK
16. Szudán
17. Zam bia
18. Nigéria
19. G hana

20. G uinea
21. F. Vota
22. M auritánia
23. K anada
24. Kuba
25. Chile
26. Peru
27. Brazília
28. Bolívia

— a m űszaki-tudományos feladatok közös 
kidolgozása (szovjet, bulgár reláció),

— a határm enti adatcsere és mérések 
(szlovák, jugoszláv, román reláció),

— a közös m űszerfejlesztés (német, szovjet 
reláció).

A Központi Földtani H ivatal megalakulása 
óta számos kísérletet te tt az im port ásványi 
nyersanyagoknak m agyar földtani—bányászati 
közreműködéssel történő biztosítására és föld
tan i—geofizikai bérm unka végzésére külföldön. 
Ilyen irányú törekvését a Korm ány Nemzetközi 
Gazdasági Kapcsolatok Bizottsága a mongóliai 
kutatások finanszírozásával m ár korábban is tá 
mogatta, 1970. szeptem beri határozatával pedig a 
fejlődő országok irányában is egyetértőleg vette 
tudomásul. A külképviseleti és külkereskedelm i 
szervekkel egyre erősödő kapcsolat bizonyára 
előbb-utóbb meghozza gyümölcsét és az Orszá
gos Földtani Főigazgatóság, illetve Központi 
Földtani H ivatal kínai, mongóliai, guineai, ku
bai, az Országos Földtani Kutató és Fúró Válla
lat libanoni, és az Országos Kőolaj- és Gázipari 
Tröszt iraki m unkáit további külföldi kutatások 
fogják követni.

Nem lehet szó nélkül hagyni szakértőink 
egyéni, vagy csoportos tevékenységét az ENSZ, 
vagy a TESCO szervezésében. Ők 13 fejlődő 
ország terü letén  szereztek elévülhetetlen érde
meket a m agyar földtan hírnevének (2. sz. táb 
lázat).

Sajnos, nincs mód e helyen felsorolni név 
szerint azokat a földtani—bányászati szakembe
reket, akik az elm últ években kölönböző jószol
gálati, külkereskedelm i stb. delegációk tagjaként 
28 országot kerestek fel. Ism ereteikkel a ma
gyar földtan tapasztalatai is bővültek, fárad
ságos m unkájuk előbb-utóbb eredm ényre vezet.

A földtani és külkereskedelm i szervek kap
csolatát a 3. és 4. sz. táblázat, expedícióink és 
szakértőink tevékenységi terü leté t a térkép- 
m elléklet m utatja.

3. sz. táblázat

TESCO NIKEX CHEMOLIMPEX GEOMINCO

KFH MÁFI + + — +
ELGI + + — +

NIM OKGT + — + —
MÁT + — + +
EMSZ + — — —
OFKFV + + — +

OHV VIFUV — + — —
ÉVM FTV + — — —

A táblázatból is látható, hogy a szellemi ex
portot szervező TESCO m ellett a GEOMINCO 
és a NIKEX azonos súllyal, de a CHEMO- 
KOMPLEX is jelentős m értékben vesz részt a 
külföldi földtani bérm unka és ásványi nyers
anyagkutatás bonyolításában.
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4. sz. táblázat
A z 1971/1972. évi kü lkereskedelm i jellegű földtani tevékenység területei

A m unka Kivitelező Lebonyolító
intézm ényjellege helye

földtani térképezés Mongólia MÁFI NIKEX
földtani térképezés Kuba MÁFI MTA
vízkutatás Mongólia ELGI NIKEX
vízkutatás Jugoszlávia VIKUV NIKEX
talajm echanikai fúrás Libanon OFKFV NIKEX
olajkutatás Irak OKGT CHEMOKOMPLEX
érckutatás Mongólia ELGI NIKEX
érckutatás Mongólia ELGI GEOMINCO
érckutatás Mongólia ADUTERV GEOMINCO
érckutatás Mongólia OFKFV GEOMINCO
bauxitkutatás Vietnam MÁT CHEMOKOMPLEX

A Központi Földtani Hivatal nemzetközi 
rendezvényeken való képviseletét az MTA Föld
tani és Geofizikai Nemzeti Bizottságaival, a Ma
gyarhoni Földtani Társulattal, a M agyar Geo
fizikusok Egyesületével, valam int a társhatósá
gokkal (NIM, OVH, ÉVM, Műv. Min.) egyezteti.

A Nemzetközi Földtani Kongresszus köz
ponti rendezvényein (5. sz. táblázat) kívül több 
bizottság (jura, neogén, m ikropaleontológiai stb.) 
üléseire sikerült képviselőinket elküldeni.

5. sz. táblázat

A kongresszus
m agyar résztvevőinek száma

éve helye összesen ebből KFH (111. elődjei)
képviselet

1948 London 1 1
1956 Mexikó 3 1
1960 Koppenhága 6 2
1964 Delhi 3 1
1968 P rága 55 10

— nemzetközi összehasonlító gyűjtem ények 
létrehozását,

— a különféle specialisták számának és 
választékának növelését hazai intézmé
nyeinkben és külföldi szakértőink köré
ben,

— hosszúlejáratú tanulm ány úti lehetőség 
bővítését,

— a külföldi szakértők szakmai és nyelvi 
felkészítésére tanfolyamok, egyetemi 
továbbképzési stb. lehetőségek meg
terem tését,

— nemzetközi kádertartalékok képzését,
— a közös határm enti vizsgálatok folytatá

sát,
— intézm ények közötti együttműködést és 

m unkam egosztást anyagvizsgálat, m ű
szerfejlesztés stb. vonalán.

Mindez a szakmai ism eretek és az infor
mációszerzési lehetőség bővüléséhez, a hazai 
eredm ények nemzetközi propagálásához, a szak
mai-személyi és gazdasági kapcsolatok fejleszté
séhez és új hazai eredm ények eléréséhez is 
vezet,

Közreműködést vállaltunk a K árpát Balkán 
Geológiai Asszociáció bizottságainak (rétegtani, 
üledékföldtani, tektonikai, vízföldtani stb.) 
m unkájában is. Az INQA ülésein is részt vesz 
képviselőnk. Geofizikai nemzetközi szervek kö
zül az UGGI-val, az Európai Geofizikusok Egye
sületével és a KAPG-val van inztenzív kap
csolatunk.

A Központi Földtani H ivatal a nemzetközi 
m unka hatékonyságának növelésére különösen 
fontosnak tartja :

— a tanulm ányutakat jobban igazítani a 
tervekhez, különösen a hosszúlejáratú 
tervekhez,

— tanulm ányúti jelentések és KGST anya
gok közkinccsé tételét,

— szakmai propaganda anyagok számának, 
minőségének és terjesztési körének bő
vítését,

MEaCAYHAPOHHblE CBR3M IfEHTPAJlBHOrO 
rE O Jio rH H E C K o ro  y o p a e j ie h m b  b e h e p h h

Mopeau r'ycmae

Abtop noKa3biBaeT pa3BHTne HayHHO-TexHiroecKOH pen- 
TeabHOCTH IfeHTpaJibHoró reojiorm ecicoro YnpaBJicmM BHP. 
YcTaHaBJiHBaeT, hto YnpaBjiemie h erő HccneflOBaTenbCKHe hhc- 
THTyTbi Teciro ncasairbi cootneTCTByiolummh opranaMH Bcex co- 
unaJiHCTn«iecKHX CTpaH, a coTpyflHmecTBO /ipyrm w  CTpaHaMH 
Taxace xopomo pa3fiHBaeTCH. ÜOflpoŐHO paccKa3WBaeT o mho- 
rocTopoHHbix 4>opMax coTpy/vimecTBa no jihhhh C 3B  h o ho- 
bmx reoJiorHHecKHx aaflaaax no 3kohomhmcckoí1 jfHTerpanmr 
COnHaJfflCTHBeCKHX CipaH.

YnoMHHaeT 0 6  ycnJiHHx Y npaB JieH M  n n a  p a c u ra p e m ra  3a- 
pyőc/KHOM fleaTejibHOCTH 3KcnepTOB, 3apyőe>KHOH paőoTM  n o  
3axg3y Haxo>KflcjiHa 3apy6eacHbix MecTopoxcgeHHfl nojieáHbix 
HCKonaeMbix fljia n o K p a n n a  HM nopTa CTpaHbi b  M inrcpaabiroM  
cbipe. n p H 3to m  yKa3HBaeT Ha B 03pacT aw m yio  3annT cpeco- 
BaHHocxb BiicLuneToproBbix irpcrmpHHTHH b  reo jio rm ecK H x p a - 
őoT ax. T  OBopuT o ő  yiacTHH BeHrepcKnx n p eacT a im re jte ii b  m c>k- 
/TyHapoflHbix o p ran H 3a n n a x . B KOHqe n ep ean c n aeT  a a /ja a n  n o  
yjiyauieHHH 0 (|)<j)eKTHBHocTH p aő o T  n o  Mc>KflyiiapofluoMy Ha- 
yaHO-TexHHaecKOMy h 3KOHOMura;ecKOMy cöTpyflHHHecTBy.

4



Magyar részvétel a nemzetközi földtani szervezetekben
írta : Pantó Gábor

A geológusok m éltán büszkék arra, hogy 
más tudom ányágakat megelőzve 94 évvel ezelőtt 
nemzetközi tudományos szervezetet alapítottak 
a Nemzetközi Földtani Kongresszus (NFK) in
tézményében. Ez az akkori idők tudom ányszer
vezése és nemzetközi tudományos élete igényei
nek megfelelően társadalm i szervként jö tt létre, 
mint a földtani tudom ányok egészének legmaga
sabb szintű eredm énybem utató és vitafórum a.

Földtani eredm ények meggyőző bem utatása 
csak helyszíni demonstrációval összekapcsolva 
lehet teljes, ezért kerü lt az NFK első — ebben 
a vonatkozásban azóta sem módosult — alap
szabályába az a vendéglátó országra háruló kö
telezettség, hogy a nemzeti földtan tudományos 
eredm ényeit az ország geológiájának k irándulá
sokon történő bem utatásával helyszínen doku
mentálja. Ez az a sarkalatos feladat, 'mely az 
NFK-t más régen letűnt, nemzeti m eghívású és 
társadalmi szervezésű szakmai „világkongresz- 
szusok” közül kiemelve, egyetlen veteránként 
máig életben tartja . Tekintettel a geológusok 
kiolthatatlan, egyre erősödő igényére, hogy a 
nemzetközi találkozók alkalm at nyújtsanak egy- 
egy ország (vagy nagyobb földtani egység) 
geológiájának tapasztalati megismerésére, biz
tosra vehető, hogy ez a — váltakozva nemzeti 
jellegű — szervezési form a még sokáig fenn
marad.

Több, m int 8 évtizeden á t az NFK-ban. fu 
tottak össze a nemzetközi földtani együttm űkö
dés erővonalai, s ebben a négyévenként össze
ülő nemzetközi grém ium ban — a vendéglátók 
és ezzel együtt az elnökség személycseréi elle
nére — a m agyar tudom ány képviseletét nagy 
tudósaink nemzetközi tekintélye és élénk sze
mélyi kapcsolata „társadalm i ú ton” kellőképpen 
biztosította. A nemzetközi kooperáció személyi 
stabilitásáról a kongresszusonként változó tiszti
karok égiszében a szakterületenként létrehozott 
permanens bizottságok (Commission) gondos
kodtak. Igaz, ezek is csak négyévenként össze
ülő, társadalm i szervek voltak, mégis képesek 
voltak — nemzeti, társadalm i erőforrásokból 
m erítve — a tudom ány fejlődésének és a kor 
kívánalm ainak többé-kevésbé megfelelő koor
dináció elvégzésére.

Századunk második felére egyre paran- 
csolóbban jelentkeztek a földtani igények a 
nemzetközi tudományos együttm űködés kor
szerű form ái (állandó és rendszeres információ
csere, kooperáció, komplexvállalkozások m un
kacsoporti együttműködés, „ad hoc” találkozók 
es szimpóziumok útján) iránt, m elyek az NFK 
szervezeti keretében nem voltak m egvalósítha- 
tók. Ennek m integy elébe m enve 1948 óta több

ízben élt kezdeményezéssel, sőt sürgetéssel is 
az UNESCO, m ajd a Nemzetközi Tudományos 
Uniók Tanácsa (ICSU), hogy a más tudom ány- 
területeken jól bevált „nemzetközi unió”-jellegű 

.szervezet létrehívásával a földtani szakterület 
is váljék az Egyesült Nemzetek szorgalmazta 
nagy nemzetközi és interdiszciplináris tudom á
nyos integráció aktív  résztvevőjévé.

Hosszú és szenvedélyes viták u tán  1980- 
ban, a 21. NFK -n (Koppenhága) született elvi 
döntés az unió létrehívásáról, mely 1961-ben 
Földtani Tudományok Nemzetközi Uniója 
(IUGS) néven, az ICSU tagjaként Párizsban for
m álisan meg is alakult. Az MTA 1963-tól vál
lalta m agára az unió-tagság gyakorlását, s ennek 
ellátására az Elnökség Nemzeti Bizottságot neve
zett ki, m elynek elnöke és titkára  egyben az 
ICSU Nemzeti Bizottság tagja.

Az IUGS Nemzeti Bizottság — jóváhagyott 
m űködési szabályzat nélkül — az MTA más 
unió-nem zeti-bizottságai gyakorlatát követve 
saját uniója és annak szervezetei működésében 
törekedett a m agyar részvétel szervezetté té te 
lére és a m agyar tudom ány eredm ényeinek 
fokozottabb érvényre ju ttatására. Ez az Unió 
első 10 éves fejlődésének erjedésekkel, növeke
dési nehézségekkel terhelt időszakában • nem 
volt könnyen áttekinthető, még kevésbé m ara
déktalanul teljesíthető feladat.

Á lljon itt  —  a teljesség igénye nélkül — a 
legtágabb értelem ben vett (diszciplinárisán az 
ásványtantól az őslénytanig, térben  a Földmag
tól a bolygókig, célkitűzésekben az elméleti 
alapvetéstől gazdasági objektumok realizálásáig 
terjedő illetékességű) „földtani tudom ány” 
IUGS-égisz a la tt kiépült szerveződésének jel
lemzése.

A földtan m ai nemzetközi tudom ányszerve
zésében sajátságosán ötvöződik a társadalm i 
(nemzeti, egyesületi, sőt egyéni kezdeménye
zésű, ha tetszik „alulról jövő”) szervezési forma 
a nemzetközi tudom ányintegráció összfeladatai- 
ból lebontott (tehát UNESCO—ICSU—UNIÓ 
vonalon „felülről jövő”) szervezeti keretekkel és 
feladatkiosztásokkal.

Az Unió „alkotm ányát” első közgyűlése 
(1964, Újdelhi) hagyta jóvá. Ez a földtani tudo
m ányok terü letén  a nemzetközi együttműködés 
szervezését és fejlesztését m inden vonalon az 
Unióra ruházta és ajánlotta, hogy az NFK vala
m ennyi perm anens szervezete (asszociációk, 
komissziók, komiték) az Unió irányítása alá ke
rüljön. Ez a folyam at jogilag az NFK új alap
szabályának elfogadásával (1968, Prága) teljes 
megerősítést nyert. Ez az alapszabály tudom ány- 
szervező hatalm ától megfosztja ugyan az NFK-t,
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de elismeri a legnagyobb súlyú nemzetközi 
(társadalmi) tanácskozó és tanácsadó testü let
ként a földtani tudom ányok egész területére. 
Unió és NFK között kölcsönös elnökségi kép
viselet biztosítja a két szervezet összehangolt 
együttm űködését és kétoldali szankció gondos
kodik arról, hogy unió-közgyűlés és kongresszus 
egyidőben, egy helyen legyen.

A földtani nemzetközi együttműködés ily- 
módon való rendezése kétségtelenül a legjobban 
felelt meg a geológusok sajátos igényeinek, 
megadta az alapját az NFK hagyományos kere
tek  közötti továbblépésének — ami a geológusok 
többségének fő követelése volt — és biztosította, 
hogy az együttműködés nagy — és jóhagyo
m ányú kongresszusi szervei Unió-égisz alatt 
továbbműködj enek.

A kedvező rendezés hatalm as lökést adott 
a korábbi szervezetek aktiv itásának és újak 
születésének. Az 1968-as prágai közgyűlés m ár 
14 asszociáció, 8 komisszió, 4 kom ité működését, 
ill. csatlakozását hagyta jóvá. Elnevezésüket (a 
rendkívül szapora szubkomissziók és m unka- 
csoportok felsorolása nélkül) a m elléklet ta rta l
mazza, i tt  csak a tudományos m unkaterületeket 
adjuk meg:

Asszociációk: Afrika földtana, hidrogeoló- 
gia, minerológia, paleontológia, szedi- 
mentológia, anyagásványok, érctelepek, 
világ- és kontinens-földtani térképek, 
geokémia és kozmokémia, m érnök
földtan, negyedkor, m atem atikai föld
tan, planetológia, palinológia.

Komissziók: A földkéreg hasznosítható ele
mei, a földtan egyetemi oktatása, ten 
geri földtan, m eteoritek, rétegtan, pet- 
rológia, tektonika, földtani tudom ány- 
történet.

Komiték: Földtani dokumentáció, felső-
köpeny-kutatás, adattárolás és -kezelés, 
anyagi támogatásszerzés.

1968 óta újabb féltucat szervezet lépett ide
iglenes működésbe és várja  létjogosultságának 
elismerését az 1972-es (montreali) közgyűléstől.

Egyszerű végigtekintésre is szembeötlik a 
m unkaterületek nem  azonos súlya és többszörös 
átfedése. Az IUGS-szervezetek száma m ár 1968- 
ban aggasztóan nagynak, kettőződések révén az 
egészséges koordinációt hátráltatónak és az Unió 
anyagi lehetőségeihez képest túlm éretezettnek 
tűnt. Az IUGS nem tartozik az ICSU „gazdag” 
uniói közé. A tagországoktól szedett tagdíja, s 
az ezzel arányos UNESCO-hozzáj árulás (vagyis 
ezekből adódó évi budgetje) alig teszi ki pl. a 
mindössze hét asszociációval dolgozó Geodéziai 
és Geofizikai Unióénak (IUGG) egyötödét. Fő
ként társadalm i szervezési hagyományok — el
sősorban az a törekvés, hogy a nemzeti (orszá
gonkénti) tagdíjszedés nélkül működő NFK 
minél több tagja vállalja az Unió-tagságot (ami
nek még m indig kb. 30 a híja, főleg afro-ázsiai 
országok között) — voltak a nagyobb költség

vetés kialakításának akadályai. A nemzetközi 
együttm űködési szervezetek affiliációjánál érvé
nyesült liberalizm us ugyanakkor nemcsak a 
tám ogatást igénylő szervezetek szám át szaporí
to tta  ijesztő módon, de az IUGS érdekkörébe 
vont tudom ányterületet a földtantól távoleső 
diszciplínákra (pl. a régészet az INQUA-n ke
resztül, csillagászat, kozmofizika az IPA révén) 
terjesztette ki.

Az Unió-tám ogatás igen alacsony szintjére 
az egyes szervezetek igen különbözőképpen rea
gáltak. M egindult a versengés — és nem ered
m énytelenül — közvetlen UNESCO-támogatás 
biztosítására (meteoritok, világ-földtani térkép). 
Nemzeti tagdíjszedés közvetlenül asszociációk, 
komissziók részéről; nemzeti tudományos egye
sületek csatlakoztatása egyre nagyobb hozzá
járulási kvótával, sőt term észetes személyek 
asszociáció-tagsága egyéni tagdíjfizetéssel. Az 
egyes nemzetközi együttműködési szervezetek 
anyagi önállósodása révén a centrális unió
vezetés egyre inkább névlegessé vált, s a nem 
zeti bizottságok csakis Unión keresztül érvénye
síthető befolyását több vonalon egyéni kapcso
latok és kezdeményezések váltották fel.

Nagyobb nemzetközi koordinációs és koope
rációs vállalkozások m ár eleve közvetlen 
UNESCO-támogatásra alapozva súlypontilag az 
IUGS-en kívül (Nemzetközi Geológiai K orre
lációs Program) vagy több uniót érintő célkitű
zésekkel ICSU-ésisz a la tt (Geodynamics Pro- 
ject) születtek. M inden okunk megvan rá, hogy 
a teljes geonómia szám ára igen jelentős, a szó 
valódi értelm ében tudományos integrációt je
lentő eredm ényeket várjuk  ezektől a „nagy”, 
uniófeletti vállalkozásoktól. 7, ill. 10 m unka- 
csoportra lebontott program juk tanulmányozása 
azonban nem oszlatja el a jelentős egymás- 
közötti fedések és kettőződések aggodalmát és 
felveti az egészséges munkafelosztás rendezésé
nek sürgősségét az Unió alapszervezeteivel.

A m odern geonómiai célkitűzések megvalósí
tásának legütőképesebb szervezete kétségtelenül 
a Geodynamics Project. Azt a helyzeti előnyt, 
hogy ennek születésénél a m agyar szakemberek 
ott lehettek és a program kialakításba is beleszó
lásuk volt nyílt, intenzív, idevágó kom plex k u ta
tási vállalkozásokban kívánjuk gyümölcsöztetni, 
különösen azokon a területeken, melyek az in
tegrált m agyar földtudományi kutatások súly
vonalába esnek (pl. M editerrán régió geodinami- 
kai kérdései). A bekapcsolódás hatékonyságát és 
egybehangoltságát a m agyar Geodynamics Bi
zottság biztosítja.

A bennünket legközvetlenebbül érdeklő 
regionális nemzetközi földtani szervezet, egyben 
az egyik legpezsgőbb életű és céltudatos tevé
kenységű asszociáció, a Kárpát-Balkáni Földtani 
Asszociáció, különleges, rendhagyó státuszú 
szervezet. Az alapító országok (Csehszlovákia, 
Jugoszlávia, Lengyelország, Románia) 47 évvel 
ezelőtt nem zeti-társadalm i vállalkozásként az
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NFK égisze a la tt hívták életre e hegységrend
szerek földtani m egismerésének együttm űködé
sen alapuló fejlesztése és elm élyítése céljából, s 
hasonló módon alakult ú jjá  1956-ban a Szovjet
uniót, Bulgáriát és M agyarországot is tagjai közé 
iktatva. Mivel szervezési elve és zárt működési 
területe nem illett az IUGS asszociációi közé, 
1984 után nem kérte  affiliációját az Unióhoz és 
a nemzetközi segélyforrásról lemondva megma
radt a váltakozó nemzeti erőforrásokból fenn
tarto tt társadalm i form a m ellett, m in t az egyet
len — címében az NFK  védnökségét viselő — 
Uniótól és UNESCO-szervezetektől független 
nemzetközi földtani Asszociáció.

Milyen tehát a m agyar részvétel a felsorolt 
sokféle nemzetközi szervezetben (további, Unió
val és NFK-val kapcsolatban nem álló, nemzet
közi jellegű együttm űködési form ákkal itt nem 
foglalkozunk), m it te tt vagy tehet ennek elő
mozdítása érdekében a Nemzeti Bizottság? A 
nemzetközi együttm űködés — a bem utatásból 
látható — igen szerteágazó, szövevényes és jel
legét tekintve is heterogén. A Nemzeti Bizottság 
normákhoz igazított létszámából nem telik ki, 
valamennyi asszociáció vagy komisszió külön- 
külön személlyel való képviselete, így 14— 16 
szakterületi reszortfelelőssel dolgozik, akikre 
fejenként term észetesen több ju t a felsorolt (és 
fel nem sorolt, szubkomisszió-, m unkacsoport- 
rangú) szervezetekből.

A — valójában társadalm i jellegű — re
szortfelelősi megbízás term észetesen nem jelent 
még aktív  m agyar részvételt a megfelelő nem 
zetközi szervezetekben. A Nemzeti Bizottság 
egy-egy szakterületet képviselő tag ja  term észe
tesen — ugyancsak társadalm i úton — mozgó
síthat szakem bereket a hatékonyabb nemzetközi 
fellépés előkészítésére „asszociáció-nemzeti-bi- 
zottság” vagy más megjelöléssel. A „m agyar 
színek” hatékony képviselete, sőt eredm ényeink 
kellő reflektorfénybe állítása főképp személyes 
szerepléssel — m ajd a személyes kapcsolatok 
gondos írásbeli ápolása ú tján  — biztosítható a 
tudomány nemzetközi porondjain.

Mivel a kapcsolatfelvétel és -ápolás legfon
tosabb alkalmai a „nagyrendezvények”, elsősor
ban az NFK-val együtt időzített IUGS-közgyű- 
lés, a Nemzeti Bizottság m unkájában is négyéves 
periodicitás tapasztalható. A nagy — szinte m ár 
túl nagy — találkozók előkészülete a gépezet 
valam ennyi szervezetét fokozott tevékenységre 
ösztönzi, s a Nemzeti Bizottságra háru l annak 
elősegítése, hogy ebből a nemzeti rész színvona
lasan és időben teljesüljön, és hogy a m agyar 
tudom ányt reprezentáns küldöttség képviselje.

Nem igényel bővebb m agyarázatot, hogy 
egy kongressuson résztvevő m agyar delegáció 
létszámát elsősorban nem  az ott tárgyalandó 
tém ák súlya vagy a személyes képviselethez 
fűződő nemzeti tudományos érdekek határozzák 
meg, hanem  a geográfiai fekvés. Európán kívüli 
kongresszusoknál — ez az eddigi gyakorlat — a

m agyar delegáció tagjai egy kézen megszámlál
hatok. Az N FK -k viszont 10 000-et megközelítő 
létszám ot mozgósító m onstre-rendezvényekké 
nőnek, m elyek csak hússzoros — térben  szét
szórt — szim ultánban tud ják  lefu tta tn i 8—10 
ülésnap a la tt az NFK—IUGS rengeteg szekció
jában, szimpóziumán, komissziójában, szubko- 
missziójában, kom itéjában, m unkacsoportjában, 
tanácsában vagy elnökségi ülésén a tem érdek 
letárgyalnivalót. A m aroknyi m agyar kiküldött 
szaladgál — és éppen onnan hiányzik, ahol a 
m agyar képviselet a legégetőbb lett volna.

A kielégítő m agyar reprezentáció minimuma, 
hogy a 14—16 reszortfelelős részt vegyen a kong 
resszuson, „láttassa m agát” asszociációjában, 
komissziójában, belefolyhasson a következő idő
szakra hozott döntésekbe és elevenen tarthassa 
személyes kapcsolatait. A papír-felelőst, akit 
több, m in t 10 éve nem láttak  partnerei, köny- 
nyen elfelejtik és az általa képviselt ország ki
kerül a tudományos együttműködés sodrásából. 
Ügy látszott, a m inim um  elérésére, sőt túlszár
nyalására első ízben kínálkozik lehetőség 1968- 
ban, amikor „karnyújtásnyira” Prágában ülése
zett az NFK. A Nemzeti Bizottság vállalta a 
társrendező szerepét (4 magyarországi kongresz- 
szusii kirándulás előkészítésével) és a m agyar 
részvételt valóban reprezentatívvá, létszámában 
utolérhetetlen rekorddá (55 fő) növelte. A sok 
előkészítő m unka term ésének betakarítását, saj
nos, az ülésszak korai bezárása m egakadályozta 
— m ár pedig 1980-nál előbb nem szám íthatunk 
arra, hogy a geológia „nagy találkozója’’ ú jra 
Európában legyen.

Távolról sem kívánja ez a bem utatás azt a 
m egállapítást sugallni, m intha a tudom ány csak 
a kongresszusokon élne. A zsúfolt nagyrendez
vények tudományos m unkájának gyenge hatás
fokáról elég sok b írá lat hangzott el eddig is — 
mégis ezek olyan alkalmak, amikor kellő szer
vezettséggel „sok legyet lehet ütn i egy csapásra”.

A szűkebb specializáltságú, kisebb létszámú, 
elérhetőbb kongresszusközti rendezvényeken sok 
igen fontos tudományos eredm ény született és 
ezeken a m agyar részvételt — több esetben 
házigazdaként — igen aktívnak és jó hatásfokú
nak könyvelhetjük el.

Szám unkra igen fontos a K árpát—Balkáni 
Földtani Asszociáció keretében folyó, bennün
ket m indenképpen legközelebbről érintő, példás 
együttm űködésen és helyes munkafelosztáson 
alapuló földtani összmunka. Az Asszociációban 
a m agyar tudom ány képviselői és eredményei 
kellő kiemelésben részesültek, és több fontos 
vállalkozásban (m etam orfit- és mélységi mag
m atit-térkép) a kezdeményezés és irányítás 
m agyar kézben van. Az Asszociáció 9. kongresz- 
szusa (Budapest, 1969) a m agyar geológia im
pozáns teljesítm énye volt, m elynek tem atikai 
összefogottsága és magas tudományos szintje 
m éltán a ra to tt elismerést.

A M agyar Állami Földtani Intézet 1969-ben
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ünnepelt centenárium a több más fontos nemzet
közi földtani tanácskozást vonzott hozzánk. Ha 
ezek m indegyike nem is volt IUGS-rendezvény, 
hatásuk, sikerük oda, a földtan nemzetközi vér
keringésébe torkolt. A „Földtani Intézetek N ap
ja” megrendezésével elindított m agyar kezde
ményezés sok ország azonos feladaton — hazá
juk földtani megismerésén — dolgozó szakem
berei között realizált újstílusú kapcsolatot. A 
Nemzetközi Földtani Korrelációs Program  buda
pesti zászlóbontása a m agyar földtan nemzetközi 
elismerését dokum entálta, és fontos szerepet, 
beleszólást biztosított szám unkra a Program  k i
munkálásában. Az IUGS Sztratigráfiai Komisz- 
sziója égiszében rendezett M editerrán Ju ra  és 
Eocén (MÁFI), valam int Neogén Kollokviumok 
(Magyarhoni Földtani Társulat) bő alkalm at 
nyújto tt arra, hogy a m agyar sztratigráfusok 
ésszerű megoldásokkal, széles horizontú értéke
léssel nemzetközi síkon is előrevezessék a bo
nyolult rétegtani problémamegoldásokat. A II. 
ICSOBA Konferencia nagy nemzetközi elisme
rése igazolta, hogy a meghívás elfogadásával 
a „magyar bauxitföldtannak” előlegezett elis
m erésnek bőséges tudományos fedezete van.

A m agyar földtannak azonban nem csak 
centenárium i esztendeje van, amikor mód van 
rá, hogy idehaza éljük a nemzetközi földtani 
együttműködést. Az 1971-es „szürke” esztendő
ben is 100-nál többre rúgott az IUGS—NFK- 
szervezésű konferenciák, szimpóziumok, bizott
sági, albizottsági ülések, közös bejárások és 
munka-megbeszélések száma — ezek közül 20- 
nál többön ve tt részt m agyar kiküldött.

A részvétel kielégítő volta, vagy tú l ala
csony szintje számszerűen nem dönthető el. 
Kétségtelen, hogy a „megcélozott” találkozók 
számunkra legfontosabbak, legkönnyebben el
érhetők (Európában, többségében szocialista 
országokban rendezettek) voltak, s olyanok, 
amelyeknél együttm űködésünknek „gyökere”, 
előzménye volt. Ahova elm entünk, a m agyar 
képviselet használt az „ügynek’’ és növelte tu 
dom ányunk tekintélyét külföldön. K iküldetés
ben nem jelentkezik, eredm ényében azonban 
azonos hatású a „levelező bizottsági ülésekbe” 
való bekapcsolódás, ami pl. az erup tív  kőzet- 
nom enklatúra vonalán eredm ényesen volósult 
meg.

A biztató adatok fényében sem tö lthet el 
azonban bennünket túl nagy megelégedettség. 
Jóllehet, az em lített m integy 100 rendezvény fele 
tárgykörileg, vagy területileg  távol áll tőlünk, 
tehát indokolt a távolm aradásunk tőlük, de leg
alább 20-on, m elyen nem  voltunk ott, le tt volna 
a m agyar földtannak mondanivalója, le it volna 
az is, aki elmondja — de az élő kapcsolat, az 
előzmények hiányoztak. I tt van még sok be- 
hoznivalónk, s ez csakis a nemzetközi találkozó- 
Kon való nagyobb számú és aktívabb részvétellel 
valósítható meg. Ez egyben az a pont is, ahol

a Nemzeti Bizottság hatékonysága — nem ren 
delkezvén kiküldetési keretek fölött — erősen 
lecsökken.

MELLÉKLET

Az In ternational Union of Geological Sciences 
együttm űködési szervezeteinek hivatalos címe 

és rövidítése

Association des Services Géologiques Africaines 
(ASGA)

In ternational Association of Hydrogeologists (IAH) 
In ternational M ineralogical Association (IMA) 
In ternational Paleontological Union (IPU) 
In ternational Association of Sedimentologists (IAS) 
Association In ternationale pour l’É tude des Argi- 

les (AIPEA)
International Association on the Genesis of Őre 

Deposits (IAGOD)
In ternational Association fór the Geological Map 

of the W orld (IAGMW)
In ternational Association of Geochemistry and 

Cosmochemistry (IAGC)
In ternational Association of Engineering Geology 

(IAEG)
In ternational Union fó r Q uaternary Research 

(INQUA)
In ternational Federation of Societies of Economic 
Geologists (IFSEG)

In ternational Association fór M athem atioal Geology 
(IAMG)

In ternational P lanetological Association (IPA) 
In ternational Association of Palynologists (IAP)

’ Commission fó r the Study of Economic Elements 
in the Eartíh’s Crust

Commission fór Geology Teaching at University 
Level

Commission fór M aríné Geology 
Commission on M eteorites 
Commission on S tratigraphy
Commission fó r a  W orld Geochronological Scale 

(előbbihez rendelve)
Commission on Petrology 
Commission on Structunal Geology 
Committee fór the  Study of Geological Docu- 

m entation
Com mittee fór th e  Prom otion of the U pper M antle 

Project (1971-ben megszűnt)
Com m ittee on Storage, Processing and  Ketrieval 

of Geological Data
Endow m ent Com mittee (anyagi támogatásszerzésre 

létrehozott komité)
Uniófeletti (UNESCO—ICSU) kooperáló szervek:

In ternational Geological Correlation Program  
(IGCP)

Inter-un ion  Commission on Geodynamics (ICG) 

GÁBOR PANTÖ

A gradual evolution lasting  over ten  years led, 
besides m aintenance of th e  old, societal institution of 
the In ternational Geological Congress, to the confir- 
m ation of the In ternational Union of Geological Scien
ces as th e  m ain In ternational body of geologists orga- 
nizing collective enterprises on association, commission 
and com m ittee level.

The H ungárián N ational Com mittee of Geological 
Sciences w as engaged in  keeping H ungárián contri- 
butions — arnong w hich those of th e  O arpatho—Balkan 
Geological Association w ere the most am ple ones — 
on a  good International standard. Scientific evolution 
tending tow ards a  concise geonomy m anifested in the 
intense activities in in ter-union organizations: UMP, 
Geodynamics Project and others.
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Magyar geofizikusok szerepe 
a nemzetközi geofizikai szervezetekben

Ir ta : Dr. Bartc György

A különböző tudom ányágak közül a föld- 
tudományok kényszerültek először szervezett 
nemzetközi együttműködésre, kutatásuk tárgya, 
a Föld nemzetközisége m iatt. Az egyes nemze
tek részvételének m értéke az együttm űködés
ben mindenkor függvénye volt a résztvevő 
ország technikai-kulturális fejlettségének, nép
sűrűségének és annak, hogy m ekkora területen  
végezték a méréseket.

Az utóbbi szempontból a tengeri hatalm ak 
általában előnyben voltak a szárazföldiekkel 
szemben, m ert az óceánok és sarkvidékek nem 
zetközi területei elsősorban a szám ukra voltak 
hozzáférhető kutatási objektumok.

Tudatosan szervezett nemzetközi együttm ű
ködés a földtudományok terü letén  belül is leg
korábban a geofizika egyes ágaiban fejlődött ki. 
Vessünk egy rövid pillantást ennek a meglehe
tősen bonyolult szervezetnek kialakulási körül
m ényeire és tö rténeti fejlődésére.

A Humboldt, Gauss és W eber által megala
kított mágneses egyesület fő feladata a m ágne
ses té r  m eghatározása volt a Föld különböző 
pontjain. Kezdeményezésükre az európai orszá
gok egymás u tán  rendeztek be mágneses meg
figyelőállomásokat, obszervatóriumokat. Tevé
kenységüknek köszönhető, hogy Európában 
1836—41 között 19 helyen folyt egyidejű m ág
neses megfigyelés. Szórványosan ugyan azelőtt 
is végeztek sorozatos obszervatóriumi jellegű 
elhajlásm éréseket (pl. a XVIII. sz. végén ha
zánkban is), de ezek a kezdeményezések nem 
vezettek szorosabb nemzetközi együttműködésre.

Az obszervatóriumok — akárcsak ma — a 
Föld felületén egyenlőtlenül voltak elosztva, a 
sűrűn lakott ku ltúrterü leteken  aránylag sok 
obszervatórium létesült. Már a mágneses egye
sület is érezte, hogy az obszervatórium oknak ez 
az egyenlőtlen eloszlása előnytelen a kutatás 
szempontjából, ezért Humboldt nagy nemzetközi 
tekintélyét felhasználva elérte, hogy az angol 
korm ány gyarm ati állomásokat, az orosz cár pe
dig, Szibériában, mágneses obszervatóriumokat 
állított fel, ahol 1842—48-ig óránként figyelték 
meg a mágneses elemek értékeit. Ezek az állo
mások voltak a kevéssé lakott területek  köze
pén, őserdőkben, sivatagokban, óceáni szigete
ken létesített mágneses obszervatóriumok ősei.

A francia fokmérés a XVIII. sz. végén fel
keltette az érdeklődést Földünk alakjának pon
tosabb meghatározására, amely feladat szintén 
csak szoros nemzetközi együttműködéssel való
sítható meg. A feladat nemzetközi szervezésére 
m integy 100 évvel ezelőtt alakult a közép-euró

pai fokmérés szervezete, amely a századforduló 
tá ján  európai jelleget öltött. Ennek utódaképpen 
1919-ben alakult meg a Nemzetközi Geodéziai 
és Geofizikai Unió (IUGG). Az Unió 7 asszociá
cióból áll: geodézia IAG; szeizmológia és a Föld 
belső fizikája IASPEI; meteorológia és az a t
moszféra fizikája IAMAP; a földmágnesség és 
aeronomia IAGA; oeeanografia IAPSO, hidroló
gia IASH; vulkanológia és a Föld belső kémiája 
IAVCEI.

Az Unió és asszociációi a következő ülése
ket tarto tták : Brüsszel 1919, Róma 1922, Madrid 
1924, Prága 1927, Stockholm 1930, Lisszabon 
1933, Edinburgh 1936, W ashington 1939, Oslo 
1948, Brüsszel 1951, Róma 1954, Torontó 1957, 
Helsinki 1960, Berkeley 1963, Svájc különböző 
városai 1967, Moszkva 1971 (és Párizs 1975).

A Föld jelenségeivel foglalkozó tudom ány
ágak fejlődésével újabb nemzetközi szervezetek 
létesültek a felm erült új problémák megoldásá
ra. Tizenöt évvel ezelőtt alakult meg a nemzet
közi Ű rkutatási Bizottság (COSPAR). Bizonyos 
m unkák elvégzésére időleges szervezetek is 
alakultak. Ilyenek voltak az első sarki év 1882 
—83, a második sarki év 1932—33, m ajd a 
Nemzetközi Geofizikai Év (ÍGY) 1957—58, 
Geofizikai Együttműködés 1959, Nyugodt Nap 
Éve (IQSY) 1963—64 és a Magnetoszféra Éve 
1976—77.

A feladatok megoldására az időben korlá
tozott működésű szervezetek m ellett a k u ta 
tandó fcld tartcm ány vagy feladatkör is alapja 
lehet bizonyos nemzetközi együttműködésnek. 
Ilyen volt a m últ évtized végén m egalakult ún. 
M ohcl-terv, m elynek az eredeti célja a föld
kéreg átfúrása volt. Anélkül, hogy ezt a tervet 
m egvalósították volna, a kutatási irány 1962- 
ben az ún. Felső Köpeny Program má (UMP) 
alakult.

A program alapján a közvetlen fúrás mel
lőzésével geofizikai módszerekkel részletesen 
kutatták  Földünk kérgének és felső köpenyének 
sajátságait. Ezt a kutatási program ot idén egy 
általánosabban megfogalmazott nemzetközi fel
adatkör, a Geodinamikai Program  (ICG) váltot
ta  fel, amelynek fő feladata a Föld dinamikai 
tulajdonságainak és felszíni tektonizmusának 
általános vizsgálata.

A m unkafeladatok földterületek szerinti 
felosztása több esetben a nemzetek regionális 
együttm űködésére is vezetett. így alakult meg 
az Európai Szeizmológusok Bizottsága, a két 
világháború között, a nemzetközi földtani unió 
(IUGS) keretében a K árpát—Balkán Asszociáció
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(KBA), vagy újabban a Planetáris Geofizikai 
Kutatások Bizottsága (KAPG) és az űrkutatással 
foglalkozó INTERKOZMOSZ szervezet,a szocia
lista országokra kiterjedő hatáskörrel.

A vázlatos összeállításon is jól látható, 
hogy a nemzetközi együttműködés e keretei a 
legkülönbözőbb térbeli, időbeli, földtani, vagy 
akár nem zeti vagy nemzetközi adottságok alap
ján alakultak ki. Valamennyi szervezetnek egy
séges célja azonban Földünk titkainak  alaposabb 
feltárása érdekében végrehajto tt egységesen 
szervezett m unka. Kérdés, hogy m ilyen szerepet 
játszottak és játszanak a m agyar kutatók ezek
ben a szervezetekben?

Természetes, hogy a szervezet bonyolultsá
ga m iatt az egyes földtudom ányok nem  különül
nek el élesen egymástól. A nemzetközi Geodé
ziai és Geofizikai Unióban is a geodéták és geo
fizikusok m ellett nagy szerepet játszanak a 
meteorológusok, geológusok, hidrológusok és 
oceanografusok. Az egyes tudom ányterületek 
szétválasztása, osztályozása és geofizikai szak
területre  korlátozása teh á t m eglehetősen nehéz. 
Bizonyos kép kialakítása kedvéért — a teljesség 
igénye nélkül — felsorolom a m oszkvai UGGI 
és a seattlei COSPAR konferencián a ké t világ- 
szervezet különböző bizottságaiba beválasztott 
m agyar szakem berek névsorát:

IASPEI Európai Szeizmológiai Bizottság: 
Bisztricsány Ede tag

IASPEI Nemzetközi Hőáram Bizottság:
Boldizsár Tibor tag, Stegena Lajos tag

IAVCEI Sugárzó Izotópok m unkacsoportja: 
Kovács Ádám tag

IASH: Kovács György fő titkár 
IAMAP Légköri Kémia Nemzetközi Bizott
sága:

Mészáros Ernő tag

A Geodinamikai Unióközi Bizottság 6. 
m unkacsoportja (Folyamatok a Föld belse
jében, azok kapcsolata a jelenkori felszíni 
tektonikával és az erőtér-m érésekkel): 

B arta György elnök.

