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10 ÉVES  

a KGST Földtani 

Állandó Bizottsága

A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa XVIII. ülésszakán hozott határozat 
alapján, 1963. októberében hozták létre a KGST Földtani Állandó Bizottságot, Ulan- 
Bator-i székhellyel. 1973. október 16— 23. között Bukarestben a  Földtani Állandó 
Bizottság 25. ülésén ünnepeltük a Bizottság fennállásának 10 éves évfordulóját. A 
jubileum  alkalmából a  bizottság elnöke, a tagországok delegációinak vezetői, vala
m int a  KGST Titkárság Földtani Osztályának vezetője beszámoltak a  10 éves m unka 
eredm ényeiről és a további feladatokról. Az egyes delegációkban aktívan tevékeny
kedő szakem bereket eredm ényes m unkájuk elism eréseként em lékplakettel és dísz
oklevéllel jutalm azták.

A beszámolók és a  hozzászólások kiem elték, hogy az elm últ 10 esztendőben a 
KGST-országok a  széles körű, sok oldalú gazdasági és műszaki-tudományos együtt
működés eredm ényeképpen jelentős sikereket értek  e l országaik területének föld
tani megismerésében, a gyakorlati célú földtani kutatások hatékonyságának növe
lésében, nyersanyagbázisuk kiszélesítésében és megszilárdításában, és ezzel jelentős 
m értékben hozzájárult népgazdasági terveik teljesítéséhez. A bizottság nagy jelentő
séget tu lajdoníto tt a  földtani kutatási tervek  koordinálásának és a gazdasági együtt
működési problém ák megoldásának, valam int a  földtan terü letén  folyó legfontosabb 
tudományos és m űszaki kutatások koordinálásának.

A Tanács Végrehajtóbizottsága XII. ülésén jóváhagyott, a Bizottság által készí
te tt javaslatoknak megfelelően Bulgária, Lengyelország, Magyarország, az NDK, 
Csehszlovákia és különösen a  Szovjetunió kétoldalú megállapodások keretében m ű
szaki segítséget nyú jt a Mongol Népköztársaságnak terü lete  földtani megismerésében, 
am elynek eredm ényeképpen m ár eddig is számos újabb ásványi nyersanyag lelőhe
lyet tártak  fel. Folyam atban van egy nemzetközi földtani expedíció létrehozása is a 
Mongóliában tervbevett nyersanyagkutatási feladatok megoldására.

Az utóbbi években a bizottság fő figyelm ét a  KGST XXIII. (speciális)—XXVII. 
ülésszakain hozott határozatok végrehajtására és a KGST-országok együttműködésé
nek további elm élyítését és tökéletesítését, valam int a szocialista gazdasági integrá
ció célkitűzéseit elősegítő Komplex Program  realizálására összpontosította. Az ezzel 
kapcsolatos tevékenység fő célja az, hogy hosszú távon biztosítsuk a  tagországok 
népgazdasági igényeit a legfontosabb nyersanyagfajtákból.

A Földtani K utatás jelenlegi száma a KGST Földtani Állandó Bizottság jubile
umi ülésszakán elhangzott delegációvezetői előadások felhasználásával készült.
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10 лет Постоянной Комиссии Совета Экономической 
Взаимопомощи по геологии

На основании решения, принятого на XVIII сес
сии Совета Экономической Взаимопомощи, в ок
тябре 1963 г. была создана Постоянная Комиссия 
СЭВ по геологии с местом нахождения г. Улан- 
Батор. С 16 по 23 октября 1973 г. в Бухаресте на 
25-ом заседании Постоянной Комиссии СЭВ по 
геологии отмечалось десятилетие со дня её обра
зования. По случаю юбилея председатель Комис
сии, главы делегаций стран-членов, а также заве
дующий Отделом геологии Секретариата СЭВ-а 
отсчитались о результатах десятилетной работы 
и о дальнейших задачах. Специалисты отдельных 
делегаций, активно участвующие в работе Комис
сии за достигнутые результаты были награждены 
юбилейными медалями и почётными грамотами.

