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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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