A COSPAR szervezet B ureau-jának tagja: 
B arta György geofizikus; első m unkacsoportjá
nak (mesterséges holdak telem etriája) tagjai: 
Almár Iván, 111 M árton csillagászok és Ferencz 
Csaba elektrom érnök; 6. m unkacsoportjának 
(űrtechnika meteorológiai alkalmazásai) tagja: 
Tánczer Tibor meteorológus.

A korántsem  teljes felsorolásból látható, 
hogy viszonylag kis terü letű , létszám ú és anya
gi lehetőségű országunk a nemzetközi szerveze
tek bizottságaiban megfelelő számban és feladat
körben tevékenykedik.

A CIKKBEN SZEREPLŐ RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

IUGG

IAG
IASPEI

IAMAP

IAGA

IAPSO

IASH

IAVCEI

IUGS
COSPAR
ÍGY
IQSY
UMP
ICG

International Union Geodesy and Geo- 
physics
In ternational Association of Geodesy 
In ternational Association of Seismology 
and Physics of the E arth ’s In terio r 
In ternational Association of Meteorology 
and A tm ospheric Physics 
In ternational Association of Geomagne- 
tism  and Aeronomie.
In ternational Association of the Physical 
Science of the Óceán
In ternational Association of Hydrological 
Science
In ternational Association of Vulcanology 
and Chem istry of the E arth ’s In terio r 
In ternational Union of Geological Sciences 
Com mittee on Space Research 
In ternational Geophysical Y ear 
In ternational Quiet Sun Y ear 
Upper M antle Project 
In terunion Commission on Geodynamics

PART OF HUNGÁRIÁN GEOPHYSICISTS IN THE 
INTERNATIONAL GEOPHYSICAL ORGANIZATIONS 

GYÖRGY BARTA

A fter a brief description of the evolution and 
historical developm ent of In ternational geophysical 
unions and w ork  program s, th e  au thor presents the 
list of H ungárián  experts who w ere elected in 1971 
as m em bers of d ifferent com mittees of the world 
organizations IUGG and COSPAR at the conferences 
in Moskow an d  S eattle respeclively.
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A magyar földtan külföldi gazdasági munkái
Irta: Dr. Mészáros Mihály

A m agyar földtan nemzetközi kapcsolatai 
sokrétűek. Egyre erősödő ága a gazdasági jel
legű feladatokat ellátó külföldi földtani tevé
kenység. Ahhoz, hogy ennek irányvonalát, fej
lesztési elképzeléseit megfelelően kijelölni és 
értékelni tudjuk, meg kell ism erkedni az előz
ményekkel, az eddigi erőfeszítésekkel, szemlélet- 
változással.

Példaként em líthetjük meg az 1966-ban 
m egindított mongóliai földtani térképező expe
díciónkat, mely kifejezetten azzal az utasítással 
indult el, hogy csak térképezést végezhet, az 
esetleges nyersanyagindikációkkal, előfordulá
sokkal nem foglalkozhat. A fejlődés rácáfolt 
erre a szemléletre, m ert végül is az expedíció 
több m int száz különféle ásványinyersanyag- 
indikációval, és az időközben m agkutatásra ke
rü lt wolfram-, valam int molibdén-előfordulással 
a tarsolyában té r t haza. Elindítója, megalapozója 
le tt a k iterjed t mongóliai közös kutatásainknak. 
Hozzá kell ehhez tenni, hogy a mongol fél által 
felajánlott m unkalehetőségek között az általunk 
elfogadott földtani térképezésen kívül különféle 
nyersanyagkutatási feladatok is szerepeltek. A 
választás az akkori szem léletnek megfelelően 
esett a földtani térképezésre.

A legutóbbi időkig egy-egy tudományos 
jellegű földtani feladatot szakértő, vagy expedí
ció kiküldésével elvégeztünk külföldön, de elzár
kóztunk a hazai célokat szolgáló nyersanyag- 
kutatási m unkák végzése elől.

Csak néhány éve folyik céltudatos törekvés 
kereskedelmi jellegű kutatási m unkák, valam int 
a hazai nem, vagy nem kellő m értékben term el
hető ásványi nyersanyagoknak földtani m unkák 
révén való megszerzésére. A korábbihoz képest 
180 fokos szemléletváltozás indokaira az alábbi
akban kitérünk. A csak rövid m últra  visszate
kintő erőfeszítéseink tapasztalatai, az ezek alap
ján kialakított további irányvonal érdeklődésre 
tartha t számot.

1. Külföldi földtani kutatások alapvető 
szempontjai

A külföldi kutatások szorgalmazását két 
fontos szempont indította el:

a) az ország ásványi nyersanyagokkal 
való ellátottsága (lehetőségek éis 
igény);

b) a hazai földtani ku tatási és bányászati 
kapacitás helyzete.

a) A földtani szervek feladata hatáskörükön 
belül az ország ásványinyersanyag-ellá-

tásának biztosítása. Volt időszak, amikor 
arra  törekedtek, hogy a népgazdaság ál
ta l igényelt ásványi nyersanyagokat 
m indenféleképpen a hazai földből nyer
jék.
Nagyarányú kutatások indultak ekkor 
nemegyszer olyan helyeken is, amelyek 
még indikációnak sem igen minősültek. 
Nem m erült fel a baráti államokkal eset
leg létrehozható együttműködés, vagy 
más országok területén  való kutatás le
hetősége. M indent m agunk akartunk 
megoldani. Törekvéseink természetesen 
csak olyan m értékben sikerülhettek, am i
lyen m értékben adottságaink engedték. 
Ha a kutatások egyike, másika sikertele
nül, vagy nem a várt eredm énnyel vég
ződött is, a hasznos ásványi nyersanya
gok szempontjából, ennek a korszaknak 
nagy eredm énye volt, hogy felszíni és 
m élyföldtani ism ereteink nagym értékben 
megnövekedtek.
A korszerű módszerekkel végzett ku tatá
sok az egységes elveken nyugvó készlet
számítások bevezetése és elvégzése hoz
zásegítettek az ország ásványinyers- 
anyag-helyzetének és -lehetőségeinek 
tárgyilagos feltárásához.
Hazánk földtani felépítésének ism ereté
ben felvázolhattuk melyek azok a nyers
anyagféleségek, melyek kutatására van 
földtani lehetőség, és m elyekre nincs. A 
meglévő és várható készletek alapján 
pedig a nyersanyag igények kielégíthető
ségéről alkothattunk képet. 
Bányászatunk 50—60% -ban fedezi az 
ásványi nyersanyag igényeket. A hiányt 
importból kell pótolni. Anélkül, hogy a 
term elési kapacitás csökkenne az igé
nyek várható gyorsütemű növekedése 
m iatt, ez az arány rohamosan rosszab
bodni fog. Különösen nem szilárd ener
giahordozók, színes és ritka fém ek ércei, 
mezőgazdasági célú nem érces ásványi 
nyersanyagok tekintetében szorulunk 
növekvő m értékben importra.

b) Első ízben 1965—66-ban végeztek sze
m élyekre bontott felm érést az ország 
geológus, geofizikus szakembereiről.
A kutatásokkal és egyéb földtani tevé
kenységgel foglalkozó vállalatok műszaki 
felszereléséről a szakember-felméréssel 
egyidejűleg készült összesítő szerint a 
m űszaki kapacitás tekintélyes értéket 
képvisel. Mind a szakemberek száma,
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mind pedig az apparátus term előeszkö
zeinek kapacitása évről évre nőtt., 1970. 
évi k im utatás szerint közel 1000 szak
em ber dolgozik a földtan területén.
A nyersanyagkészletek gyorsütem ű fel
m érése során jól kiépített, nagy hagyo
m ányokkal rendelkező földtani ku tató 
gárda alakult ki.

A vázolt két fő szempont: a hazai földtani 
lehetőségek és a k ifejlesztett ku tatási kapacitás 
vizsgálata egyrészt szükségessé te tte  a hazai 
földtani kutatások új irányának kijelölését, az 
országban ku tatásra  érdemes nyersanyagfélesé
gek és területek  m eghatározását, m ásrészt sür
gető követelést tám asztott az itthonról nem, 
vagy nem, kellő m érőkben biztosítható ásványi 
alapanyagok megszerzése iránt.

Kézenfekvő volt a megoldás. A hosszú évek 
során nagy költséggel k ialakíto tt kutatóappa
rátust, a folyó kutatások átcsoportosításával, 
rangsorolásával külföldi m unkák végzésére irá
nyítva az ország szám ára fontos és nélkülözött 
nyersanyagok megszerzésére kell ráállítani. To
vábbi lehetőségként felm erült a nem közvetle
nül nyersanyagok, hanem  devizatérítéssel járó 
m unkák végzése is.

2. A  külföldi kutatások irányai, célkitűzései

Az előzőkben vázolt helyzetben nemzetközi 
kapcsolatainkban új irányvonalat kellett k iala
kítani. Az addigi kapcsolataink a szomszédos és 
baráti államokkal k iépített műszaki tudományos 
együttműködésre, a nemzetközi földtani szer
vekben való résztvételre szorítkozott. Megjegy
zendő, ezeknek a kapcsolatoknak nagyon nehe
zen kim utatható gazdasági eredm ényei voltak. 
A tanulm ányutak tapasztalatai, egy-egy hazai 
feladat körültekintőbb, jobb megoldásával 
esetleg csak évek m úlva kamatozódtak.

Most keresnünk kelle tt azokat a megoldá
sokat, m elyek révén ásványi nyersanyagokhoz, 
vagy devizákhoz ju thatunk , esetleg közvetve 
devizam egtakarítást érhetünk el.

Megfogalmazódtak a fő célkitűzések, am e
lyeket a határokon tú li m unkák során kívánunk 
e lérn i:

a) segítségnyújtási program  keretében a 
fejlődésben lévő országok részére föld
tan i szolgáltatások végzése,

b) földtani ku tatási m unkák gazdasági 
vállalkozásként való végzése,

c) m agyar műszerek, berendezések szállí
tását előkészítő, megelőző földtani m un
kák,

d) az ország ásvány- és nyersanyag-szükség
letének kielégítésére, külföldi nyers
anyagbázisok felderítése, felkutatása és 
megszerzése.

A felsorolás sorrendje nem rangsorolás. 
A gyakorlat igazolta, hogy a működési területek

sokszor egymás kiegészítői. A segítségnyújtás 
keretében végzett szolgáltatások előkészítői le
hetnek egy későbbi nagyobb kutatási, vagy 
éppen közös nyersanyag-kiterm elési együttm ű
ködésnek.

Tudjuk, hogy hazánknak nincs módjában 
nagy tőkebefektetést eszközölni, ezért töreked
nünk kell arra, hogy a deficites ásványi alap
anyagokat a lehetőség szerint m ennél nagyobb 
m értékben szellemi és egyéb exportterm ékekért, 
gépekért, m űszerekért szerezzük meg.

Külföldi ku tatásaink  terü letekén t általában 
a harm adik világ országaira gondolhatunk.

A fejlődő országok részére évek óta jelentős 
földtani segítséget nyújtunk, A földtani szolgál
tatások, a kihasználatlan ásványkincsekkel ren
delkező harm adik világ országainak hathatós 
és gyorsan hasznosítható tám ogatási módja. 
Tám ogatásunk során előnyben részesítjük azo
kat az országokat, am elyek terü letén  közös 
nyersanyagkutatásra és term elésre nagyobb a 
kilátás. Az ásványkincsek felkutatása és k ite r
melése révén ezek az országok a világpiacon 
értékesíthető term ékekhez jutnak, exportválasz
tékukat szélesíthetik. Egyidejűleg a mi kül
kereskedelm ünk szám ára is nagyobb lehetőség 
kínálkozik a bővebb áruválaszték révén, a ke
reskedelmi forgalom  növelésére.

A földtani kutatások gazdasági vállalkozás
ként való végzése a devizaszerzés legközvetle
nebb form ája. Ilyen jellegű m unkáknál nemcsak 
a harm adik világ országaira szám íthatunk, ha
nem a fejlett tőkés országokra is. Volt példa rá, 
hogy fejle tt európai tőkés ország m egrendelé
sére végeztünk kutatásokat. Ilyen lehetőségek 
persze csak akkor adódnak, ha speciális m unka- 
terü leten  vállalkozunk, vagy kedvező ajánlatot 
teszünk.

A műszereket, berendezéseket, bányafel
szereléseket egyre inkább csak m űködés közben, 
vagy a velük való m unka elvégzésével együtt 
lehet értékesíteni. A harm adik világ országai arra 
alkalmas területeiken a teljes bánya kiépítését, 
sőt néhány évig még üzem eltetésével együtt, 
kom pletten rendelik meg. Ezekben az esetekben 
elengedhetetlen a terü let földtani megkutatása, 
A kutatások a beruházást megelőző, annak el
engedhetetlen kellékei.

Ritka eset, hogy kom plett bányát és hozzá
tartozó egyéb üzemet a járulékos földtani ku ta
tások egyidejű elvégzése nélkül megvásárol
janak.

N yersanyag-szükségleteink kielégítésére
irányuló kutatások hazai pénzügyi és anyagi 
eszközök felhasználásával, egy-egy jól megvá
lasztott nyersanyagféleségre irányulhatnak.

3. Fontosabb m unkák és partnereink

A z  előbbi szempontok és célkitűzések m eg
valósítására számos országgal igyekeztünk kap
csolatot terem teni.
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Történetileg vizsgálva a dolgot, érdekes 
megemlíteni, hogy az első jelentős nemzetközi 
vállalkozás az 1956 júniusában m egindult kínai 
geofizikai expedíció volt. Ennek során Kínában 
1959-ig m integy félszáz geofizikus és geológus, 
m ajd hosszú ideig több szakértő és szaktanács- 
adó dolgozott. A kínai vállalkozást követően a 
mongóliai, guineai és m ali vízkutatásokkal foly
tatódott a m agyar geológusok és geofizikusok 
külföldi tevékenysége. Ezek az előfutároknak 
tekinthető m unkák is a rra  utalnak, hogy szük
ségszerű volt az azután nagyobb erővel és cél
tudatosan elindított külföldi m unkákra való 
törekvésünk.

1966—67 óta a gazdasági jellegű külföldi 
m unkáink fellendültek. A Vízügyi Hatóság szer
vezetébe átkerü lt vízkutató expedíción kívül 
másik három  expedíciónk alakult Mongóliában, 
térképezési és nyersanyag-kutatási céllal. Szá
mos tendert pályáztunk meg és segítségnyújtás 
keretében egyre több m agyar geológus, geofizi
kus dolgozott a fejlődő országokban.

Kereskedelmi jellegű földtani kapcsolatokat 
építettünk ki, m unkákat végeztünk, vagy azok 
végzésére tárgyalásban vagyunk az ENSZ m int
egy 130 tagállam a közül több m int 50-el, 35—40 
országgal pedig gazdasági földtani vonatkozás
ban van kapcsolatunk.

összehasonlításképpen, egy publikáció ada
tai szerint Csehszlovákia 65 országgal ta r t 
fent valam ilyen kapcsolatot, annak ellenére, 
hogy előbb kezdett hozzá azok kiépítéséhez.

Az utóbbi ideig a KFH által szervezett, a 
hazai szakemberek által érdeklődéssel kísért 
külföldi földtani tevékenységhez újabban más 
intézmények is csatlakoztak. K ialakították ön
álló szervezetüket és szakterületükön folytatják 
a m unkát. A KFH bár sok esetben még mindig 
gyakorlati szervezési feladatokat is ellát, egyre 
inkább a koordináló, ellenőrző, irányító szerep 
betöltésére törekszik.

A vízügyi szerveken kívül a kőolaj- és gáz
ipar, az alum ínium ipar stb. is jelentékeny erő
feszítéseket tesz szakterületén, kereskedelm i 
jellegű vállalkozások megszervezésére.

A külkereskedelm i vállalatok partnereink. 
A legelső vállalkozásokat a NIKEX bonyolí
totta. A TESCO, szakem berküldésen túlm enően 
ma m ár kutatási m unkák vállalkozójaként is 
fellép. A GEOMINCO kifejezetten a földtani 
bányászati m unkák exportjára  alakult.

A felsoroltakon kívül más külkereskedelm i 
vállalatok (CHEMOKOMPLEX stb.) is folytatnak 
földtani, bányászati jellegű exporttevékenységet.

Mind a szakhatóságak és vállalataik, mind 
pedig a külkereskedelm i vállalatok között a kü l
földi m unkák propagálására és kivitelezésére 
egészséges együttm űködés van kialakulóban.

4. Tapasztalatok, feladatok, célkitűzések
Tapasztalataink egy része a külföldi ku ta

tásokat bonyolító szakem berekre és a felszere

lésre vonatkoznak. M ásrészt az ilyen term észetű 
kutatások lebonyolításával kapcsolatosak.

K utatási szakem bergárdánk szakmai fel- 
készültsége megfelelő, annak ellenére, hogy a 
földtan néhány ágában a hazai adottságok kö
vetkeztében nem rendelkezünk megfelelő gya
korlati tapasztalatokkal. Ezeket a hiányokat 
geológusaink, geofizikusaink, nagyobb elméleti 
felkészültségükkel rendszerint sikeresen át
hidalták. A nyelvism eret alapvető követelmény 
a határainkon tú li m unkáknál. Nélküle még 
expedíciós körülm ények között sem igen állja 
meg bárki is a helyét. A felm érések szerint az 
idegen nyelvism erettel bírók aránya kedvező. 
Ennek ellenére az igazság az, hogy kevés geoló
gusunk, geofizikusunk van, aki külföldi felada
taink ellátásához megfelelő szinten beszél ide
gen nyelven. Az idők folyam án kialakult egy 
vállalkozó szellemű, sokoldalú és nyelveket jól 
beszélő gárda. Külön ki kell hangsúlyozni a 
használt jelzőket, m ert a tapasztalatok szerint, 
eredményes m unkát csak azoktól várhatunk, 
akik mostoha körülm ények között is jól tudják 
feladatukat ellátni.

Technikai felszereléseink közül m űszere
zettségünk, minőségileg m egüti azt a m értéket, 
amely a felm erülő feladatok elfogadható meg
oldásához szükséges. K utatási eszközeink (fúró
gép) csak hazai és néhány ország viszonylatá
ban használható. A gépek nehezek, kisteljesít- 
ményűek, a szállítás, m űködtetés sok m unka
erőt igényel, a szerviz nincs megoldva. A hatá
rokon tú li m unkavállalás esetén általában kor
szerű gépekről kell gondoskodni.

A m unkák m egindulásakor kevés tapaszta
latunk volt a földtani m unkák normái, követel
ményei, a felszám ítható árak és a lebonyolítás 
tekintetében. Ezt úgy igyekeztünk kiküszöbölni, 
hogy tendereket, m unkalehetőséget pályáztunk 
meg és sok esetben sa já t kárunkon tanultunk. 
A pályázatok révén azt is elértük, hogy az eddig 
ism eretlen m agyar földtani szervek, és export- 
vállalatok nevét m egtanulták.

A nyersanyagterm elést szolgáló erőfeszíté
sek során tapasztaltuk annak a hátrányát, hogy 
a külföldi kutatások finanszírozása a kockázat- 
vállalás, sőt az egész hazai há ttér szervezete 
nem volt biztosítva. Nagy problém át jelentett 
a hazai fővállalkozók megtalálása.

Az idők során kialakultak azok a vállalatok 
és vállalati közösségek, amelyek vállalkoznak 
egy-egy külföldi ku tatás és bányatelepítés 
megoldására.

Az NGKB elm últ évi határozata a külföld
ről történő ásványinyersanyag-ellátás hazai 
földtani, bányászati erőforrások befektetésével 
való elősegítéséről, nagyobb tám ogatást és új 
lendületet ad az eddigi külföldi m unkáknak és 
várhatóan megoldja azok finanszírozási nehéz
ségeit.

A fejlődő országok az ásványinyersanyag
term elés kifejlesztése m ellett arra törekednek,
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hogy a bányaterm éket fémmé, vagy félkészter
mékké is náluk dolgozzák fel. Ez az óhaj azt 
jelenti, hogy m ég kom plexebb beruházásokat 
kellene m egvalósítani, még nagyobb anyagi és 
m űszaki befektetés igénye m ellett.

Hazánk, nagy term elő vállalatok kialakítá
sát külföldön egymaga nem  vállalhatja. Ezért, 
ha ilyenek megvalósítása kerülne sorra, azokat 
másokkal, elsősorban a baráti államokkal össze
fogva tudnánk csak kivitelezni. Eddig még nem 
volt rá  példa, hogy egy nagyobb vállalkozás 
kooperációs alapon több ország összefogásával 
jö tt volna létre a földtani kutatások és a bányá
szat területén. Feltehetően a fejlődő országok 
előbb ism ertetett elképzelései m iatt rá  leszünk 
kényszerülve ilyen összefogásokra. Baráti or
szágok néhány m egnyilvánulásából arra  lehet 
következtetni, hogy ham arosan keresni fogják 
a megfelelő partnereket az ilyen ásványanyag- 
term elő kom binátok megvalósításához. E m el
le tt továbbra is folytatni fogjuk a fejlődő orszá
goknak nyú jto tt segítség keretében a földtani 
jellegű szolgáltatásokat.

Gép- és m űszerexportunk elősegítésére a 
felm erülő kutatási feladatokat ellátjuk.

A deficites ásványi anyagok csökkentésére 
a kutatási erők bevetésével m inden lehetséges 
együttműködési form át m egragadunk. Ism erve a 
fejlődő országok törekvéseit, a koncessziós jelle

gű vállalkozásokra egyre kevesebb lehetőség 
van. Lassan m indkét részről kialakul az a véle
mény, hogy az együttm űködés leghatékonyabb 
m ódja a kölcsönös érdekeltségű vállalkozás. A 
közös vállalatot m indkét fél sa játjának  tekinti, 
törekszik arra, hogy a tőkebefektetések a leg
optim álisabbak legyenek és a leggyorsabban 
valósuljanak meg. A fejlődő országok m űszaki- 
színvonalfejlesztési és szabályzatkialakítási 
törekvése ezúton oldható meg legeredm énye
sebben.

Továbbra is erőfeszítéseket teszünk a ke
reskedelm i jellegű közvetlen devizaszerzést je
lentő bérkutatási m unkában való részvételre.

WIRTSOHAFTLICH BEDEUTENDE ARBEITEN 
DÉR UNGARISCHEN GEOLOGEN IM AUSLAND 

MIHÁLY MÉSZÁROS

lm  A rtikel w erden  jene im  Laufe einer m ehrjáh- 
rigen P rax is sich ausgebildeten P rinzipien dargelegt, 
die den Aufschw ung dér auslándisohen geologischen 
A rbeiten begünstigten. Mán findet eine Zusam m en- 
fassung und  A usw ertung dér geologischen Forschungs- 
m öglichkeiten: geologische Dienstleistungen im Rahm en 
eines H ilfeleistungsprogram m s, als w irtschaftliche 
U nternehm ungen geführte Forschungen, V orbereitung- 
sarbeiten zűr L ieferung ungarischer G erate und  Ein- 
richtungen, Forschungen zűr Deckung des einheim - 
ischen Rohstoffbedarfs. Es w erden noch die w eiteren 
A ufgaben und Zielsetzungen behandelt, insbesonders 
die M öglichkeiten bergm ánnischer A rbeit im  Ausland.
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A KGST Földtani Állandó Bizottság szerepe 
a geofizikai műszerfejlesztésben

Írta: Baráth István

Geofizikai m űszerproblém ákkal több Ál
landó Bizottság foglalkozik. Ezek: a Földtani, a 
Kőolaj- és Gázipari, a Gépipari és kis m érték
ben az Atomenergia békés felhasználásával fog
lalkozó, valam int a Tudományos és Műszaki K u
tatásokat Koordináló Állandó Bizottság. A 
geofizikai m űszerfejlesztést teljes keresztm et
szetében a Földtani Állandó Bizottság (FÁB) 
koordinálja, a Kőolaj- és Gázipari ÁB-vel szo
ros együttműködésben. Természetesen a FÁB 
elsősorban azokat a fontosabb fejlesztési terü le
teket öleli át, amelyek nagyobb szériájú gyártást 
vonnak maguk után, illetve a nagy anyagi be
fektetés m iatt több ország közös vagy koordinált 
erőfeszítését igénylik.

A FÁB, megalakulása óta (1963. október 
26—28., Ulan-Bator), komoly figyelmet fordított 
a geofizikai kérdéseknek, különösen a m űszer- 
fejlesztési problémáknak. Fényesen bizonyítják 
ezt éves és ötéves terveinek tem atikai megoszlá
sai is. M ár az első ülések egyikén (III. FÁB- 
ülés, 1964. május, Prága) ahol nem szervezeti, 
illetve eljárási kérdések domináltak, a FÁB a 
geofizikai m űszerproblémának, m int a földtani 
kutatás gazdasági hatékonyságát növelő ténye
zőknek, kiem elt jelentőséget tulajdonított. A 
FÁB III. ülése tulajdonképpen felm érte, feltér
képezte a valóságot mind á geofizikai műszerek 
fejlesztésében, m ind a gyártásban és nevezék
tant egységes álláspont elfogadását szorgal
mazta.

Ennek megfelelően a FÁB elfogadta:
— a geofizikai m űszerek nom enklatúráját;

— a KGST-országokban gyártott m űszerek 
első katalógusát, melyet 1967-ben szép 
kiállítású gazdagon illusztrált geofizikai 
m űszerkatalógus követett;

— a geofizikai m űszerek értékskáláját, hat 
kategóriába sorolva azokat.

Javaslatot te t t  a FÁB a berendezések to
vábbi fejlesztési irányaira, megadva néhány 
alapvető param étert. Mindezekkel a FÁB meg
tette  az első lépést, hogy m int a geofizikai m ű
szerek fejlesztésének koordinálója megalapozza 
az elkövetkező évek tudatos m unkáját. Nem 
kevésbé szolgálta a fen ti célt az is, hogy a geo
fizika főbb terü leteit felosztották az egyes orszá
gok között, s így a négy tém avezető ország 
tulajdonképpen egy-egy szakterület koordiná
lására vállalkozott. Ezek:

1. Szeizmikus m űszer- és m ódszerkutatá
sok — témavezető MNK.

2. Gravitációs és mágneses m űszer- és 
módszerkutatások — témavezető NDK.

3. Geoelektromos m űszer- és módszer
kutatások — tém avezető LNK.

4. M élyfúrási geofizikai műszer- és mód
szerkutatások — témavezető SZU.

A KGST-országok geofizikai műszerfejlesz
tésének első igazán összehangolt tevékenységét 
bizonyítják a VIII. Földtani ÁB anyagai. (1966. 
április, Bukarest.)

A FÁB jóváhagyta:
— a világszínvonalnak megfelelő, vagy ah

hoz közelálló, műszaki-gazdasági köve
telm ényekkel pontosan specifikált, geo
fizikai m űszerek „Param etrikus so
r á t . . . ” ;

— a geofizikai műszerek javított nomen
klatúráját;

— az egyes geofizikai berendezéseket jel
lemző műszaki adatok jegyzékét, m ű
szercsoportonként.

Ez a „Param etrikus s o r . .  .” m agában fog
lalja  a KGST-országokban folyó főbb műszer- 
fejlesztő tevékenységet, s m egadja az alapvető 
irányelveket 1970-ig, azaz ötéves tervidőre.

A „Param etrikus s o r . . . ” a fejlesztendő 
geofizikai berendezés, a fejlesztésben dolgozó 
országok megnevezésén kívül tartalm azza az 
adott berendezést jellemző, s egyben magas 
követelm ényeket rögzítő műszaki adatokat, 
amelyek rendszerint a világszínvonalat is je
lentik. Továbbá a határidőket, valam int azoknak 
a m űszereknek a típusjeleit, amelyek figyelem- 
bevételével (vagy alapján) a fejlesztés folyik.

A „Param etrikus s o r .. .”-ba foglalt fejlesz
tendő m űszerek száma 111, megoszlása:

— Szeizmikus m űszerek 12
— Gravitációs m űszerek 11
— Mágneses m űszerek 9
— Geoelektromos m űszerek 7
— M élyfúrási geofizikai m űszerek 72
Melyek a főbb m űszerfejlesztő országok? A 

Szovjetunió, a M agyar Népköztársaság és a 
Német Dem okratikus Köztársaság. Ezenkívül 
eredményes műszerfejlesztéssel foglalkoztak
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i  'a ábra: Mágneses regisztráló és terepi visszajátszó (S zM 2 4 -\-6  F)

1/b ábra. Központi vezérő és ellenőrző egység (SzM  24 +  6 F)
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J/c ábra: Erősítő egység

Csehszlovákiában (geoelektromos műszerek) és 
Lengyelországban is (szeizmométerek). A KGST- 
országok m űszerfejlesztését gyakorlatilag tehát 
az első három  ország határozza meg, s a főbb 
m űszertípusokat ezek az országok fejlesztik, 
több esetben közös erővel. Nincs lehetőség be
m utatni a „Param etrikus s o r . . kapcsán az 
egyes KGST-országokban előállított főbb fej
lesztési eredm ényeket, azonban megállapítható, 
hogy amíg a kisebb országok (MNK, NDK) első
sorban néhány . perspektivikus (vagy éppen 
haladó hagyom ányt jelentő) műszerfejlesztési 
terü lete t választottak ki, addig a Szovjetunió az 
egész geofizikát átfogó, rendkívül széles és gaz
dag geofizikai m űszerfejlesztési program ot való-

lfd  ábra: Laboratórium i visszajátszó berendezés (SzM V 24 +  6)
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2. ábra: A  Pionír II. típusú szeizm ikus m űszer

sít meg. Ezt nemcsak az indokolja, hogy az 
ország nagy és az igen komoly földtani kutatási 
feladatait m ásképpen nehéz lenne megoldani, 
hanem az is, hogy a hazai piac igen nagy fel
vevőképességét egy kisebb országból történő 
im porttal nem tudná teljes m értékben kielégí
teni.

Néhány hazai fejlesztési term ék fényképét, 
— amelyek param étereik alapján saját kategó
riájukban világviszonylatban is jó szintet kép
viselnek, vagy képviseltek a korábbi időszakban, 
láthatjuk a m ellékelt ábrákon. Alapvető para
m étereik az évente pontosításra kerülő „A 
KGST-országokban gyártott geofizikai műszerek 
és berendezések k a ta ló g u sá rb an  (Moszkva, 
1967.) található.

Az előzőek is bizonyítják, hogy erőnket 
alapvetően a szeizmikus, m élyfúrási geofizikai 
és geoelektromos műszerek fejlesztésére kon
centráljuk.

Az elm últ ötéves m űszerfejlesztési tervben, 
különösen a tervidőszak második felében jelen
tős szerepet kapott és szép eredm énnyel zárult 
a digitális geofizikai m űszerfejlesztési program. 
Ennek eredm ényeképpen m egjelentek az első 
digitális terepi szeizmikus és karottázs műsze
rek (MNK, SZU) és digitális terepi geoelektro
mos berendezés (SZU).

A FÁB 21. ülése által jóváhagyott új „Para
m etrikus s o r t . . . ” (1971. október, Pécs) a digitális 
technika nagy térhódítása jellemzi. Természete
sen tovább folyik a fejlesztő m unka egyéb te 
rületeken is. Az új ötéves terv  (1971— 1975) 
m űszerfejlesztési program ja a FÁB m unkaterve 
„9. sz. problém ája” keretén  belül valósul meg. Az 
új „Param etrikus s o r . . . ” még jobban igazolja, 
m int az első, hogy a Földtani Állandó Bizottság 
szerepe a geofizikai m űszerfejlesztésben rend
kívül komoly, koncentrált és felelősségteljes.

18



3 ábra: A  K—7000 típusa ultramélyfúrások szelvényezésére szolgáló elektronikus karottázs berendezés

4/a ábra: A  K — 500-2 típusú spektrumfrekvenciás
karottázs berendezés

A FÁB tevékenységének alapvető célja 
tehát e területen:

— megszabni a geofizikai műszerfejlesztés 
alapvető irányvonalát egy-egy tervidő
szakra;

— fejlesztési szinten összehangolni az or
szágok tevékenységét, hogy erejüket 
célszerűen koncentrálják, s párhuzamos 
fejlesztést a lehetőségekhez képest ne 
végezzenek;

— elősegíteni a kétoldalú és többoldalú 
együttműködések különböző formáit;
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4/b ábra: A  K —500—2 típ u sú  sp ek tru m frekven c iá s karottázs berendezés
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5/b ábra: Nagyhőm érsékletű KRG— 2—250— 86 típusú radioaktív szonda
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6. ábra: A  GE— 23 típusú geoelektrom os középszondázó  
berendezés, am ely dipól m érésekre is alkalm as

világszínvonalú geofizikai berendezések 
fejlesztési időtartam át m inim álisra 
csökkenteni közös erőfeszítések útján, s 
ezáltal lerakni a szériagyártás alapjait;

koordinálni a geofizikai m űszerfejlesz
tési tevékenységet a többi Állandó Bi
zottságok (Gépipari ÁB, m in t gyártó; 
Kőolaj- és Gázipari ÁB, m in t felhasz
náló) érdekeinek m egfelelően, m egte
rem teni a lehető legjobb együttm űkö
dést a három  ÁB között a nagy cél, a 
földtani ku tató  m unkák m egbízhatósá
gának és gazdasági hatékonyságának 
növelését biztosító geofizikai műszerek 
előállítása érdekében.

POJIb /JEBTEJItHOCTH nOCTOíIHHOM KOMHCCMH 
n o  TEOJIOrHH C3B B PA3BHTHH rEO<PH3H4ECKMX 

nPHEOPOB.

Eapam Hiumeau

A btop kopotko xapaKTeproyeT flCHTejibnocTb IIoctohh- 
hoK Komhcchh C3B no reojiornn b oönacTH KOopflHHamm 
pa3paöoTKH reo<})H3H4ecKoií annapaTypbi h oöopyflOBaitHa co 
/pia ee ocHonatiHa #o 1970 rozia npHBe/ienbi Te ocnoanLie 
MaTepnanbi, Koxopwe hbjihíotch peayjibTaTOM oTflenbHbix 3Ta- 
noB 3Toií orpoMHoií paOoTbi b flaHHbifl Bbirne nepnofl. B CTaTbe 
yKa3aHO, hto paöoTa no pa3pa6oxice reo(})H3H4ecKOH annapa- 
Typw Be/Texca, b ochobhom, b Tpex CTpaHax (BHP, r / ÍP  h 
CCCP) b to Ke iipevtn b otrcjilulix oÖJiacTHX iiojiokhicjíbHaa 
paöo ra bc/ictch h b Rpyrnx CTpaHax (11HP n 4CCP). B CTaTbe 
npHBefleHbi Jiyaurae oöpaanbi pa3pa6ori<n b BHP reo<J>H3H4ec- 
koíí annapaTypbi ynoMHHyToro nepno.ua.

IIpoHHTaB cTaTbio, HHTaTenb yöeflHTCa b tóm, mto Iloc- 
ToanHaa K omhcchh C3B no reojiornn hbjihctch HacTOHmHM 
KoopflHHaTopoM Bonpoca o pa3pa6oTKe reo(|)H3K4ecKOM anna- 
paTypbi h oöopyaoBaHHH h c btoh paöoToü cnpannHCTCH 
yBepeHHo.
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A Jugoszláv határmenti együttműködés tapasztalatai 
és eredményei a kőolajiparban

írták: Bíró Ernő—Varga Imre—dr. Vándorfi Róbert

A Jugoszláv—M agyar Gazdasági Együttm ű
ködési Bizottság II. ülésének határozata alapján 
a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság és 
a M agyar Népköztársaság között a földtani ku ta
tásokra vonatkozó együttm űködésre létrehozott 
Jugoszláv—M agyar Vegyes M unkabizottság
1967. április 27. és 29. között Budapesten ta r
to tta  meg az első ülését. Ezen a következő 
határozatok szü lettek :

1. A földtani kutatások fejlesztése és haté
konyságuk fokozása érdekében közvetlen együtt
működés létesül a földtani tudományos ku ta
tások és a földtani kutatások megvalósítása 
terén  a JSzSzK és az MNK érdekelt és illetékes 
intézm ényei között.

2. Az együttm űködés alap ját a kétoldali 
érdekeltség és kölcsönösség képezi.

3. A közvetlen tudom ányos-m űszaki és 
gazdasági együttm űködés a geológia és geofizika 
valam ennyi terü letén  megvalósul, amelyek az 
érdekelt szervek hatáskörébe tartoznak.

A Jugoszláv—M agyar Vegyes M unkabizott
ság közvetlen földtani együttm űködési keret- 
szerződést kötött, am elyet a JSzSzK részéről 
Sz. Papler, az Össz-szövetségi K am ara Földtani 
K utatási Bizottságának vezetője; a M agyar Nép- 
köztársaság részéről pedig dr. K ertai György, 
a Központi Földtani H ivatal Elnöke írt alá. A 
keretszerződést a M agyar Népköztársaság Mi
nisztertanácsa is jóváhagyta. Az egyes években 
végzendő m unkálatokról, • az együttm űködési té 
m ákról m inden évben újabb egyezm ényt kötünk 
a korábbi keretszerződés alapján.

A kőolajipar terü letén  az egyezmény meg
kötése óta sokoldalú m unkakapcsolat alakult ki 
az együttm űködésben résztvevő vállalatok és 
üzemek között az éves tervekben m eghatározott 
tém ákban.

A m unkálatokban jugoszláv részről részt- 
ve tt az „INA N aftaplin” (Zagreb), a „Geofizika” 
Zagreb, a „Naftagas” Növi Sad, valam int a 
„Geozavod” (Beograd); m agyar részről pedig az 
Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt, valam int 
az OKGT üzemei: a D unántúli K utató és Fel
táró Üzem (Nagykanizsa), a Nagyalföldi Kutató 
és Feltáró üzem (Szolnok), valam int a Geofizi
kai K utatási Üzem (Budapest). A közös m unkát 
— egyéb, nem kőolajipari tém ákkal együtt — 
a Központi Földtani H ivatal koordinálja.

A közvetlen föltani együttm űködés k ite r
jedt az operatív kutatásirányításra, a kutatások 
tervezésére, a szénhidrogénterm eléssel kapcsola

tos kérdésekre, a geológiai és geofizikai ku tatá
sok m etodikájára és értelm ezési kérdésekre, 
dokumentációk, anyagok és információk cseré
jére, szakmai konzultációkra, valam int közös 
határm enti geofizikai (elsősorban szeizmikus) 
mérésekre.

A földtani jellegű m unkálatok során kez
detben term észetesen uralkodó volt az adatok, 
kutatási eredm ények cseréje. Ezt követte a szé
les körű tapasztalatcsere és vita, valam int az 
adatok egyeztetése. A következő lépés számos 
földtani szelvény megszerkesztése, m ajd pedig 
nagyobb területegységeken különböző jellegze
tes szintekre földtani térképek elkészítése volt.

D unántúli viszonylatban a földtani adatok 
egyeztetése és összedolgozása a M ura depresz- 
szióban indult meg, a későbbiek folyam án a 
Dráva-m edencére is k iterjesztettük  a tevékeny
séget, így számos szelvény és több földtani 
határfelü let dőlési és szerkezeti viszonyait ábrá
zoló térkép készült el a Sellye és Szentgotthárd 
közötti területrészen. Ezek a m unkák igen fon
tos előrelépést jelen tettek  a határm enti terü le
tek m élyföldtanának megismerésében.

Hasonló elvek alapján indult meg az 
együttm űködés az alföldi területrészen is. A 
végső eredm ény itt a határm enti sávban elké
szített, a pannon fekű elhelyezkedését ábrázoló 
térkép  volt. I tt  m indkét fél először elkészítette 
meglévő földtani és geofizikai adatai alapján 
sajá t területének térképeit, m ajd azokat egyez
tettük . Az összedolgozás során helyenként elté
rések m utatkoztak, ezek m egoldására —  továbbá 
az adatrendszerek összekapcsolására — közös 
szeizmikus, reflexiós szelvényeket m értünk  be. 
Ezek segítségével Horgos—Kiskundorozsma té r
ségében a korrelációs problém ákat sikerült ki
küszöbölni. A további eltérések tisztázására, 
illetve a felületek pontos csatlakoztatására mé
réseket fo lytattunk Srpski K rstu r—Űjszentiván 
térségében is. A reflexiós felvételezés a várt 
eredm ényeket hozta. Ez a tevékenység jelenleg 
is folyam atban van.

Közös határm enti szeizmikus m éréseket 
fo lytattunk a dunántúli részen is Légrád—Be
lezna—Zákány, valam int Légrád—M edjimurje 
—Letenye— M urakeresztúr térségében. Ezek a 
szeizmikus (reflexiós) m érések is számos érté
kes adatot szolgáltattak a te rü let földtani meg
ismeréséhez és lehetővé te tték  nagyobb terü le
tek re  összefüggő térképek megszerkesztését. A 
közös reflexiós m érések jelenleg a D ráva-m ente 
K-i részén, Sellye térségében folynak.
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A regionális földtani szelvények és mély
földtani térképek szerkesztésén tú l mind a Du
nántúlon, mind pedig az Alföldön m ár kezdet
től fogva nagy súlyt helyeztünk olyan ism ert 
lokális szénhidrogéntároló szerkezetek részletes 
kőolajföldtani és szerkezeti elemzésére, amelye
ket a határ kettéoszt, vagy amelyek a határ 
közvetlen közelében helyezkednek el. Ilyenek 
a Dunántúlon Ferdinandovac és Vízvár, Légrád 
és Belezna, az Alföldön pedig Ásotthalom és 
Palié, vlam int a Kelebia térségében ismert 
szerkezetek.

A m unkálatok ebben az esetben mélyfúrási, 
kőzettani, valam int a karottázs adatok cseréjé
vel kezdődtek, m ajd közös földtani szelvények 
szerkesztésével folytatódtak, végül pedig a rész
letes, szénhidrogénföldtani célú térképeket is 
megszerkesztettük. Az együttműködés eredm é
nyeként az előzőekben em lített területeken 
részben m eggyorsult a feltárás, részben új te 
lepek, új területrészek felkutatása vált lehetővé, 
részben pedig az adatok egyeztetése után ko
rábban tervezett mélyfúrások elkészítése vált 
szükségtelenné. Mindez természetesen jelentős 
gazdasági eredményekkel — m egtakarítással — 
járt.

Mind a szakmai konzultációk folyamán, 
mind pedig az egyes területek  közös feldolgo
zása során m indkét fél nagy figyelmet szentelt 
az üledékes összlet tagolására, a litosztratigrá- 
fiai egységek meghatározására. Ehhez kapcsoló
dóan foglalkoztunk a biosztratigráfiai egységek
kel is, hogy egyértelm űen kialakíthatók légynek 
a kronosztratigráfiai egységek is. Mindezeket 
a feladatokat a jugoszláv fél az úgynevezett 
„m arkerek” kijelölése és nyomonkövetése alap
ján végzi el. Hasonló elvek alapján történt a 
munka a m agyar oldalon is. Amennyiben a vég
leges egyeztetés és összedolgozás m egtörténik, 
várhatóan megoldódik a több évtizede vitato tt 
egységek egyértelm ű azonosítása és a további 
m unka is könnyebben lesz elvégezhető.