В докладе и выступлениях отмечено, что за 
истекшее десятилетие в результате развития ши
рокого многостороннего экономического и научно- 
технического сотрудничества страны-члены СЭВ 
добились значительных успехов в геологическом 
изучении своих территорий, повышении эффектив
ности поисковых и разведочных работ, расширении 
и укреплении минерально-сырьевых баз, что в из
вестной степени способствовало успешному вы
полнению их народнохозяйственных планов. Ко
миссия большое внимание уделяла координации 
планов геологоразведочных работ и разработке 
ряда проблем экономического сотрудничества, а 
также координации важнейших научных и техни
ческих исследований в области геологии.

В соответствии с предложениями Комиссии, 
одобренными Исполнительным Комитетом Со
вета (двенадцатое заседание), НРБ, ВНР, ГДР, 
ПНР, ЧССР и особенно СССР по двусторонним 
соглашениям, оказывают МНР техническую по
мощь в проведении геологических исследований 
её территории, в результате чего повышена гео
логическая изученность территории МНР и выяв
лены новые месторождения полезных ископаемых. 
Кроме того, подготавливаются предложения о 
создании международной геологической экспеди
ции по поискам и разведке месторождений по
лезных ископаемых на территории МНР. В по
следние годы главное внимание Комиссии сосре
доточено на выполнении постановлений XXIII 
(специальной) — XXVII сессий СЭВ и на реали
зации соответствующих мероприятий Комплекс
ной программы дальнейшего углубления и совер
шенствования сотрудничества и развития социа
листической экономической интеграции стран- 
членов СЭВ, основным из которых является обес
печение потребностей народного хозяйства стран 
в важнейших видах минерального сырья.

Настоящий номер журнала «Геологическая раз
ведка» был составлен с использованием докладов 
и выступлений глав делегаций, прозвучавших на 
юбилейном заседании Постоянной Комиссии СЭВ 
по геологии.
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A KGST Földtani Állandó Bizottsága 1963-1973 közötti
munkájának áttekintése 

és további tevékenységének főbb irányai
írta: M. Pelzsee

a KGST Földtani Állandó Bizottságának elnöke, 
a közgazdasági tudományok kandidátusa

A KGST-tagországok kom m unista- és m un
káspártjaik  vezetésével az elm últ tíz esztendő
ben komoly sikereket arattak  a szocializmus, 
illetve a  kommunizmus építésében, gazdaságuk, 
a tudomány és a  technika fejlesztésében. Mind
ez annak volt köszönhető, hogy saját erőfeszí
téseiket az együttm űködés fejlesztésével kötöt
ték egybe.

A KGST XXV. ülésszakán elfogadott 
Komplex Program  célkitűzésinek megvalósítása 
a KGST-tagországok nemzetgazdaságának to
vábbi erősödését, még szorosabb együttm űködé
sét, valam int az egész szocialista közösség gaz
dasági erejének fokozódását segíti elő. Mindez 
még jobban m egszilárdítja és tartósabbá teszi 
a  testvéri szocialista országok politikai egységét 
és összefogását, am inek különleges jelentősége 
van az imperializmus elleni harcban a szocializ
m usnak a kapitalizm ussal szemben a  társadalm i 
élet m inden terü letén  kialakuló fölényének biz
tosítása érdekében, továbbá annak eléréséért 
folyó harcban, hogy fokozzuk a  szocializmus 
tekintélyét és befolyását a  világban és erősít
sük a  szocialista világrendszert.

A KGST-tagországok és a Tanács szervei 
nagyarányú m unkát fejtenek ki a KGST 
XXIII—XXVII. ülésszakain hozott határozatok 
végrehajtása érdekében és konkrétan hozzáfog
tak  az együttm űködés továbbm élyítését és töké
letesítését, valam int a szocialista integráció fej
lesztését célzó Komplex Program  célkitűzései
nek megvalósításához.