Az ilyen irányú vizsgálatok érdekében a 
résztvevők kölcsönösen megismerkedtek az 
anyagfeldolgozási eljárásokkal is, és a dokumen
tációs anyagok cseréje m ellett kőzetanyagok 
bem utatására, illetve cseréjére is sor került. 
Emellett természetesen nagy figyelmet fordí
to ttunk a karottázs-m érések eredményeire, va
lam int azok értelmezési problém áira is.

Már a korábbiakban is szó volt geofizikai 
tevékenységről is. Az együttműködés ezen a 
téren  is jelentősnek mondható. A geofizikusok 
a szakmai konzultációk során részletesen meg
ism erkedtek az alkalmazott műszerekkel (azok 
előnyeivel és hátrányaival), a végzett mérések 
metodikájával, a nyert adatok összefoglalásával 
és geofizikai értelmezésével, a m érések ered
ményeivel. Fontos kérdés volt a geofizikai ada
tok földtani értelmezése is. A tapasztalatcseré
ken a megbeszélések kiterjedtek — és különö
sen az utóbbi években szerepük egyre nagyobb

volt — a digitális jelrögzítés problémáira, vala
m int a mérési adatok számítógépes feldolgozá
sára, különös tekintettel a szeizmikus m érések
re. Mivel a digitálistechnika bevezetése mindkét 
félnél a tárgyalt időszakban valósult meg;, a 
részben eltérő megoldások ellenére, számos 
probléma megnyugtató feloldásában a végzett 
konzultációk rendkívül fontosak voltak.

A megbeszélések a gyakorlati geofizika 
m inden részletére kiterjedtek: a felszíni geo
fizikára (gravitációs, mágneses, geoelektromos 
és szeizmikus mérések), valam int a mélyfúrási 
geofizikára is.

A két fél egymástól független adatrend
szereinek tanulmányozása, valam int a földtani 
adatok összedolgozásának problémái vetették 
fel a közvetlen mérésekkel való összekapcsolás 
szükségességét. Ennek megfelelően indult meg 
1969-ben az előzőekben ism ertetett terü let
részeken — a közös szeizmikus (reflexiós) fel- 
vételezés. A közös szeizmikus mérések végzése 
nem befejezett téma, ez a tevékenység — külö
nösen a dunántúli részen — várhatóan még 
hosszabb ideig fog tartani.

A m élyfúrási geofizika területén részletes 
konzultációkon ism erkedtek meg a szakemberek 
a feleknél alkalmazott különféle műszerekkel, 
szelvényezési módszerekkel, szelvénytípusokkal, 
és talán  m in t legfontosabb tém ával: az értel
mezési problémákkal.

Az együttműködés későbbi szakaszában, az 
adatok egyeztetése u tán  a földtani együttm űkö
dés m ár k iterjed t nagyobb területek szénhid
rogénföldtani elemzésére is. Részletes megvita
tásra kerültek az egyes határm enti területek 
kutatási perspektívái, a szénhidrogén-keletkezés 
és -felhalmozódás lehetőségei, a területek  pers- 
pektívikusság szempontjából való rangsorolása 
és ennek megfelelően a helyes kutatási irányok 
meghatározása.

Ugyancsak m egvitattuk a kutatás helyes 
kom plexitásának rendkívül széles témakörét, 
valam int a kőolaj és földgáz kutatásának te r
vezésével és irányításával kapcsolatos problé
mákat, továbbá a kutatás gazdaságossági 
kérdéseit is.

összefoglalva a végzett munka eredmé
nyeit m egállapíthatjuk, hogy a jugoszláv—m a
gyar földtani együttműködés keretében eddig 
végzett m unka eredményes volt. A határ két 
oldalán — a földtanilag összefüggő egységeken 
belül — a korábbinál részletesebben és ponto
sabban ism erjük a kutatási szempontból rend
kívül fontos harmadidőszaki üledéktömeg vas
tagságát, fácies és szerkezeti viszonyait. 
Jelentősen növekedtek ism ereteink a harm ad- 
időszakinál idősebb üledékek elterjedéséről, 
valam int a kristályos alapkőzet felszínének el
helyezkedéséről. Az egyes kisebb egységek 
tektonikai felépítésének részletesebb megisme
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rése m ellett a közös m unka alapján esetenként 
nagyszerkezeti m egállapítások és következteté
sek is levonhatók voltak. Ha ehhez hozzátesszük 
a geofizikai adatrendszerek összekapcsolását, 
m egállapíthatjuk az együttműködés nagy jelen
tőségét. A két ország határm enti területein  
szerzett adatok egységes szem lélettel történő 
összedolgozása és összesítése nagyobb földtani 
egységek megismerését és módszeres, részletes 
vizsgálatát teszi lehetővé.

Ennek a tevékenységnek részletes földtani 
térképek szerkesztése lesz m ajd a végeredm é
nye. Ma még nyilvánvalóan nem lehet m inden 
felvetett kérdésre kellő pontosságú választ 
adni, még további jól m egtervezett és végre
ha jto tt ku tatásra  és együttm űködésre lesz 
szükség. Ennek a tevékenységnek az ism eret- 
anyag m ennyiségének növekedése m ellett — a 
kezdeti eredm ényeknél nyilván nagyobb m ér
tékben — gazdasági kihatása is lesz: a kutatás 
gyorsabb, célratörőbb, eredm ényesebb és nem 
utolsósorban olcsóbb is lesz.

Végül befejezésül megem lítjük, hogy az 
együttműködés folyam án jugoszláv partnereink

részéről mindvégig a legnagyobb segítőkészsé
get tapasztaltuk. Megbeszéléseinken kérdéseink
re  nyílt, őszinte válaszokat kaptunk és a kon
zultációk mindig baráti légkörben folytak.

O nblT b l H PE3YJIbTATbI (TO EPA H HUHOH 
KOOnEPALfHH HEOTBHOÍÍ nPOMbIIHJIEHHOCTH 

C ÍOrOCJIABHEÍÍ.

Eupo 3pue—Bapza Hj\tpe—Baudopcpu Poőepm

ABTOpti CTaTbH flaiOT KpaTKHM 0 6 3 0 p  HCTOpHH pa3BHTM 
HenocpeflCTBeHHoro coTpyflHHaecTBa n o  r e o j io rn n  h  reo<j)H3H- 
xe  Mea<fly tO rocjiaB H eíi h  B eH rpneü . n ep B b iií a o ro B o p  o  He- 
nocpeflCTBeHHOM coTpyflH m ecTBe 6bm  nofliM can  b 1967-om  
r o a y .  PaöoH H e nnaH bi cocTaBJiHioTCsi h  cornacoBbiBaioTCH 
e>KeroflHO b  paMKax ocnoB H oro  f lo ro B u p a .

HenocpeflCTBeHHoe coTpyflHHHecTBO pacnpocTpanaeTCB 
Ha onépaTHBHoe ynpaBJieHHe reoJioro-pa3BefloaH biM H  p a6oT a- 
m h , Ha hx  nnaHupoBaHHe, Ha Bonpocbi, CBH3aHHbie c B03M05K- 
HocTbio flo6bi»w yrneBOflopoflOB, n a  MeTOflHKy reojiornHecKHx 
h  reo<j>H3H4ecKnx HecneflOBaHHít, hx HHTspnpeTapHio, Ha 
B3aHMHblíÍ OÖMeH HHCjjOpMapHefi nepBblHHOH flOKyMeHTaaHeÖ 
H o6o6m eniibiM H  MaTepnajiaM H, n a  KoncyjibTaijHH cnepH annc- 
t o b , a  TáKHte Ha cobmcctho npoBOflHMMe reo(J)H3HHecKHe (b n e p -  
Byto oaepeflb  ceiíCMmecKHe) H3MepeHHB b npMrpaHH'fflbix pa- 
ííoH ax. B  nocJieflHHe ro flb i o c o ö e m io  ö o jib m o e  BHHMaHHC 6bi- 
ho  y fle jieno  npoöneM e p h (|)po b o h  peracTpanH H  CHraajiOB, a  
TaKHte oöpaöoT K e pe3ynbTaToB H3 MepeiiMít Ha 3 B M .
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A magyar kőolajbányászat expanziós lehetőségei 
az ország határain túl

írta: Dr. Szurovy Géza

A m agyar olajbányászok: kutató geológu
sok, geofizikusok, fúró-, term elő és távvezetéki 
mérnökök, tudományos kutatók, m esterek és 
szakmunkások szakmai színvonala magasan 
fejlett. Ennek egyik oka a kényszerűségben 
rejlik. A m agyar kőolajtelepek kis m éretei, 
szétszórt, tagolt volta, sokszor kellem etlen föld
tani felépítése (folyó homokok, duzzadó agya
gok, omlós márgák, vízelnyelő, kavernás mész
kövek), a nagy nyomások, a kis geotermikus 
grádiens következtében m ár viszonylag kis 
mélységekben is nagy hőmérséklet, a bonyolult 
gáz/olaj, ill. olaj/víz határok, talpi vizek jelen
léte, változó porozítás és perm eabilitás, általá
ban változékony fiziko-kémiai körülm ények 
m ind a kutatótól, m ind pedig a fúrási és te r
melési szakem berektől magas színvonalú felké
szültséget követelnek meg.

Idegen országokban vannak azonban a 
m agyar szakemberek szám ára szokatlan körül
m ények is. Ilyenek a nagy vastagságú gipszes, 
anhidrites, sós formációk, az erősen korrózív 
kénvegyületeket bőven tartalm azó kénes olajok 
és gázok, illetőleg sósvizek, a szokatlanul nagy 
term elési ráták  (2000—0000 m 3/kút/nap), az ezzel 
kapcsolatos szokatlanul hatalm as gépm éretek 
(többezer lóerős gázturbinák, nagyteljesítm ényű 
kompresszorok és szivattyúk 50 000—60 000 m3 
befogadóképességű tárolótartályok, 1 m átmérő 
fölötti kőolaj- és földgázvezetékek, stb.) A 
m agyar olajbányászok szám ára a tengeri fú rá 
sok és term elés sokrétű terü lete is merőben 
ism eretlen. Magyarország szélsőséges éghajlata 
viszont előnyösen fejleszti ki a különféle 
éghajlati viszonyokhoz való alkalmazkodási 
képességet.

A kutatási módszerek közül — a megbíz
ható topográfiai térképek rendelkezésre állása 
m iatt — nem fejlődött eléggé a műszeres föld
tani térképezés és a légi geológia. A m agyar 
kutatóknak nincs kellő gyakorlatuk a légi 
mágneses- és a tengeri gravitációs- és szeiz
mikus felvétel terü leten  sem. A tervezők nem 
szoktak hozzá a nagy volum enekre való terve
zéshez, sem pedig a nagy kén- és sótartalm ú 
olajok kezelésének problémáihoz.

Műszaki (és nem utolsósorban kereskedel
mi) szakem bereink egy része sajnálatos módon 
beleélte magát az erősen központosított állami 
irányítással óhatatlanul együtt járó bürokráciá
ba: gondolkodásmódja, m unkastílusa nehézkes, 
lassú, kényelmes, m indenfajta felelősségtől hú
zódozó. Nem egy közülük úgy gondolja, hogy

a problém ákat üres fecsegéssel, vagy túlzott 
önteltséggel is meg lehet oldani; illetőleg azok 
önmaguktól is megoldódnak. Szerencsére az 
ilyenek egyre fogynak. Fiatalabb szakembereink 
zöme dinamikus, fejlődőképes és határozott. 
Ez a három  tulajdonság alapvető feltétele a 
külföldi expanziónak. Ezekhez járu l a negyedik 
alapfeltétel: a 'megfelelő nyelvismeret. Expan
zióra alapvetően az angol, kisebb m értékben 
a francia és latin-am erikai (spanyol-portugál) 
nyelvterületen  van lehetőség, ezért ezeknek a 
nyelveknek az ism erete feltétlenül kívánatos. 
Sajnálatosan kevés a fenti nyelvek valam elyi
két tökéletesen elsajátíto tt szakembereink szá
ma. Ezzel szemben igen örvendetes az orosz 
nyelv ism eretének egyre szélesebb körű te rje 
dése, de sajnos a fejlődő országokban egyelőre 
igen kevés em ber beszél oroszul, bár számuk 
kétségkívül évről évre szaporodik azokkal, akik 
tanulm ányaikat szovjet ösztöndíjjal a Szovjet
unióban fejezik be. Feltűnő, hogy fiatal szak
embereink közül még m indig m ilyen sokan 
tanulnak németül, holott ez a nyelv a nemzet
közi olajiparban sohasem volt jelentős és a 
jövőben még kevésbé lesz az. Feltétlenül meg
fontolandó lenne m ind műszaki közép-, mind 
pedig műszaki felsőoktatásunkban az orosz 
nyelv elsajátíttatása m ellett kellő súlyt helyez
ni az angol műszaki nyelv oktatására is. Ezt 
igen célszerűen előmozdítaná valam ely átfogó 
tárgynak (pl. „Kőolajkutatás és -feltárás”) 
angol nyelven történő rendszeres előadása. 
Természetesen ugyanez célszerű lenne orosz 
nyelven is. Néhány szaktárgy angol nyelvű 
előadása nagym értékben m egkönnyítené a fe j
lődő országokból magyarországi továbbképzésre 
jelentkezők helyzetét és kétségkívül előmozdí
taná  a jelentkezők szám ának növekedését.

A fentieket összegezve a m agyar szakem
berek zömének műszaki felkészültsége a kor 
színvonalán van és megfelelő nyelvism eret 
esetén alkalmassá teszi őket arra, hogy a fej
lődő országok olajbányászatába bekapcsolód
janak.

Szükséges-e ez a bekapcsolódás és van-e rá 
lehetőség?

Szükséges és van. Az alábbiakban röviden 
m egvilágítjuk, hogy m iért szükséges az expan
zió és hol, m ilyen m értékben, milyen form ában 
van rá  lehetőség.

Az expanzió szükségességének  elemzésekor 
több tényezőt kell megvizsgálni. Ezek közül a
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legfontosabb az ország m egkutatottsági foka, a 
további kutatás gazdaságossága és a kőolaj-, 
illetve földgázellátottság helyzete.

Az expanzió lehetőségének vizsgálatához 
elemezni kell a fejlődő országok olajiparának 
helyzetét és az ország gazdaságpolitikai fejlő
dését.

A z expanzió szükségességének vizsgálata 

A z ország területének megkutatottsági foka

Magyarország egyike a világ ásványi kin
csek szempontjából legjobban m egkutatott te rü 
leteinek. Az ország szénhidrogén-kutatásra 
alkalmas 77 000 km'J terü letén  a szénhidrogén
kutatás m egindulása óta több m int 7,5 millió 
m étert fú rtak  szénhidrogének felkutatása és 
feltárása céljából. Tehát 1 km 2-re 97,4 fú rt 
m éter jut.

A gravitációs m érési pontok száma 
101 000, azaz 1,31/km2 (Torziós inga -f- gravi- 
méter).

A m ért szeizmikus szelvényhossz közel 
50 000 km, azaz 0,65 km /km 2.

Az ország területének mágneses és gravitá
ciós felmérése gyakorlatilag befejeződött.

A  kutatás gazdaságossága

Magyarországon egy fú rt m éterre 15,7 t 
fe ltárt kőolajvagyon jut, ha a földgázt is á t
szám ítjuk kőolaj egyenértékre (1000 m 3 földgáz 
=  1 t  kőolaj).

Egy tonna kőolaj kiterm elési önköltsége 11 
dollár, ha 1 $ =  60 Ft. 40 F t per dollárérték
kel számolva ugyanez 16,5 $. Világos, hogy a 
jelenlegi kutatási ütem  m ellett a viszonylag 
kis terü letű  országban a gazdaságos feltárás 
lehetőségei belátható időn belül erősen korlá
tozódnak és nem teszik indokolttá a jelenlegi 
m éretű apparátus teljes foglalkoztatottságát, Ez 
nem is annyira a meglévő gépi berendezés 
kihasználását érinti, m ivel a gépek nagy része 
5—10 év alatt kiselejteződik. Annál inkább 
érinti azonban az emberállományt, tehát azokat, 
akik a gépek, berendezések célszerű és haté
kony kihasználásáról gondoskodnak. A m agyar 
kőolajbányászatban ez idő szerint 15 400 fő dol
gozik. Ebből m űszaki dolgozó 1750 fő.

A kutatás gazdaságossága még m indig 
kielégítő és a ku tatást m indaddig folytatni kell, 
amíg ez a helyzet fennáll. De ennek a lehető
ségei is egyre korlátozottabbak. A m élyszintek 
m egkutatása még m indig nem folyik a kellő 
intenzitással és az eddig végzett m unka gyakor
latilag eredm énytelen. A m élyszinti kutatás 
költsége és kockázata igen nagy. (Ide soroljuk 
a 4000— 6000 m mélyfúrásokat.)

Magyarország kőolaj- és földgáz-ellátottságának 
helyzete

A z  ország szénhidrogén igényét az energia- 
szükséglet, és ezen belül a kőszén/szénhidro

gének és egyéb rendelkezésre álló energiahor
dozók aránya szabja meg. Itt kétféle gondol
kodás lehetséges:

— olyan m értékben helyettesíthetők a 
konvencionális energiahordozók szén- 
hidrogénekkel, amilyen m értékben azok 
rendelkezésre állnak, illetve biztosítha
tók, vagy

•— amilyen m értékben nő a szénhidrogének 
iránti igény az ország energia mérlegé
ben, olyan m értékben kell gondoskodni 
azok biztosításáról.

Az energia-politika kialakításánál nem sza
bad megfeledkezni arról a mondásról, hogy a 
„szegény em ber vízzel főz.” Kétségtelenül 
ez idő szerint a legjobb hatásfokú, legkényelme
sebb fűtőanyag a szénhidrogén. Mégis ha ren
delkezésre áll gazdaságosan leművelhető és 
eltüzelhető szén, viszont a növekvő szénhid
rogén igény csak importból biztosítható, az 
im port csökkentése érdekében nem szabad a 
szenet szénhidrogénekkel' kiszorítani mindaddig, 
amíg az im port megfelelő ellentétele folyama
tosan és gazdaságosan meg nem term elhető.

Ezért helytelen a földgáznak erőművekben 
történő elégetése. Ez csak akkor lenne indokolt, 
ha általa a fogyasztó olcsóbb villamosáramhoz 
jutna. Ugyanúgy helytelen a propán-bután gáz 
használatának túlzott propagálása, mivel ez a 
földgáz- és a kőolaj-feldolgozásnak csupán igen 
korlátolt m értékben rendelkezésre álló mellék- 
term éke. A növekvő igények csak importból 
biztosíthatók.

Magyarország szénhidrogén igényeinek fel
futásáról nincsenek műszaki szabatossággal 
m eghatározott szám ított adatok. Meglehetős el
térés m utatkozik az OT, NIM és OKGT becs
lései között. Általános nézet szerint azonban a 
belföldi kőolajterm elés szintje nem fogja meg
haladni az évi 2 millió tonnát, a földgázterme
lésé pedig a 4—4,5 m illiárd m3-t. A becslések 
szerint M agyarországnak az évtized végén 
m integy 14—16 millió t  kőolajat és 3—5 mil
liárd m 3 földgázt kell im portálnia. Ennek export
ellentétele nem elhanyagolható összeg. (1 t  ola
ja t 20 $-ral számolva pl. a 16 millió tonna 
értéke 320 millió $!)

Legcélszerűbb megoldás az im portnak a 
Szovjetunióból történő biztosítása. Bár a Szov
jetunió az európai szocialista országok energia
gondjainak megoldásában a lebmesszebbmenő 
baráti segítőkészséget tanúsítja, az im port nö
velésének lehetőségei a nagy távolságok m iatti 
műszaki nehézségek és tekintélyes beruházási 
igények m iatt korlátozottak. Ezért a Szovjetunió 
idejében felhívta a szocialista országok figyel
m ét a harm adik országból is történő olajbeszer
zés szükségességére.

Az energiagondok ilyen m értékű növeke
désével egyidejűleg a m agyar olajbányászatban 
jelentékeny gép- és m unkaerőkapacitás felsza
badulása várható. Kézenfekvőén ez lenne a
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legcélszerűbben felhasználható a hiányzó ener
giamennyiség kiterm elésére. Ez azt jelentené, 
hogy m agyar szaktudás, ill. nagyrészt m agyar 
anyag és gép lenne kőolajjá átalakítható a 
szükséges kőolajnak dollárért történő m egvá
sárlása helyett.

A z expanzió lehetősége
Az expanzió lehetősége jelenleg a jegked- 

vezőbb. A gyarm ati elnyomás alól nemrég 
felszabadult, kőolajban gazdag, fejlődő országok 
elérkezettnek látták  az időt nemzeti kőolajipa
ruk m egterem tésére azzal a céllal, hogy rövid 
időn belül egészen a saját kezükbe vegyék 
saját term észeti kincseik kiaknázását és érté
kesítését. Ebben a törekvésükben szívesen 
igénybe veszik — 1 többek között — M agyaror
szág segítségét is egymás érdekeinek kölcsönös 
figyelem bevétele m ellett. Ezt különösen előse
gíti az a tény, hogy a m agyar kőolajipar Irak
ban jó nevet vívott ki m agának egyrészt az 
iraki kőolaj mérnök-képzés megszervezésével, 
m ásrészt az Észak-Rumaila olajmezőn végzett 
sikeres fúrási tevékenységgel.

A lehetőséget meg kell ragadni, m ert a 
verseny nagy (a szocialista országok részéről 
is) és néhány év elteltével a fejlődő országok 
m ár maguk is képesek lesznek feladataik 
megoldására.

A z eddig végzett m unka

A  második világháború után  fejlődésnek 
indult m agyar kőolajipar — a háború előtti 
hagyom ányoknak megfelelően — m ár eddig is 
jelentős külföldi m unkát végzett. Az Eötvös 
Lóránd Geofizikai Intézettel együtt öt éven át 
végzett eredm ényes kőolajkutatási tevékeny
séget Kínában, ill. kétéves szeizmikus mérési 
tevékenységet a Ném et Demokratikus Köztár
saságban. Az Iraki Köztársaságban m agyar kő
olaj bányászati szakember vezette be a kőolaj- 
m érnök-képzést. Ezt követőleg az Országos 
Kőolaj- és Gázipari Tröszt D unántúli Kutató 
és Feltáró fúrási Üzemének egy fúrócsapata 
négy db mezőbővítő fú rást m élyített az Észak- 
Rumaila olajmezőn. Az átlag 3200 m mély 
fúrásokat balesetm entesen végezték el és egy- 
egy fúrás potenciális termelőképessége napi 
40 000 hordó (kb'. 6350 m3). A 2,5 millió dolláros 
szerződés m aradéktalan teljesítése u tán  az 
OKGT további 3 kút létesítésére szerződött a 
Kirkuk közelében fekvő Jam bur olajmező bőví
tése céljából. Az első fúrást 1971. november 
7-én kezdték meg a Rumailából átszállított 
fúróberendezéssel.

A z expanzió lehetséges form ái

Irakkal tárgyalások folynak egy 50 millió 
dollár értékű hitelnyújtási egyezményről. A 
hitelkereten belül a m agyar kőolajipar „kulcs

rakész” átadásra fejlesztene ki két olajmezőt 
az Iraki Nemzeti O lajvállalat részére. Irak a 
nyújto tt h ite lt 7 év alatt kőolajjal törlesztené.

Ennek a célkitűzésnek az alapelve az, hogy 
m agyar m unkát, műszaki tudást és zömében 
m agyar anyagot, gépet, műszert, egyéb eszközt 
konvertáljunk olyan áruba, amit különben dol
lá ré rt kellene beszereznünk. így a dollárkiter
melési m utató igen kedvezően alakulna.

Mind a bérm unka, mind pedig egy-egy 
olajlelet vállalkozás jellegű teljes feltárása 
tisztes hasznot hozhat ugyan, de nem biztosítja 
az igényeknek megfelelően fejlődő kőolajfel
dolgozás kielégítő olajhátterét.

A legcélszerűbb megoldás az lenne, ha a 
fejlődő országok nemzeti olajvállalataival közös 
vállalkozásra törekednénk. Az együttm űködés
nek ez az új form ája azt jelenti, hogy a tu la j
donos ország nemzeti olajvállalata kiad egy 
bizonyos terü lete t a vállalkozónak. A vállalkozó 
ezen a területen  saját költségén elvégzi az 1-1 
évre előírt kutatási tevékenységet. Ha nem talál 
iparilag kiterm elhető olajkészleteket, akkor kár
térítés nélkül elvonul. Ha talál, akkor kiaknázás 
céljából vegyesvállalatot alapít a nemzeti olaj- 
válalattal. A részesedés aránya az egyes orszá
gokban különböző: 50/50; 4951; sőt 25/75 a 
nemzeti olajvállalat javára. Ez azt jelenti, hogy 
a felek ilyen arányban biztosítják az alaptőkét, 
a szükséges beruházásokat és osztozkodnak az 
olajvagyonban, illetve a tiszta hasznon.

Sikeres kutatás esetén a vállalkozó a ku ta
tásba fek tete tt pénzét bizonyos időszakasz alatt 
(6— 10 év) visszakapja, de kam atot nem 
szám íthat.

A fönti form ula nagy előnye, hogy általa 
— szerencsés esetben — jelentős olajvagyon 
biztosítható. Pl. ha a fe ltárt lem űvelhető olaj
vagyon 500 millió tonna, abból a vállalkozó 
részesedése a fenji arányok szerint 250 millió, 
vagy 245 millió, illetve 125 millió tonna, föl
téve, hogy ezt a m ennyiséget 30 év alatt 
ki tud ja  term elni, m ivel a vegyesvállalati szer
ződések időtartam a általában 30 év. Ezután az 
olaj mező kártérítés nélkül a nemzeti olajvál
lala t tulajdonába megy át.

A z expanzió lehetősége az egyes fejlődő 
országokban

A  m agyar kőolajipar expanziójára az alábbi 
fejlődő országokban van lehetőség: Irak, Libya, 
EAK, Algéria, Kuwait, Nigéria, Szudán, Yemen, 
Dél-Arab Köztársaság, a Perzsa-öböl körüli 
sejkségek. A továbbiakban — röviden — egyen
ként foglalkozunk az em líte tt országokkal.

Ira k :
A  kőolajterm elés 1970-ben 76,5 millió ton

na, a földgáztermelés kb. 4 m illiárd m3 volt. Az 
ország 448 742 km 2 nagyságú területén  a ku ta
tás és feltárás megkezdése óta m integy 700 000
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m fúrás m élyült, azaz területarányosan 40-szer 
kevesebb, m int M agyarországon. Az ism ert kész
letek m ennyisége 4,4 m illiárd m 3. A földgáz- 
készletek m ennyiségét ennek m integy ötvensze
resére becsülik. Az egy fú rt m éterre eső szén- 
hidrogén vagyon 7250 t. Egy tonna kőolaj k ite r
melési önköltsége 75 dollárcent.

1970-ben kutatófúrási tevékenység nem 
folyt. Mezőbővítő tevékenységet az OKGT vég
zett 1 fúróberendezéssel.

A m ár vázolt együttm űködésen túlm enően 
lehetőség van közös vállalkozásra is.

Líbia:

A kőolajterm elés 1970-ben 116 millió tonna, 
a földgáztermelés pedig 25 m illiárd m 3 volt. Az 
országban 551 770 km 2 nagyságú kutatási te rü 
leten 31 koncessziós társaság dolgozik; közülük 
négy vállalat közös vállalkozás a Líbiai Nemzeti 
O lajvállalattal (LINOCO). A kutatási terü letük  
nagysága 77 778 km 2.

1970-ben 51 kutatófúrás készült (141 500 m) 
13,7% eredményességgel. A feltáró és mező
bővítő fúrások száma 199 (423 000 m) eredm é
nyességük 84,9%.*

A működő fúróberendezések száma 8.
Líbiában lehetőség van a LINOCO részére 

végzendő földtani, geofizikai és fúrási bér
m unkára; valam int az eddig ki nem adott, 
illetve a koncessziós szerződéseknek m egfelelően 
visszaadandó, kellő alapossággal még meg nem 
kutato tt terü leteken  vegyes vállalkozásra.

Egyiptom i Arab Köztársaság:

Az EAK kőolajterm elése 1970-ben 16,4 
millió m3, földgáztermelése pedig 1,3 m illiárd 
m3 volt. A 178 260 km 2 nagyságú kutatási te rü 
leten 8 válla la t osztozik, közöttük egy állami 
vállalat és 5 vegyes vállalkozás. Az év során 33 
kutatófúrás m élyült (131 400 m). Valamennyi 
eredm énytelen. A 33 mezőbővítő és feltáró fúrás 
(65 600 m) eredm ényessége 79,4%. Az év végén 
8 db fúróberendezés volt üzemben.

Az EAK-ban lehetőség van korszerű ref
lexiós szeizmikus kutatásra, valam int az EGPC- 
vel közös vállalkozásra. Az EAK legjobban fel
tá r t terü lete a Szuezi-öböl. Kevésbé fe ltárt a 
Vörös-tenger és a Nyugati-Sivatag.

Algéria:
1970-ben a kőolajterm elés 44,7 millió tonna, 

a földgáztermelés 36,6 m illiárd m 3 volt. 37 ku
tatófúrás (112 000 m) és 78 mezőbővítő feltáró 
fúrás (266 000 m) készült összesen 24 fúróberen

* Sajnos az utóbbi években M agyarországon a  kutató, 
feltáró, mezőbővítő kategóriák  erősen elmosódtak, így 
a  különböző fúrástípusoik eredm ényessége nem  egy
értelm ű.

dezéssel. Az eredményesség 16,2% (kutatás); 
illetve 93,6% (feltárás és mezőbővítés) volt.

A 812 546 km 2 kutatási terü leten  11 külön
féle szervezet működik. A zömük állami, ill. 
vegyes vállalkozás. A kutatási területből 
660 656 km 2-t csak 1969-ben adtak ki.

Az állam i vállalat (SONATRACH) kiegye
zett a volt francia koncessziósokkal 51/49%-os 
közös vállalkozásban. Így felszerelése mind 
geofizikai, m ind pedig fúrási vonalon bőven 
van és eléggé korszerű. Igen nagy azonban a 
szakem berhiány. Lehetőség van szakemberek 
küldésére és bérm unkára, esetleg közös vállal
kozásra elsősorban „szolgáltató” vállalatok te 
kintetében.

K uw ait:
K uw ait 1970-ben 138,7 millió tonna kőola

ja t és 2,6 millió m3 folyékony gázt (LPG =  
Liquid Petroleum  Gas; lényegében propán-bu
tán  keverék) term elt. A földgázterm elésről nincs 
pontos adatunk. (10— 14 m illiárd m3 körül le
het).

Mindössze 1 kutatófúrás (eredménytelen) és 
12 feltáró fúrás készült.

Lehetőség van fúrási bérm unka végzésére 
és esetleges közös vállalkozásra, am ennyiben a 
K uw ait Spanish Petr. Co. feladná koncessziós 
területét. Legújabb adatok szerint a KSPC har
madik kutatófúrása: a Rugei— 1 napi 300 m3 olaj
term elési lehetőséget tá r t  fel. (2.)

Nigéria:
Az ország kőolajterm elése 1970-ben 53 

millió tonna volt (1989-hez képest m egkétszere
ződött!). A földgáztermelés 7,6 m illiárd m3-re 
rúgott. 109 000 m  kutatófúrást m élyítettek 
35,5% eredményességgel! Feltáró fúrás nem 
készült. A Niger-deltán és a kontinentális kü
szöbön (tengeri tevékenység) 11 vállalat műkö
dik. A nemzeti olajvállalat 1970-ben alakult 
meg, tevékenysége azonban egyelőre csak a 
készterm ékek forgalm azására terjed  ki.

Nigériában lehetőség van földtani és geo
fizikai ku tatásra; esetleg m élyfúrási bérm unká
ra, ill. közös vállalkozásra az ország északi ré
szében (Niger- és Csád-medence). Ezek a terüle
tek igen szegények energiában, ezért a földgáz
feltárás is jelentős eredm énynek számítana.

Szudán—Jemen—Dél-Arab Köztársaság:
Ezeken a terü leteken  m ég nem folyik kő

olaj- és földgáztermelés. Az előfordulás lehető
ségére főleg a Vörös-tenger és az Adeni-öböl 
parti vizei a la tt van rem ény.

Mivel ezek az országok tőkehiánnyal küz- 
ködnek, csak saját kockázatra történő kutatásról 
lehetne szó. A kockázat nem áll arányban a 
várható eredm ényekkel, bár főleg a Vörös-ten
ger kétségkívül re jt m agában bizonyos lehetősé
geket.
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A  Perzsa-öböl körüli sejkségek:

Közülük csak Abu Dhabi, Qatar, Dubai, 
Bahrain és Omán rendelkezik jelentősebb kő
olajtermeléssel. A koncessziók főleg a Shell, 
British Petroleum , valam int néhány amerikai, 
japán és nyugatném et vállalat kezében vannak.

Bekapcsolódásra nem sok rem ény van, bár 
a bérm unka lehetősége nem  kizárt.

Egyéb országok:

Itt em líthetjük meg Iránt, Szaud Arábiát, 
Szíriát, Jordániát, Libanont, Törökországot, 
Tunéziát, M arokkót, Indiát, K ínát és a la tin 
am erikai országokat. Közülük Irán  és Szaud 
A rábia a kőolajterm elő országok óriásai közé 
tartoznak, de o lajipanikban a fe jle tt tőkés or
szágok befolyása olyan nagy, hogy szám unkra 
a m agunk viszonylag szerény eszközeivel nem 
sok lehetőség nyílik, bár törekvéseinkben eze
ket az országokat sem tévesztjük szem elől.

Szíria, Jordánia, Libanon, Törökország le
hetőségei szerények. Itt szó lehet kisebb volu
m enű bérm unkáról, szolgáltatásokról, de a 
kutatási—feltárási közös vállalkozás tek in te té
ben a kockázat nincs arányban a várható ered
ményekkel.

A fontiek érvényesek Tunéziára és M arok
kóra is.

Kínában a m agyar kőolajkutatók m ár igen 
jelentős m unkát végeztek. A további eredm é
nyes együttm űködést elsősorban — sajnálatosan 
— a politikai légkör rom lása akadályozza. Kína 
hatalm as potenciális terü let, ezért semmikép 
sem téveszthető szem elől.

Újabban egyre élénkebb érdeklődés m uta t
kozik India és egyes latin-am erikai országok 
(Peru, Equador, Bolívia sőt Venezuela) részéről. 
Ezeket a lehetőségeket mielőbb behatóan meg 
kell vizsgálnunk.

A fontiekből világosan kitűnik, hogy a m a
gyar kőolajbányászatnak vannak lehetőségei a 
nemzetközi kőolajipar vérkeringésébe való be
kapcsolódásra és kellő szervezéssel, rugalm as
sággal, illetve vállalkozó kedvvel igen előnyö
sen biztosíthatja a fejlődő kőolajfeldolgozási 
iparág részéről a hazai kőolajterm elésen, vala
m int a szovjet im porton felül jelentkező kőolaj 
igény kielégítését.

POSSIBILITIES OF PETROLEUM ARIT) NATURAL 
GAS PROSPECTING ABROAD

DR. GÉZA ,SZÚRÓVY

The H ungárián  N ational Petro leum  an d  Gas T rust 
is w ell equipped to  carry  out petró leum  and  na tu ra l 
gas exploration and production activity alsó abroad. 
W ell tra ined  and  experienced geological-, geophysical-, 
d rilling- and production crew s a re  available furnished 
w ith  the most up -to -da te  equipm ent.

A ctually drilling  w ork is going on in Iraq  fó r the 
Iraq i N ational Oil Com pany (INOC). So fa r four 
w ells have been com pleted in  the N orth-R um aila 
field  and a  new  w ell w as spudded in in  the Jam bur 
field, n ea r K irkuk.

T here are alsó good prospects in other A rab 
countries as w ell as in N igéria and in  somé L atin - 
A m erican an d  A sian countries respectively.

The H ungárián  N ational P etro leum  an d  Gas T rust 
is ready  to carry  out any k ind  of exploration- o r field 
developm ent w orks in  any p a rt of the world.
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Bauxítkutatási lehetőségek Afrikában, 
a Közel- és Közép-Keleten

Irta: Dr. Balkay Bálint

M indjárt bevezetőül osszuk a címben meg
jelölt kérdést két részre: a) az afrikai, közel- és 
közép-keleti országok anyagi, földtani stb. lehe- 
hetőségei (külső lehetőségek), és b) a m agyar 
földtani kutatási, közelebbről a bauxítkutatási 
szervek lehetőségei, képességei (belső lehetősé
gek).

A) KÜLSŐ LEHETŐSÉGEK

1. Földrajzi, nagytektonikai helyzet

Bauxit — legalábbis nyomokban — a hi
degégövi és sivatagi területeken kívül a világ 
csaknem m inden országában van. Patterson 
(U. S. Geological Survey B ulletin 1228) 46 or
szágból ír le bauxittelepeket és nyomokat. Érc- 
vagyon-táblázatában azonban m ár csak 28 orszá
got említ. A jelentős, nagy gazdasági értékű 
bauxittelepek pedig néhány jól körülhatárolt 
terü letre  korlátozottak.

A bauxit a Földön két eléggé jól elkülönülő 
övezetben, a térítők  közötti, in tertropikus övben 
és az alpi-him alájai gyűrthegység-rendszerben 
található túlnyomórészt. Az első a világ bauxit- 
vagyonának több m int 80, az utóbbi m integy 
15'%-át tartalm azza. A két övezeten kívül, jó
részt a Szovjetunióban és az Egyesült Államok
ban, további 5% települ.

Az eddig ism ert afrikai bauxitok csaknem 
mind a térítők közötti típusba tartoznak. Csak 
az „alpin A frika” szerkezeti egységébe tartozó 
marokkói és kérdéses líbiai bauxitnyom ok kivé
telek. A térítők közti bauxitok Afrikában mind 
laterit-bauxitok, m ár csak azért is, m ert a 
karsztbauxit kialakulásához szükséges mészkő, 
dolomit az afrikai intertropikus övben igen 
ritka. (Egyébként van intertropikus karsztbauxit 
is, pl. Jamaikában.)

A laterit az intertropikus övezet zonális 
talaja. Éppen ezért hatalm as kiterjedésű. Az 
anyakőzettől és a talajképződés folyam atától 
függően a laterittakaró  egyes, jóval szűkebbre 
szabott részei vas-, alumínium-, illetve nikkel- 
ércként hasznosíthatók. Eltekintve attól a né
hány kisebb teleptől, m ely létét igen gyors 
m állásra hajlamos anyakőzetének köszönheti 
(lateritvasérc peridotiton: Kaloum félsziget; la- 
teritbauxit nefelinszieniten: Los szigetek; m ind
kettő Guineában), a gazdaságilag értékes érc
telepek általában az idősebb felszínek régóta 
érő talajövéhez kapcsolódnak. Ezek a felszínek

a térítők közötti A frikában pliocén, miocén, 
ritkán  eocén, sőt egyesek szerint k réta  tönkfel
színek, vagy tönkfelszín-foszlányok, melyek az 
ősi pajzs nyugalm a folytán hosszú időn át meg
m aradhattak. A terü let bauxit-potenciálja töb- 
bé-kevésbé arányos a tönkfelszínek kiterjedésé
vel. Guineában kiterjedt, folyóvölgyekkel fel
szabdalt platókon a világ bauxitvagyonának kb. 
egyharm ada települ. Kisebb tönkfelszínm arad
ványokon találták  Ghánának inkább csak helyi 
jelentőségű bauxittelepeit; Elefántcsontpart 
jelentéktelen tönkfelszín-foszlányain a bauxit
vagyon is jelentéktelen. Ilyesféle platókon te r
m ett Kongó-Kinshasa, K am erun és Madagaszkár 
újabban felkutato tt bauxitkincse is. Kelet-Afri- 
kában az afrikai árkokkal kapcsolatos fiatal rög- 
hegységképződés és vulkánosság az ősi felszí
neket általában tönkretette, vagy csak foszlá
nyokban hagyta meg. Érdekes e foszlányok 
közül a Malawi M ount Mlanje 3000 m magas, 
m űrevaló bauxittelepet hordozó tetőfelszíne.

A Közel- és Közép-Kelet országaiban (Tö
rökország, Irán, Pakisztán; India: Jam m u és 
Kashmir) jórészt gyűrthegységi bauxitok talá l
hatók. Laterit-bauxit az indiai szubkontinensnek 
a R áktérítőtől délre eső, tehát intertropikus ré
szén van csupán, és az is ősi tönkfelszínekhez 
kapcsolódik. A gyűrthegységi típus gyakran ked
vezőtlen ásványtani összetételű (chamositos: 
Irán; diaszporos: Irán, Jam m u-K ashm ír, Pakisz
tán). M iután a gyűrthegységi bauxit többnyire 
idősebb fedőrétegek alatt települ, külfejtésre 
általában nem alkalmas.

2. Hol érdemes kutatni?

M ondjuk m eg m indjárt, hogy nemcsak a 
bauxitra  szembeszökően rem ényteljes terü lete
ken érdemes. Kedvező körülm ények között 
15—20 millió t bauxitra  m ár tim földgyár tele
píthető. Ennyi érc (ha pl. tömör térfogatsúlya 
2 t/m :i, átlagvastagsága 5 m) 1,5—2,0 kn r-en  
elfér, azaz egész váratlan helyen, hegyoldalban 
függő tönkfelszínroncson, vagy kis nefelinszie- 
nit-töm zsön is m egbújhat (Mount Mlanje, Los- 
szigetek). Ez az egyik szélsőség. A másik szélsősé
get a többm illiárd tonna bauxitvagyonú guineai 
platók jelölik ki. A két szélsőség közé eső lehe
tőségeket kell valam iképpen rendszereznünk.

A bauxit világpiaci ára 5—15 $, a timföldé 
70 $, a kohóalum ínium é pedig 500 $ körül van 
tonnánként. Ezért a drága szárazföldi, vasúti 
vagy gépkocsi-szállítást általában csak az alu
m ínium  bírja, a timföld kevésbé, a bauxit
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egyáltalán nem. Tengerentúli exportra szánt 
bauxit m ár a tengerparttó l néhányszáz kilomé
terre  is csak akkor m űrevaló, ha  igen sok van 
belőle. Durva szabály, hogy ha a vasútépítés 
költségeit a bauxiteladásból származó bevétel 
ellenében akarjuk  leírni, m inden 100 km  vasút
vonal u tán  évi egymillió tonna bauxitot kell 
term elni 30—40 éven á t . . (Ghánában pl. a 100 
millió tonnás Kibi és a 200 millió tonnás Yena- 
hin bauxittelep kb. egyenlő gazdasági értéket 
képvisel, m ert ércük kb. egyform a, és az előbbi 
100, az utóbbi 200 km -re van a legközelebbi 
tengeri kikötőtől.) Eszerint „sűrű  fésűvel” (kis, 
véletlenszerű telepek k im utatására is alkalmas 
eszközökkel) általában csak a tengerpart köze
lében érdemes bauxitra  kutatni. A parttó l 600— 
1000 km -re települt jó bauxit pedig kedvezőtlen 
esetben akár értéktelen  is lehet.

A jelentős szállítási költség m iatt fontos 
m inden olyan eljárás, m ely a bauxit sú lyát 
m inőségrontás nélkül, vagy esetleg minőség- 
javítással csökkenti. Trihidrátos bauxit szárí
tása forgókemencében a tapadó nedvesség 
elűzésére 10% körüli súlycsökkentést eredm é
nyez; a törés és mosás egyes bauxitféleségeknél 
jelentős súlycsökkenéssel járó m inőségjavulásra 
vezet. Fontos, hogy a geológus az ilyesféle érc
előkészítő eljárásokat ism erje és alkalom adtán 
rájuk  javaslatot tudjon tenni.

A fenti gondolatmenet hangsúlyozottan 
csak tengerentúli exportra szánt baux itra  (ki
sebb m értékben timföldre) vonatkozik. Más a 
helyzet, ha helyi piacra kell alum ínium ipart 
létesíteni. Az indiai Korbában évi kb. 500 000 t 
bauxitterm elésre létesülő 200 000 t-s  tim föld
gyár és 100 000 t-s alukohó gazdaságilag ked
vező, m ert bár a tengerpart onnan kb. 450 
km -re van, de az alum ínium  piaca közelebb 
van a tengerpartnál; m ásrészt az alukohósítás- 
hoz szükséges olcsó elektromos energia is a 
a bauxittelepek közvetlen közelében rendelke
zésre áll. Látható ebből, hogy a bauxittelep 
gazdasági értéke, és ezért a bauxitkutatás fon
tossága valam ely területen, a tengerparttó l m ért 
távalságon kívül sok egyéb tényezőtől (piac 
távolsága, felvevőképessége, elektromos áram  
ára és hozzáférhetősége, esetleg hajózható folyó 
közelsége stb.) is függ.

E feltételek  földrajzi megoszlását tekintve, 
jóform án csak a Közel- és Közép-Keleten 
(Törökország, Irán, Pakisztán, India) elegendő 
a népsűrűség és az életszínvonal ahhoz, hogy 
az alum ínium nak jelentősebb helyi piaca ala
kulhasson ki. A frikában a baux it (timföld, 
alumínium) világpiaci-tengerentúli értékesítését 
kell általában tekintetbe venni.

3. Kutatási kilátások a vizsgált terület 
országaiban

Az alum ínium fogyasztás a világon évi 5—8 
% -kal nő. És bár napjaink alum ínium piacán 
túlterm elési válság jelei m utatkoznak, az

alum ínium ipar hosszabb távú  kilátásai biz
tatóak. M ármost m ivel a bauxitkutatást 
megelőző koncessziós tárgyalásoktól, m ondjuk 
a bauxitot feldolgozó tim földgyár felépítéséig 
és m egindulásáig 5— 10 év telik el, a jó bauxit 
iránti kereslet a piac rövidtávú hullámzásaitól 
függetlenül tartós, élénk. Ehhez járul, hogy a 
jelentősebb felszíni laterit-bauxit-telepek ku ta
tása nagyon olcsó, a nagy tőkés alum ínium 
vállalatok évi költségvetésében elenyésző tétel: 
ezért az ilyen cégeknek m egéri kutatási kon
cessziót kérni aránylag nagy terü letre , és ott 
többé-kevésbé alapos ku tatást végezni, csak 
azért, hogy a te rü le t más kezébe ne jusson, 
még akkor is, ha m aguk egyelőre nem szándé
koznak kiterm elni az esetleg ta lá lt bauxitot. 
(Az ÁLCÁN kanadai cég 1932-ben 99 éves 
koncessziót nyert a ghanai Yenahin bauxitte- 
lepre. Ki is m u ta to tt kb. 150 millió t  jó bauxi
tot. A koncesszióval azóta sem kezdett semmit. 
Mikor a ghanai korm ány kilátásba helyezte, 
hogy a koncessziót megvonja, ha az ÁLCÁN 
nem kezd valam it, az ÁLCÁN átad ta  jogait egy 
több bankból és más cégből álló konzorcium
nak.) Ezért a világviszonylatban jelentős bauxit- 
vagyonnal, vagy annak rem ényével rendelkező 
országok általában elvárják, hogy a bauxitku
ta tást az érdekelt cégek saját költségükre és 
kockázatukra végezzék el, sőt a koncesszió 
fejében és az országban folytatott tevékenysé
gük után  adót fizessenek, és elzárkóznak attól 
a gondolattól, hogy saját erőből végezzenek 
bauxitkutatást.

Az országok sajá t erőből csak olyan bauxit- 
nyomok ku tatását végzik el, m elyek a világ
piaci igények m értékét nem ütik  meg, és csak 
a helyi iparfejlesztés és ipari m unkaalkalom 
terem tés perspektívájából nézve jelentősek. 
(Ghana: a Geological Survey of Ghana m unká
latai Kibi és Yenahin térségében; India: a 
Geological Survey of India kutatásai a Korba-i 
tim földgyárat ellátó A m arkantak és Phutka 
Pahar, valam int a Ratnagiri-i tim földgyárat 
ellátó Dhangarwadi és Udgiri telepeken; Irán: 
a Geological Survey of Irán  felderítő kutatásai 
az ország több pontján; E lefántcsontpart: állami 
vállalat földtanilag eredményes, de gazdaságilag 
csaknem eredm énytelen kutatásai a Bénéné és 
Elinzué körzetben.)

Szám unkra elsősorban ez utóbbi típusú 
kutatásba való bekapcsolódás lehetősége van 
meg. M ilyen lehet részvételünk m ódja és 
m értéke?

Elvben ötféle lehetőség van: 1. teljes expe- 
diciós szakszemélyzet küldése, gépi berendezé
sekkel együtt; 2. a kutatóexpedíció szaksze
m élyzetének küldése, a fogadó ország által 
beszerzett gépekre; 3. egyes személyek (irányító 
kutatók) kiküldése közvetlenül a fogadó ország
ba; 4. ugyanaz, valam ilyen nemzetközi szerve
zet (pl. UNIDO) közvetítésével; 5. anyagvizsgá
lat Magyarországon.
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Rá kell m utatni arra, hogy a fogadó or
szágok legszívesebben egyes személyek kikül
dését látják, m ert szám ukra ez a legolcsóbb, és 
a felelősséget a kutatás eredm ényességéért 
ugyanúgy leveszi a kezükről, m int egy nagyobb, 
költséges expedíció.

Éppen ez az egyik oka annak, hogy eddigi 
tevékenységünk jórészt a 3. típusba volt sorol
ható. Ide tartozik a B auxitkutató V állalat több 
geológusának albániai tevékenysége; Szabó Ele
m ér (ugyancsak BKV) ghanai m unkája (a Kibi 
és M ount Ejuanem a terü leten  vezette az egyéb
ként ghanai szem élyzettel és eszközökkel folyó 
munkát), valam int azok a rövidebb tartam ú 
szakértések, m elyek elsősorban Dr. Barnabás 
Kálmán (Magyar Alum ínium ipari Tröszt), Dr. 
A lliquander Endre és a szerző (ALUTERV) 
nevéhez fűződnek. Az 5. csoportban külföldi 
rendelésre anyagvizsgálatot végzett a Fém ipari 
K utatóintézet, a BKV, valam int a MTA Geo
kémiai K utatólaboratórium ában Dr. Bárdossy 
György.

Nem szabad azonban ezzel a szűk tevé
kenységi körrel megelégednünk. E rre m utatnak 
a szomszéd szakmák példái is: tim föld- és alu
m ínium iparunk több UNIDO-szakértőt adott; 
m agyar berendezésekkel és szakszemélyzettel 
folyt pl. vízkutatás Guineában, stb.

Eddigi viszonylag szerény eredm ényeink 
fő oka, a fogadó országok vonakodásán kívül, 
elsősorban meglehetősen passzív üzletpolitikánk 
volt. Ű jabban az erre hivatott GEOMINCO Rt. 
égisze alatt aktívabb üzletpolitika kezd kibon
takozni: ennek keretében m ár te ttünk  a szóban- 
forgó terü let egyik országában több tíz személyt 
és több fúrógépet érintő ajánlatot, m elynek el
fogadására van bizonyos rem ény. További le
hetőség irodalmi alapok és általános földtani, 
valam int ipartelepítési meggondolások alapján 
felszólítás nélküli ajánlattétel lokális jelentő
ségű bauxitpotenciálok m egkutatására, esetleg 
a tim földgyártási és alukohászati potenciál egy
idejű, kom plex vizsgálatával együtt. Ezt a 
gondolatot valósította meg nem régen az ALU
TERV egy bizonyos indiai vonatkozásban.

Érdemes fontolóra venni néhány olyan 
üzletform át is, m ely mai gondolkodásunktól 
kissé idegen: 1. földtani ku tatás és fúrás
alvállalkozásban nagyobb koncessziókat birtokló 
de megfelelő kutatási apparátussal nem rendel
kező vállalat számára; 2. bauxitkutatás sajá t 
költségre és kockázatra, az esetleg megtalálandó 
bauxitvagyon kiterm elési jogának, vagy m agá
nak a nyersanyagnak értékesítése rem ényében.

Legvégül pedig érdemes lenne szorgal
mazni arra érdemes szakem bereinknek az 
ENSZ-nél, UNIDO-nál való foglalkoztatását, 
hiszen ez az egész iparág tekintélyét növelné.

B) BELSŐ LEHETŐSÉGEK

Legfontosabb előnyünk, hogy a korszerű 
ipari földtani kutatási (prospekciós) tevékenység

(BKV), a világ bauxitjainak személyes tapasz
talatból, vagy legalábbis m inták és leírások 
alapján való k iterjed t ism erete (MÁT, ALU
TERV, BKV, MTA, GKL) és a Vadász profesz- 
szor által megalapozott, elm élyült bauxitgene- 
tikai szemlélet és kutatás (MTA, GKL, BKV, 
FÉMKUT, ALUTERV) nálunk olyan szorosan 
és olyan magas szinten fonódik össze, hogy e 
téren  csak a Szovjetunió és Franciaország 
komoly versenytárs. Műszeres vizsgálatok terén 
a világ élvonalában, sőt az előtt járunk  (Bár
dossy—Pantó-féle mikroszondás vizsgálatok). 
Anyagvizsgálati szakvéleményeink többek kö
zött Iránban, Görögországban és Ausztráliában 
vívtak ki komoly elismerést.

Legnagyobb hiányosságunk az expediciós 
tapasztalat hiánya. E tapasztalat megszerzésé
nek igénye vezette pl. az ALUTERV-et arra, 
hogy ónérckutatást vállaljon Mongóliában, a 
GEOMINCO Rt. égisze alatt. Tapasztalatainkat 
véleményem szerint elsősorban a következő 
irányokban kellene gyarapítani:

1. Geomorfológiai szemlélet. Földtanilag 
alaposan térképezett, m élyben rejtőző bauxitra 
is perspektivikus területen, m int amilyen Ma
gyarország, a bauxitkutatás rétegtani-ősföld- 
rajzi meggondolásokon alapul. Rosszul, vagy 
alig térképezett lateritterületen , ahol a bauxit, 
ha van, a felszínen van, a bauxitterm ő geomor
fológiai elemek kijelölése a terepen, esetleg 
légifényképen vagy repülőgépről fontos kutatási 
fázis lehet.

2. Alkalmazkodás a m agunkétól eltérő ku
tatási, érevagyonbecslési és gazdasági értékelési 
eljárásokhoz. (Egyetlen példa: Indiában sokáig 
nem akartuk elhinni, hogy 10-12 m mély, 3X3 
m  alapterületű kutatóaknák olcsóbbak lehetnek 
a fúrásnál. Pedig így van!)

3. A szóbajöhető fúrási eljárások alaposabb 
ismerete. (Erre is egy példát! Trópusi területeken 
kiterjedten használják bauxitkutatásra az ún. 
Empire D rill-t: ez a mi talajm echanikai kézifúró 
készletünkhöz hasonló, négy lábnyi (kb 1,20 m) 
tagokból összecsavart rudazat, m elynek végére 
vésőt csavarnak. A lyukba vizet töltenek, majd 
a vésővel addig ütögetik a lyuktalpat, m íg a 2 
vagy 4 lábnyi kőzet a lyuk teljes szelvényében 
zaggyá nem alakul. A zagyot kikanalazzák és 
megszárítják. A szárított zagy a minta. Afrika 
és Dél-Amerika bauxitjainak jórészét e kezdet
leges eszközzel ku tatták  meg. Az Em pire Drill 
egybehangzó vélem ény szerint jól bevált, csak 
bánni kell vele tudni.)

Kissé általánosabban elm ondhatjuk, hogy 
míg nálunk a középnehéz és nehéz berendezé
sekkel való fúrás magas műszaki szinten áll 
(Irakban nem régen fejezte be egy m agyar cso
port négy olajkút bérfúrását, igen nagy m eg
elégedésre), addig az egészen könnyű, hordoz
ható berendezéseket kevésbé ism erjük, m ár 
csak azért is, m ert nálunk ilyet nem gyártanak.
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(Legjobb közelítés ehhez a célhoz az OBV 
Csepel tgk-ra szerelt G-100-as és G-200-as 
berendezése volt; ez pl. a guineai vízkutatásban 
jól bevált, de számos külföldi bauxitkutatási 
feladatra nem eléggé könnyű és mozgékony.) 
Több tapasztalatra  lenne szükség a légöblítéses 
fúrás terén  is. M indenesetre a BKV fúrógép
parkjának nemrég tervbevett felújítása m ár 
tek in tette l lesz e szem pontokra is.

4. Nem mindig van meg a kellő nyelvtudás, 
gépkocsivezetési tapasztalat (főleg terepen), a 
tábori élet apró fogásainak ism erete, stb.

A tapasztalat szerint a külföldi m unkára 
kiküldött szakemberek ham ar felismerik, hogy 
a sajátjukon kívül m ilyen további ism eretekre 
van szükségük, és tiszteletrem éltó erőfeszítés
sel és alkalmazkodó készséggel ham ar meg
szerzik azokat. M indazonáltal nem ártana szak
embereink körében — a bauxitszakm án belül 
és kívül egyaránt — a fen t felsorolt ism ereteket 
tanfolyam okon terjeszteni. És főként — ezt nem 
lehet elégszer elm ondani és eléggé hangsúlyozni 
— a nyelvtanulást, m inden export-geológia 
nélkülözhetetlen talpkövét, kell m inden ésszerű 
eszközzel szorgalmazni.

C) ÖSSZEFOGLALÁS

Akárcsak az export más terü lete in  is, a 
külföldi bauxitkutatás terén  is a szám unkra 
szóbajöhető piacon éles a konkurrencia, és jó 
adottságaink ellenére is csak akkor rem élhetünk 
jelentősebb megbízásokat, ha fokozzuk a piac

m eghódítására te tt erőfeszítéseinket, lényegileg 
három irányban:

a) szakem bereink m egfelelő képzésével és 
felkészítésével,

b) a reklám  fokozásával és aktívabb aján
lati tevékenységgel,

c) választékunk bővítésével (saját kocká
zatú, ill. alvállalkozói kutatás).

Nem várható  azonban még a fen t felsorolt 
erőfeszítések eredm ényeképpen sem, hogy a 
szóbajöhető országok sa já t érdekeik ellenére 
csakis nagylétszám ú és hosszantartó expedíci
ókra kérjenek  fel bennünket. Exportunk jórésze 
várhatólag a jövőben is egyes szakértők kikül
detéséből fog állani. Ez sem lebecsülendő azon
ban, m ert egy vagy néhány szakértő is hozhat 
olyan üzletet (pl. tim földgyár-létesítési meg
bízás), m elynek népgazdasági értéke a legna
gyobb szabású bauxitkutatási kam pányéval is 
összemérhető.

BAUXITE PROSPECTION POTENTIALS IN AFRICA, 
IN THE NEAR AND- MEDD-LE EAST

B. BALKAY

The regions in  question are unevenly provided 
w ith  bauxite  resources. W est A frica contains roughly 
one-th ird  of the  w orld resource, w hereas other count- 
ries have ju st traces. Still, even a sm all resource of 
a few  tens of millión tons m ight be economically 
vi'able, if th e re  is a home m arkét, and the transpor- 
ta tion  and energy conditions are right. The m ain point 
of th e  paper is th a t purely  geological prospection 
should be superseded by prospection in harm ony w ith  
national industria l developm ent priorities of the 
countries concerned.
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Ásványi nyersanyagok kutatási lehetősége Dél-Amerikában
Irta: Dr. Mészáros Mihály

Bár 10 ezer km -t kell utazni, míg odaérünk 
ez azonban m a m ár nem  olyan távolság, amely 
legyőzhetetlen és befolyásolhatja kutatási tö
rekvéseinket. Dél-Amerika a nagy lehetőségek 
országa, tele  kincsekkel, term észeti szépségek
kel. Egyre több m agyar em ber fordul meg or
szágaiban. Az ott m egtelepedtek között nem 
egy, az óhaza irán t érzett megbecsülésből, szíve
sen nyújt segítséget az üzleti együttm űködési 
lehetőséget kereső képviselőinknek.

Amikor a kutatási lehetőségeket m érlegel
jük ezen a kontinensen, meg kell gondolnunk, 
hogy m it is akarunk, m elyek azok a szempon
tok, melyek szerint eljárunk. Azzal a kontinens
sel foglalkozunk, am elyen a legtöbb kávé, cukor
nád terem , a legtöbb húst term elik, a föld vas
érckészletének egyharm ada, réz-, ón-, m angán-, 
cink-, ólomkészletek tekintélyes része található 
(Lásd: 1. sz. táblázatot). Ősi, gazdag, m űem lék
városok, a legm odernebb építési elvek szerint 
épült kapitálisok m ellett, tapasztatlan vályog
vagy néhány kőből összerótt viskókból álló, 
földhözragadt falvak kontinense ez, ahol béké
sen él egymás m ellett a fehér, az indián, a 
néger, a mesztic, a m ulat stb. G yakorlatilag egy 
nyelven beszélnek és büszkén vallják m agukat 
latin-am erikainak. A történelm i országokra tago
lódás, különféle fejlődési lehetőségeket determ i
nált. Az egykori szabadságmozgalmak és az 
egész latin-am erikai világban elterjedőben lévő 
nemzeti öntudatra ébredés és önállóságra törek
vés különböző m értékben és irányokba haladva 
valósul meg. A nagymagaságú hegyláncok és 
hatalmas kiterjedésű alföldek, m elyeket a világ 
legnagyobb kiterjedésű őserdeje borít, ősi pajzs- 
és most is keletkezőben lévő lánchegység, olyan 
ellentétek, am elyek a kutatási lehetőségek szé
les skáláját nyú jtják  felénk.

1. sz. táblázat

Közép- és D él-A m erika  becsült érctartalékai 
(millió t-ban)
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Brazília 30,049 _ 60 _ _ _ _
Venezuela 2,096 — — — — — —

Peru 1,025 — — 20 2 1,4 —

Jam aica — 600 — — — — —

Surinam — 250 — — — . ------- —

Mexikó — — 8 — 6 3,2 —

Bolívia — — 20 — — — 0,5
G uayana — 150 — — — — —

Chile — — — 46 — — —
A rgentína — — — — — 1,2 —

Ahhoz, hogy a kutatási lehetőségekről be
széljünk, meg kell ism ernünk a földtani felépí
tést, de m érlegelnünk kell a politikai, gazdaság- 
politikai feltételeket is.

1. Célok és szem pontok

Mielőtt a kutatási lehetőségekről beszélni 
kezdünk, első lépésként meg kell választanunk 
szem pontjainkat, céljainkat. Természetesen a 
legfontosabb, legalapvetőbb szempont a földtani 
lehetőségek mérlegelése. Ha a földtani lehető
ségek nincsenek meg, felesleges bárm ilyen kez
deményezés a legkedvezőbb politikai, gazdaság- 
politikai légkörben is. A m int azonban a beveze
tőben is u taltunk  rá  és az alábbiakban adatokkal 
is bizonyítani fogjuk, Közép- és Dél-Amerika 
kim eríthetetlen  a különféle ásványi nyersanya
gokból. K utatási lehetőség földtanilag a konti
nens terü letén  valahol bizonyosan adódik, bár
m ilyen nyersanyagféleségről is legyen szó. Ez 
okból előbb az egyéb szem pontokat vizsgáljuk 
meg és csak azután térünk  rá  a kiválasztott 
nyersanyagféleségek lehetőségének mérlegelé
sére.

a) Hazánk általában nem gazdag ásványi 
nyersanyagokban és energiahordozókban. Sok
féle ásványi alapanyagot im portálunk és gazda
ságfejlesztési törekvéseink a jövőben még na
gyobb nyersanyagim portot feltételeznek. Ami
kor tehát a dél-am erikai kutatási lehetőségeket 
m érlegeljük, elsősorban a hazai nyersanyag- 
ellátottság szemüvegén kell néznünk és meg
válogatnunk a kutatási objektumokat, és ás
ványi nyersanyagokat.

A hazai ellátatlanság m iatt elsősorban 
színes és ritka  fémekből, egyes m űtrágyaalap- 
anyagféleségekből, valam int a rohamosan nö
vekvő igények m iatt nem szilárd energiahordo
zókból növekszik im portunk.

Bonyolítja a helyzetet az is, hogy színes
fém -kohászatunk nincs megfelelően kifejlesztve 
és ezért ha réz-, vagy ólomdúsítványt szerzünk 
kutatásaink segítségével, a term ékeket hazaszál
lítás előtt valahol külföldön kohósítani kell. 
Számításba kell venni azt is, hogy egyes te r
mékféleségek pl. éppen az ólom, vagy cinkérc- 
dúsítm ány nagy távolságokra való szállítása 
nem gazdaságos. Ezért helyes, ha m ár előre 
m érlegeljük, hogy m ilyen nyersanyagfajták ér
dekelnek bennünket és m ilyen szempontból.

Az elm ondottakból következik, hogy első
sorban a hazai úgynevezett deficites nyers
anyagok kutatását kell szorgalmaznunk, melyek
nek m indam ellett viszonylag magas világpiaci 
áruknak kell lenniök, hogy a hosszú szállítás
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költségeit elbírják. Ilyen nyersanyagféleségek 
ón, volfram, réz, egyéb nagyértékű ritka fémek, 
kedvező esetben bauxit, azbeszt, csillám.

Ezeket a nyersanyagokat koncessziós terü
let megszerzése, vagy az illető országgal közös 
vállalkozás keretében a terület felkutatása, ki
termelése révén gondoljuk megszerezni.

Kereskedelmi jellegű vállalkozás keretében 
bérkutatások végzése, vagy gép- és műszer- 
eladás előkészítésére végzett kutatások során 
kiköthető, hogy a felkutatott objektum, vagy a 
szállított üzem termékével, ásványi nyersanyag
gal fizessenek.

Kereskedelmi jellegű vállalkozásoknál a 
pénztérítés helyett nyersanyagtérítés esetén, ha 
az illető nyersanyag számunkra nem hiány
cikket pótoló nyersanyag és nem akarjuk haza
szállítani, akkor csak a helyi, vagy világpiaci 
értékesíthetőségét kell megvizsgálnunk. Keres
kedelmi vagy bérkutatásoknál tehát mindenféle 
ásványi nyersanyag szóba jöhet, vagy úgy mint 
deficites nyersanyag, vagy úgy mint értékesít
hető cikk.

b) A politikai, gazdaságpolitikai tényezők 
szűrőként léphetnek fel. Általánosságban meg
állapíthatjuk, hogy kevés dél-amerikai ország 
nem kereskedik velünk, vagy nem hoz létre 
kereskedelmi kapcsolatot.

Dél-Amerikában köztudomásúan a politikai 
irányok nagyon változékonyak. A bevezetőben 
említett nemzeti magáratalálás azonban vala
mennyi dél-amerikai országra jellemző és ez 
mindenképpen közeledést jelent felénk. A gaz
dasági, gazdaságpolitikai irányvonal és a kap
csolódó szabályozók (pl. tőkebevitel, nyereség- 
kihozatal módja — lehetséges-e nyersanyagot 
kihozni stb.) esetleg komoly akadálya lehet a 
földtanilag, vagy más szempontból kedvező 
vállalkozásnak.

Megint csak általánosságban azt kell mon
danunk, hogy a dél-amerikai államok általában 
tőkeszegény országok és ezért a tőkebevitelnek 
bármilyen formában legyen is az, kedvező fel
tételt biztosítanak.

Más kérdés, hogy a kiszemelt és számunkra 
kedvezőnek ítélt nyersanyag-féleségeket milyen 
mértékben foglalták le más idegen érdekeltsé
gek. Esetleg nincs is mód bármilyen szervezeti 
feltételek mellett is kutatásra, vagy üzemnyi
tásra. Csak ebből a szempontból megítélve a 
helyzetet nagyon nehéz elképzelni, hogy ma 
például Jamaicában bauxitkutatási és termelési 
lehetőséget és jogot nyerhetnénk.

Egyre inkább elterjedőben van különösen 
azoknál az országoknál, amelyeknél a bányá
szatnak a népgazdaságban meghatározó szerepe 
van, a koncessziók felszámolásával, a nagy
bányák teljes, vagy részleges államosítása. Talán 
legelső volt ezen a téren Bolívia, amely az 50-es 
években az ón- és volframtermelő vállalatok 
államosításával létrehozta a Comibool nevű 
állami vállalatot.

Az államosítási irányzat első pillanatban 
kedvezőtlennek tűnik számunkra. Mivel azon
ban állami szervvel kerülhetünk üzleti kapcso
latba — mert ezeknek az állami vállalatoknak 
módjuk van vegyes vállalat alapítására — 
nagyobb biztosítékokat kaphatunk és éppen hogy 
elképzeléseinknek megfelelő helyzet teremtődik.
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Fontos, de szám unkra nem elhatároló jelen
tőségű, hogy az egyes latin-am erikai országok
ban m ilyen együttm űködési form ákra van lehe
tőség. Nem ragaszkodunk a vállalati formákhoz, 
de a harm adik világ országaiban m indjobban 
elterjedt feltétel az illető ország m ajoritásával 
létrehozott közös vállalkozás.

A közös vállalkozás sok szempontból elő
nyös és m indkét fél szám ára m egnyugtató 
helyzetet terem t.

Az egyszerű kereskedelm i adás-vételi eljá
rás, még ha hitelre  megy is, egyszerűbb, gyor
sabb, gyorsabban visszatérülő. Ma m ár azonban 
egyre nehezebb bányászati jellegű beruházással 
járó üzletet kötni ezen a módon.

Ezek u tán  nagyon nehéz volna a közel 30 
latin-am erikai ország közül felsorolni azokat, 
am elyeket politikai, gazdaságpolitikai szemszög
ből eleve ki kellene zárni a kutatásokra kisze
m elt területek  közül. Az adott helyzetben és 
időben esetenként lehet és kell eldönteni, ked
vező földtani körülm ények esetén kezdeményez
hetünk-e vagy sem valam ilyen kutatást az 
illető országban.

c) Közép- és Dél-Am erikában kom olyan kell 
számolni egyes term észeti adottságokkal. így az 
éghajlati és magassági tényezők esetleg meg
nehezíthetik, akadályozhatják m unkánkat.

A kontinens geográfiai helyzete, form ája, 
felszíni tagoltsága különleges éghajlati tényező
ket eredményez, m elyek ugyan leküzdhetők, de 
számolni kell velük. A tie rra  calientetől a tierra  
helada, vagy geládaig a vertikális éghajlatú 
tagozódás keveredik a szokásos éghajlati övék
kel. Ugyanakkor például Chile legszárazabb 
területe a legfontosabb bányavidék. Jónéhány 
fontos lelőhely a magashegyi hótakaró fölött 
van Bolíviában, Chilében. Az Amazonas me
dencéje áthato lhatatlan  trópusi őserdő.

A magassági tényezőt ta lán  még sokkal 
komolyabban kell venni. Az a kisebbik baj, 
hogy a motorok, gépek teljesítm énye, hatásfoka 
csökken. A nagyobbik baj az, hogy a teljesen 
nem egészséges és jó fizikum m al nem rendel
kező, nem végezhet m unkát nagy magasságok
ban szervezeti komplikációk nélkül.

A geográfiai adottságokra lehet visszave
zetni a kontinensen belül felm erülő nagy szállí
tási távolságokat és nehézségeket, m elyeket 
tetéz az Európáig tartó  hosszú hajóút is. Utóbbi 
ugyan nem jelenthet olyan nagy hátrányt, m ert 
a hajófuvarozási költségek — ha m ár berakott 
szállítm ányról van szó — a távolsággal nem 
egyenes arányban nőnek.

A kontinensen belüli szállításra azonban 
feltétlenül tek in tette l kell lenni, az előzetes 
számítások és a kivitelezés alkalm ával is. A ne
hézségek nemcsak a távolságból következnek, 
hanem a szállítási lehetőségek is okozhatják 
azokat. Az utak, de főleg a vasútvonalak jórésze 
magánkézen, vagy éppen olyan vállalat kezén 
van, amely ugyanazt a nyersanyagot kívánja

term elni, m int am it mi, és ha konkurrenciát lát 
nem engedi, vagy akadályozza a szállításunkat. 
Ilyen meggondolások alapján illuzórikus volna 
pl. Brazília belsejében vasérckutatást szorgal
mazni, bárm ilyen jóminőségű legyen is az elő
fordulás, m ert a vasércterm elő vállalatok kezén 
lévő vasúttársaságok az esetleg általunk k iter
m elt érc tengerpartra  való szállítására nemigen 
vállalkoznának.

A felsorolt nehézségek és buktatók vég
eredm ényében bárm elyik kontinensen, még 
határozottabban is felm erülhetnek. A nehézsé
gek szerencsére nem egyszerre, nem egy helyen 
jelentkeznek, a körülm ényeket, konkrét ese
tekre  alkalmazva a piac, ill. terü letkutatás al
kalm ával kell tisztázni. A nehézségekről azt 
m ondhatjuk inkább, hogy ezek előállhatnak, de 
rendszerint nem m egoldhatatlan form ában. Ha 
még hozzávesszük azt is, hogy a kontinens 
népei barátságosak, jóindulatúak, segíteni ké
szek és a kereskedelm i m egállapodásokban más 
kontinensekkel összehasonlítva korrekteknek 
mondhatók, nem túlzás az a vélemény, hogy 
ásványinyersanyag-kutatási elképzeléseinknek 
talán  legmegfelelőbb terü lete  ez a déli kontinens.

2. Földtani lehetőségek

A földtani lehetőségek m egállapítására a 
szakirodalmi publikációk, a helyi archívumok és 
a közvetlen ismeretszerzés révén van mód.

A szakirodalmi ism ertetések általában nagy 
segítséget nyújtanak, azonban meg kell külön
böztetni az általános összefoglalókat és az egyes 
lelőhelyekről készült ism ertetéseket. A lelő
helyekről szóló ism ertetők csak közvetve hasz
nálhatók, m ert rendszerint m ár m egkutatott 
területekről, működő bányáról szólnak. Meg
ism erhetjük belőlük, a lelőhely típusát, ércese- 
dési viszonyokat stb. amelyből következtetése
ket vonhatunk le, de nem ju tunk  konkrét ku ta
tási lehetőségek ismeretéhez. Az általános is
m ertetők, az ország földtani leírásai, egyes ás
ványi provinciák összefoglaló ism ertetői sem 
szolgálnak közvetlen kutatási lehetőségekkel, de 
a várható lehetőségek felm érésére tanulm ányo
zásuk elengedhetetlen.

A helyi archívumok, dokumentációs közpon
tok anyagai a közvetlen lehetőségek feltárásá
hoz, a személyes ismeretszerzés m ellett a leg
jobb lehetőségeket nyújtják.

A legközvetlenebb ismeretszerzési mód a 
piackutató út, vagy szakdelegáció küldése.

Eddigi gyakorlatunk során a nyersanyag
kutatási lehetőségek egyik bevált felderítési 
m ódjának bizonyult a földtani térképezés. A 
nyersanyagkutatási lehetőségeket az általunk 
feltérképezett terü leten  magunk választhatjuk 
ki. Természetesen a térképezést előzőleg el kell 
végezni, amely bizony költség- és időigényes. 
A nyersanyagféleség megválaszthatóságának 
előnye csak akkor mutatkozik, ha a térképezés
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Ország Szén- Szén Fe Mn Ni Cr Co Sn W Mo Bi Au Ag Pt Cu Pb Zn Hg Sb
hidr.
Aszf.

Gráf.

1. A rgentína Szh Szén Sn W Bi Cu Pb Zn Sb
Gráf Fe Mn

Aszf
2. Bolívia Szh Fe Mn Sn W Mo Bi Au Ag Cu 'Pb Zn Hg Sb

3. Brazília Szh Szén Fe Mn Ni Cr Co Sn W Au Ag Cu Pb Zn

4. Chile Szh Szén Fe Mn Mo Au Ag Cu Pb Zn
5. Columbia Szh Szén Fe Ni Au Ag Pt Hg
6. Costa Rica Szh
7. Kuba Szh Fe Mn Ni Cr Co w Au Cu Pb Zn

Aszf
8. Dominica Szh Ni Au Ag Cu Zn
9. Ecuador Szh Szén Fe Mn Mo Au Ag Cu

Aszf
10. El Salvador
11. Guadelope

Au Ag
Cu

12. Guetem ala Szh Fe w Ag Pb Zn Sb
13. Guyana Szh Mn Au
14. Haiti
15. Honduras Szh Au Ag

Cu
Pb Zn Sb

16. Jam aica Szh
17. M artinique
18. Mexikó Szh Szén Fe Mn Mo Au Ag Cu Pb Zn Hg Sb
19. Nicaragua Szh Fe Au Ag Cu Pb Zn
20. Panam a
21. Paraguay Szh Fe Mn

Mo Au Cu

22. Peru Szh Szén Fe Mn Ni Co Sn w Mo Bi Au Ag Cu Pb Zn Hg Sb
Gráf

23. Puerto Rico
24. Surinam Szh

Cu

25. Trinidad és Szh Cu
Tobago Aszf

26. Uruguay
27. Venezuela Szh Szén Fe Mn Ni w Au Ag Cu Pb Zn Hg

28. Virgin szigetek

olyan területen  folyt, ahol sokféle, vagy egyál
talán m inket érdeklő .nyersanyagféleségek for
dultak elő.

Szakértőküldés, vagy kirendeltség létesítése 
révén, ugyancsak kiterjedt földtani, vagy egyéb 
kereskedelmi ism eretekre lehet szert tenni. Ha 
azonban akár a szakértő, akár a kirendeltség a 
piackutatáson kívül mással nem foglalkozik, az 
ismeretszerzés költségei igen magasak lesznek. 
Az m ár gazdasági számítások kérdése, hogy 
esetleg ennek ellenére is érdemes ezt az isme
retszerzési módot alkalmazni.

előfordulások és fejlesztésére ásványvagyon hí
ján nincs mód.

Ki kell emelni az ásványkincsek szempont
jából az Andesi országokat. Elsősorban Bolíviát, 
Chilét, Perut, másodsorban Ecuadort, Venezue
lát. A kontinens egyéb területéről pedig Brazí
lia nyersanyag-gazdasága a szembetűnő. Ezeknek 
az országoknak nyersanyag-gazdagsága nemcsak 
sokféleségében, hanem készletmennyiségében is 
megmutatkozik. Ebből következtethetjük, hogy 
még kihasználatlan szabad területekre joggal 
számíthatunk.

a) Statisztikai előtájékozódás

Táblázatot készítettünk, melyben Latin- 
Amerika 28 országát dolgoztuk fel. Be kívánjuk 
m utatni, hogy a különböző fémek és nyers
anyagfajták hol, melyik országban fordulnak 
elő (lásd 2. sz. táblázatot).

Egyes országok, vagy kis szigetek semmi
féle jelentős nyersanyagfélével nem rendelkez
nek. Néhány országnak — bár sokféle ásványi 
nyersanyagfélesége van — még sincs számunk
ra jelentőségük, m ert az előfordulások üzemek
kel lekötöttek, termelés alatt állnak, vagy kis

Érdekes megfigyelni, hogy a szénhidrogé
nen kívül a fém ek közül az Fe és az Mn, az Au 
és az Ag, a Cu a Pb, a Zn táblázatunkban egy
séges oszlopot alkot, jelezvén, hogy nagyon sok 
országban megtalálható. Ezeknek az alapfémek
nek egyike-másika az ércképződési folyamatok 
több fázisában is felbukkanhat.

Csatlakozik hozzájuk a bauxit, m ely Dél- 
Amerikában legnagyobb részt laterit-bauxit. Az 
alapkőzet nyújto tta  feltételek m ellett talán az 
éghajlati viszonyoknak volt nagyobb szerepük 
kialakulásában és elterjedésében.
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2 . sz. táblázat

S B auxit K  MgCCh P 0 4 Gyé Azbeszt Cd In Te Se Th FI BaSOz, Cb Ta Ti Föld- Csil Bé
N m ánt Talk U CaSO/j p á t lám rül

S Bx Asb
Talk

U FI B aS04 Cb Ta Fp Csili Bér

S Bx Asb Cd Th C aS04 Cb Ta Fp Csili Bér
U

S Bx M gC03 P 0 4 Gy Asb Th C aS04 Cb Ta Fp Csili Bér
Talk U

Bx N
S Bx BaSO/,
S Bx

Asb

Bx
S

Bx

Cd
Bx U Cb Ta
Bx
Bx
Bx

S Bx FI BaSO,

Bx
Bx

S N Asb Cd In Te Se Th B aS04 Csili

Bx ? L. .
Bx

S Bx 

Bx

MgCO;t P 0 4 Gy Asb 
Talk

C aS04 Ti Fp

A volfram  és m olibdén ritkább előfordu
lású. Az ón pedig csak néhány országra kon
centrálódik.

b) Földtani felépítés

K utatási lehetőségeink mérlegeléséhez el
engedhetetlen a terü let földtani felépítésének 
ismerete. E tanulm ányban csak egészen vázlato
san tudunk e kérdéssel foglalkozni, hiszen a 
kontinens és a hozzácsatlakozó közép-amerikai 
szubkontinens földtani felépítése igen bonyo
lu lt és sokrétű, nem is beszélve arról, hogy még 
m indig igen sok fehér, nem térképezett foltja, 
van.

Közép- és Dél-Amerika földtörténete a nagy 
déli félgömbi szárazulat a Gondwana dél-am eri
kai részén, valam int e nagy szárazföld perem én 
kialakult geoszinkinális története. A prekam bri- 
umi ős szárazföld, a jelenkori szárazföld nagy
részét elfoglaló Brazil-pajzsra, valam int a szo
rosan hozzácsatlakozó, de mégis elkülönített 
Guayanai és az argentin P latai-pajzsra oszlik. 
Közép-Amerika a fö ldtörténet során többnyire 
az andesi geoszinkinális övhöz csatlakozva 
fejlődött.

Az ércesedések ehhez a két nagy földtani 
egységhez csatlakoznak (lásd 1. sz. térképváz
latot). A kontinens keleti felén a Brazil- és 
Guayanai-pajzson különféle m etam orf és in tru- 
zív folyam atok Fe, Mn, Ni, ritka  fém, drágakő 
és féldrágakő telepeket hoztak létre. A konti
nens nyugati felén az Andokban réz—ólom— 
cink és ón—volfram  övék találhatók.

Közép-Amerika ásványkincsekben aránylag 
szegényebb. Szénhidrogéneken kívül csak a 
laterit-bauxito t, a nikkelt és a rezet em líthetjük 
meg.

Közép- és Dél-Amerikának azokon a te rü 
letein, ahol lehetséges volt lateritképződés, jel
legzetes képződmény a laterit-bauxit. E lterje
dési lehetőségét a m ellékelt kis vázlaton m utat
juk  be (lásd 2. sz. térképvázlatot).

Jelen  cikkben nem térhetünk  ki a kontinens 
nyersanyag-előfordulásainak részletes ism erte
tésére, csak a főbb ércesedési típusok nagyvo
nalú felsorolásával kívánunk a kutatási lehető
ségekre utalni.

b/a) A Brazil, Guayanai és P latai pajzsokon 
a metamorfogén itab irit formáció Fe-, M n-tar-



talm ú sorozata a világ vas, m angán tartalékai
nak nagyobb hányadát re jti magában.

Az ősi pajzs gránitos jellegű intruizóihoz 
kapcsolódó pegmatitos, pneum atolitos folyam a
tok ón, volfram, arany, columbit, tantalit, beril, 
csillám, földpát stb. ércesedést eredm ényeztek 
és megalapozói lettek  többek között a dél-am e
rikai drágakő és féldrágakő iparnak.

A bázisos, ultrabázisos intruziókhoz és 
vulkanizmushoz kötött nikkel, azbeszt, talk, 
egyes színes fém ek előfordulásai jelentékeny 
term elést biztosítanak ezekből a nyersanyag- 
féleségekből.

b/b) A pacifikus szegélyzóna — az Andok 
vonulata — a paleozoikum óta geoszinklinális 
fejlődéssel és a mezoikumban kezdődő intenzív 
vulkanizm ussal jellemezhető. Ez a m agyarázata 
a sokféle ércesedési típusnak és form ának.

Két alapvető ércesedési övét különböztet
hetünk meg, m elyeknek kutatási lehetőségeink 
mérlegelése szem pontjából meghatározó jelen
tőségük van.

A Peruba és A rgentínába is áthúzódó bolí
viai ónövezet, valam int a Chilét, P eru t átszelő 
réz—ólom—cink-övezet (arannyal, ezüsttel,
molibdénnel) keletkezése szoros összefüggésben 
van a kontinensperem i geoszinklinális fejlődési 
szakaszaival. A felsorolt fém féleségeken kívül 
nagy Fe, Mn, C r stb. ércelőfordulások is 
ismertek.

A bolíviai ónöv két részre oszlik:
— az északi, a Cordillera Reál magashő

m érsékletű ón—volfram  ásványparage- 
nezisű (ónos, pegm atit és kvarc—turm a- 
lin  telérek),

— a déli, a kasziterit—szulfidón—ezüst, 
ón—cink formációra.

A réz—ólom—cink-öv déli, Chiléhez tartozó 
részén a réz és az arany, Peruban  az ólom és a 
cink (ezüsttel) a gyakoribb.

Anélkül, hogy a párhuzam osításra a leg
csekélyebb m értékben is gondolnánk, az ónöv 
északi és déli feloszthatóságához hasonlóan a 
réz—ólom—cink övben is, északi és déli szaka
szosságot lehet felfedezni.

Az andesi rézform ációk közül a legfonto
sabb a porfiros típusú (stockwerk), mely a leg
nagyobb lelőhelyeket a Chuquicam ata El Teni- 
ente stb. szolgáltatja. Ezenkívül teléres, telep- 
teléres, h in tett tömzsös rézércek találhatók  a 
legkülönfélébb fő és járulékos ásványokkal.

Az ólom—ezüst—cink érctelepek savanyú, 
vagy interm edier vulkatnitokhoz kötöttek. Rend
szerint üledékes kőzetek kontaktusán alakultak 
ki és antimón-, vagy rézércesedések felé m u ta t
nak sokszor átm enetet.

A két övben domináló ércféleségeken kí
vül több — hazai érdekeket szolgáló — ásvány
társaság található volfram-, molibdén-, kobalt-, 
nikkel-, bizm ut-, antim on- stb  tartalom m al.

Külön tanulm ányt érdem elne, a különösen 
az Andok keleti lejtőjén k ialakult Au, Sn, W 
toriatok  kérdése. Ezek kihasználtsága nagyon 
kism értékű, annak ellenére, hogy aranymosással 
m ár az inkák is foglalkoztak.

b/c) A közép- és dél-am erikai bauxitlehető- 
ségek tekintetében a bem utato tt vázlatra u ta
lunk azzal, hogy különösen Brazíliában volna 
lehetőség szám unkra bauxitot kutatni. Ism ere
teink szerint i tt  vannak még ki nem használt, 
meg nem ku ta to tt szabad bauxitterületek.

3. Egyéb kutatási lehetőségek

A kontinens egész terü letén  nagy építkezé
sek, út, vízierőmű, öntözőmű stb. létesítések 
folynak és nagy tervek  vannak ezeknek a m un
káknak a kiszélesítésére.

Brazília egyes állam aiban m egoldatlan a 
vízellátás. Felszín alatti vizek kihasználására 
gondolnak a lakosság víz igényének kielégítésére.

A nyersanyagkutatásokat rendszerint csak 
geológiai m ódszerekkel végzik, geofizikai vizs
gálatokat a szénhidrogén-kutatásoknál alkalmaz
nak. A szilárd ásványi nyersanyagok geofizikai 
m ódszerű kutatása általában elm aradott.

M indezek alapján a mérnökgeológiai és 
geofizikai ku tatási lehetőségek igen nagyok és 
széles u ta t nyitnak szám unkra.

4. Összefoglaló megállapítások

Közép- és Dél-Am erika terü letén  m egtalál
hatjuk  m indazokat az ásványinyersanyag-féle- 
ségeket, melyekből im portra szorulunk. A 
hatalm as, még feltára tlan  vagy nem kellőm ér
tékben ism ert területeken az illető állam segít
ségével szám íthatunk olyan lelőhelyek feltárá
sára, amelyek term eléséből ásványinyersanyag- 
hiányunkat fedezhetjük.

Brazíliában volfram, bauxit, különféle peg
m atit ásványok term elésére van mód és 
lehetőség. Az andesi országokban ón, volfram, 
réz ku tatását kezdem ényezhetjük.

Ha gép-, vagy szellemi export keretében 
kívánunk m unkálkodni, a felsorolt területeken 
és nyersanyagok vonatkozásában bátran  kezde
m ényezhetünk, m ert kellő tapasztalattal rendel
kezünk kutatások, bányaterm elés és telepítés 
elvállalására.

A nyersanyag-kutatáson kívül mérnökgeoló
giai és geofizikai vonalon is lehet keresnivalónk 
a nagy városi, ú t-  stb. építkezések és a szilárd 
ásványi nyersanagok geofizikai kutatásai kap
csán.
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M ÖGLICHKEIT DÉR ERFORSCHUNG 
MINERALISCHER ROHSTOFFE IN SÜDAMERIKA

MIHÁLY MÉSZÁROS

Dér V erfasser g ibt eine Zusam m enfassung jener 
E rfahrungen, die e r  w áhrend dér Besichtigung dér 
südam erikanischen Forschungsm öglichkeiten machte. 
Bei dér Besprechung dér Voraussetzungen von Forsch- 
ungen zum Ersatz inlándischer M angelrohstoffe stellt 
dér Verfasser fest, dass m án n u r  bei hoohw ertigen und 
w eit transportfáh igen  Rohstoffsorten zűr Forschung 
die dei Anre,gung gébén darf.

Er erw áhn t jene w irtschaftspolitischen, geogra- 
phischen und klim atischen Faktorén, die m án im 
Laufe dér P lanung und dér A usführung von Forschun- 
gen in  B efracht nehm en muss.

Die A usw ertung dér Forschungm öglichkeiten von 
m ineralischen Rohstoffen m acht e r  au f G rung statis- 
tischer und geologisch-lagerstattenkundlicher Gegeben- 
heiten. Dabei stellt e r  fest, dass vöm S tandpunkt dér 
ungarischen V olksw irtschaft ein grosser Teil des Kon- 
tinents fü r die Forschung von M angelrohstoffen 
geeignet ist, es b ie tet sich aber auch ein w eites Féld 
fü r ingenieurgeologische, hidrogeologische und geo- 
physische Lohnforschungen.
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Az első mongóliai földtani térképező expedíció tapasztalatai
írta: Dr. lantsky Béla

1965 áprilisában utaztunk ki először Mon
góliába, hogy a szervezés alatt álló Magyar 
Földtani Expedíció számára megfelelő terü lete t 
jelöljünk ki. Ugyanez év szeptember 3-án írtuk 
alá a szerződést. 1966. III. 5-én indult ki a 15 
fős expedíció első részlege. Az expedíció veze
tője a zárójelentést nemzetközi fórum  előtt 
1970. június 24-én védte meg. A jelentést a Bi
zottság „kiváló minősítéssel’’ fogadta el és az 
expedíció tag jait kitüntetésekkel honorálva bo
csátotta haza. Közel 4 és fél évnyi időbe került 
a 17 521 km2 terü let komplex földtani térképe
zése, anyagfeldolgozása és jelentésírási, szerkesz
tési munkája.

Amit a jelentésben nem írtunk le, arról 
szeretnék most tájékoztatást adni: arról, ami 
m unkánkban jó és rossz volt, hogy az utánunk 
következők nálunk előrelátóbban és főleg köny- 
nyebben teljesítsék feladatukat.

Az eredményes m unka első feltétele a m in
den lényeges m om entum ra kiterjedő „Szerző
dés” megkötése. A négy és fél év alatt alapszer
ződésünk évről évre való m egújítása során 
többször került sor szerződésmódosításra. Beiga
zolódott, hogy a mongol pusztaságban végzendő 
terepm unkára nem alkalmazhatók teljesen még 
az 1956. évi szovjet m unkanorm ák sem. Külö
nösen a kutatólétesítm ények és a munkanapok 
teljesítése tekintetében nem.

Nem célszerű 2 évi terepm unkánál és az 
ehhez tartozó egy évi anyagfeldolgozásnál, to
vábbá V2  évi jelentésírás-szerkesztési m unkála
toknál többet vállalni. Másrészt 2 évi terep
m unka megkíván egy évi anyagfeldolgozást, 
kiértékelést és szerkesztési jelentés-írási és 
összeállítási m unkát. Ennél rövidebb időt a 
kamerális és szerkesztési m unkákra elfogadni 
nem szabad.

A mi expedíciónkban az 1966-ban kiutazott 
létszámból a végére csupán öten m aradtunk. 
Kinek elég volt, ki betegség m iatt, ki más okból a 
negyedik évre m ár nem jött ki. Volt aki a m un
kája befejezése nélkül akart haza jönni. Megér
téssel kell lenni ezekben az esetekben, mivel a 3 
év alatt is lényeges változások történhetnek az 
emberek életében (betegség, családi kapcsolatok, 
gyermekek problémái stb.). Ezenkívül a viszon
tagságos, családonkívüli élet biológiai hatásai 
m iatt sem tanácsos családos embereket ezen 
időn tú l kint tartani.

A szerződés megkötésekor nem szabad bele
egyezni abba, hogy a másik fél olyat vállaljon, 
amiről feltételezhető, hogy nem tudja  teljesí
teni. Magyar szakácsot, m agyar gépkocsi-szere
lőt és tolmácsot feltétlenül biztosítani kell az 
expedíció számára.

Mivel a terepi m unkát végző szakemberek
nek m unkaszüneti napokon és főleg az esti 
órákban is végezni kell szakmai m unkát (szak- 
irodalom olvasása, kivonatolás, szövegírás, légi
fotók desifrirozása stb.), ezért a ju rták  számát 
úgy kell megállapítani, hogy m inden két szak
em berre jusson egy jurta , m űszaki és adminisz
tra tív  erők esetében pedig 3 em berre 1 jurta, 
ezenkívül egy konyhajurta és egy kamerális 
m unkára szolgáló ju rta  vagy sátor.

Mongóliában a jurtahiány ugyanolyan 'mé
retű, m int nálunk a lakáshiány. Ezért feleslege
sen vendégjurtát és egyéb címen további ju rtá 
kat kikötni nincs értelme. A mongol kartársak 
közül a vezetők négyen-öten laknak egy ju rtá 
ban, a többiek pedig összezsúfolva sokszor igen 
nehéz viszonyok között élnek. Az elhelyezésbeli 
megkülönböztetés roppant kellemetlen is a 
m agyar táborlakók számára.

Törekedni kell arra, hogy az expedíció 
m agyar vezetőjének pénz álljon rendelkezésére 
a kisebb kiadások kifizetésére.

A szerződéskötés után következik az expe
díció m agyar részlegének személyi kiválogatása- 
szervezése.

Meg kell állapítani, hogy kik vannak az or
szágban olyanok, akik nyelvi tudásuk, szakmai 
beállítottságuk, képességük és szakmai fe jle tt
ségük, valam int emberi m agatartásuk és emberi 
értékeik alapján alkalmasak ilyen munkára. 
Abban reménykedni, hogy ez m ajd menetköz
ben magától kialakul, nem szabad.

Elsősorban az expedícióvezető személyét 
kell jól megválasztani. Ideges, türelm etlen és 
haragot tartan i tudó, sértődékeny, avagy erély
telen embereket vezetésre kijelölni nem szabad, 
még ha szakmailag meg is felelne erre. Az 
itthon alkalmasnak vélt expedícióvezetőt ki kell 
képezni, hogy előre lássa az akadályokat, ame
lyeket le kell küzdenie. Ennek hiányát nagyon 
éreztem annak ellenére, hogy előtte 25 éven át 
voltam vezető beosztásban és a m unka megkez
dése előtt lehetővé tették  számomra a mongóliai 
csehszlovák expedíció m unkájának tanulm ányo
zását is.

Rendkívül fontos az expedícióvezető általá
nos kultúrszintje, protokoll szerinti viselkedni 
tudása is, m ert lépten nyomon adódnak alkal
mak, amikor társadalm i kötelezettségeknek, 
orosz nyelvű rögtönzött felszólalásoknak, beszé
deknek is eleget kell tenni. Ezek a m egnyilat
kozások adják a m agyar expedíció vezető nem
zetközi tekintélyét, am it a mongol partner is kel
lően tud értékelni, amikor az expedíció ügyeit 
érintő kívánságainak tárgyalásáról van szó.
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1. ábra: Kelet-m ongóliai tá j (fotó: dr. Jan tsky  1969)

Az expedíció tagjainak kiválasztásában 
rendkívül körültekintően kell eljárni. Fontos, 
hogy olyan fiatal m unkatársak kerüljenek *ki, 
akik sokoldalú szakmai ism eretekkel rendelkez
nek és sokoldalú m unka végzésére alkalmasak. 
Mongólia keleti része 80% -ban eruptív kőzetek
ből áll. Ezért oda nem csak sztratigráfust, ha
nem eruptív-m etam orf kőzetek földtanához, 
tektonikájához és metallogéniájához értő szak
em bereket kell kiválasztani. Nem vihetők ki 
olyan geológusok, akik a mikroszkópiái vizsgá
lathoz nem értenek, vagy akiknek nincs térké
pezési gyakorlatuk, nincs tájékozódási érzékük. 
Egy év m úlva jöttem  rá, hogy a geológus tá jé 
kozódási készsége, arányérzéke veleszületett 
adottság, amit felnőtt korban elsajátítani m ár 
nagyon nehéz. Rendkívül előnyös, ha a kikül
dött geológusok értenek a gépkocsi szereléséhez 
és vezetéséhez.

2. ábra: Kvarcprofir telérek (Fotó: dr. Jantsky 1969)

A geológusok egyéni m agatartása legalább 
annyira fontos, m int szakmai képzettsége, gya
korlottsága. Éppen ezért a kiküldendő expedí- 
c;ótagokat megfelelő tájékoztatásban kell része
síteni arra  nézve, hogy m ilyen viszonyok között 
kell m ajd élniök, kikkel kell együtt dolgozniok, 
és m ilyen feladatokat kell m ajd megoldaniok. 
Túl igényes, önző, beképzelt, örökké kritizáló, 
negatív beállítottságú, kollektívában élni nem 
képes em bereket kiküldeni nem szabad.

Mindezekből következik, hogy az expedíció 
tagjainak kiválasztásában a legnagyobb körül
tekintéssel kell eljárni. És ha az első év közepén, 
avagy végén az expedícióvezető meggyőződött 
arról, hogy egyesek saját hibájukból, vagy hibá
jukon kívül nem valók a mongóliai m unkára, 
gondoskodni kell lecserélésükről, m ert az idők 
m úlásával az ebből származó bajok csak növe
kedhetnek és esetleg jóvátehetetlen hibák forrá
saivá válhatnak. Ezért az expedícióvezető gon
dosan nézzen utána, hogy leendő m unkatársai-

3. ábra: Profiroid telérek messziről 
(Fotó: dr. Jan tsky  1969)

nak m ilyenek az otthoni körülm ényei, m ilyen 
betegségeken estek át, képesek-e önmagukról 
m inden tekintetben gondoskodni és fogják-e 
bírni a mongóliai nehéz viszonyokat.

A kiválasztás, továbbá a feladatok és viszo
nyok ism ertetése u tán  következik a magánjogi 
szerződés megkötése az expedíció tagjaival. 
Világosan és egyértelm űen körvonalazni kell a 
tagok jogait és kötelességeit. Sok kellem etlen
ség szárm azhat abból, ha a k in t tartózkodás idő
tartam át és egyéni bérezési kérdéseket nem 
tisztáztuk kellő módon a kiutazás előtt.

Az expedícióvezetőnek a helyetteséből, a 
párt- és szakszervezeti felelősből álló vezetőség 
m eghallgatásával kell irányítania az expedíció 
m unkáját. Nálunk az expedícióvezető utasításait 
m indenkor egy hirdető könyvben adta ki, amit 
a tagok tartoztak  tudom ásul venni és ezt alá-
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4. ábra: G ránit töm bök a felszínen (Fotó: dr. Jaskó 1966)

írásukkal igazolni. Ez a módszer a tábori éle
tünkben azért is jól bevált, m ert csak ritkán 
volt olyan eset, amikor m indenki a táborban 
tartózkodott. A hirdetőkönyvben foglaltak körö
zéséről az expedíció adm inisztrátora gondosko
dott.

Az expedíciók eredményes működése szem
pontjából rendkívül lényeges az expedícióvezető 
fegyelmi jogköre.

Olyan fegyelmi szabályzatot szükséges ki
dolgozni, amely a fegyelmi jogkört az expedíció
vezető szem élyére ruházza azzal a megkötéssel, 
hogy fegyelmi intézkedéseihez a vezetőség 
egyetértése (2/,-)-ad többség) is szükséges. Ha 
valaki fegyelmi vétséget követ el, szóban, majd 
írásban kell figyelmeztetni. Visszatérő fegyelem- 
sértések és ism ételt alkalm atlansági bizonyíté
kok után az illetőt haza kell küldeni saját 
költségén.

Ha valam ely intézet saját kötelékébe ta r
tozó m unkavállalóit küldi ki, a vezető az itthoni 
igazgatónak személyes megbízottja.

Bárm ilyen külszolgálat viszonyai m erőben 
eltérnek a hazai munkaviszonyoktól. Csak rend 
és fegyelem biztosíthatja az expedíciók egysé
ges, kollektív szellemét, m egkívánt m unkatel
jesítm ényét és annak megfelelő színvonalát.

Am ennyire szükséges a példát statuáló 
fegyelmezés, legalább annyira szükséges az em
beri m agatartás és szakmai m unka anyagi és 
erkölcsi jutalm azása. De nemcsak munkavégzés

közben, hanem  az expedíció m unkájának befe
jeztével is szükség van erre.

Expedíciónkban visszatérő problém a volt a 
szakirodalmi és kam erális felkészülésre (légi
fotók desifrírozására) fordítható idő rövidsége. 
A légifotók desifrírozásától nem szabad az időt 
sajnálni, m ert az m egtérül a térképezés alatt. 
Ehhez azonban a megfelelő számú sztereoszkóp

5. ábra: A z Aren Nuur-i greizen kibúvás
(Fotó: dr. Jantsky 1967)
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nélkülözhetetlen, m elyekre a térképezés közben 
is állandóan szükség van.

Expedíciónk életében a hazai anyagellátás 
késése és nem megfelelő minősége is problém á
ka t okozott. Különösen az első évben a gép
kocsik és egyéb felszerelések késői kiküldése. 
Sok esetünk volt, amikor gépkocsialkatrész, 
vegyszer, vagy más felszerelési anyag hiánya, 
vagy nem megfelelő minősége nehezítette m un
kánk befejezését.

6. ábra: Tapasztalatcsere szovjet geológusokkal 
(Fotó dr. Jaskó 1966)

Tehát azoknak a szerveknek, amelyek a 
külföldi expedíciók anyagellátását biztosítják, 
tudniok kell, hogy késedelmek és egyéb zava
roknak hatása befolyással lehet az éves tervek 
teljesítésére. És m ég egy. M inden lazaság m a
gyar részről, a másik fél fokozottabb lazaságát 
vonja maga után. Mindegy volt, hogy ki hibázott 
közülünk, azt a „m agyar fél” követte el.

Az expedíció tudományos szakmai m unká
jának fontosságát, alaposságát nem lehet eléggé 
hangsúlyozni. Ez azonban még nem elégséges. 
Az expedícióvezető m indenki szám ára előlegezze 
a legnagyobb bizalmat, de em ellett gondoskod
jon arról, hogy egyetlen kontroll vizsgálat, 
elemzés és ellenőrző bejárás se m aradjon el a 
maga idejében.

Ennek első évi elmulasztása m iatt pl. a har
m adik évben terü letünk  legnagyobb részét ú jra  
kellett térképezni. Az első évben begyűjtött 
m etallom etriai m intákból a második évben ezért 
kellett több m int ezret ú jra  színképelemezni és 
a harm adik évben lem élyített m olibdénérc ku
tatófúrásaink anyagának a negyedik évre ma
rad t kontroll vegyelemzése m utatta  ki, hogy az 
előző évben m egelem zett 100 legdúsabb m inta 
csak a felét tartalm azza a m egállapított fémnek.

A téves adatközlés félrevezeti a felettes 
szerveket is.

Ugyanígy eleget kell tenni a to rla t- és 
m etallom etriai m intavételi, továbbá a résm inta 
és vízm intavételi utasításoknak is.

Külön kell foglalkozni a mongolokkal való 
baráti együttélés és az eredm ényes m unka fel
tételeinek biztosításával. Sajnos, gyakori jelen
ség, hogy a mongóliai viszonyok láttán  a kikül
dött m agyar dolgozók fölényessé, sokszor bán
tóan lekicsinylő m agatartásúakká válnak. A 
mongolok viszont — és ebben igazuk van — 
rendkívül érzékenyek erre. A nehéz term észeti 
viszonyok és mostoha történelm ük megfosztotta 
őket az ipari fejlődés lehetőségeitől. Ugyanak
kor azonban az em beri ku ltú ra  más területein  
pl. népzene és általában dal- és színházkultúra 
terén  a legfejletteb nemzetek közé tartoznak. 
Ha m indenki azzal az elhatározással m enne ki 
Mongóliába, hogy ott hasznos akar lenni, és 
segíteni fog e mostoha körülm ények között élő, 
jobb sorsra érdemes népnek, akkor semmi baj 
sem volna.

A k in t dolgozó expedícióknak kettős fel
adatuk van. Egyrészt el kell végezni az előírt 
m unkát, m ásrészt pedig be kell tan ítan i a mon
gol fiatalokat türelem m el, megértéssel és belá
tással. Ügy kell szóvá tenni az elkövetett laza
ságokat, hogy megérezzék belőle az abszolút 
jószándékot, az ő érdekük szem előtt tartását, 
hogy a figyelmeztetés ne zavarja meg a közöt
tünk  kialakult baráti viszonyt.

Expedíciónkban számos példáját láttuk  a 
fiatal mongol dolgozók előrehaladásának. A 
mongol nép vidám, játékos beállítású. Amíg 
szám ára a m unka jókedvű, vidám feltételek 
m ellett folyik, addig érdekli őket. Számolni kell 
azzal, hogy Mongóliában pár évvel ezelőtt még 
a nomád pásztorkodás viszonyai uralkodtak és 
így nem lehet kívánni m inden embertől, hogy 
m áról holnapra fegyelm ezett dolgozóvá váljon.

7.. ábra: A z  expedíció tábora (Fotó: dr. Jantsky 1966)
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8. ábra: Fluoritos telérkibúvás (Fotó: dr. Jaskó 1966)

A mongóliai viszonyok között rendkívül 
nagy jelentősége van az egyéni kezdeményezés
nek, leleményességnek és jószándékú segítő
készségnek. A vegyilabor m agyar vezetőinek 
nagyszerű leleményessége segített abban, hogy 
rövid idő alatt teljes értékű vegyi és színkép- 
elemző labort szereltünk fel expedíciónk bázis- 
helyén.

A cselekvési leleményesség m egnyilvánult 
a tábor étrendjének alkalomszerű összeállítá
sától kezdve mindenhol, szinte a nap m inden 
szakában.

Fontos a bajok lehetőségének előrelátása is. 
Bizonyos gyakorlat után m ár előre tudtuk, hogy 
hol várnak ránk m unkánkat késleltető aka
dályok.

A mongol viszonyok között való m unka 
körülm ényei nem hasonlíthatók össze más, ipa
rilag fejlettebb országban végzett földtani m un
ka körülményeivel. Mégis azt tudom  mondani, 
hogy az, aki csak a nagyobb kereseti lehetőség 
m iatt akar kiju tn i Mongóliába, m aradjon itthon. 
Viszont azok, akik a m unka ottani szépségéért, 
szakmai fejlődésük lehetőségeiért és attól a 
nemes szándéktól vezéreltetve vállalják a m on
góliai kiküldetést, hogy segítsenek egy történe
lem és kegyetlen éghajlat sú jto tta  nép felemel
kedésében, azok menjenek, azokat szeretettel 
várják a mongóliai füves puszták.

Ezen általános szervezési kérdések után 
szólni kell tudományos földtani kutatóm unkánk 
módszereiről.

Komplex földtani térképező m unkánkat kez
detben hazai recept szerint végeztük, vagyis 
m inden geológus önálló terü lete t kapott. Az első 
év tapasztalata azonban azt m utatta, hogy ez a 
módszer a térképezők napi kiszállítása és esti 
összegyűjtése, m ajd hazaszállítása m iatt rend
kívül költséges, továbbá a m unka területi, ta r 
talmi és időbeli összehangolása szinte lehetetlen.

Ezért a következő évben á ttértünk  a cso
portos (ún. párhuzamos menetvonalas) térképe
zésre. Később csupán apróbb finomításokat vé
geztünk ezen a módszeren.

Expedíciónkból 3 térképező csoportot szer
veztünk. Mindegyik csoport 3 geológusból, és 2 
vagy 3 technikusból állott, élén a csoportvezető
vel, aki szervezte, irányíto tta  és ellenőrizte a 
csoport m unkáját. Rendelkezésre á llt 1 Gaz 69 
típusú terepjáró kocsi és a szükségnek (lehető
ségeknek) megfelelő mélyfúró, árok- és akna
m élyítő kapacitás. Az első térképező csoport 
egyidejűleg ellátta  az ércföldtani kutatás és 
részletes térképezés feladatát is.

A térképező csoportokon kívül geofizikai, 
hidrogeológiai-geomorfológiai, to rlat és metallo- 
m etriai mintavevő csoportokat is szerveztünk.

A térképezés m unkáját m ár Ulan Bátorban, 
a földtani irodalom tanulmányozásával, kivona
tolásával és m agyarra fordításával kezdtük. Ez
u tán  csojbalszáni telephelyünkre repültünk, 
ahol a légi fényképek desifrírozását végeztük és 
felkészültünk a tábori életre. A légifotók k iér
tékelésének m unkájába a harm adik évre m ár 
annyira bedolgozta m agát az expedíció térké
pező részlege, hogy terepi m unkánk néha csak 
az előre m egállapított képződményhatárok el
lenőrzésére szorítkozott'. A sztereoszkóp alatt 
jól látható képződm ényhatárokat tussal rávittük 
a légi fényképekre és így a térképezők az 
1:100 000 m éretű térképpel és a megfelelő légi- 
fotó-lapokkal a kézben járták  a terepet. A kettő 
összevetésével szerkesztették meg területük 
földtani térképét.

Kezdetben az 1:100 000 m éretarány szerinti 
térképlapokon való tájékozódás nehezen ment. 
Később azonban a légifotók segítségével a tá jé 
kozódás nem okozott nehézséget.

Az utolsó terepi évben az előző évek terü 
leteinek revíziós bejárását hajto ttuk  végre, hogy 
ezáltal térképünk egységes szemlélet alapján 
kerüljön megszerkesztésre.

A párhuzamos m enetvonalak szerinti térké
pezés bevált. A csoportok létszáma alkalmas 
volt a rajkocsin való oda-vissza szállításra, sőt 
a 4—5 napos kihelyezéses térképezés lebonyolí
tására is. Amikor a csoportnak a 40 km -nél 
nagyobb távolságban levő terü lete t kellett fel
térképezni, akkor székhelyét a területhez közel 
eső községbe, majorba, vagy gépállomáshoz he
lyezte á t és 4—5 napon át innen kiindulva vé
gezte m unkáját, de a hét végére hazatért és 
több napon á t tábori kam erális m unkát (a be
gyűjtö tt anyag feldolgozását) végzett.

Voltak esetek, amikor a kihelyezés azt 
jelentette, hogy a térképező geológus ott verte 
fel a sátrát, ahol az este érte és másnap idő- 
veszteség nélkül folytatta terepi m unkáját.

A párhuzamos m enetvonalak persze csak 
nevükben voltak párhuzamosak. A valóságban 
a csoportvezető a desifrírozás alapján cikcakkos 
útvonalat jelölt be magának és társainak úgy,
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hogy 'mindenki haránto lja  a légifotón látható 
kőzethatárokat és ne m aradjon ki egyetlen 
olyan képződmény sem, amely a légifotón lá t
ható, illetve amelynek létezése gyanítható.

A térképezők m enetvonalaikon folyamatos 
észlelést végeztek, a megfigyelési pontokon 
azonban kötelező volt a m intavétel és a meg
figyelések terepnaplóban való rögzítése. A m in
tákra  tussal a csoport és térképezők szám ait 
írtuk  rá, ami m indenkor m egegyezett a térkép 
észlelési (megfigyelési) pontjainak számozásával.

A m inták tussal való számozása-jelzése 
nagyon jól bevált. Azok jól olvashatók voltak 
1969-ben is, amikor kam erális m unkánk folya
m án az összes m intákat k irak tuk  a fűre és azok
nak a bőséges esők sem ártottak.

A térképezők m inden ércesedésre utaló 
nyom ot tartoztak  m ind a légifotón, mind a te 
reptérképen bejelölni, m intáit begyűjteni. A 
tereprő l való hazatérés u tán  a csoportvezető 
ezeket az adatokat a koordinátákkal és esetle
ges részletrajzokkal egy erre rendszeresített 
naplóba jegyezte be. Ezzel a nyersanyagkutató
csoport átvette a lelőhely további gondozását. 
Szükség esetén kiszállt a helyszínre, m egtekin
te tte  az ércesedést és gondoskodott arról, hogy 
a m inták a legrövidebb időn belül a laborba 
jussanak. Az eredm ények birtokában árkolást, 
aknázást és m élyfúrásos ku tatást te lep íte tt a 
kérdéses területre .

A perspektivikusnak ígérkező területeken, 
m int a salhiti szkarnos terület, az arenuuri 
m olibdénérces terület, saalai volframérces te rü 
let stb. részletes 1:10 000 m éretű térképezést 
végeztünk megfelelő m enetvonalsűrítéssel és 
kutatólétesítm ény telepítéssel, m etallom etriai 
és to rla t m intavétellel. Ilyen módon m ár m enet
közben meg tud tuk  határozni az érces területek  
nagyságát és ércföldtani értékét.

Az egyes csoportok által térképezett terü le
tek határait közös bejárások során egyeztettük. 
Igen meleg baráti kapcsolatokat létesítettünk  a 
velünk határos burencogtói terü leten  dolgozó 
szovjet térképező expedíciókkal.

Oda-vissza többszörös terepbejárás során 
egyeztettük képződm ényeink földtani helyzetére 
és jellegére vonatkozó ism ereteinket.

A harm adik terepi év kezdetén újonnan 
belépett kollegáink érdekében egy egész hetet 
tö ltö ttünk  közös bejárással.

A terepi m unkát geológusaink gyalogosan 
végezték a folyamatos észlelés érdekében.

9. ábra: K iszáradt patakm eder tekton ikus eredetű völgyben

10. ábra: Proterozoos metakonglomerátum
(Fotó: dr. Jantsky 1967)
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11. ábra: Paragneisszé a laku lt konglom erátum  
(Fotó: dr. Ja n tsky  1967)

Az ilyen részletes kutatásokból term észe
tesen a geofizika sem m aradt ki, m int ahogyan 
végig nagyszerű összhangban dolgozott velünk.

A párhuzamos m enetvonalas térképezést a 
komplex m unkálatok fogaskerékszerűen egy
másba illeszkedő eredm ényei teszik érdekessé 
és széppé. Így a geoelektromos, földmágneses és 
radiológiai m érések a törm elékkel fedett kőzet
határok pontos m egállapítására voltak jól alkal
mazhatók. Szkarn területeken (magnetit) a föld
mágneses, az üledékes m edencékben a geoelek
tromos módszerek voltak használhatók.

A hidrogeológiai m unkánál a vízhordó gép
kocsi segítségével sikerült leszívni a ku tak  vizét, 
és m eghatározni vízhozamukat. A vedres lem é- 
rés módszere nem vált be. A vízm inták elemzé
sét a tábori laborkocsiban végeztük. A térképező 
fúrásokban vízhozammérést végezni nem 
tudtunk.

A geomorfológiai kutatásokat a hidrogeoló
giai kutatásokkal egyidőben és az egyes térké
pező csoportokhoz beépülve végezte szakembe
rünk. A terü let geomorfológiáját légifotók se
gítségével lehetett igen jól tanulmányozni.

Az expedíció 1967 elején Csojbalszán-i te 
lephelyünkön szíriképanalítikai kvantita tív  szi
likát, ércelemző és m ikrom ineralógiai labort 
szervezett, ahol elvégezték a szám unkra szüksé
ges elemzéseket és vizsgálatokat.

A torlat- és m etallom etriai kutatásokat a 
legújabb szovjet előírások szerint végeztük. A 
m ineralógiai- és színképlabor által kim utatott 
to rlat- és m etallom etriai anom áliákat terepi 
megfigyelésekkel ellenőriztük. A torlat- és me
tallom etriai m inták vételének optimális m ély
ségét kísérleti úton határoztuk meg. A to rla t- 
anomáliákat és egyes ásványdúsulásokat az 
ugyanonnan vett m etallom etriai m inták elemzé
si eredm ényeinek összevetésével is ellenőriztük.

A zárójelentés készítésénél a terepi és ka- 
m erális m unkálatok szigorú összehangolására 
volt szükség. Amíg a térképező csoportok saját 
terü letük  m inden képződményét térképezték és 
vizsgálták, addig a zárójelentésben a tektonika, 
magmatizmus, a főbb rétegtani csoportok stb. 
külön fejezetként szerepeltek és az egész terü 
letről egy szakem bernek kellett megírnia. Eh
hez viszont nélkülözhetetlen volt a személyes 
terepbejárás és a m intaanyag makro és mikro 
vizsgálata. Vagyis m enetközben kellett a m inta
anyagot átvenni és egységes rendszerbe foglalni.

Expedíciónk zárójelentésének négy fejeze
té t a nemzetközi bíráló bizottság tudományos 
szaklapokban való közlésre javasolta. M ellékle
teinket, térképeinket k iállításra szánták. 750 
oldalas jelentésünket az eddigi legrészletesebb 
jelentésként regisztrálták.

Jelentős tudományos eredm ényeket is 
értünk el.

Igen érdekes feladatot jelen tett a protero- 
zoikumtól a negyedkorig a legkülönbözőbb kép
ződményekből felépült terü letünk  ásvány-kőzet
tani, rétegtani, tektonikai és fejlődéstörténeti 
rendszerezése és besorolása.

így a Bainterem i proterozóos injekciós 
m etam orf-m igm atitos övben az egymásra követ
kező progresszív és regresszív m etam orf folya
m atokat sikerült szétválasztani és abszolútkor 
adatokkal is alátám asztva fejlődéstörténeti rend
szerbe foglalni.

A palezóos epim etam orf pala és mészkő 
összletet több, egymástól szerkezetileg és fejlő- 
déstörténetileg is elválasztható sorozatba osz
tottuk. TJj, gazdag fauna lelőhelyeket találtunk, 
am elyek egyértelm űen rögzítik a képződmények 
korát.

A perm ben m eginduló igen erőteljes vul
káni tevékenység egyes szakaszait rétegtani és 
szerkezeti egységekbe soroltuk és olyan képződ
ményeket, m int az Eligenei összlet az eddigi be-

12. ábra: M igm atit (Fotó: dr. Jantsky 1967)
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A z I. Mongol—Magyar Földtani Expedíció m unkáinak  
összesítő táblázata

Sorsa. M unkanem ek M órt.-
egys.

T elje síte tt
m enny iség

1. 1:200 000 m éretű
földtani térképezés km 2 17 521

2. 1:33 000 m éretű
földtani térképezés km 2 173

3. 1:10 000 m éretű
földtani térképezés km 2 10

4. Ellenőrző egyeztető bejárás km 430
5. Torlatm intavétel db 4 575
6. M etallom etriai m intavétel db 17 427
7. Elektromos VESZ-mérés m. p. 1 469
8. Mágneses mérés m. p. 12 904
9. Mélyfúrás fm 2 902

10. Kutató árok m 3 1 902
11. Kutató kisakna fm 549
12. K utak leszívatása

és vízhozammérése db 102
13. K utak stacioner vizsgálata db 582
14. Résmintavétel fm 422
15. Pontm intavétel db 391
16. Vékony csiszolatkészítés

. és vizsgálat db 3 090
17. Felületi csiszolatkészítés

és vizsgálat db 35
18. M ikromineralógiai vizsgálat db 4 868
19. Szilikátelemzés db 89
20. Ércelemzés db 877
21. Vízelemzés db 207
22. Színképelemzés db 18 150
23. Abszolútkor-meghatározás db 20
24. Faunam eghatározás db 226
25. Spóra- és pollenmeghatározás db 155
26. Barnakőszénelemzés db 28

sorolással ellentétben az ún. cagancabi összlettel 
párhuzamosítottuk.

A terü let m agm atitjait négy magmás cik
lusra osztottuk, petrografiailag jellem eztük és 
m egállapítottuk metallogeniai kapcsolatait.

Az ásványi nyersanyagok kutatása igen fon
tos része volt térképező m unkánknak. Expedí
ciónk működése alatt egy-egy barnakőszén-, 
bentonit-, volframérc- és molibdénérc-telepet, 
továbbá közel száz ércindikációt fedezett fel.

M int az I. Mongol—Magyar Földtani Tér
képező Expedíció volt vezetője, ezúton mondok 
köszönetét mindazoknak, akik számolatlanul 
adták m unkájuk és tudásuk legjavát közös 
ügyünk, m unkánk sikeréért.

Ennek köszönhető, hogy annyi nehézség 
ellenére is nagyszerű eredményeket értünk el 
és ezzel elismerést szereztünk a m agyar földtan 
Ázsiában ism ert hagyományainak.

OntlTM  nEPBOÍI COBMECTHOM MOHrOJIO-  
BEHrEPCKOÍÍ rEOJlOrOCLEMOHHOit SKCIIEUHIfHH

ílnmuiKU Béna

rtepBaa M ohtojio—BeurepcKasi reojioraiecKas PKcncpHUHíi 
b rouax 1966—1969 b boctobhoh bucth MoHrojiBCKoü Hapofl- 
hoö PecnyönHKH npoBOflHJia reonorocbéMotHbie paőoTbi 
b MacLUTaöe 1 : 200000 n  3acHHJia TeppHTopHro b 17 521 km2.

B paőoxe yxacxBOBajTH 15— 18 BenrepcKiix ji npnÖJHOH- 
TeJlbHO CTOJIbKO * e  MOHrOJIbCKHX rCOJlOrOB, reO(j)H3HKOB, XH- 
MHKOB H ÖypOBHKOB. OŐXLiafl HHCUCHHOCIb BCeÖ 3KCXieflMUHU
floxoflHJiacb flo 60—70 aenoBeK.

A b t o p  no3naK oM nr iH TaTejieü c opraHH3auHeü BKcneflHpHH, 
MeTOflOM npoBeaeHHa KOMnneKCHbix paöoT , HayHuo-TexHHie- 
CKHMH H 3KOHOMHTCCKHMH pe3yjIbTaTaMH 3KCnCMMI.HH. Oh paC- 
CKa3biBaeT cboh BncaarjiceiHíi h  onsiT  pa3JiH>UH>ix 3TanoB ox’oii 
pa6oTbi, o t  noflroTOBKH flB yxcToponH oro cornauienH H  aepea  
cocTaBjxcHHJi npoeKTa h OTaéta mo n p o B epenna noneB bix paöoT  
oKa3biBaa noM om b nocjxeayiom H M  pyKOBOflHTC.TBM 3apy6eac- 
Hbix reoJionraecKHX MeponpHHTHii.
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A Kelet-Mongólíaí érckutatás módszereiről
Irta: Bállá Zoltán

A Kelet-mongóliai érckutatás módszereiről
A kelet-m ongóliai érckutatás — a terü let 

földtani adottságaiból következően — elsősorban 
hidroterm ális színes- és ritkafém ércesedés fel
derítésére és m egkutatására irányul. E m unká
latokban hatodik éve m agyar geológusok is 
résztvesznek. A m ár több évtizede felderíte tt és 
m űvelt (s részben m ár felhagyott) érclelőhelyek 
közvetlen környékén végzett részletes vizsgála
tokat leszámítva a jelenlegi érckutatás olyan 
objektumokon folyik, am elyeket az elm últ évek
ben a Mongol—M agyar Földtani Térképező 
Expedíció deríte tt fel.

A mongol—m agyar együttműködés feltehe
tően e téren  is bővülni fog, s ez szükségessé 
teszi egyrészt az eddigi tapasztalatok elemzését, 
másrészt — s ez a főcél — olyan módszertani 
következtetések levonását, am elyek alapján 
lehetségessé válhat az érckutatás általános mód
szereinek legcélszerűbb megválasztása.

Jelen tanulm ányunkban csak az egyes ku 
tatási módszerek hatékonyságát tárgyaljuk. A 
kelet-m ongóliai érckutatásban a következő főbb 
módszereket alkalmazzák:

1. Ércföldtani megfigyelés.
2. Torlatkutatás.
3. Geokémiai kutatás.
4. Geofizikai vizsgálatok.
5. K utatás felszíni kutató-létesítm ényekkel.
Az egyes módszerek hatékonysága egy sor

olyan tényezőtől is függ, amely Kelet-M ongó- 
lián belül térben erősen változik a földtani fel
építés, domborzat, ércesedés típusa stb. függvé
nyében. Ennek ellenére egy sor fontos közös 
vonásuk lehetővé teszi átfogó elemzésüket.

1. Ércföldtani m egfigyelések

A nyersanyag-kutatásban felhasználható 
földtani megfigyelések két alapvető kategóriája 
különböztethető meg: a térképező m enetvonal- 
bejárások során végzett felderítő-értékelő vizs
gálat.

a) Térképező m enetvonal-bejárások

Rendszeres földtani megfigyelések végez
hetők a különböző m éretarányú térképezés so
rán  bejárt m enet- vagy szelvény vonalak m en
tén. A földtani felépítés tanulm ányozása m ellett 
az észlelések során nagy figyelm et kell fordí
tani nyersanyagelőfordulások közvetett és köz
vetlen jeleire  is. E m ódszer hatékonyságát mi 
sem jellemzi jobban, m in t az a tény, hogy 
Kelet-M ongólia szinte valam ennyi jelenleg is

m ert érclelőhelyét, -előfordulását és -indikáció
já t földtani m enetvonal-bejárások során talá l
ták  meg.

A földtani térképezés m ódszerére itt szük
ségtelennek látszik kitérnünk. Megjegyezzük 
azonban, hogy a vidék term észeti adottságaiból
— teljesen fátlan, igen gyéren lakott, csak néhol 
m egm űvelt sztyeppe alacsony-középhegységi 
dom borzattal —■ következően rendkívül nagy 
szerepet játszik a légifényképek földtani k iér
tékelése. Ennek segítségével a települési-szer
kezeti viszonyok többnyire az l:10 000-es 
m éretaránynak megfelelő részletességgel tanul
mányozhatók; ez önmagában is igen fontos 
adatokat szolgáltathat az esetleges ércvezető
szerkezetek tisztázásához. Ezen túlm enően azon
ban egy sor ércesedéssel kapcsolatos elbontás 
(greizenesedés, berezitesedés stb.) állapítható 
meg, továbbá a telérek túlnyom ó része a légi
fényképeken jól látható és többnyire le is hatá
rolható, s szerkezetük és helyzetük részleteiben 
is meghatározható.

Ez a körülm ény egyrészt lehetőséget ad a 
felszíni m egkutatottság teljességére, m ásrészt 
előzetes szelektálást tesz lehetővé az objektu
mok m éretei és elhelyezkedése alapján.

A térképező m enetvonalak megfelelő elhe
lyezésével a légifényképen ércesedés szempont
jából rem ényteljesnek tűnő objektumok tú l
nyomó része érinthető és ellenőrizhető. Ezzel 
eleve kizárhatók az apró gránit- és kvarcporfir- 
testek, am elyek a légifényképen gyakran hason
lítanak hidroterm ális övekre, m ásrészt az üde 
kőzettelérek, am elyek gyakorlatilag csak terepen 
különböztethetők meg a kvarctelérektől és 
hidroterm ális bontást szenvedett kőzettelérektől.

b) Nyersanyagkutató menetvonal-bejárások

A  térképező bejárások alkalm ával nincs 
meg a lehetőség az éreesedésre rem ényteljesnek 
látszó objektum ok alaposabb tanulmányozására, 
s azok nagy m ennyiségben és sűrűségben való 
fellépése esetén még m inden egyes önálló ob
jektum  érintésére sem. Ezért a térképezéssel pár
huzamosan külön nyersanyagkutató-bejárásokra 
van szükség a légifényképeken es az elsődleges 
m enetvonalakon észlelt rem ényteljes objektu
mok. ellenőrzése, összehasonlító vizsgálata és 
szelektálása, valam int a felszíni m egkutatottság 
teljesebbé tétele céljából.

Ezek hatékonysága nem annyira látványos 
eredm ényekben — új objektumok felderítésében
— m utatkozik leginkább, hanem  a továbbkuta- 
tás sorrendjének heghatározásában és rendsze
ressé, tervszerűvé tételében.
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2. Torlatkutatás

A torlatkutatás m echanikus szóródási nyel
vek és udvarok ásványtani vizsgálatokkal való 
kim utatására irányul. Ennek megfelelően két 
alaptípusa különíthető el: m echanikus szóródási 
nyelvek felderítése proluviális (részben deluvi- 
ális) üledékekben és mechanikus szóródási ud
varok kutatása eluvium ban (részben deluvium- 
ban).

a) M echanikus szóródási nyelvek  felderí
tése

M echanikus szóródási nyelveket nagy me
chanikai ellenállóképességű ércásványok adnak. 
Ezek közül területünkön elsősorban arany, 
kassziterit, kolum bit-tantalit és cinnabarit 
jöhet számításba, em ellett — rövid szállítási tá 
volság esetén — wolframit, scheelit stb. is.

Tisztán felderítő jellegű to rlatkutatás — 
gazdasági okokból — csak a felszínközeli, m axi
mum 0,4—0,5 m m élységben levő üledékek 
megm intázásával végezhető. A kelet-mongóliai 
gyakorlat ma m ár elegendő bizonyítékot szol
gáltatott arra  vonatkozóan, hogy ez a módszer 
teljesen hatástalan. Egyetlen érclelőhelyet, -elő
fordulást vagy -indikációt sem sikerült így ki
m utatni. Az egyedi anomáliák nem voltak érté
kelhetők és sűrítés során gyakran eltűntek. 
Ugyanakkor az ism ert érclelőhelyek és -előfor
dulások az elsődleges hálón rendszeresen át
estek.

E jelenség valószínű m agyarázata a követ
kező. A proluviális üledékek vastagsága még 
egészen kis völgyekben is legalább 3—5 m, kö
zepes m éretűekben pedig (50— 100 m talpszéles
séggel) többnyire legalább 10—20 m. A negyed
kori üledékek szelvénye és a morfológiai elem
zés egyhangúan a vízhálózat fokozatos elhalásá
ról tanúskodik. E két adat alapján nehézásvány- 
dúsulás csak a m élyebb rétegekben várható.

Ezt igazolja egyrészt a m űvelés alá vont 
ónkőtorlatok (Modoto, Hudzsihán stb.) 5— 15 
m-es fedő ala tt való települése, m ásrészt az is, 
hogy azokon a szűkebb területrészeken, ahol a 
m echanikus szóródási nyelvek ku tatását akná- 
zással végezték (Sara-Hada, Tumen-Cogt stb.), 
a felszíni ón- és wolfram érc-lelőhelyek és elő
fordulások többnyire kim utathatók voltak.

Az aknázás költséges és m unkaigényes 
volta m iatt ez a módszer mégsem javasolható 
felderítésre, annál is inkább, m ivel a to rla t
kutatás még ebben a form ában sem m utato tt ki 
egyetlen új objektum ot sem. M indebből k iin
dulva a m echanikus szóródási nyelvek széreléses 
módszerrel való felderítését teljes egészében be 
kell szüntetni. Ugyanakkor a más módszerekkel 
k im utatott prim ér ón-, wolfram - és aranylelő
helyek, -előfordulások és -indikációk völgyei 
aknákból vagy ütve működő berendezésekkel 
m élyített fúrásokból vett m inták szérelésével

feltétlenül m egkutatandók ipari toriatokra a 
laza üledéktakaró szelvényének teljes vastag
ságában.

b) M echanikus szóródási udvarok kutatása

Mechanikus szóródási udvarokat gyakorlati
lag m inden elsődleges és másodlagos ércásvány 
adhat. Ezért kutatásuk ebből a szempontból 
univerzális módszernek fogható fel. Ennek elle
nére alkalm azására vonatkozóan Kelet-Mongó- 
liában szinte semmiféle adat nem áll rendelke
zésre, s így csak kísérleti m unkálatok beveze
tése javasolható. Pozitív eredm ények esetén az 
eluviális (-deluviális) üledékek széreléses ku ta
tása elsősorban nem felderítő, hanem  értékelő 
jellegű lehetne; elősegíthetné a más módszerek
kel k im utato tt indikációk és előfordulások mé
reteinek és ásványosodásának pontosabb meg
határozását, m ivel az általában 1—2 m -nél nem 
vastagabb eluviális üledéktakarónak ebből a 
szempontból nincs komolyabb árnyékoló hatása.

3. Geokémiai-módszerek

A geokémiai érckutató-módszerek rendkívül 
sokrétűek. Vidékünkön azonban vélem ényünk 
szerint csak a lito- és biogeokémiai módszerek 
jöhetnek számításba.

a) Litogeokémiai módszerek

A litogeokémiai vizsgálatok három alapvető 
típusa ism ertes: másodlagos szóródási nyelvek, 
valam int másodlagos és elsődleges szóródási 
udvarok kutatása. Valam ennyit képezheti gya
korlatilag bárm elyik ércalkotó elem. Ezért ebből 
a szempontból a litogeokémiai kutatás univer
zális módszernek tekinthető.

a/1. Másodlagos szóródási nyelvek  felderí
tése

(Menetvonalas m etallom etriai felvétel völ
gyekben)

A másodlagos szóródási nyelvek geokémiai 
felderítését gyakorlatilak a torlatkutatással 
együtt végzik, s a m intákat ugyanazon körülm é
nyek között (a felszínközeli rétegekből) veszik, 
gyakran ugyanazokon a pontokon. E módszer 
hatékonyságát illetően a tapasztalat teljesen 
egybevág a megfelelő torlatkutatáséval, feltehe
tően azonos okok következtében. Ennek alapján 
az e m ódszerrel való felderítő-kutatás teljes 
egészében beszüntetendő.

a/2. Másodlagos szóródási udvarok kutatása
(Hálózatos m etallom etriai felvétel)

A másodlagos szóródási udvarok geokémiai 
kutatásával kapcsolatban Kelet-M ongóliában 
m ár m eglehetősen gazdag anyag gyűlt össze. Ez 
azonban igen sokrétű és ellentmondásos, s mód
szertani kiértékelése eddig nem tö rtén t meg.
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Egyes ércelőfordulások és -lelőhelyek (Arinnur, 
Szalhit stb.) körzetében határozott Mo, Zn és 
Cu anom áliákat m utattak  ki. Egy sor más 
hasonló kutatás alá vont objektum on (ugyanezen 
elemek prim ér dúsulásával) azonban másodla
gos geokémiai szóródási udvar nem  jelentkezett.

Az eltérés oka tisztázatlan, akárcsak azé is, 
m iért nem ism eretesek más elemek (Pb, Bi, As, 
Co, Ni stb.) másodlagos dúsulásai prim ér indi
kációik körzetében. Ez a körülm ény arra  int, 
hogy e módszer hatékonysága jelen form ájában 
rendkívül bizonytalan. Nagym ennyiségű kísér
leti vizsgálatra van szükség, elsősorban az opti
mális dúsulási szint települési m élységének tisz
tázására különböző morfológiai viszonyok m el
lett lehetőleg minél többféle objektumon. Po
zitív kísérleti eredm ények esetén a másodlagos 
szóródási udvarok geokémiai kutatása, akárcsak 
a megfelelő torlatkutatás, elsősorban értékelő 
jellegű lehetne. Ezen túlm enően azonban talán 
felhasználható lenne ércelőfordulások és -lelő
helyek összefüggő (de nem tú l vastag) eluviális- 
deluviális üledéktakaróval fedett részeinek kö
zelítő lehatárolásához vagy ezekhez közel eső, 
de teljesen fedett érctestek kim utatásához.

a/3. Elsődleges szóródási udvarok kutatása
(Hálózatos sziklam etallom etriai felvétel)

Elsődleges szóródási udvarok kutatását (az 
utóbbi évtizedben) — általában a másodlagos 
szóródási udvarok geokémiai kutatásával párhu
zamosan szinte m inden Kelet-M ongóliában 
működő érckutatócsoport betervezi. A terep 
m unkák során azonban a tervek  erre  vonatkozó 
részének m egvalósítására m ár nem kerül sor. A 
jelentésekben ennek okára nem térnek ki, de 
a körülm ények ism eretében az elég világos: a 
m intatörés jelentős m unkaigényének és operatív 
megszervezésének nehézségei következtében az 
amúgyis feszített terepm unkák során előszere
te tte l m intáznak szálban álló kőzetek helyett 
laza üledékeket, ami a m inták összmennyiségén 
nem változtat semmit, s így a terv  form álisan 
teljesítettnek vehető.

így tehát, bár az elsődleges szóródási udva
rok kutatása m ár kb. egy évtizede állandóan 
napirenden van, szinte semm iféle tapasztalat 
nem áll rendelkezésre gyakorlati alkalm azható
ságát illetően. A nnak ellenére, hogy a szulfid- 
ércek oxidációs öve m élyfúrási adatok szerint 
kb. 20—30 m -ig terjed, a hidroterm ális m eta- 
szomatitok és telérkitöltések felszíni kibúvásai
ban vett m intákban csaknem m indig k im utat
ható különböző színes- és ritkafém ek (Cu, Pb, 
Zn, Ag, Bi, Co, Ni, Sn, Mo, As) dúsulása, amely 
néhol eléri az ipari ércminőséget is. Ez arra 
enged következtetni, hogy az erős oxidáció el
lenére az ércképző elemek eloszlása a felszínen 
is vizsgálható. Ebből a tényből kiindulva joggal 
várhatjuk, hogy az elsődleges szóródási udvarok 
geokémiai kutatása eredm ényes lesz, term észet

szerűleg elsősorban lehatárolási és értékelési 
célokat szolgálva. Em ellett azonban valószínű
leg felhasználható lenne erózió által még fel 
nem tá r t  felszínközeli érctestek kim utatására is.

Az előzőektől eltérően e módszernek van 
egy — a morfológiai és kőzettani viszonyoktól 
függő — korlátja: vidékünk, s ezen belül egy- 
egy rem ényteljes te rü le t vagy ércelőfordulás 
feltártsága igen egyenlőtlen. Em iatt az elsődle
ges szóródási udvarok — különösen nagyobb 
m éretarányokban — csak foltokban-sávokban 
ku tathatók  meg, s rosszabbul fe ltárt területeken 
e módszer alkalmazásáról le kell mondanunk.

b) Biogeokémiai m ódszerek
Az előzőekből ( 2/a. és 3/a.) kitűnt, hogy 

Kelet-M ongóliában sem a to rla t- sem a m etallo- 
m etriai kutatás nem alkalm azható felderítő 
módszerként. A földtani m enetvonal-bejárások 
többnyire teljes m egkutatottságot biztosítanak, 
azonban rosszul fe ltárt vagy — különösen — 
összefüggő negyedkori üledéktakaróval borított 
területeken hatástalanok m aradnak, s i tt  a to r
lat- és m etallom etriai ku tatást valam ilyen — 
jellegében ezekhez közel álló — m ódszerrel kell 
helyettesíteni. Kelet-M ongóliában ilyet egyelőre 
nem próbáltak ki, ezért e téren  teljesen járatlan  
u ta t kell választanunk.

Mind a torlat-, m ind az átnézetes m etallo
m etriai kutatás eredm énytelensége nagy való
színűséggel ugyanazon tényező — a völgyeket 
kitöltő proluviális üledékek jelentős vastagsága
— rovására írható. Számottevő nehézásvány- 
dúsulás csak m élyebb rétegekben várható, 
ezért az ásványtani összetétel vizsgálatán ala
puló módszerek alkalmazhatósága eleve kétes. 
Ugyanez áll a különböző frakciók vegyi-, szín
kép- stb. elemzésére is. Az em lítetteken kívül 
csak egy általánosan elterjedt, tömegesen, gyor
san és olcsón m intázható felszíni objektum  van
— a növényzet.

Az összefüggő növénytakaró tényéből k iin
dulva joggal tételezhetjük  fel, hogy a felszín
közeli rétegekben — legalábbis hosszabb eső
m entes időszakok u tán  a gyökérzet szívóhatá
sára  felfelé irányuló vízmozgás jön létre. A 
talajvizek összetétele függ azon kőzetek anyagi 
jellegétől, amelyeken átszivárognak — ezen 
alapul az ún. hidrogeokémiai és részben a me
tallom etriai (az ún. só-udvarokra irányuló) 
kutatómódszer. így feltételezhetjük, hogy érc- 
testeken, vagy különböző szóródási udvarokon- 
nyelveken (vagy azokból) felfelé szivárgó ta la j
vízben legalábbis egyes ércképző elemek dúsul- 
nak, s a növényekbe ju tva azokban felhalm o
zódnak.

A növények egyes szervei elhalásuk után 
még éveken át m egm aradnak, mások a talajba 
kerülnek. Kelet-M ongólia éghajlata igen száraz, 
azonban az évi 200—300 mm csapadék túlnyomó 
része heves záporok form ájában hull le kb. 
3 hónap alatt. Ennek következtében mind a
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talaj, mind az elszáradt növények gyorsan át
mosódnak, s esetleges ércelem -tartalm uk nagy 
része oldalirányban (a felszínen mozgó vizekkel) 
szétszóródik, kisebb része pedig visszakerül a 
mélyebb rétegekbe (lévén a talajvízszint a völ
gyek többségében legalább 3—5 m -re a fel
színtől). Ebből kiindulva a felszíni geokémiai 
anomáliák hiánya (a talajból és a közvetlenül 
alóla származó m inták tanúsága szerint) nem 
szolgálhat a biogeokémiai kutatóm ódszer elleni 
indokul.

Ugyanakkor megfelelő módszer hiánya a 
fedett területek felderítő kutatására feltétlenül 
indokolja, hogy m egkíséreljük ennek az — adott 
körülm ények között gyakorlatilag egyetlen ed
dig ki nem próbált olcsón és tömegesen alkal
mazható — módszernek a bevezetését. Széles 
körű alkalmazása előtt azonban nagyszámú 
kísérlet lefolytatására van szükség két alapvető 
kérdés tisztázására. Egyrészt — milyen növény
fajtákat célszerű mintázni, m ásrészt — kb. 
melyik időszakban.

Az első kérdés megválaszolásához egyelőre 
semmiféle tám pontunk nincs, ez kizárólag a 
kísérletek lefolytatása után válik lehetségessé. 
M indenesetre csak olyan növényfaj jöhet számí
tásba, amely eléggé széles körűen elterjedt ah
hoz, hogy hálózatos m intavétel objektumává 
váljon. Célszerűnek látszik ezeken belül olyan 
fajok kiválasztása, amelyek gyökerei m élyre 
nyúlnak.

A második kérdésre előzetesen a következő 
válasz adható. A kb. május közepétől augusztus 
közepéig tartó esős időszakban a m intavétel 
nemigen célravezető: a növények jórészt a ta 
lajban és közvetlenül alatta m egrekedt vizekből 
táplálkoznak, s a leveleiket érő eső — irodalmi 
adatok tanúsága szerint — kimossa az ércelemek 
jelentős részét; ezért ekkor számottevő felhal
mozódásra nem szám íthatunk. E következtetés 
azonban — lévén teljesen elm életi jellegű — 
feltétlenül kísérleti igazolásra szorul nyilván
valóan érces terü let növényzetének nyári hó
napokban való mintázásával, lehetőleg hosszabb 
(10— 15 napos) esőmentes időszak után. Való
színűleg azonban csak két rövid időszak jöhet 
számításba biogeokémiai felvétel szempontjából: 
május első fe le—  a hóolvadás befejeződése és 
a fagyott talaj felengedése után, de a komolyabb 
esőzések beállta előtt, vagy szeptember első 
fele — legalább két héttel az utolsó komoly eső 
után, de még a növényzet teljes, elszáradása 
el"tt. A kettő közül — irodalmi adatok alapján 
— az első jóval rem ényteljesebbnek tűnik, azon
ban ez a feltételezés is kísérleti ellenőrzésre 
szorul.

Pozitív kísérleti eredm ények esetén a bio
geokémiai felvétel felderítő m ódszerként lesz 
alkalmazható, de egyes esetekben talán  értékelő
lehatároló módszerként is beválhat.

4. Geofizikai vizsgálatok

Az érckutatásban szinte valam ennyi geo
fizikai módszer alkalmazható, s az utóbbi évek
ben Kelet-Mongóliában egyre gyakrabban hasz
nálják azokat. Az eredm ények többnyire 
pozitívak, bár meglehetősen változatosak, ami 
további kísérletek szükségességét indokolja.

A geofizikai módszerek a felszín részlete
sebb megismerése m ellett a mélyebb szintekre 
vonatkozó információt is szolgáltatnak, s ebben 
minőségileg lényegesen eltérnek valamennyi 
egyéb eddig tárgyalt kutatómódszertől. A mély
ségi információ jellegét tekintve az érckutató 
geofizikai módszerek három csoportja különböz
tethető meg:

1. Kizárólag a felszínre vonatkozó adatokat 
szolgáltat a radiom etriai felvétel.

2. A felszínre és változó — elsősorban a 
hatók m éreteitől és anyagától függő — mélysé
gekig tarjedő integrális információt ad a geo- 
mágneses és gravim etrikus felvétel. Települési 
mélység szerinti differenciáció kizárólag ugyan
azon mérési eredm ények többvariációs kiértéke
lésével lehetséges.

3. Mélység szerint differenciált információt 
szolgáltathatnak a különböző g'eoelektromos 
módszerek. Minden egyes mérés-sorozat integ
rá lt információt ad a felszíntől egy bizonyos — 
az ún. behatolási — mélységig, azonban a mé
rések — param étereik (pl. a terítés) változtatá
sával — különböző behatolási mélységgel végez
hetők el, s így a mérés-sorozatok adatainak 
összevetésével következtetések vonhatók le egy- 
egy m élységintervallum  felépítésére vonatko
zóan is.

a) Radiometriai felvétel

A radiom etriai felvétel elvileg képes lehet 
színes- és ritkafémércesedés felderítésére, mi
vel ehhez gyakran kapcsolódik urán- vagy 
tóriumdúsulás. A még meglehetősen szerény 
kelet-mongóliai tapasztalat azonban ilyen típusú 
példával nem szolgált. Ennek oka talán  az lehet, 
hogy a vidék képződményei tórium ban szegé
nyek, az urán viszont esetleges dúsulási helyei
ről az intenzív oxidáció következtében kilúgozó- 
dik. Az oxidációs övben rádiumdúsulás nem
igen várható, mivel földtani-morfológiai adatok 
tanúsága szerint a mállás jórészt pliocénvégi- 
pleisztocéneleji, s így az esetlegesen kilúgozott 
urán  után  visszamaradt rádium nak bőven volt 
ideje elbomlani, lévén felezési ideje ötezer év 
körüli.

így a radiom etriai felvétel egyelőre csak a 
térképezés kisegítő módszere, s nyersanyagku
tatásban gyakorlatilag nem játszik szerepet. A 
módszer egyszerűsége, gyorsasága és olcsósága 
azonban arra késztet, hogy a radiom etriai felvé
telt minél több objektumon kíséreljük m eg és
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csak nagyszámú megbízhatóan negatív ered
m ény után m ondjunk le felderítő módszerként 
való alkalmazásáról.

b) Geomágneses és gravim etrikus felvétel

A geomágneses és gravim etrikus felvétel 
feladata színes- és ritkafémércesedés felderítése 
nem lehet, viszont sikerrel alkalmazható érc
vezető szerkezetek (pl. szkarnos övék) követésé
re és lehatárolására, valam int ércindikációs 
területek és különösen ércelőfordulások és 
-lelőhelyek belső felépítésének tisztázására (pl. 
törések, telérek, kontaktusok követése által).

Az elmondottakból kiindulva a geomágneses 
és gravim etrikus felvételt — érckutatási céllal 
— csak m ár felderített objektumokon és azok 
közvetlen körzetében célszerű alkalmazni. A két 
módszer között jelentős technológiai eltérés van. 
Bár a mérések lebonyolítása kb. azonos m unka
igényű, az a körülmény, hogy a gravim etrikus 
adatok kiértékeléséhez az észlelési pontok szin
tezése és gyakori bázismérés szükséges, jelentő
sen megnöveli e módszer m unka- és költség- 
igényét a geomágneses felvételéhez viszonyítva.

Ezzel összhangban Kelet-M ongóliában az 
érckutatásban számos példa van a geomágneses 
módszer alkalmazására, de csak kettő — gravi- 
m éteresére (Arinnur, Buren-Cogt). Ez utóbbi 
eredményességét az eddigi m érések világosan 
igazolják, s így legalábbis kísérleti jelleggel 
célszerű a továbbiakban is alkalmazni. Meg
felelő szervezéssel (külön szintező-brigáddal) a 
gravim etrikus felvétel term elékenysége a geo
mágneses mérésekével kb. azonos szintre hoz
ható, s így pozitív kísérleti eredm ények esetén 
alkalmazásának nem lehet akadálya.

c) Geoelektromos módszerek
A ritka- és színesfémércesedés kutatásának 

természetszerűleg legkedveltebb geofizikai mód
szerei a geoelektromos m érések köréből kerül
nek ki. Ezek egy része (pl. term észetes és 
gerjesztett potenciál-mérések) elvileg alkalmas 
lehetne felderítő jellegű kutatásra is, mivel az 
ércanyaggal közvetlenül összefüggésben lévő 
param éterek m érésén alapul. Utóbbi jelentős 
idő- és munkaigénye azonban ezt nem teszi 
gazdaságossá, így a geoelektromos módszerek 
gyakorlatilag csak m ár felderített rem ényteljes 
és indikációs területek, valam int ércelőfordulá
sok és -lelőhelyek kutatásában alkalmazhatók. 
A segítségükkel megoldható feladatok jellegét 
tekintve a geoelektromos módszerek két cso
portja jelölhető ki: közvetlen (tulajdonképpeni 
érckutató) és közvetett (a földtani felépítést és 
ezen belül az ércvezető szerkezeteket tisztázó) 
módszereké.

A közvetlen érckutató-módszerek közé ta r
toznak a gerjesztett polarizációs és természetes 
potenciál, valam int egyes esetekben (pl. tömeges 
szulfidérctestek vagy kvarctelérek kutatásánál)

az ellenállás-mérések, továbbá a váltóáram ú 
módszerek túlnyom ó része. Ezek nagy segít
séget nyújthatnak  felszínre kibúvó, lefedett vagy 
erózió által még fel nem tá r t  érctestek kutatá
sához, lehatárolásához, morfológiai-szerkezeti 
viszonyaik tisztázásához, sőt esetleg az ércesedés 
egyes minőségi param étereinek m eghatározásá
hoz.

A közvetett érckutató-módszerek közé so
rolhatók az esetek többségében az ellenállás
mérések, vagy ezek jelentős része. Segítségükkel 
követhetők az ércvezető-szerkezetek, k im utat
ható a földtani felépítés jellemző elemeinek 
egész sora (törések, telérek, kontaktusok stb.), s 
nem ritkán települési elemek (mélység, dőlés
irány és szög) és m orfometriai elemek (pl. vas
tagság) is meghatározhatók.

A sokféle geoelektromos módszer közül az 
adott esetben legmegfelelőbbeket többnyire 
csak m ár meglevő eredm ények alapján lehet 
kiválasztani, ezért a m érések tömeges alkalma
zása előtt mindig kísérleti m unkálatokat kell 
végezni.

5. Kutatás felszíni kutatólétesítm ényekkel

Ezekhez a módszerekhez tartozik: a mély
fúrás, az árkolás, az aknamélyítés és a vágat
hajtás. Mindezek alapvető közös vonása, hogy 
önmagukban véve nem adnak semmiféle infor
mációt az ércesedésre vonatkozóan, vagy bár
m ely földtani jelenségre, hanem  — mesterséges 
feltárás létesítésével — az információszerzés 
lehetőségét terem tik meg. Ezen utóbbi realizá
lódásának m értéke rendkívül változatos lehet.

A kutatólétesítm ények hatékonyságát alap
feladatuk teljesítettségének az összráfordítással 
történő egybevetésével állapíthatjuk meg. Mivel 
az alapfeladat teljesítése a vizsgálati eredm é
nyeken m érhető le, világos, hogy az effektivitást 
ezen utóbbiak és az összráfordítások arányával 
kell m érnünk.

A kutatólétesítm ények hatékonysága rend
kívüli m értékben függ attól is, m ennyire tisztá
zott az általuk fe ltárt képződmények földtani
szerkezeti helyzete. Ez határozza meg, milyen 
m értékben lehet felhasználni egy-egy kutató- 
akna -árok stb. adatait a környező és távolabb 
eső területrészek ipari értékelésében.

Kutatólétesítm ényeket mindig kisebb-na- 
gyobb részben ism eretlen objektumokra telepí
tenek, ami bizonyos kockázatot jelent: egy ré
szük nem teljesíti alapfeladatát. E kockázat 
minimális szintre szorítása gazdaságilag annál 
fontosabb, minél nagyobb az illető létesítmé
nyek fajlagos költsége; gyakorlatilag egyetlen 
hathatós módszere van— a terület földtani fel
építésének alaposabb tanulmányozása. Nyilván
való, hogy drágább kutatólétesítm ények föld
tani-szerkezeti helyzetét biztosabban kell ismer
ni, amihez többnyire olcsóbb létesítmények na
gyobb mennyisége szükséges.
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összesítve tehát az elm ondottakat egy-egy 
kutatólétesítm ény hatékonysága három fő té
nyező függvénye:

1. Az 1 fm -re vagy 1 m3-re  eső fajlagos 
költség.

2. A feltárt képződmények földtani-szerke
zeti helyzetének tisztázottsága.

3. Az elvégzett anyagvizsgálat költsége és 
eredményei.

Az érckutatásban alkalmazott módszerek 
három nagy csoportra oszthatók: felszíni kutató- 
létesítményekkel, m élyfúrással és bányászati 
m élykutatással végzett vizsgálatokra. Egymástól 
m erőben eltérő feladatuknak és jellegüknek 
megfelelően külön tárgyalást igényelnek.

a) Kutatás felszíni kutatólétesítm ényekkel

A  felszíni kutatólétesím ények — kutató
aknák és -árkok — csak a felszín vizsgálatát 
teszik teljesebbé, de nem adnak ezen túlm enően 
elvileg semmiféle új információt. Konkrét fel
adataikat tekintve a felszíni érckutató-létesít- 
m ények négy fő csoportja különíthető el:

1. A feltárások hálózatának egyenletessé, 
az adott m éretarány követelm ényeit kielégítővé 
tétele aknázással, részben árkolással oldható 
meg.

2. Az érctestek és ércesedett területrészek 
belső felépítése, valam int lokalizációs és gene
tikai viszonyai magisztrális harántárkokban ta 
nulmányozhatók.

3. Az érctelérek és kisvastagságú érceres 
övék morfológiája és hosszanti változékonysága 
csapásm enti árkokban vizsgálható.

4. A különböző szakaszokban végzett kész
letszámításhoz szükséges felszíni m intam ennyi
ség biztosítása aknákkal (izotróp ércesedés ese
tében) vagy harántárokkal (anizotrop ércesedés- 
nél) történhet, hálózatosán telepítve.

A felszíni kutatólétesítm ények széles körű 
alkalmazásával kapcsolatban három  alapvető el
lenvetés m erülhet fel:

1. A kutatóárkok és kisaknák m élyítése so
káig tart, s tú l nagy költség- és m unkaigénnyel 
jár.

2. Az üledéktakaró többnyire tú l vastag ah
hoz, hogy az alapkőzet biztosítás nélküli aknák
kal elérhető mélységben legyen feltárható.

3. Az intenzív oxidáció következtében a 
felszínről ve tt m inták nem  reprezentálják az 
elsődleges, jobbára szulfidos ércesedés kondí
cióját.

Mivel ezek az ellenvetések teljesen jogosak, 
szükségesnek látszik elemzésük.

1. Az árkok kihajtása jelentősen meggyor
sítható e m űvelet gépesítésével; többéves idő
tartam ra  szám ítva ez feltétlenül olcsóbb a kézi 
erővel végzettnél, s annál jobb m inőségű árko-

láts végez. A kelet-m ongóliai tapasztalatok sze
rin t a gépi árokásás a szálban álló kőzetek tú l
nyomó részében is eredm ényre vezet.

2. Az eluviális üledékek vastagsága több- . 
nyire nem jelent komolyabb akadályt az alap
kőzet feltárásában. A deluviális üledékekben 
ásott árkok egy része azonban valóban bizto
sítandó. Korszerű felszerelés (pl. teleszkópos 
tám rudak) alkalmazásával azonban a biztosítás 
rendkívül meggyorsítható, s mivel az eszközök 
jelentős része visszavehető, az anyagi ráfordítá
sok többéves távlatban jelentéktelenné válnak.

3. A kelet-m ongóliai tapasztalatok szerint 
még olyan könnyen migráló elemek, m int a réz 
vagy a cink, jelentős koncentrációkban m arad
hatnak meg az oxidációs övben. Szem előtt ta r 
tandó az is, hogy a oxidáció a bányászati léte
sítm ények négy alapfeladata közül legrosszabb 
esetben is csak a negyedik teljesítését teszi le
hetetlenné, s m egnehezítheti a másodikét és 
harm adikét, azonban egy sor fontos kérdés 
megoldását így sem gátolja.

Összesítve: a kutatóaknák -árkok széles 
körű alkalmazása ellen felhozható érvek nem 
meggyőző erejűek. Megfelelő módszerek beve
zetésével a tényleges nehézségek jelentősen 
csökkenthetők, s részben m egszüntethetek.

b) M élyfúrás

A  m élyfúrás alapvető feladata az érces ob
jektum ok mélyebb szintjei és függőleges szel
vénye közvetlen tanulm ányozásának lehetővé 
tétele, ami a kutatásban elvileg új információt 
szolgáltat. Az érckutató m élyfúrások konkrét 
feladatainak három  fő csoportja különíthető el:

1. Felszíni módszerekkel k im utatott ércelő
fordulás vagy -indikáció oxidációs öv alatti 
szintjeinek feltárása a prim ér ércesedés előzetes, 
tájékoztató jellegű tanulm ányozása céljából.

2. Ércesedés és kísérő jelenségei mélységi 
kiterjedésének és változási tendenciáinak, to
vábbá az ércesedés függőleges síkban való elhe
lyezkedését, m orfológiáját és belső felépítését 
m eghatározó tényezőknek előzetes, tájékoztató 
jellegű vizsgálata.

3. Az ipari ércesedés és érctestek lehatáro
lása oldalirányban és a mélység felé, továbbá 
elegendő harántolás biztosítása készleteik meg
határozott pontosságú számításához, valam int 
elhelyezkedési, felépítésbeli és genetikai jelle
geik alapos vizsgálatához.

Az első két feladat m egoldására m élyfúrást 
akkor érdemes telepíteni, ha az egyéb módsze
rek  alapján biztos, hogy az valóban érctestet, 
vagy legalábbis érsesedett kőzetet fog feltárni. 
A harm adik feladat esetében a felszín alapos 
tanulm ányozása alapján a m eddőfúrások meny- 
nyiségét a rra  a minimális szintre kell szorítani, 
amely a készletszámítási kontúrok megvonásá
hoz elengedhetetlenül szükséges.
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Összegezve: a m élyfúrásos kutatás hatékony 
alkalmazásának két alapvető feltétele van (a 
kifejezetten műszaki jellegűeken túlm enően):

1. M inden egyes fúrás szerkezeti helyzeté
vel tisztában kell lenni, ami a telepítés megfe
lelő előkészítését igényli.

2. A fúrások anyagán el kell végezni m in
den olyan vizsgálatot, amely az ércesedés meg
adott részletességű tanulm ányozását elősegíti.

c) Bányászati m élykutatás

A bányászati m élykutatás alkalmazására 
Kelet-M ongóliában eddig nem kerü lt sor. Alap
vető feladatuk lényegileg hasonló a m élyfúrás
hoz, de vizsgálatuk sokkal pontosabb és átfo
góbb képet ad az ércesedésről, m int a fúrásoké. 
A vágathajtás költsége azonban jóval nagyobb, 
előkészítése-megszervezése pedig sokkal bonyo
lultabb. Ezért a gyakorlatban vágatokat ott al
kalmaznak, ahol az ércesedés morfológiája vagy

belső felépítése annyira változékony, hogy a 
szomszédos fúrások közötti interpoláció m ég sűrű 
háló esetén is bizonytalan marad.

#

A különböző módszereket változatos kombi
nációkban alkalmazzák, ezek tárgyalásának 
azonban célszerűnek látszik külön tanulm ányt 
szentelni.

O METOflAX PA3BEAKH PYfl B BOCTOHHOÍt 
MOHrOJlHH.

Ea/uta 3ojibmau

B naCTOstmeií CTaibe aacTca onncaime h oueHKa reoaorH- 
necKHX, rcoxHMnaecKHX h reoc})H3HHecKwx MeTOflOB, ripHMensie- 
mbix npn noHCKax h paaeeaKe pya peflKHX h ubcthbix MeTan- 
jtob Ha TeppHTopHH Boctohhoíí Mohtojimh. B nepByio ohc- 
peflb mw noJiyaaeM npefler&BJieHHe o tóm, hto Ha pemeHHe 
KaKHX 3a/iaa h npn coÖjnofíeHHH kbkhx ycnoBHÍt mohcho hx 
Hcno;ib30Baib a Taxxce npéflnoHceuM Ha ycTpaHemie neKOTO- 
pbix MCTOflOB H 3aMeHy HX HOBbIMH.
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Mongóliái komplex vízkutató expedíciók munkája
1967-70. között
írta: Hobot J.—Király E.

A víz, a m odern ipari társadalom  egyik 
legfontosabb, legnélkülözhetetlenebb nyers
anyaga. Jelentősége az em beri települések fej
lődésében, az ipar és mezőgazdaság fejleszté
sében közismert. A XX. század második felében 
kibontakozott technikai-urbanisztikai robbanás 
különösen előtérbe helyezte az egészséges víz 
iránti igényt, am elynek kielégítése — az erősen 
szennyezett felszíni vizekből — nehezen oldható 
meg. Különösen nagy problém ákat jelen t a víz
kérdés olyan területeken, ahol a földtani-éghaj
lati viszonyok következtében kevés a felszíni 
folyóvíz, s az évi átlagos csapadékmennyiség 
sem haladja meg a minimális 300 m m-t. Mon
gólia nagyobb része, a fátlan, gyérnövényzetű 
Góbi-övezet tip ikusan ilyen terü let. Ezért a — 
dem ográfiai-technikai vonatkozásban — roha
mosan fejlődő ország vízkérdésének megoldása, 
víztartalékainak felderítése és feltárása első
rendű feladat.

Mongóliái vízkutatás nem  újkeletű. Szovjet 
kutatók m ár az 50-es évek elején jelentős hidro
geológiai tevékenységet fo ly tattak  az ország 
vízellátásának enyhítésére. M agyar kutatók — 
geológusok, geofizikusok és fúrási szakem berek 
— 1957-ben kapcsolódtak be ebbe a m unkába, 
ami több változtatással azóta is folyik. E tevé
kenység kutatási fázisában jelentős szerep ju 
to tt a geofizikának, — közelebbről a geoelektro- 
mos ellenállásm érésnek — a felszínalatti víz
tároló rétegek és a vízfeltáró fúrások helyeinek 
kijelölésében. M agyar geofizikusok 1957-től 
1970-ig 782 helyen végeztek geoelektromos 
m éréseket vízfeltáró fúrások helyének kedvező 
telepítése céljából. E vizsgálatok során 572 fú 
rási pontot tűztek  ki, amelyből 527 ponton fúrást 
végeztek. A fúrásokból 462 volt produktív, azaz 
30 1/sec-ot meghaladó vizet eredm ényezett. A 
vízfúrások produktivitása a korábbi 50—65%- 
ról az előkészítő geoelektromos m érések alkal
mazásával 85—90% -ra nőtt. Ezek a m érések 
azonban az előre kijelö lt fúrás közvetlen kör
nyékére — 2—3. k n r-n y i terü letre  — terjedtek 
ki, és 8—12 VEZ-görbe alapján jelölte ki az 
adott te rü let legoptim álisabb pontját fúrásra, 
vagy m inősítette a terü lete t vízfúrásra alkal
m atlannak. A telepítendő fúrások helyhezkö- 
töttsége, 1—1 fúrási hely geofizikai m inősíté
sére ju tó  2—3 napos m érési idő, nem volt 
alkalmas arra, hogy egy te rü le t földtani adott
ságait hidrogeológiai szempontból tisztázza. 
M int látható, a 782 helyen végzett VEZ-mérések 
alapján 210 helyen a várható sikertelenség m iatt

fúrást nem javasoltak. Ennél több volt az olyan 
területek  száma, ahol korábban eredm énytelen 
vízfúrást m élyítettek, jóllehet ezek a területek 
népességpolitikai, mezőgazdasági-ipari (bányá
szati) fejlesztés tekintetében fontosak, ezért víz
perspektívájuk elsőrendűen tisztázandó feladat.

M ongóliában 1967-ben kb. 400 000 km 2-nyi 
olyan terü lete t ta rto ttak  számon, ahol a meg
előző hidrogeológiai áttekintés és az eredm ény
telen fúrások alapján vízföldtanilag „fehér 
fo lt”-nak tekintettek . E hatalm as kiterjedésű 
terü let nem összefüggő, hanem  az 1,5 millió 
km 2-t meghaladó ország terü letén  45—50 egysé
get alkot. Az 50-es évek közepétől, 1966-ig be
zárólag e terü leteken  felszíni ism érvek és hidro
geológiai áttekintés u tán  igen sok 50— 100 m 
m élységű fúrást m élyítettek, amelyeknek kb. 
50—50% -a volt eredményes, illetve meddő. 
Bebizonyosodott, hogy 1— 1 fúrással a területek  
vízföldtani kérdései nem, vagy csak részben 
oldhatók meg, ugyanis 1 fúrás eredményessége 
még jelentheti azt, hogy a terü let vízperspektí
vája általában kedvező, de 1 fúrás eredm ény
telensége nem utal arra, hogy a területen  víz 
m ásutt sem nyerhető. A 400 000 km 2-nyi „fehér 
fo lt”-nak tekintettek . E hatalm as kiterjedésű 
az olyan terület, ahol a hagyományos és jól be
vált felszíni geofizikai módszerek kielégítő 
eredm ényt adnak 1— 1 objektum  vízföldtani 
perspektívájának megítéléséhez, s adott esetben 
a fúrás legkedvezőbb helyre való telepítéséhez.

1967-től m agyar geofizikus csoport végzi a 
fenti terü letek  vízföldtani célú m egkutatását. 
A kutatásokat geoelektromos, graviméteres, 
földmágneses és tellurikus módszerekkel, nagy
részt m agyar gyártm ányú műszerekkel és se
gédberendezésekkel végeztük. A csoport lét
száma 1967—68-ban 5—5 fő, 1969—70-ben 
10—10 fő szakértőből állott, amely szervezeti
leg a Mongol Vízgazdálkodási Tervező és K u
tató Intézethez tartozott. Ez az intézet határozta 
meg a kutatási területeket, biztosította a meg
felelő mongol szakkádereket és segédszemélyze
tet, valam int a működéshez szükséges, Mongó
liában felm erülő műszaki, pénziügyi és egyéb 
feltételeket. A szakértő geofizikusokat és m ű
szereket az ELGI biztosította, a külkereskedelmi 
bonyolítást a NIKEX—VITEX, m int fővállal
kozó — végezte.

A továbbiakban á ttek in tjük  a kom plex geo
fizikai csoportok 4 éves expedíciós tevékenysé
gét az évek és a m egkutatott terü letek  sorrend
jében. Helyszűke m iatt csak a kutatások legfon-
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1. ábra: Csapadék eloszlása M ongóliában
1 =  100 m m -nél kevesebb;
2 =  100—200 mm  között;
3 =  200—300 m m  közö tt;
4 — 300—400 m m  között;

5 = 4 0 0  m m -en felül;
6 =  a m érési te rü le t szorszám a;
6/a =  m érési te rü le t helye;
6/b =  a terü leten  javasolt fúrások száma

2. ábra: A  ooo ellenállás aljza t szintvonalas térképe  
Öndörsiret területéről 1 2 3 4 5

1 =  grán it és m etam orf kőzetek felszíni kibúvásai
2 =  üledékekkel ta k a rt a ljza t (q°°) m élységvonalai
3 =  javasolt fúrások
4 =  javasolt és le fú rt fúrások
5 =  régi eredm énytelen fúrások
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tosabb eredm ényeit soroljuk fel. Egyes terü le
teknél ábrákon szem léltetjük a kutatás néhány 
— m ódszertanilag érdekes — eredm ényét, meg
könnyítve ezzel az áttekintés lehetőségét.

A kezdő 1967-es évben, három  — egymástól 
távoleső területen  végeztünk m éréseket, geo- 
elektromos, gravitációs, földmágneses módsze
rekkel.

1. Öndörsiret (Hobot 1967.) és környéke a 
Központi tartom ány Ny-i részén fekszik (1. ábra, 
1. tér.) a Tóla folyó vízgyűjtőjében, a Hangaj- 
H entej-i hidrogeológiai övezetben. A te rü le t — 
amely 600 km'2 — három  nagyobb völgyből áll, 
amelyhez számos kisebb mellékvölgy csatlako
zik. A völgyek perem eit É-on és ÉNy-on paleo- 
zoós m etam orfitok (homokkövek, palák) D-en, 
DK-en az előbbiektől fiatalabb, de paleozoós

annak domborzata az egész terü leten  (2. ábra). 
A terü let nagy részén a gravitációs Bouguer- 
értékekből m eghatározott reziduel anomáliák, a 
geoelektromos é 00-szinttel korrelálnak. Ezt jól 
m utatja  az É-i völgy tengelyében fek tete tt azo
nos nyom vonalú szelvényben a e°° és a A gr 
szintjeinek együttfu tása (3. ábra). Megemlíthető 
e szelvényben a földmágneses AZ-anomáliák 
m enetének jó egyezése az előbbiekkel. Ez a AZ 
értékek esetében a völgyre merőleges szelvé
nyeknél — a perem i képződmények eltérő mág- 
nesezettsége m iatt — m ár nem áll fenn. A geo
elektromos í,oc-szint, s a A gr -anom áliák korre
lációja jó alapot adott az elfedett paleozoós 
aljzat m élységének meghatározásához. Helyen
ként azonban e két param éter antikorrelációja 
volt tapasztalható. M int a 4. ábrán bem utatott 
szelvényben látható, ez ott következett be, ahol 
az egyébként igen jó ellenállástartó — völgyi 
üledékösszletben —  nagy fajlagos ellenállású
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3. ábra: Egy kom plex szelvény Öndörsiretből

1 =  felszín a geoelektrom os m érés helyével
2 =  a goo-szint lefutása
3 =  gravitációs m aradékanom ália (A g r ) lefu tása
4 =  földmágneses A Z  lefu tása
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granitoidok alkotják (2. ábra.). A földtani fel
építés bonyolult, nagyobb része a paleozóikumi 
m etam orfitok és granitoidok találkozására esik. 
Ezenkívül a felszínen — főleg a kontakt-zónák
ban —• sokféle képződmény fordul elő. A völ
gyeket a peremhegységek lepusztulásából szár
mazó, negyedkori m echanikus üledékek töltik 
ki. A korábbi tevékenység során a terü leten  6 
vízfúrást m élyítettek  am elyek 50—50% -ban 
voltak eredményesek, ill. eredm énytelenek.

A területen  végzett kom plex kutatásban 
különösen a geoelektromos (VEZ) és a gravi- 
m éteres m érések szolgáltattak jó eredm ényeket. 
E két módszer m érési adatai alapján elegendő 
pontossággal (± 10%) m eghatározható volt, az 
üledékekkel fedett völgyek szilárd aljzata, s

törm elékkúpok települtek. Ezek a görgeteges- 
kavicsos lencsék nyilván sűrűségkontrasztot is 
jelentenek, így a két m ódszer együttértelm ezé- 
sével jól tanulm ányozhatók, s a fúrások k itű 
zésénél figyelem be vehetők. A völgyek kereszt- 
irányú szelvényezésével megoldottuk az üledék- 
összlet bontását. V íztárolásra alkalmasnak álta
lában a harm adik, 30—80 ohm-os réteget, vagy 
annak az a lja tta l érintkező zónáját adtuk meg. 
Az eredm ények alapján 6 fúrási pontot jelöltünk 
ki, am elyek közül 4-et m egfúrtak. Ezek igazol
ták  a geofizikai értelm ezést és 60—180 1/perc 
vizet adtak.

2. Ceceg-i medence  (Hobot 1967.) K-i része 
(ahol a kutatások történtek) Ny-Mongólia D-i 
részén, az A ltáj hgys. Ny-i végén fekszik (1.
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l 4. ábra: Egy geoelektrom os szelvény Öndör sir étből
1 =  geoelektrom os m érési pont
2 =  geoelektrom os réteg  ellenállása
3 =  a goo ellenállású a ljza t
4 =  javaslat alap ján  fú rt kút
5 =  Bouguer-anom ália (Ag) lefu tása a szelvényben
6 =  m aradékanom ália (A gr ) lefutása a szelvényben
7 =  a goo szint lefu tása a  szelvényben

ábra, 2. terület). Gyűrődéses-töréses tektonika 
m entén képződött, lefolyástalan zárt medence, 
ahol a tsz. feletti magasság 2000 m kürüli. A 
medence perem hegységei igen m agasak (4000 
m), m eredekfalú képződm ények alkotják. A 
medence középső részén egy hatalm as és több 
kisebb gránittöm b bukik a felszínre, amelyek a 
DNy-i perem hegységben is m egtalálhatók. A 
kutatás terü leté t É-ról egy sós tó zárja le (itt 
van a medence közepe). K orábban 6 vízfúrást 
m élyítettek (mongol geofizika is volt) amelyek 
közül csak egy (Ceceg falu) adott vizet (5. ábra). 
E fúrások (geofizika is) a felszíntől szám ított 
30— 110 m -ben gránit alaphegységet m utattak  ki.

Az expedíció m integy 700 km 2 terü leten  
végzett m éréseket, az 1. pontban felsorolt mód
szerekkel. K im utattuk a nagyellenállású m eden
cealjzatot (5. ábra), amely lényegesen nagyobb 
m élységben van, m in t azt a korábbi fú rá
sok jelezték. A régi fúrásokban alaphegységnek 
leírt gránit a m éréseinkkel jól kim utatható, 
10—120 m vastagságú görgeteges réteg volt, 
amely alatt még jelentős 100—250 m vastag
ságú, igen kedvező fajlagos ellenállású üledékes 
(30— 100 ohm) réteg  települ. A m edence-pere
m eken felszínen lévő törm elékkúpok a m eden- 
ceüledék-összletben jól követhetők, sőt k im utat

hatók voltak olyan zónák, ahol a görgeteges 
összlet nem volt jelen. E célra igen hasznos 
információkat adott a gravitációs m aradék- 
anom ália-térkép (6. ábra), ahol a nagyobb sűrű
séget m utató anomáliák (0-tól nagyobb értékek) 
m egegyeztek a nagyellenállású (400 ohm feletti) 
közbetelepülésekkel, amelyek folyamatos kap
csolatban vannak a felszínen látható  — s igen 
tipikus — törm elékkúpokkal. A 7. számú ábra 
egy szelvényrészletet m utat két általunk k itű 
zött és azóta lefú rt term elő-kúttal. A szelvény
ben feltün tettük  a fúrások földtani- és karottázs- 
szelvényét is. Jó l látható — különösen a 4. 
jelű  fúrás szelvényében — a durvatörmelékes, 
görgeteges összlet, m íg ala tta  a víztárolásra al
kalmasabb, hom okos-m urvás-törmelékes vastag 
rétegsor. A m edencében 6 ponton javasoltunk 
fúrást, amelyek közül 1970-ig az 1., 2., 3., 4. 
szám út m élyítették le. E fúrások mindegyike 
100 1/perc felett, igen egészséges vizet adott, s 
teljes m értékig igazolták a geofizikai eredm é
nyeket a lefú rt mélységig. Alaphegységet egyik 
fúrás sem érte el.

3. Bajanzsargalan-i kutatások  (Hobot 1967.) 
Közép-Mongóliában (1. ábra, 3. terület) a több
ezer km 2-t kitevő „nilgai m edence” É-i perem én 
történtek. A KNY-i irányú törésvonal m entén
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5. á b r a :  A  c e c e g i  m e d e n c e  v á z la ta  
1 =  gránitok  és m etam orf köze-

2 =  felszíni törm elékkúpok
3 =  a  qoo ellenálálsú aljzat

mélységvonalai
4 =  tó  és m ocsár
5 =  geoelektrom os szelvény,

javasolt fú rással
6 =  régi, vagy eredm énytelen

fúrások

6. á b r a :  A  c e c e g i  t e r ü le t  m a r a d é k 
a n o m á l ia  (A Q r ) té r k é p e

1 =  m etam orf és g rán it képződ
m ények kibúvási vonalai

2 =  felszíni törm elékkúpok
3 =  tó és m ocsár
4 =  gravitációs m aradékanom ália

(Ag'- ) vonalak
5 =  javasolt és részben lem élyí

te tt fúrások
6 == régi, vagy eredm énytelen

fúrások
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7. ábra: Egy geoelektrorhos szelvény a cecegi m edencéből

1 =  geoelektromos m érési pont
2 =  geoelektrom os réteg  ellenállása
3 =  fúrások a karottázs szelvényekkel
4 — a poo ellenállás szint
5 =  szűrő helye a fúrásban

kialakult m edencét nagyvastagságú tengeri 
(kréta—eocén) és szárazföldi üledékek töltik ki. 
A medence É-i perem énél in truzív képződmé
nyek mellett, effuzív kőzetek is megtalálhatók.

A korlátozott kiterjedésű, m integy 160 
kn r-ny i terü leten  végzett 15 napos kutatások 
legfontosabb eredm ényei a következők: kim u
tatták  a 100 m mélységet meg nem haladó har- 
m adkori-kréta m edencealjzatát, és geoelektro- 
mosan m eghatároztuk a harm ad-negyedkori 
üledékek belső szerkezetét. M egállapítottuk, 
hagy a „cagan-cabszki” k réta  képződmények 
vastagsága 1000 m -nél nagyobb, így víznyerés 
lehetőségén kívül, CH -perspektívája is van. A 
földmágneses anomáliák (AZ) alapján, változó 
vastagságú takaró jellegű effuzív képződmé
nyekre lehet következtem. Az eredm ények alap
ján 3 ponton vízfúrást javasoltunk, amelyeket 
1967—70-ben lem élyítettek, és 30—60 1/perc 
vizet kaptak a harm ad-negyedkori rétegekből.

4. Zavhán— H ungij fo lyók közötti terület 
(Hobot 1968.) Ny-Mongólia középső részén fek
szik (1. ábra, 4. terület). A két folyó köze kb. 
300 km  hosszú, és 80 km  széles övezet, am ely
nek Ny-i felén, 150 km  hosszúságban, 65—75 
km széles sávban végeztünk kutatásokat. Az 
1967-es évben alkalmazott módszerek m ellett 
itt tellu rikát is felhasználtunk.

A kutatás területe egy hatalm as vízválasztó, 
ahol a felszínen igen sokféle, főleg kam brium i 
képződmények, palák, gneiszek, m etam orf mész
kövek, granitoidok és effuzív kőzetek fordulnak

elő. A nagyobb üledékgyűjtők a korábbi tekto
nikára utaló ÉNy—DK-i irányú törésvonalak 
m entén alakultak ki. A fő tektonikára merőle
gesen, fiatalabb mozgásokkal újabb törések, 
vetők keletkeztek, aminek felszíni nyom ait az 
effuzív képződmények jelzik. A terü let vízföld- 
tanilag igen kedvezőtlen. Erre azok az eredm é
nyek hívják fel a figyelmet, am elyet a korábbi 
fúrások m utatnak, nevezetesen hogy a 12 fú rt 
kú t közül csak 5 volt eredményes, és ezek az 
em lített folyók közelében, azoktól max. 1—2 
km  távolságban mélyültek.

A kutatásokat 4 nagyobb (300—900 km 2) és 
3 kisebb (50—200 km 2) kiterjedésű, szerkezeti- 
üledékföldtani vonatkozásban egymástól külön
böző objektum on végeztük. A kutatás eredmé
nyeinek értelm ezését zavarta egy sor olyan 
képződmény (mészkő, agyagpala) amelyek para
m éterei (sűrűség, faji. ellenállás) az üledékes 
környezettől alig vagy azoktól fordíto ttan  kü
lönböztek. A medence belső szerkezete ■—■ főleg 
az üledékek települési viszonyai — a korábbi 
terü letnél m ondottaktól eltér, nincsenek korre
lálható rétegek, uralkodóan a ferde rétegezett- 
ség és a lencsés település jellemző. Megállapí
tottuk, hogy e zónában található medencék 
többségének kevés kapcsolata van a morfológiá
val, s esetenként az alaphegység igen nagy 
mélységben van. A vízföldtani viszonyok és a 
víznyerés perspektívái itt lényegesen rosszabbak 
m int az előző 3 területen. Nagymennyiségű 
m érési pontszám (393 geoelektromos, 1001 gra-
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8. ábra G eofizikai sze lvények az U ljzit-i területről
1 =  H arm ad és negyedidőszaki üledékes

képződmények
2 =  paleozoós m etam orf vagy karbonátos kőzetek
3 — javasolt vízkutató fúrások
4 — geoelektromos m éréspont száma
5 =  a  réteg fajlagos ellenállása
6 =  geoelektromos ré teghatár
7 =  Bouguer-anom ália m enete
8 =  a QtL) értékek a szelvényben

viméteres, 169 tellurikus m érési pont) alapján, 
az 1500 km 2-nyi részletesen m egkutatott terü le
ten  29 fúrási pontot javasoltunk. Ezek közül 
1970-ig 3 helyen fúrtak, am elyek igazolták a

geofizikai értelm ezést, de csak egy tá r t fel a 
gazdaságos kiterm elés m inim um át meghaladó 
vízm ennyiséget.

5. Észak-N yugat Mongólia nagy tavak tér
ségében  (Nyitrai 1969.) két — egymástól elütő —: 
terü leten  történ tek  kutatások. Zavhan környéke  
(1600 km 2) medence jellegű, sivatagi terület, ahol 
az évi csapadék alig haladja meg a 100 mm-t, 
Cagan— Hajrhan (1000 km 2) pedig hegységekkel 
elválasztott völgyrendszer, amelyek tsz. feletti 
magassága 400— 600 m -el magasabb az előbbi
nél. M indkét te rü let vízföldtani viszonyai ked
vezőtlenek, ezt bizonyítják azok a korábbi fú 
rások (7 db), am elyek közül vizet egyik sem 
tá r t fel. Nagy terü letre  kiterjedő mérésekkel, 
vízföldtani szempontból számításba vehető va
lam ennyi szerkezetet m egkutattuk. M egállapí
tottuk, hogy vízadó képződmények helyenként 
20—30 m, de a terü let legnagyobb részén 
150—200 m mélységben helyezkednek el. Az 
utóbbi terü letekre  korlátozódnak a korábbi fú
rások, amelyek eredm énytelenségét az m agya
rázza, hogy csak a hordalékos-üledékes összlet 
felső, száraz részéig hatoltak. M éréseink alapján 
Zavhani medencében 6, míg a Cagan-Hajrhan 
terü letén  2 fúrási pontot javasoltunk.

6. Mandal—obo (Király 1969.) Dél-Góbi 
tartom ány É-i részén (1. ábra, 6. terület) elhe
lyezkedő, vízben igen szegény, félsivatagi te rü 
let. Morfológiailag D-felé enyhén lejtő síkság, 
amely igen bonyolult földtani-szerkezeti felépí
tést takar. A medence aljzatát paleozoós m eta
morf kőzetekből, krétakorú magmás képződmé
nyekig, igen sokféle kőzet alkotja. Ezekre tele
pülnek a fiatal kontinentális hordalékösszletek. 
Víznyerésre két lehetőség kínálkozott:

— ahol az aljzat 300 m -nél kisebb m élység
ben van, ott közvetlenül aljzatfeletti 
törm elékes zónából, vagy az aljzat re
pedéseiből,

— ahol az aljzat mélysége 300 m -t meg
haladja, részletesebb kutatással a vastag 
fedőösszletben kell víztároló réteget

keresni.
A geoelektromos, tellurikus, gravim éteres 

m érések alapján kim utatható volt a 300 m -nél 
kisebb m élységű aljat domborzata, s az erre 
települt fedőösszlet belső szerkezete. A vízföld- 
tanilag kedvezőnek íté lt területek  3 típusra 
oszthatók. M inden típuson fúrást javasoltunk — 
szám szerint 7 db-ot —, s ezeknek kell eldönteni, 
hogy e térségben m elyik típus a legkedvezőbb.

7. Góbi A ltá j tartományban, Csandman— 
Delger faluk térségében (Nyitrai) 1970-ben tör
téntek kom plex vízföldtani kutatások (1. ábra, 
7. terület). A terü le t kb. 2000 km 2-t te tt ki, az 
A ltáj- és a Hangáj-hegység közötti medence 
egy részletén. A perem hegységek kőzetanyaga 
változatos: devon és k réta  mészkő, homokkő, 
különböző konglom erátum , kiömlési és mélységi 
kőzetek. A hegyközi m edencéket harm ad- és 
negyedidőszaki, kontinentális üledékek tö ltik  ki.
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9. ábra: Egy geoelektrom os szelvény U ljzitból
1—2 =  geoelektrom os szondázás helye és száma 

3 =  geoelektrom os réteg  ellenállása
5 =  víznyerésre a lkalm atlan  képződm ények
6 =  B ouguer-anom áliák lefutása a  szelvényben
7 =  M aradékanom áliák lefutása a szelvényben

A felszín alig járható  homokos-füves sivatag. A 
kutatások alapján az üledék és a kristályos 
aljzat geofizikai param éterek szerint élesen el
különíthető volt. M egállapítottuk, hogy az üle
dékes összlet vastagsága az A ltáj-vonulat köze
lében a legvastagabb. Gravitációs m élység
számítás szerint 1000— 1400 m, a Hangáj-felé 
eső perem eknél 50—200 m mélységben a kristá
lyos aljzat kim utatható. A nagymélységű te rü 
leteknél az alaphegység nem játszik szerepet 
a vízellátásban, itt elsősorban az üledékek egyes 
rétegei jöhetnek számításba. Az utóbbi esetben 
— ahol az üledékvastagság kicsi — kristályos 
aljzat vízzáróképessége hasznosítható, és az üle
dékes összlet vizeinek feltárása m ellett a hasa- 
dékvizek (vetők) felkutatása is lehetséges (mik- 
rogravitációs mérések). A kutatások alapján kü 
lönböző szerkezeti alakulatokra 11 fúrási pontot 
javasoltunk.

8. Közép Góbi tartom ány DK-i részén. Ulj- 
zit falu térségében (Király 1970.) végzett ku ta
tások is igen jó eredm ényt szolgáltattak egy 
hatalm as (1600 km 2) terü let vízföldtani viszo
nyainak megismeréséhez (1. ábra, 8. terület). 
A felszínen látható  idős paleozoós képződmé
nyek, m etam orf palák, homokkövek és karbo
nátos kőzetek vonulatai ké t egymással párhu
zamos — közel KNY-i irányban elnyúlt m eden
cét fognak közre. Az árokszerű üledékgyűjtőket 
kréta, és annál fiatalabb üledékek, homokkövek, 
konglomerátumok, agyagos képződmények (he
lyenként bazalt- és andezit benyomulások) töl
tik  ki. A terü let földtani m etszete az egyik ke

resztirányú szelvényrészletből jól tanulm ányoz
ható (8. ábra). Az É-i m edencét kitöltő alacsony 
fajlagos ellenállású (5—7 ohm) vörösagyag-üle- 
dékek a la tt a paleozoós m etam orf kőzetek foko
zatosan em elkednek a felszínre. A medencéket 
szétválasztó vonulattól D-re, az aljzatban erős 
feldarabolódás következett be, egymásra m erőle
ges törésrendszerek blokkokra osztották az 
aljzatot. A szelvényszakasz D-i vége a harm ad- 
és negyedkori üledékekkel kitöltött, m ély m e
dencét harántol, ahol a m edenceüledékek össze
tételében jelentős szerepük van a durvatörm elé
keknek, hom okoknak (10—20 ohm).

Mint Mongólia más területein, itt is igen jó 
adatokat szolgáltattak a gravitációs m érések a 
szelvények m entén 8 c. ábra). Ezek az inform á
ciók nemcsak a VEZ-mérések tervezésénél, ha
nem az eredm ények értelm ezési fázisában is 
felhasználhatók voltak (9. ábra) a kristályos 
kőzetek (140 ohm) és az effuzívumok (50—60 
ohm) szétválasztásának kérdésében.

A terü le t középső sávjában — ahol geo
elektromos szondázásokkal nem lehetett kellő 
pontossággal m eghatározni a határfelü letek  he
lyét — szim metrikus elrendezésű ellenállás
szelvényezéssel igen jó eredm ényt kaptunk 8. 
a, b ábra). V ízfúrásokat a m edenceperemek kö
zelében, az aljzat töredezett zónáira, az aljzat 
lépcsős vetői közelében javasoltunk, e területen 
összesen 17 pontot. Ezek lefúrása a következő 
években várható.

A több geofizikai módszert alkalmazó expe
díciók 1967—70. évek között m integy 11 000
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10. ábrq: G eoelektrom os szondázást görbe

k n r- t  kitevő terü let hidrogeológiai célú meg
kutatását végezték el. E terü letek  földtani kere
tei igen széles skálán váltakoztak, m ind a  pe
remképződmények összetétele, m ind pedig a 
kutatandó objektum  (lefolyástalan medence, 
völgy eróziós árok) típusait tekintve. Ezért az 
adott geofizikai módszereket, mérési-, feldolgo
zási eljárásokat úgy alkalm aztuk, hogy a ku ta
tási cél érdekében m indig a legtöbb információt 
kapjuk.

A  geoelektromos szondázásokat m inden 
terü leten  elsőrendűen felhasználtuk, m ert a 
m érésekkel m eghatározható fizikai param éterek 
alapján közvetve m egadható a földtani képződ
m ények geometriája, amelyből vízföldtani kö
vetkeztetés levonható. Információgazdagsága 
m iatt az alkalm azott módszerek között kiem elt 
szerepet tö ltö tt be. Területenként m egadható 
volt a nagy ellenállású képződmények (aljzat) 
térképe a geoelektromos rétégszelvények és 
különböző (Sí, <5o) param étertérképek, melyek 
együttes értelm ezésével igen jól megközelíthető 
a földtani valóság. A 10. sz. ábra egy olyan 
geoelektromos görbét m utat, amellyel a m ellé

kelt földtani szelvény (fúrással igazolt) értel
mezhető.

A  tellurikus módszer önmagában nem 
dimenziómeghatározó, de nagykiterjedésű me
dencéknél az adatszolgáltatás gyorsabbá, gaz
daságosabbá tehető. A lkalm azását korlátok közé 
szorította az áram tér kanalizációja (völgyek, 
eróziós árkok),

A  gravim éteres m érések  egyes' területek  
előkészítő fázisában és a földtani értelmezés so
rán  nyújto ttak  igen használható adatokat. A 
Bouguer-anom áliák a medencék, völgyek aljzat
m orfológiájának, közelítő vizsgálatára alkalm a
sak. Ahol a m edencék perem képződm ényei ua. 
kőzetek, m in t a medencealjzaté, ott a Ag érté
kek határozottan az aljzat fo rm áját m utatják. 
A m aradékanom áliák jobban kiem elik a hori
zontálisan kisebb kiterjedésű és am plitúdójú 
anomáliákat, szemléletesebb képet adnak az 
üledékes tartom ányon belüli sűrűség-inhom oge- 
nitásokról. A gravim éteres-geoelektrom os ered
m ények az esetek többségében elegendő infor
mációt szolgáltattak 1— 1 terü le t vízföldtani 
megítélésében, fúrás kitűzésének eldöntésénél. 
Megfelelő feldolgozás és értelmezés m ellett a
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földmágneses módszer is adott ú jat bizonyos te 
rületek  vízföldtani megismeréséhez.

A felsorolt, s a kutatás során alkalmazott 
módszerek együttesen a legváltozatosabb földtani 
formációk kutatására  alkalmasak. Egyes esetek
ben a földtani felépítéstől, a kőzetek fizikai para
m étereitől függően egyiknek, vagy a másiknak 
a szerepe túlsúlyba kerülhet. E módszerek kü- 
lön-külön nem speciálisan vízkutatási módsze
rek, de együtt —■ sőt kiegészítve a nagyfelbon
tóképességű szeizmikus m ódszerrel — még 
sokáig a legcélravezetőbb, leggazdaságosabb 
vízkutatási kom plexust képezik.

A m agyar geofizikusok az elm últ 4 évben 
igen nagy m unkát végeztek azzal, hogy m integy 
11 000 km'2-nyi terü leten  tisztázták a vízföldtani 
perspektívákat, s olyan területeken vállalkoztak 
fúrások kitűzésére, ahol eddig kevés eredm ényt 
hoztak. A kutatások tovább folytatódnak, s az 
első 4 év eredm ényei alapján rem ény van arra, 
hogy a geofizikai módszerek egyre inkább be

tö ltik  szerepüket a legfontosabb nyersanyag — 
a víz — kutatásának szolgálatában itthon és 
külföldön egyaránt.

O PAEOTE BEHFEPCKOM TECXMŰMHECKOH 
3KCnEAHUHH B MOHrOJIHH 3A IIEPHOH 

1967—1970 r r .

X o6om  ÉoMceif)— Kupa/ib 3p n e

B paöoTe b CBOflHOM BHfle omicbiBaexcH pa3BHTHe reo<J>H- 
3H*iecKHx paöor n o  pasBeflKe Ha b o á m , npoBeaeH H bix b M oh- 
to jih h  c KOHqa 50-bix rr . «o 1970 r . noflaepKHBaeTca BaacHocTb 
KOMnneKCKOH pa3BeflKH, B HaCTHOCTH B paftOHaX, rfle OTCyTCT- 
ByioT noBepxHocTHbie boabi, a  nofl3eMHbie BOfloeMbi tohbko 
HeyBepeHHo h jih  bobcc He BbiaBjiaiOTca apu npHMeHeHHH 
eflHHCTBeHHOrO MCTOfla.

B xpoHOJiorHaecKOM nopaflKe írepcBHCJiHiorca yaacTKH, 
ínyHaBimiecíT KOMnjreKCHoit pa3Beflicoö. H a (jmKTHaecKHx npw- 
Mepax noxa3aHa ponb oTqenbHbix m ctoaob  b H3yaeHHH paa- 
jihhhbix oöbeKTOB h  reojiorHiecKHX (jJopMaunK. Jlaerca oueHica 
napaMeTpoB, onpeflenaeMHx npiiMeHHBHiHMHca reo<j}H3Hiec- 
khmh MexoqaMH, a Taicace bo3mo>khocth hx ncnojib30Baiwa 
fljia rHflporeoaorHaecKHx aaKjnoHemiií.
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Áttekintő földtani térképezés Kubában
Ir ta : Dr. Nagy Elemér

K uba áttekintő földtani térképei viszonylag 
újkeletűek. 1946-ban jelent meg először nyom 
tatásban, m ajd 1955-ben másodszor is k iadták a 
Broderm ann, J .—Albear, J. F.—Andreu, A. ál
ta l szerkesztett egymilliós léptékű térképet, 
mely 18 kőzettani-rétegtani egységet különböz
te te tt meg.* Az egymilliós térkép újabb változa
tá t Jim enez, A. N.—Andreu, A.—Bogatiriov, A. 
S.—Novojatsky, I. P. és Judoley, C. M. szer
kesztésében 1962-ben adták ki. Az előzőhöz 
képest csak 14 képződm ényt ábrázolt, azonban 
m ár lényegesen pontosabb és részletgazdagabb 
módon.

1963-ban jelen t meg (Judoley, C. M.— 
Novojatsky, I. P .—Simakov, A. N. és Solsona, 
J. B. szerkesztésében) Kuba ötszázezres gazda
sággeológiai térképe, a korábbiaknál lényegesen 
gazdagabb földtani alapnyomással, 32 db réteg- 
tani-kőzettani-, 7 db egyéb- és 120 db nyers
anyag jellel.

1965-ben Moszkvában adták ki a Pusha- 
rowsky, I. M.—Knipper, A. L. és Púig—Rifa, 
M. által szerkesztett, 1 :1 250 000-es léptékű tek 
tonikai térképet, m ely 16 kőzettani-rétegtani és 
22 tektonikai jelet tartalm az.

A felsorolt négy áttekintő földtani térkép 
önállóan, kísérőszöveg nélkül k e rü lt kinyom ta
tásra. A különböző átfogó földtani publikációk 
(pl. „Kuba földtana” , 1964) m ellékleteiként k i
adott, egész K ubát ábrázoló térképek a fentiek
nél kevésbé részletes léptékben speciális (szerke
zetföldtani, ősföldrajzi) viszonyokat ábrázolnak.

A forradalom  győzelme u tán  Kuba gazda
sági helyzete m ind belföldi, m ind külkereske
delmi viszonylatában gyökeresen megváltozott. 
A változás sokrétű, azonban lényege az, hogy 
az am erikai kontinensen lévő korábbi piacok 
helyett a 10— 15 ezer kilom éter távolságban 
lévő szocialista piacok lettek a kubai népgazda
ság legfontosabb partnerei. A hatalm as szállí
tási távolságok az export rentabilitását kétsé
gessé teszik olyan árucikkek esetében, m elyek
nél az á ru  értéke és a szállítási költség között 
kicsiny a különbség. Ebben a szituációban tehát 
azok a cikkek kerülnek előtérbe, amelyeknél ez 
a különbség nagy. Ilyenek — többek között — 
az egyes magas nemzetközi árfolyam ú ásványi- 
nyersaanyagok, illetve nyersanyag koncentrátu- 
mok.

A nyersanyagkérdés másik oldala a legfon
tosabb (elsősorban energiahordozó) nyersanya

* Ism eretes e térképnek  R. H offstetter á ltal 1946-ban 
módosított, kéziratos, 800 000-es léptékű változata, mely 
színkulcsában 9 rétegtani-litológiai je le t tartalm az.

gok belföldi, hazai biztosítása. M indkét problé
ma az ország fokozottabb földtani megismeré
sét szorgalmazta.

A szocialista országok e tekintetben is 
messzemenő segítőkészségről tettek  bizonyságot. 
A szocialista országok tudományos akadémiái
nak 1967. évi prágai értekezletén határozatot 
hoztak a kubai földtani kutatásokban való köz
vetlen együttműködésről. 1968 februárjában 
Havannában, Kuba áttekintő térképsorozatának 
elkészítésével kapcsolatos feladatok elosztásáról 
határoztak az akadém iák képviselői.

Ennek a m egállapodásnak megfelelően Len
gyelország P inar dél Rio, Habana, Matanzas és 
Camaguey tartom ányok 250 000-es térképeit 
készíti el a meglévő résztérképek és légifotók 
alapján, Bulgária Las Villás tartom ány térképeit 
á llítja  elő terep i ream buláció révén, míg Ma
gyarország O riente tartom ány térképeit készíti 
el terepi reambuláció, újfelvétel, és légifotó 
interpretáció során.

Az 1968. évi havannai határozat értelm ében 
a M agyar Tudományos Akadémia és a Kubai 
Tudományos Akadém ia közös szervezésében 
m agyar geológusok és kubai földtani m unkaerők 
közösen készítik el Oriente 250 000-es földtani 
térképalapjait, illetve közös földtani expedíciót 
szerveznek a m éretaránynak nem megfelelő is- 
m eretességű terü letek  felvételező és ellenőrző 
terepi feladatainak ellátására. A m agyar és a 
kubai akadém ia közvetlen együttm űködését 
kétéves megállapodások szabályozzák. A M agyar 
Tudományos Akadémia vállalta az expedíció 
felszerelésének biztosítását és a szakemberek 
kiküldését. A m unkát a KFH megbízása alapján 
a MÁFI végzi el.

Az 1971—72 évekre szóló megállapodás 
alapján elkészítettük az orientei térképező és 
térképszerkesztő feladat teendőinek helyszíni 
felm érését, a m unka feladattervét és költség- 
vetését.

O riente, Kuba szigetének legkeletibb ta r
tom ánya, központja Santiago de Cuba, teljes 
szárazföldi terü lete  30 170 km 2. A 250 000-es 
léptékű topográfiai térképek  közül öt lap fedi 
le. 1-1 lap 15 300 km 2 terjedelm ű. A rendelke
zésre álló, részletgazdagabb topográfiai térképek 
léptéke 100, illetve 50 000-es. A partm enti, 
csonka lapokat is beszámítva, kereken 100 db 
50 000-es lap fedi le a tartom ányt. 1-1 50 000-es 
lap terü lete  425 km 2. R ajtuk  kívül, terepi célra 
nagyon jól használhatók a kb. 40-, illetve 
70 000-es légifotók, m elyekből 41 db É—D-i 
berepülési vonal m entén kb. 1200 lap fedi le a 
területet.
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Földtani térképezés szempontjából Oriente 
ismeretességi foka meglehetősen alacsony és 
areálisan rendkívül heterogén. 4600 km 2 te rü 
letről 500 000-esnél részletesebb földtani térkép 
még nem készült (Ebből 3600 k n r  a sziget leg
keletibb csücskére, Baracoa város környékére-, 
1200 k n r  pedig a S ierra M aestra partm enti 
lejtőire esik). A további 25,570 km 3 terü letrő l 
•—• eltekintve egyes speciális bányatérképektől, 
valam int az e l Cobre sorozatban és a Rio Toa 
m entén jelenleg folyam atban lévő szovjet 
50 000-es felvételektől —■ mindössze 10 db rész
letes (azaz 100 000-esnél részletesebb) földtani 
térképet ism erünk. További ha t térkép 100-, 
164-, 200-, illetve 250 000-es léptékű. E térképek 
közül 12 db 1944 és 1959 között, a Guba—Cali- 
fornia Oil Co., a Standard Oil Co. és a Gubán 
Stanolind Oil Co. megbízásából készült. (A szer
zők között m agyar származású am erikai geológus 
is szerepel: Kozáry M. T., aki a Sierra M aestra 
északi oldalán, a Cauto és a Nipe medencében 
légifotó-interpretációk földi ellenőrzésével az 
ötvenes évek derekán jóminőségű térképeket 
szerkesztett.)

A forradalom  óta m egjelent négy földtani 
térkép szovjet- és részben csehszlovák közre
működéssel készült.

A Kubába küldendő, térképező és térkép- 
szerkesztő m agyar geológusok abban a szeren
csés helyzetben vannak tehát, hogy m eglehető
sen újkeletű és m odernszem léletű térkép alap
anyag áll rendelkezésükre. Em lített tájékozó
dásunk alapján, a kubai kollégákkal egyetér
tésben úgy véljük, hogy Oriente 250 000-es 
földtani térkép-sorozatának elkészítéséhez öt év 
közös m unkája elegendő lesz. Ezalatt az idő 
alatt öt m agyar geológus vezetésével, a terepi 
(száraz) hónapok alatt m integy 20 fős létszám 
mal, elkészül:

1. 25,570 km 2 ream bulációja 50 000-es te 
repi topográfián; ez a korábbi térkép
anyag egységesítését, ellenőrző szelvé
nyek felvételét és légifotó kiértékelést 
jelent.

2. 4600 km 2 újfelvétel; ez 50 000-es topog
ráfián  2,5 km -es észlelési hálót, illetve 
légifotó-kiértékelést jelent.

A térképeket 250 000-es topográfián, három 
változatban szerkesztjük: alapadat térkép; föld
tani térkép; és nyersanyag térkép  (érc, stb. 
indikációk és hidrogeológia) variációban. Az 
egyes térképlapok szerkesztési elveit a 200 000- 
es földtani térképekre vonatkozó varsói instruk
ciók alapján, a bulgár és a lengyel kollégákkal 
közösen dolgozzuk ki, a m unka előkészítő 
fázisában.

Nem tartozik feladataink közé a térképezés 
során esetleg talá lt nyersanyag-indikációk rész
letező kutatása. Ilyesmire, új indikációk meg
ismerésére elsősorban a Baracoa környéki 
Sierra de Puria l területén  kerülhet sor. Ter
vünk szerint ezen indikációkat csak rögzítjük 
a nyersanyag-térképen, :s továbbkutatásukra ja
vaslatot teszünk. A jelenlegi helyzetben való
színű viszont, hogy a jelentősebb indikációk 
továbbkutatása és értékesítése kubai—m agyar 
közös vállalkozás form ájában valósul majd 
meg. A kubai nép megsegítésén túlm enően ez 
m unkánk gazdaság-geológiai perspektívája is.
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GEOLOGISCHE
ÜBERSICHTSKARTIERUNG IN KUBA 

ELEMÉR NAGY

lm  A rtikel findet m án eine Rezension dér früher 
ausgegebenen Ü bersichtskarten  von K uba m it dér 
Angabe dér Gründe, die die H erstellung dér neuen 
K arte im  M assstab 1 :250 000 notw endig m achten. Die 
K arte  w ird  m it H ilfe dér A kadem ien dér sozialis- 
tischen S taaten  verfertigt. U ngarn m acht davon die 
K arte  dér Provinz O riente m it W iederbegehung, 
N euverm essung und L uftb ild in terpretation . Dér Ver- 
fasser behandelt eingehend die A ufgaben und die 
A usführungsm ethoden.



Geominco Földtani és Bányászati Rt. tevékenysége
Irta: Dr. Alföldi László

Több hónapig tartó  előkészítő megbeszélé
sek és hivatalos levélváltások u tán  a Központi 
Földtani H ivatal és a Nehézipari M inisztérium 
kezdeményezésére 1968. decem ber hó 29-én 
ült össze a Geominco Rt. alapító közgyűlése, 
amikor elfogadta a részvénytársaság alapsza
bályát és m egválasztotta a tisztégviselőket. 
Ezzel egyidejűleg tarto tta  meg a m egválasztott 
igazgatóság első ülését is. 1969. január 15-én a 
cégbíróság a részvénytársaságot bejegyezte, 
ezzel a Részvénytársaság m egalakult.

A Geominco Részvénytársaságot 13 m agyar 
nehézipari vállalat alapította és részvényeket 
vásárolt a NIKEX Nehézipari Külkereskedelm i 
Vállalat is. A Geominco részvényesei a követ
kezők:

Bányászati Aknam élyítő Vállalat 
Bányászati K utató Intézet 
Bányászati Tervező Intézet 
Borsodi Szénbányák 
Dorogi Szénbányák 
M agyar A lum ínium ipari Tröszt 
M átraaljai Szénbányák 
Mecseki Ércbányászati Vállalat 
Mecseki Szénbányák 
Országos Bányagépgyártó Vállalat 
Országos Földtani K utató és Fúró Vállalat 
Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt 
Tatabányai Szénbányák 
NIKEX Nehézipari Külkereskedelm i 

Vállalat

Nevezett vállalatok vásárolták meg a Geo
minco 79 db 100 000 Ft-os névértékű részvényét, 
s ennek megfelelően a Részvénytársaság alap
tőkéje 79 millió Ft. Az alapító vállalatok rész
vényeiket leadózott nyereségükből, vagyis ré
szesedési alapjukból vásárolták, azaz az rt. nem 
állami, hanem  vállalati erőből alakult, állami 
pénzügyi tám ogatást nem kapott.

A Részvénytársaság szimbólum neve Geo
minco, lényegében Geological and Mining 
Engineering Corporation rövidítése. Az angol
ból képzett név eleve jelzi külkereskedelm i 
orientációját.

A z alapítás körülm ényei
Az Rt. alapítását megelőző időszakban a 

m agyar szénbányászatban és kutatásban jelen
tős csökkenés következett be. Bezárásra kerü l
tek a gazdaságtalan és korszerűtlen bányák, 
csökkent a term elés üteme, jelentősen vissza
esett a kutató tevékenység. A bányabezárások,

valam int a korszerűsítések következtében je
lentősen csökkent a bányászatban foglalkozta
to tt létszám. Ezen vázolt, de jól ism ert 
jelenségek következtében földtani kutatás, vala
m int a bányászat terü ltén  jelentős szellemi 
kapacitások felszabadulását várták, egyidejű 
fizikai m unkaerő és gépi kapacitás felszaba
dulásával.

A helyzetnek megfelelően az Rt. egyik 
alapvető feladata le tt volna a felszabaduló 
földtani és bányászati kapacitások külföldi 
m unkavállalással való lekötése. Az rt. profil
jának m eghatározásánál a Nehézipari Minisz
térium  és a Külkereskedelm i M inisztérium 
vélem ényének kom prom isszumaként földtani és 
bányászati kutatás, tervezés, bányalétesítés, 
valam int ezen területen  belül való szakértői 
tevékenységet jelölték meg. Ezen feladatkörre 
korlátozták külkereskedelm i jogosultságát is.

M int az előzményekből látható az rt. te l
jesen új vállalatként alakult, s a szokástól 
eltérően apparátusa nem  egy m ár meglévő vál
lalatból való kiválásra, valam ely osztály átvé
telére épült, hanem  elsősorban a részvényesek
től alkalm aztunk külkereskedelem ben jártas 
szakembereket. 1969. január 1-én a Részvény- 
társaság egy irodahelyiségben egy igazgatóval 
és helyettessel, vagyis összesen két fővel kezdte 
meg működését. Az alakuláskor tehát a rész
vénytársaság még semmi külkereskedelm i kap
csolattal nem rendelkezett, s nem rendelkezett 
a szükséges apparátussal sem.

Földtani és bányászati tevékenység export
jával a megelőző években a NIKEX, TESCO 
és a CHEMOKOMPLEX Külkereskedelm i V ál
lalat foglalkozott többé-kevésbé alkalomszerű
en, bár egyre fokozódó rendszerességgel. A 
külkereskedelm i jogosultság m egadásakor az 
általános m agyar külkereskedelm i gyakorlattól 
eltérően a részvénytársaság nem kapott kizáró
lagosságot, vagyis a többi külkereskedelm i vál
lalattól ezen export-tevékenységre való jogo
sultságot nem vonták meg. Ez gyakorlatilag 
azt jelentette, ill. jelenti, hogy a m agyar föld
tan i és bányászati tevékenység exportjával az 
eddigi három m al szemben most m ár négy vál
lalat jogosult foglalkozni. A négy vállalatból 
kettő a NIKEX és CHEMOKOMPLEX Külke
reskedelmi Vállalat különböző gépeket, eszkö
zöket és gyárberendezéseket exportál és impor
tál, vagyis forgalmi és anyagi bázisa egyéb 
tevékenységből teljes egészében biztosított, s 
csak m elléktevékenységként foglalkozik a jel
zett profilba vágó tevékenység exportjával. A 
TESCO Külkereskedelm i Vállalat viszont amel
lett, hogy hatósági jogokat élvez, állami finan
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szírozási feladatok bonyolítását lá tja  el, jogo
sultsága m indennem ű tervezés, szerelés, szak
véleményezés, szakértő küldés, vagyis engine- 
ering terü letre  kiterjed.

Hazai háttér

1969. januárjában, vagy 1969. elején lénye
gileg befejeződött a szénbányászat létszám - és 
termeléscsökkentése és a felszabadult létszám 
rohamos felszívódása következett be. Többéves 
fejlesztési depresszió következtében a felszaba
duló kapacitás gépi ellátottsága m élyen a vi
lágszínvonal alatt m arad. A legjobban mobili
zálható kutató  apparátus fúrógép-parkja elavult, 
a világpiacon versenyképtelen, a bányászat 
visszaesése következtében a fejlesztéshez szük
séges anyagi eszközökkel és perspektívákkal 
nem rendelkezik.

Valószínűleg m ár a részvényesek felsoro
lásánál feltűnt, hogy a M agyar Állami Földtani 
valam int a Geofizikai Intézet hiányzik a rész
vényesek sorából. A m agyarázat az, hogy költ
ségvetési intézm ények nyereséggel nem ren
delkezvén nem volt anyagi forrásuk, melyből 
részvényeket vásárolhattak volna, annak elle
nére, hogy a Központi Földtani H ivatal és az 
em lített intézetek is az alapítás előkészíté
sében jelentős szerepet játszottak. A helyzet 
m egítélésénél tehát jelentős tényezőként kell 
figyelembe venni, hogy az országban legna
gyobb szellemi kapacitással rendelkező Föld
tani Intézet és Geofizikai Intézet elsősorban 
költségvetési intézm ények lévén külföldi m un
kák vállalásához vagy előkészítéséhez anyagi 
erőforrásokkal nem rendelkeznek, tehát rész
vényt sem vásárolhattak. A m agyar kőolaj
ipar kutató  kapacitása m int az ország leg
jobban felszerelt és legütőképesebb specia
lizált kutató apparátusa a szénhidrogén-prog
ram keretében m axim álisan leterhelt, export 
m unkát csak korlátozott m értékben és mó
don tud  vállalni. A bauxitkutató vállalat 
viszonylag jelentős exportálható szellemi kapa
citással rendelkezik ugyan, fúrógép ellátottsága 
azonban több fúró vállalatéhoz hasonlóan kor
szerűtlen, nem versenyképes. Hasonló a helyzet 
a Mecseki Ércbánya V állalatnál is. A Bányásza
ti Aknamélyítő, Bányászati Tervező Intézet és 
a Bányászati Kutató Intézet felszabaduló kapa
citását hazai m unkákkal le tud ták  kötni, ettől 
függetlenül exportálható kapacitással rendel
keznek, ill. jelentős kapacitásuk szabadítható 
fel exportra.

Tudomásul kell vennünk, hogy az ország 
lélekszámából és gazdasági potenciájából, vala
m int egyéb körülm ényeiből eredően profilunk 
területén  felszabadítható export-kapacitások 
világviszonylatban eleve nem jelentősek, bizo
nyos nagyobb m unkák megpályázásához eset
leg a teljes felszabadítható kapacitás sem 
elégséges.

Ezt a világviszonylatban nem jelentős, kel
lően fel nem szerelt anyagi eszközökkel szűkö
sen ellátott kapacitást jelenleg négy vállalat 
próbálja elhelyezni a világpiacon, csökkentve 
ezzel a lehetséges külkereskedelm i koncentrál- 
ságot, akarva vagy akaratlan versenyt tám asztva 
nemcsak külföldi konkurenciával, hanem  egy
más között is.

Piaci irányelvek

Ilyen körülm ények között, figyelembevéve 
a piac specialitását is, eddigi gyakorlattól eltérő 
módszereket próbáltunk alkalmazni és a föld
tani bányászati szakmai tevékenységet helyez
tük  előtérbe. Ezen elvi alapokon építettük fel az 
iroda apparátusát elsősorban szakmai tagozódás 
szerint bányam érnökökre és geológusokra ala
pozva. Az iroda létszám át sem növeltük az 
egyébként szokásos méretekig, hanem  csak a 
szükséges osztályok m agjait hoztuk létre  kvali
fikált, nagy gyakorlatú szakemberek vezetésé
vel és jelentősen növeltük feladattól függően a 
külső szakértők tevékenységét, s elsősorban 
erre a bázisra kívánunk tám aszkodni a jövőben 
is. így az iroda létszám a jelenleg, beleértve a 
a teljes adminisztrációt és a gépkocsivezetőt is 
összesen 36 fő.

, Első feladat az iroda megszervezése, a 
helyzet felmérése, m ajd a tényleges piaci m unka 
beindítása volt.

Propaganda-tevékenységünk során egyrészt 
az a cél vezérelt, hogy a potenciális piacokon 
bevezessük a vállalatot, m egismertessük tevé
kenységét, m ásrészt ehhez szorosan kapcsoló
dóan a m agyar földtan és bányászat eredm é
nyeit propagáljuk, ezzel biztosítva az egyébként 
szegényes referenciánkat. A hagyományos pro
paganda módszerek m ellett (prospektusküldés, 
hirdetések feladása kereskedelm i lapokban, 
ipari és kereskedelm i vásárokon való részvétel 
stb.) specialitásunknak megfelelő módszereket 
is igyekszünk alkalmazni. Ezek közé tartozik a 
kiválasztott országok földtani és bányászati vi
szonyainak a tanulmányozása, írásbeli elemzése 
alapján célpropaganda alkalmazása.

Az illető ország földtani és bányászati vi
szonyainak tanulm ányozása alapján ki lehet 
jelölni az illető ország kutatási lehetőségeit, ill. 
a soron következő kutatás feladatait. A bányá
szati helyzet ism eretében pedig a bányászat 
perspektívái kijelölhetők.

Összevetve m indezt az ország rövid vagy 
hosszúlejáratú terveivel, valam int term elési 
adataival a jövendő lehetőségei kirajzolhatok, a 
szakpropaganda területe szűkíthető. Ennek meg
felelően leszűkített feladatokra koncentrálva az 
illető ország állami szervei felé konkrét javas
lattétel form ájában jelentkezünk olyan aján la
tokkal, m elyekre esetleg az illető ország még 
felhívást sem, adott ki. Algériában, Tunéziában, 
Tanzániában, Nigériában, Felső-Voltában, Irán-
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bán konkrétan így kezdtük el kapcsolatainkat. 
Az algériai helyzet elemzése alapján bentonit és 
foszfát-kutatás területén, Tanzániában és Nigé
riában földtani térképezés, Felső-Voltán és 
Iránban bauxit-kutatásra  te ttünk  ilymódon 
ajánlatot.

Az iráni bauxit-kutatással kapcsolatos első 
szerény szerződést 1971. szeptem berében alá
írták. Nigériában a földtani térképezéssel kap
csolatos ajánlat m egvitatás a la tt van és ezév 
októberében utazik ki a Geominco és a Földtani 
Intézet delegációja további megbeszélésre. Fel
ső-Volta egyik bauxit előfordulásában vett m in
tán az előzetes vizsgálatokat befejeztük, s ennek 
alapján készül el term észetesen a Magyar 
Alum íniumipari Tröszt-tél karöltve ajánlatunk. 
Hasonló ajánlatot tettünk , m ely jelenleg tárgya
lás alatt van Líbiában is.

A célajánlkozások módszere függetlenül 
attól, hogy még jelentősebb üzletre nem került 
sor, tapasztalat szerint bevált. Ennek ke
retében term észetesen a megengedhető m értéket 
meg nem haladó előzetes ingyenes szolgáltatá
sokat is nyújtunk  elsősorban szaktanácsadás és 
laboratórium i vizsgálatokra. Ilyen vizsgálatokat 
vagy szolgáltatásokat végeztünk algériai, felső
voltai, törökországi szervek részére. A célajánl
kozások hatékonyságát a hazai irodalmi szak- 
kiadványok megküldésével is próbáljuk javítani, 
s propagandaanyagként általában nem naptá
rakat vagy szóróanyagokat mellékelünk, hanem 
pl. a Földtani Intézet nem titkos térképsoroza
tait, valam int a szakmai sajtó különlenyom atáit 
lehetőleg idegen nyelven, de m indenképpen 
idegennyelvű összefoglalókkal. M int ahogy is
meretes, ehhez hirdetés ú tján  is kértük  a szak
mai közvélemény segítségét, hogy a nehezen 
beszerezhető különlenyom atok minél nagyobb 
számban álljanak rendelkezésünkre. Célajánlko- 
zástól függetlenül hazai idegennyelvű szakkiad
ványokat és szakmai eredm ényeket alapvető 
propagandaeszközül használjuk.

A felsorolt országok köre legutóbb Líbiá
val szaporodott, ahol a piaci m unkát m egalaku
lásunkat követően megkezdtük, belpolitikai ese
mények következtében ennek realizálására csak 
1971-ben kerü lhetett sor. Külön felkérés nélkül 
a Magyar Állami Földtani Intézettel és az 
ALUTERV-vel karöltve javaslatot, ill. ajánlatot 
tettünk  Líbia feltérképezésének lebonyolítására, 
bauxitkutatás megszervezésére, földtani labora
tórium  beindítására és résztvettünk egy vasérc
bánya nyitásával, tervezésével kapcsolatos ten 
deren. A gondosan összeállított ajánlkozások 
eredm ényeképpen közvetlen üzletkötés ugyan 
nem jö tt létre, de az első földtani térképezésre 
kitűzött versenytárgyalásra az Iparügyi Minisz
térium tól külön m eghívást kaptunk, m ely lé
nyegében annak a jelzése volt, hogy a megbíz
hatónak elismert és esélyes vállalatok szűk kö
rébe soroltak bennünket (a cikk megírásának

idején MÁFI és Geominco delegációja a hely
színen tárgyalt).

Törökországban belpolitikai változások ne
hézségei ellenére perlitkutatásban te ttünk  kez
deményező lépéseket előzetes szolgáltatás biz
tosításával bizonyítva hozzáértésünket.

Egyéb nagyobb lélegzetű kutatás, vagy an
nak eredményessége esetén egy bánya meg
nyitása m indenütt a világon költséges és tőke
igényes befektetés. Ennek következtében a te
vékenység beindítását hosszadalmas és lassú 
előkészítés jellemzi. Hónapokig vagy évekig 
eltart a döntés a ku tatási terü let kiválasztására, 
kutatásm ódjának és m értékének m eghatározá
sára, m ajd a versenytárgyalás kiírására. Az 
egyre romló világgazdasági helyzet következté
ben ezen jelzett előkészítési idő külön hosszab
bodik, ez az egyik m agyarázata annak, hogy 
vannak témák, m elyekkel m egalakulásunk óta 
foglalkozunk, üzletkötés nem jö tt létre és még 
sem tek in tjük  elveszettnek az esélyünket, az 
ügyet lezártnak. Csak egy példát: az aktív piaci 
m unkánk kezdetén vettük fel a kapcsolatot az 
algériai SONAREM-mel és a szakértői kiutazá
sokat követően Algéria bentonit-iparának meg
alapozására, tehát bentonit- és foszfát kutatásra 
tettünk  ajánlatot kifejezetten a SONAREM írás
beli felkérésére. A bentonit-kutatásra Mecseki 
Ércbányászati Vállalat vállalkozott volna, mivel 
a m agyar érc- és ásványbányászat kellő kon
centrált kapacitással nem rendelkezett és nem is 
érdeklődött expedíció megszervezése iránt. Igen 
alapos kutatási terv  készítése u tán  a helyszínen 
vitattuk meg az ajánlatot, mely céltérképezést, 
fúrásos kutatást, technológiai vizsgálatokat ta r
talmazott. Ez utóbbit a Bányászati Kutató In té
zet végezte volna. Első m egvitatáson az ajánlat 
elnyerte az algériai fél tetszését, de módosításo
kat kért, ennek alapján az ajánlatot átdolgozták. 
SONAREM az ilyen típusú kutatásokat állami 
költségvetésből végezte volna, tárgyalások köz
ben jelezte, hogy takarékossági intézkedések 
következtében a pénzt megvonták, illetve a kuta
tás végrehajtására csak 1971-ben kerülhet sor, 
ezért az ajánlat pénzügyi kereskedelm i részének 
m egvitatására halasztást javasolt. Hosszas hall
gatás u tán  1971. II. negyedében azt a választ 
kaptuk, hogy elnézést, de az ügy nem aktuális. 
Legutóbbi algériai kiutazásunkkor sikerült fel
deríteni, am it azóta a külföldi sajtó is híradásai
val m egerősített, hogy Algériában 1971. évre a 
kutatások 80% -át leállították, nemhogy új szer
ződéseket nem kötöttek, de meglévő szerződé
seket m ondtak fel am erikai és szovjet cégek felé 
egyaránt, vállalva a kötbér fizetési kockázatát, 
s tették  m indezt nemcsak a szilárd ásványi
nyersanyagok, hanem  a rendkívül fontos kőolaj
kutatás területén  is. Esetünkben tehát másfél
éves piaci munka, a hozzátartozó költségek 
m unkaigényes és alapos földtani szakmai m unka 
elvégzése, kutatási tervek többszöri átdolgozása 
után, közel félmillió F t befektetése u tán  pilla
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natnyilag az ügy m eghiúsult, nem állíthatjuk 
azonban, hogy véglegesen. Az eddigi m unkánk
kal előkelő helyet vívtunk ki, a bentonit-szak- 
értő országok sorában versenytársunk mindez- 
ideig nem akadt, de belgazdasági események 
következtében a befektetett m unka egy éven 
belül biztosan nem realizálható. Belpolitikai 
esem ények következtében az állami apparátus
ban bekövetkezett jelentős személycserék m iatt 
nem egyszer teljesen ú jra  kell kezdeni a piaci 
m unkát, m int ahogy az Líbiában is történt, ahol 
az első kapcsolatokat a királyság idején kezd
tük  el.

M int ahogy az eddigi felsorolásból is k ira j
zolódott, földrajzi és gazdasági helyzeténél fog
va Észak-Afrikát és Közel-Keletet tek in tjük  
legfontosabb piacunknak. Piaci m unkát végez
tünk Nyugat- és Kelet-A frika egyes országai
ban is, a dél-am erikai piacot azonban ezideig 
nem tek in tettük  elsődlegesnek a távolság és a 
költségekre való tekintettel, ettől függetlenül 
azonban rendszeres piaci m unkát Dél-Amerika 
felé is elkezdtük. Természetesen a népidemok
ratikus országok és Nyugat-Európa felé is 
igyekszünk kapcsolatainkat bővíteni, így kisebb 
tervezési és bányászati kutató  intézeti m unkák 
vállalására kerü lt sor az NSZK-ban, Jugoszlá
viában. Az Aknamélyítő Vállalat két év óta 
jelentős volumenű m unkát végez a szlovák mag
nezit bányászatban. A BÁTI és a VEGYTERV 
az NDK részére végez rendszeres tervezési 
m unkákat. Mongóliái expedíciós m unkák e mel
lett évek óta folynak és közismertek. Törökor
szág és Görögország felé m int előbb jeleztem 
erőteljes piaci m unkát végeztünk, üzletkötésre 
azonban még nem kerü lt sor.

Vállalkozások

Földtani és bányászati kutatási tevékeny
ség, valam int a tervezési m unkák m ellett önálló 
külföldi vállalkozások létrehozására is töreked
tünk. M egalakulásunk u tán  bekapcsolódtunk a 
kanadai kálisóbányászattal, valam int a chilei 
rézbányászati vállalkozással kapcsolatos m un
kába, melyek azonban azóta meghiúsultak. A 
kezdeti nehézségek áthidalásában jelentős sze
repet játszottak a mongóliai ásványinyersanyag
kutatások és az első vállalkozás tárgyául is egy 
a Mongol—M agyar Földtani Térképező Expedí
ció által felfedezett és az OFKFV által m eg
kutato tt wolfram lelőhely szolgált. Sajnos, a ke
reskedelmi tárgyalások, különösen a wolfram 
világpiaci árának jelentős csökkenése óta nem 
jártak  eredménnyel. Önálló piaci m unkánk so
rán sikerült kapcsolatba lépnünk a Bank of 
Cyprus-sal Ciprusban, és közel egy évig tartó  
bizalmasan kezelt tárgyalások eredm ényeképpen 
1971. június 28-án a Geominco alá írta  a ciprusi 
rézbánya nyitására vonatkozó szerződést a 
Berdy Mining Company-val, a jegyzőkönyvet, 
valam int a Bank of Cyprus-sal a hitelre vonat
kozó előszerződést.

Első magyar bánya külföldön

A szerződés aláírásával megkezdődött az 
első m agyar külföldi bánya alapítása, ill. az 
ezzel kapcsolatos m unkálatok. A szerződést az 
aláírást követő nicosiai sajtókonferencián a 
nemzetközi közvélemény tudom ására hoztuk. A 
szerződés lényege a következő:

Geominco átveszi a Berdy Mining Com- 
pany tulajdonában lévő koncessziós területet, 
ill. az ezzel kapcsolatos összes jogokat, vala
m int kötelezettségeket. Joga van, sőt köteles 
koncessziós területen  ásványi nyersanyag-kuta
tásokat végezni sa já t kockázatára. Ezzel egy
idejűleg koncessziós területen  m ár felkutato tt 
és kü lfejtésre előkészített rézérc kiterm elésére 
jogosult.

A Geominco saját költségére és eszközeivel 
rézércdúsító-m űvet épít Ciprus szigetén. Saját 
kezelésében m egnyitja a bányát, üzemelteti a 
külfejtést és a rézérc-koncentrátum ot, valam int 
a m ellékterm ékként képződő p irite t saját javára 
értékesíti. Cyprusi partner rendelkezésre bo
csátja a földterületet, megveszi a bányam űve
léshez szükséges további földterületet, átadja a 
ku tatásra  vonatkozó teljes dokumentációt, s 
köteles vízszegény terü leten  a vízbeszerzési 
lehetőséget biztosítani, vagyis a vízkutatást 
elvégezni. Ércdúsító üzemeltetéséhez szükséges 
víz biztosításához két fúrás lem élyítését m ár 
befejezték. Geominco a koncesszióbérlet, vala
m int a jelzett szolgáltatások fejében a m inden
kori term elés arányában kizárólag a befolyt 
bevételből bérleti d íjat fizet m eghatározott 
% -os arányban.

A vállalkozáshoz szükséges tőkét Geominco 
részben sajá t forrásból, vagyis az alaptőke fel- 
használásával, m ásrészt F t- és devizahitel fel
vételével biztosítja. Több m int 100 000 L 
értékben h ite lt vesz fel a M agyar Külkereske
delmi Bank Rt-től, további több m int 100 000 
L értékű vállalati h ite lt kap a Bank of Cyp- 
rus-tól.

A vállalkozás során új részvénytársaságot 
alapítunk Cyprus Geominco Mining Ltd. név
vel, budapesti székhellyel és Troulli (Larnaca) 
telephellyel. Az rt. részvényeinek 99% -a a 
Geominco birtokában lesz. M int cyprusi telep
hellyel rendelkező cég a bánya m inden tekin
tetben cyprusi előírásoknak megfelelően m ű
ködik és jövedelme u tán  adót fizet a cyprusi 
államnak. Ugyanakkor igénybeveszi mindazokat 
az adó- és egyéb kedvezm ényeket, melyek más 
cyprusi vállalatra  is vonatkoznak. Ennek meg
felelően teljes pénzforgalma cyprusi fontban 
bonyolódik. A Geominco egyik részvényese vásá
rolja meg az összes gépi berendezéseket és bérbe
adja a cyprusi Geominconak, m int önálló jogi 
személynek. A bérleti díj, valam int a nyeresége 
szabadon konvertálható Magyarországra, vagy 
más országba. A bánya forgalma évi 1 millió 
$-ra tehető, s tervszerin t a jelenleg rendelkezé-
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sünkre álló ism ert érekészletet 6, maximum 7 
év alatt leterm eljük gyorsított ütem ű művelést 
alkalmazva. Ezzel a lehetséges mértékig meg
rövidítjük a befektetés visszatérülési idejét. A 
szükséges gépek több m int 90% -át a magyar 
ipar gyártja, a bányát m aximálisan 5 fős ma
gyar személyzet fogja irányítani Cypruson, s 
teljesen cyprusi m unkaerőkkel fog működni.
A bányaműveléssel egyidejűleg fogjuk tovább 
folytatni a területen az érckutatást, s az ered
ménytől függően hosszabbodik meg vagy ala
kul át a vállalkozás. A vállalkozás előtervei 
elkészültek, technológiai és egyéb vizsgálatok 
befejeződtek. A gépek megrendelése, lényegé
ben a beruházás megvalósulása elkezdődött. A 
tervek szerint 1973-ban a próbaüzemelés meg
kezdődik.

A vállalkozás fontosságát nem kell külö
nösebben méltatni, teljesen világos, hogy próba- 
vállalkozásnak tekintendő. Ügy az ércmennyi
ség, m int a vállalkozás volumene világviszony
latban nem jelentős, a befektetés m értéke nem 
jelent elviselhetetlen kockázatot és módunk 
lesz kedvező körülm ények között külföldi bá
nyászati vállalkozás előnyeit és nehézségeit 
közvetlen tapasztalatok ú tján  megszerezni amel
lett, hogy engineering munkánkhoz rendkívül 
előnyös referenciákat biztosítunk. Eredményes
ség esetén társak bevonásával további vállal
kozások létrehozását kíséreljük meg, s újabb 
lehetőségek felderítését a vállalkozás megvaló
sításával párhuzamosan elkezdtük.

Felkészültség fejlesztése

Az eddigi piaci munka alapján világossá 
vált, hogy a Geominconak szerepet kell vállal
nia nemcsak a hazai há ttér megszervezésében, 
hanem technikai színvonalának emelésében is. 
A technikai színvonal emelése kétirányú lehet; 
az egyik lehetőség fejlett műszerparkkal való 
vállalati kooperáció, míg a másik korszerű 
módszerek és berendezések vásárlása. Anyagi 
lehetőségeink a technikai ellátottság rövid idő 
alatt való korszerűsítését nem teszik lehetővé, 
ezért megkíséreljük a mindkét irányban való 
előrehaladást. Felvettük a kapcsolatot a világ 
több jelentős geofizikai műszereket gyártó és 
geofizikai m unkákat vállaló cégével többoldalú 
kooperációs megbeszéléseket folytatunk, melyek 
még nem fejeződtek be, s a kölcsönös érdekek 
keresése, valam int egyeztetése folyamatban van.

Szerte a világon ma m ár a folyamatos mag
vételt biztosító Wire—Line-típusú berendezések 
használata mindennapos, m ert ezek a korszerű 
fúrógépek a klasszikus craelius-rendszerű gé
peknél 4—5-szerte nagyobb teljesítm énnyel 
dogoznak, természetesen korszerű gyémántko
ronák alkalmazásával. A hazai m élyfúróiparban 
az Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat 
a gyémántkorona fúrási technológiáját m ár ru-

* tinszerűen alkalmazza, a jelzett típusú berende
zés azonban még nem működik az ország terü 
letén. Több m int egyéves tárgyalás eredménye
képpen megegyezésre ju tottunk a Canadian 
Longyear céggel harm adik országba való koo
perációra, s ennek keretében Geominco meg
vásárol egy teljes kom plett berendezést, 
melynek hazai üzemeltetésével biztosítható a 
megfelelő szakembergárda betanítása annak ér
dekében, hogy a külföldi m unkák gyakorlott 
személyzettel legyenek elvállalhatok. Néhány 
ilyen típusú gép hazai működése mellett, 
kooperációs partnerünk biztosítja, hogy mun
kavállalás esetén kedvező feltételek m ellett 
soronkívül bocsát gépeket rendelkezésünkre 
egyenesen az illető országba szállítva azokat. 
Ezt megelőzően term észetesen m ár az első gép
vásárlásnál szakértőt biztosít a betanítás meg
gyorsítására. A megállapodás természetesen 
más egyéb lehetőséget is biztosít, pl. Longyear 
fővállalkozás, Geominco alvállalkozás, vagy for
dítva — szakszemélyzet rendelkezésre bocsá
tásával, ha azt igénylik. Lényegében tehát kellő 
hátteret biztosít ahhoz, hogy amennyiben meg
felelő számú gyakorlott személyzettel rendel
keznénk a gépek üzemeltetéséhez, akkor a 
technikai háttér biztosítva van. Jelen esetben 
tehát megállapodások kötésével és konkrét 
anyagi segítséggel járul hozzá a Geominco a 
technikai fejlesztéshez.

Az em lített próbálkozások nem egyszer 
járatlan utakon haladnak és számos technikai, 
finanszírozási és adminisztratív probléma merül 
fel, gyakoriak a szűkreszabott profil határainak 
érintésével vagy esetleg az átlépésével kapcso
latos problémák is.

ACTIVITY OF THE CORPORATION GEOMINCO 

LÁSZLÓ ALFÖLDI

GEOMINCO Geological and M ining Engineering 
Corporation has been founded by fourteen Enterprises 
— most of which deals on the field of heavy industry 
or mining. The Firm  has been registered in 1969 
w ith a Capital of Forint 79 000 000.

The Corporation has been established fór expor
tadón  geological and geophysieal exploration, plan- 
ning and design, construction of mines, consultancy, 
as w ell as of joint ventures, furtherm ore fór the ful- 
film ent of all relatíve engineering activity.

A t the beginning the Corporation based its acti
vity on the prospecting, planning and m ining works 
of its shareholders, including the State Geological and 
Geophysieal Institute.
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Geominco w ished to m ake ihis nam e on m arketing  
by professional activity, therefo re it em ployed mostly 
engineers an d  geologists. Geominco studies thoroughly 
the geological and m ining conditions in  the partn e r 
country and m eanw hile it directs the baokgrund in 
home as m ain contractor.

In the  short tim e of its activity  Geominco 
arranged expeditions to  the the M ongolian People’s 
Republic fór molybdeum, tungsten and tin  prospec- 
ting.

The Corporation has fór years already underta - 
ken exploring Works is m agnesit-m ining is Czec-

hoslovakia as well as it has effected several m ining 
works and the rela ted  designs fór enterprises in G er
m án Dem ocratic Republic and in G erm án F ederal Re- 
püblic.

Geominco has undertaken  technological researc- 
hes fór Yougoslavian Firm s, furtherm ore it concluded 
a contract w ith  B erdy M ining Com pany Ltd. fór open- 
ing in  Cyprus a copper m ine to be aperated  by one- 
self based on concession lease.

Geominco has alsó taken  steps in o rder th a t the 
means supply in  th e  home industry  sihould become 
m ore upto-date.



Magyar földtani kutatók külföldi működése
összeállította: Molnár József

Az egész világon örvendetesen javuló or
szágok közötti kapcsolatok m ár eddig is számos 
együttm űködést eredményeztek. E kapcsolatokat 
abból a szempontból tek in tjük  át, hogy m agyar 
geológus szakértők hol és mikor és m ilyen m un
kában vesznek részt. Számos országban — főként 
fejlődőkben — éveket töltöttek, s töltenek el ab
ból a célból, hogy az ásványkincsek feltárását elő
segítsék. Szakértőink több irányban tevékeny
kednek. Egy részük a kutatást vagy a bányászatot 
irányító felsővezetők közvetlen szaktanácsadói, 
mások kutatási koncepciókat készítenek, hosszú
távú kutatásokat terveznek, vagy effektív kutatá
sokat végeznek. Specialistáink egy része bizonyos 
feladatok (laboratórium i vizsgálatok, műszerek 
kezelése, kiértékelés, stb.) elvégzésére tan ítja  be 
a fiatal szakembereket. Néhány fejlődő ország
ban pedig felső-, illetve középfokú oktatási in
tézményekben előadóként működnek.

Ez ideig szakértőink számos országban te 
vékenykedtek, e tevékenységből néhány jelen
tősebbet az alábbiakban részletezünk.

Algéria

Több év óta Algériában dolgozó Oswald 
György és Matyi Szabó Ferenc szakértőnk fő
ként bányaföldtani feladatokat látnak , el a 
SONAREM-nél. Az állandó szakértőkön kívül 
több szakértőcsoport já r t Algériában kutatási 
bérmunkák, valam int közös nyersanyagkiter- 
melői lehetőség felderítésére. Legutóbb cement
ipari nyersanyag felmérés végett Csilling László 
és Tompa László, a bentonit-előfordulások meg
vizsgálása céljából pedig dr. Kiss János já rt 
Algériában.

Bolívia

Földtani—bányászati szakdelegáció járt 
1971-ben Bolíviában dr. Kubovics Imre, dr. 
Mészáros Mihály geológusok és K árpáti Gábor 
bányam érnök részvételével. Megvizsgáltak szá
mos ón-, wolfram-, réz-előfordulást és javaslatot 
tettek közös kutatási és bányászati m unkála
tokra.

Burundi

Az országban lévő olaj indikációk és ritka- 
fém-előfordulások átvizsgálását és ú jraértéke
lését dr. Reich Lajos végezte ENSZ-szakértő- 
ként.

Chile
Földtani-bányászati szakdelegációk meg

vizsgálták a chilei, főleg rézbányászati együtt
működési lehetőségeket (dr. Mészáros Mihály).

Ciprus

Dr. Alföldi László és Rásonyi László meg
vizsgálták Cipruson az ásványinyersanyag-kuta- 
tási és bányászati lehetőségeket. Tárgyalásaik 
eredm ényeként a GEOMINCO megkezdte Cipru
son egy rézbánya és dúsítóm ű beruházási m un
kálatait. Az üzem kb. 3 év múlva kezdi meg 
term elését.

Ghana
Szabó Elemér több éven át bauxitkutatá- 

sokban vett részt geológus szakértőként.

Görögország
Bérfúrásokat és érckutatásokat végeztünk 

Pálfy József vezetésével.

Guinea

Jó és egészséges ivóvíz feltárásában dr. Fe- 
rencz Károly és dr. Reich Lajos vettek részt. A 
vízellátási problémák megoldásán kívül dr. 
Reich Lajos elvégezte a vasérc- és bauxittelepek 
felm érését. Az utóbbi tém ában dr. Balkay Bá
lin t is végzett kutatásokat, em ellett még okta
tási feladatokat is ellátott. Dr. Ferencz Károly 
ezen kívül kaolin-kutatást, m ajd földpát és 
kvarc kutatási lehetőség felm érésére 1:10 000-es 
földtani térképezést is végzett. Ennek alapján 
Mikó Lajos vezetésével a pegm atit-telérek meg
vizsgálására (kaolin, földpát, berill) kisebb ex
pedíció is dolgozott a területen. Krómkutatások 
keretében mágneses és gravitációs vizsgálatokat 
végzett geofizikus expedíciónk Mozsolits Tibor 
vezetésével.

Irak
Rendkívül előnyösen alakultak kapcsolata

ink Irakkal. A bagdadi egyetemen csaknem 10 
évig dr. Szurovi Géza egyetemi tanárként m ű
ködött. Jelenleg két m agyar fúróberendezés 
m agyar szem élyzettel eredményes olajkutatási 
m unkát végez az országban. Terméskén és fosz
for kutatási kérdésben dr. Barnabás Kálmán 
folytatott tárgyalásokat Irakban.

Irán

Rézkutatást végzett Varga Gyula és G yar
m ati Pál geológus, valam int Honfi Ferenc
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geofizikus alkotta kis expedíció. Ezen kívül dr. 
Barnabás Kálmán és Szantner Ferenc bauxit- 
kutatási lehetőségek felderítésére já rtak  Irán 
ban.

Jugoszlávia
A tudományos vonalon m ár jóval korábban 

létrehozott együttm űködést az utóbbi években 
mind több és közösen megvalósítandó gyakor
lati tém a egészíti ki. M egem lítjük a közösen 
építendő kőolajvezetéket, továbbá a második éve 
tartó horvátországi term álvízkutatást dr. Dobos 
Irm a vezetésével. Szólnunk kell a GEOMINCO 
RT. kapcsolatairól, m elynek révén a jugoszlá- 
vok részére wollasztonit dúsítási kísérletek, 
anyag-ásvány és kőzetfizikai vizsgálatok foly
nak a Bányászati Kutató Intézetnél.

Kuba

Közel tíz éve, hogy Kubával a földtani ku 
tatások vonalán állandó kapcsolatot tartunk  
fenn. Dr. Szebényi Lajos 4 éves működése alatt 
számos alapvető kutatásszervezési és szakér
tői feladatot ha jto tt végre a később kiérkezett 
dr. Végh Sándor, dr. Végh Sándorné és dr. 
Mészáros Mihály m unkatársak közreműködésé
vel. Utóbbi az ásványvagyon-nyilvántartás 
hazai gyakorlatát vezette be Kubában. 1964-ben 
dr. Dobos Irm a és M olnár József kapcsolódtak 
be a m unkába, nevezettek szakvéleményező te 
vékenységük m ellett a földtani adatok szolgál
tatásának, nyilvántartásának rendjét is kidolgoz
ták. E m unkák folytatójaként dr. Somos László, 
dr. Verebélyi Kálmán, dr. Hegedűs Gyula, Csil- 
ling László és Hegedűs Károly jelenleg is Kubá
ban dolgoznak.

Ebben az évben m agyar térképező expedí
ció kezdi meg m unkáját dr. Nagy Elemér, dr. 
Radócz Gyula, Brezsnyánszky Károly, Korpás 
László, Jakus P éter részvételével. A két ország 
tudományos akadém iáinak m egállapodása értel
mében az ország legkeletibb tartom ányának 
1:250 000 m éretarányú térképét készítik el.

Kongó (Zaire)
Dr. Reich Lajos ENSZ-megbízás alapján 

hosszabb időt tö ltö tt Kongóban. Feladatai több 
irányúak voltak. Fő feladata az oktatás volt. 
Ennek keretében a bányászati főiskolának ta 
nára, s egy bányászati szaktanfolyam nak pedig 
vezetője volt. Az oktatási feladatok m ellett kü 
lönféle ásványi nyersanyagok (réz, kobalt, 
ritkafémek, hasadóanyagok) kutatását is elvé
gezte, illetve elkészítette ezek kutatási terveit.

Libanon
Különféle ásványi nyersanyagok kutatási 

lehetőségeink felderítésére Rásonyi László 
és mások jártak  Libanonban. Mérnökgeológiai 
fúrások végzésére sikerült szerződést is kötni.

Felm értük mindazokat a kutatási lehetősé
geket, ahol a m agyar kutatók közrem űködhet
nek (dr. Dudich Endre, dr. Hámor Géza, illetve 
Virágh Károly és dr. W éber Béla).

Mali

Több éven át dolgoztak kutatóink, részben 
vízfeltárási feladatokat, részben pedig ritkafém - 
és sókutatást végezve (dr. Reich Lajos, Láng 
Gábor, Szűcs Sándor, Vecsernyés György, Pál
mai József, Boskovits Gábor). Jelenleg Láng 
Gábor ENSZ-megbízás alapján dolgozik ebben 
az országban.

Marokkó

1967 őszén Mikó Lajos öt tagú  m agyar kül
döttséggel tartózkodott Marokkóban. Ennek ke
retében 11 ércelőfordulást néztek meg (ólom, 
cink, réz, fluorit, m olibdenit és nikkel), melyek 
közül 3 előfordulás kutatására  tettek  konkrét 
javaslatot.

Mongólia

M agyar kutatók több m int 10 éve folyam a
tosan végeztek vízfeltárást Mongóliában (dr. 
Alföldi László, Venkovits István, dr. Kopek Gá
bor, dr. Ferencz Károly, K árpáti Lajos, Sztyeh- 
lik Károly, Tuska József, Somlai Ferenc). Az 
utóbbi években K elet- és Dél-Mongóliában föld
tan i térképező és érckutató expedíciók (ón, 
molibdén, wolfram) működnek. Egy-egy expedí
ció 15— 20 főből és megfelelő számú fúróberen
dezésből áll. A kutató-expedíciók m ellett m a
gyar geofizikai csoport végzi a szükséges 
méréseket.

Az expedíciók m intaanyagát m agyar szak
emberek közreműködésével mongóliai (Csojbal- 
szán), illetve magyarországi laboratórium ok 
vizsgálják.

Expedícióink eredményes m unkáját több 
száz ivóvizet szolgáltató kú t és számos m űrevaló 
minőségű és m ennyiségű feltárt ásványinyers
anyag demonstrálja.

Szakembereink váltási rendszerben általá
ban egy-két évet töltenek Mongóliában. A 
kutatások m egindítása óta több m int százan 
vettek részt a m unkálatokban.

Az utóbbi években kutató-expedíciókat ve
zettek: dr. M olnár Pál (wolfram), Káposzta 
József, dr. Mátyás Ernő, dr. Vörös István (ón), 
Gyovai László, Lingauer János, Szokolay 
György (molibdén), dr. Jan tsky  Béla, dr. Jám bor 
Áron, dr. Kopek Gábor (térképezés).

Nigéria
Vízkutatási, általános földtani, paleontoló

giái és geofizikai feladatok ellátására hosszabb 
idő óta m agyar geológusok és geofizikusok dol-

Líbia
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goztak, illetve dolgoznak Nigériában (Szél 
György, dr. Szentes György, dr. Méhes Kálmán, 
dr. Szabó Zoltán). Az állandó kiküldöttek m un
kája lehetőséget nyú jto tt arra, hogy kapcsola
tainkat tovább szélesítsük. E célból dr. Szebényi 
Lajos GEOMINCO-megbízás alapján több olyan 
ásványinyersanyag-lelőhelyet vizsgált, meg, 
amelyeknek kiterm elésére a kölcsönös előnyök 
alapján lehetőség kínálkozik.

A nigériai szénhidrogén-kutatási program 
ban való részvételi lehetőséget dr. Szurovi Géza 
vizsgálta meg.

Peru

Földtani-bányászati szakdelegáció já r t Pe
ruban különféle ércbányászati lehetőségek fel
m érésére (dr. Mészáros Mihály).

A legutóbbi katasztrofális m éretű földren
gés utáni újjáépítés megkezdésekor a perui 
korm ány elrendelte a földrengéses zónák felm é
rését. E m unkák elvégzésére számos országból, 
így hazánkból is érkezett segítség Peruba. 
M agyarországról dr. Végh Sándor működött 
közre a feladatok megoldásánál.

Ruanda

ENSZ-megbízás alapján dr. Reich Lajos el
készítette az ország perspektivikus ásványi
nyersanyagainak kutatási terveit, továbbá ón
érc- és torlatos aranykutatásban vett részt.

Tanzánia

Szakértőink (Rásonyi László, Falu János) 
különféle ásványi-nyersanyagok felkutatásánál 
működnek közre, továbbá elvégeztük (dr. Reich 
Lajos) a Tanganyika-tó partvidékének részbeni, 
geológiai kutatását.

Törökország

Érckutatási szakértőként Varga Gyula dol
gozott Törökországban. Utóbb piackutató ú t 
keretében (Rásonyi László) megvizsgáltuk, hogy 
m iként tudnánk kutatási és bányászati tevé
kenységünkkel bekapcsolódni a törökországi 
gazdaságfejlesztési programokba. Ezután került 
sor dr. Perlaki Elvira kiutázására, aki több érces 
terü let m egtekintése u tán  perlitelőfordulásokat 
is vizsgált.

Vietnam

Dr. Barnabás Kálm án és R. Szabó István 
bauxit együttm űködési lehetőség felderítésére 
jártak  e távolkeleti baráti országban.

A zambiai rézkutatási és bányászati lehető
ségeket az országban já r t  m agyar delegáció 
geológus és bányam érnök tagjai (Szabó László, 
dr. Végh Sándor), egyéb ásványinyersanyag 
lehetőségeket pedig ENSZ-megbízásból dr. 
Reich Lajos tártak  fel.

A zambiai rézterm elési lehetőségeket a 
szocialista országok közös fellépésével most 
vizsgálják.

*

A felsorolásban a teljességre való törekvés 
nélkül csak azokat a kapcsolatokat részleteztük, 
am elyek m ár hosszabb idő óta fennállnak, vagy 
az utóbbi években létesültek. A felsorolt orszá
gokon túlm enően kutatóink jártak  még Szudán
ban, M auritániában, Kínában, Indiában, Koreá
ban, Brazíliában stb.

Részvétel az afrikai földtani rendezvényeken

Az afrikai kontinensen 1970-ben Nigéria és 
1971-ben Egyiptom rendezett földtani konferen
ciát. M indkét nemzetközi konferencia kizárólag 
Afrika földtani problémáival foglalkozott. A 
konferenciákon az előadások nagy részét az 
afrikai kutatók tarto tták , de jelentős volt azok
nak az előadásoknak a száma is, am elyeket más 
kontinensről származó, de A frikában dolgozó 
szakem berek tarto ttak .

A nigériai konferenciát az ibadani egyetem 
10 éves fennállása ünnepségének keretében az 
egyetem székhelyén rendezték. Az előadó-ülés 
u tán  egyhetes tanulm ányúton m utatták  be a 
m egjelenteknek Nigéria sokrétű földtani kép
ződményeit. A konferencián m agyar részről 
M olnár József és dr. V arjú Gyula vettek részt. 
Összesen 27 ország képviseltette magát.

Az Egyiptomi Földtani Szolgálat a m últ év 
végén ünnepelte alapításának 75. évfordulóját. 
Ez alkalomból az A frikai Földtani Szolgálatok 
Szövetsége (ASGA) rendkívüli ülésszakot ta r
tott. Az ülésre 38 ország küldött képviselőt, dr. 
Konda József, dr. Alföldi László és dr. Dudich 
Endre képviselték Magyarországot.

M indkét rendezvényen a kiküldöttek szá
mos olyan kapcsolatot létesítettek, amelyek a 
további nemzetközi együttműködés alapjául 
szolgálhatnak.

A konferenciákon a tudományos kérdések 
m ellett a hasznosítható ásványinyersanyagok 
kutatási problem atikáját is m egtárgyalták.

Az egyiptomi konferencián a m agyar dele
gáció bem utatta  M agyarország Vízföldtani At
laszát (Schmidt, E. R. 1961.) és a Szolnok- 
Atlaszt (Rónai A. 1981.). M indkét m unkáról a 
résztvevők nagy elismeréssel nyilatkoztak.
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1

S U M M A R Y

G u s z t á v  M o r v a y ; In te rn a tio n a l re la tio n s  of H u n g á riá n  D e p a rtm e n t 
of G eology.

G á b o r  P a n t ó :  H u n g á riá n  p a r tic ip a tio n  in  th e  in te rn a tio n a l geological 
o rgan iza tions.

G y ö r g y  B a r t h a :  P a r t  of H u n g á riá n  geophysic ists  in  th e  In te rn a tio n a l 
geophysica l o rgan izations.

M h á ly  M é s z á r o s : F o re ign  w o rk s  w ith  econom ica l s ig n ifican ce  of 
H u n g á riá n  geologists.

I s t v á n  B a r á t h :  P a r t  of P e rm a n e n t G eological C om m ission of th e  
C ouncil of th e  M u tu a l E conom ica l A ssis tan ce  in  th e  develop - 
m e n t of geophysica l in s tru m e n ts .

E r n ő  B í r ó — I m r e  V a r g a — R ó b e r t  V á n d o r f i :  E x p srien c es  an d  re su lts  
of f ro n tie r  co o p e ra tio n  w ith  Ju g o slav ia , in  th e  oil in d u stry .

G é z a  S z u r o v y :  P o ssib ilitie s  of p e tró le u m  an d  n a tu ra l  gas p ro spec- 
t in g  ab ro ad .

B á l in t  B a l h a y :  B a u x ite  p ro sp ec tio n  p o te n tia ls  in A frica, in  th e  N ear 
a n d  M idd le  East.

M i h á l y  M é s z á r o s :  R aw  m a te r ia ls  p ro sp ec tin g  possib ilities in  South  
A m erica .

B é la  J a n t s k y :  E x p erien ces of th e  f ir s t  M ongolo—H u n g á riá n  ex p e - 
d itio n ’ on geological c a rto g ra p h y .

Z o l t á n  B á llá ::  M eth o d s of ő re  p ro sp ec tin g  in  E a s te rn  M ongólia.

J ó z s e f  H o b o t — E r n ő  K i r á l y :  A ctiv ity  of H u n g á riá n  m ix ed  w a te r -  
p ro sp ec tin g  ex p e d itio n  in  M ongólia in  th e  y ea rs  b e tw een  
1967— 1970.

E l e m é r  N a g y :  O u tlin in g  geo log ical ca rto g ra p h y  in  C uba.

L á s z l ó  A l f ö l d i :  A ctiv ity  of th e  C orporation  GEOM INCO.

J ó z s e f  M o ln á r :  F o re ig n  ac tiv ity  of H u n g á riá n  geo log ists an d  geo
physic ists .
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C O ^ E P K A H H E

M o p e a u  r y c m a e :  MeacgynapoflHwe cb«3h II,eHTpajiibHoro reojionmecKOBO YnpaB- 
neHHH BeHrpmi.

í la n m o  F a ő o p :  BenrcpCKoe yaacxHe b MeJKflyHapoflHbix reojiprHHecKHx oprarorea-
IX H H X .

E a p m a  ffb é p d b :  ffenTejibitocx t BenrcpcKnx reo<j>H3HKOB b MeacflyHapoflHbix reo<}>H3H- 
necKHx o p ram n am rax .

M e c a p o u t M u x a jib :  PaöoTbi okohomhxcckobo anayeiratf BCHrep ckhx reo jio roB  3a 
pyöejKOM.

E a p a m  H iu m ea n :  Pojib gejrrejibHOCTH IloCTOsiHHOir K omhcchh no reonorm í C 3B  
B pa3BHTHH reO<J)H3HHCCKHX npHÖopOB.

E u po 3 p n e —-B a p za  IF .upe— Bandopcfiu P o ö e p m :  O itmtm h  peayjibTaxbi norpaiinyH oií 
KoonepaiiHH He4)TaHoü npoMbim.xeirnocxit c fO rocnaB neit.

C y p o su  F é m :  B o3Mo>khocti» pacmnpeHUH paöoTM BeHrepcKoii hc(J)TBhoíí npoM tim - 
JieHHOCTH 3a pyÖOKOM.

EatiKau Eamuim: Bo3m o* hocti> paiBcgKH öokchtob b AijrpHKe, Ha ExuracneM h 
H CpCAHCM BoCTOKe.

M e c a p o m  M u xa.rb:  B ohcmoxchocth paancflicn MHnepanbHoro cbipbH b KDjkhoh 
A \ lepHKe.

ÍIumiuKu Eejia: O öbitm ncpBoii cobmccthoíí M oH rono— BeHrepcKoii re o n o ro -  
CbéMOlHOÍÍ 3KCneHHUHH.

E a/i.ta  'JoAbtnan: O Me rő aax  paase/iKH pya b B octohhoh M ohxojthh.
X o ő o m  filowce(f)—K u pa jib  3 p n é :  O paöoxe Bemepcicoií KOMiuieKCnoii leoijjmnieCKoir 

3KcneAHUHH b MoHronHH 3a nepnoa 1967— 1970 r r .
H adb  S j ie u e p :  MeJiKOMacuiTaÖHoe reojiom necK oe KapxnpoBaHne b Ky6e.
A jif íé jid u  J la c/io :  fleHTejTbHOCTb aKUHOHOpírom oömecxBa TEOM HHKO.
M o n b iia p  H ojicetf/:  /JesixexbHocxb BenrepcKwx reo jio roB  h reo<J>H3HKOB 3a pyöewoM.

1

5

9

11

15

23

26

31

35

42
51

50
68
71
77