M int ismeretes, a  Földtani Állandó Bizott
ságot 1963-ban a KGST XVIII. ülésszakának ha
tározata alapján hozták létre, U lan-B ator-i (Mon
gol NK) központtal. A bizottságra háru lt az a 
feladat, hogy elősegítse országaink földtani 
megismerését a  nyersanyagkutatások hatékony
ságának fokozását, valam int újabb ásványi 
nyersanyaglelőhelyek felderítésével az ism ert 
ásványvagyon gyarapítását a  KGST-tagorszá- 
gokban, hogy a  m egkutatott nyersanyagkészle
tek vonatkozásában m inél m aradéktalanabbul 
kielégíthessék ezeknek az országoknak az igé
nyeit. Ezzel a  célkitűzéssel szervezték meg 
azoknak a  szerveknek a sokoldalú, eredményes 
gazdasági és tudományos-m űszaki együttm űkö
dését, am elyek a KGST-tagországokban a föld
tani ku tatást irányítják.

A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa 
tevékenységének kezdete óta különleges figyel
m et fo rd íto tt a KGST-tagállamok különböző 
ásványi nyersanyagfajtákból történő szükségle
teinek biztosításával összefüggő problémákra.

Kezdetben ezeket a  problém ákat a KGST-tag- 
államok közötti kétoldalú megállapodások alap
ján oldották meg, m ajd a  KGST tanácsképvise
lőinek megbízása alapján ezekkel a problémák
kal speciális m unkacsoportok és a KGST-tag
államok Központi Földtani Vezetőinek Értekez
lete foglalkozott.

A KGST Földtani Állandó Bizottsága első 
ülését 1963. október 26—28. között Ulan-Bator- 
ban tarto tta, ahol az Állandó Bizottság elnökévé 
a  mongol delegáció vezetőjét választották meg, 
elfogadták az Állandó Bizottság Alapszabályá
nak tervezetét, jóváhagyták a bizottság ügy
rendjét és a  legközelebbi időszakra vonatkozó 
m unkatervet, valam int egyéb más kérdéseket.

Az emlékezetes U lan-Bator-i ülés óta tíz év 
te lt el. Nem túlzók, am ikor azt mondom, hogy 
a bizottság első ülésétől a 25. üléséig e lte lt idő 
a la tt bizottságunk sokat te tt: tevékenysége elő
m ozdította a  KGST-tagországok együttm űködé
sét, elm élyítette területeik  földtani vizsgálatát, 
elősegítette ásványi nyersanyagigényeik bizto
sítását.

I. SOKOLDALÚ G AZD ASÁG I 
ÉS TU DO M ÁNYOS-M ŰSZAKI 

EGYÜTTMŰKÖDÉS

A  bizottság az elm últ tíz évben nagyszabású 
szervezőmunkát végzett egész sor olyan fontos 
földtani problém a tanulm ányozása terén, ame
lyek megoldása a  KGST-tagországok népgazda
sági terveinek eredm ényes teljesítését segítette 
elő. Jelentős figyelm et fordítottak földtani ku
tatási terveik koordinálására és a gazdasági 
együttműködés problémáinak megoldására.

A KGST XVIII. ülésszakán hozott határo
zatoknak megfelelően m egtörtént az érdekelt 
KGST-tagországok 1966— 1970-re vonatkozó 
földtani kutatási terveinek koordinálása. Ennek 
során a  bizottság m egállapította, hogy az 1961— 
1965 között végzett tudományos és gyakorlati 
célú kutatások eredm ényeképpen a  KGST-tag
országokban előbbre halad t az országterületek 
földtani megismerése; újabb nyersanyaglelőhe
lyeket m utattak  ki, és bővültek a m ár korábban 
is ism ert lelőhelyek perspektívái; gyarapodott 
egész sor nyersanyaglelőhely készlete. Az 1966 
—1970 időszakra vonatkozó tervekben a  KGST- 
tagórszágok növelték a földtani ku tatásra elő
irányzott kereteket, am elynek több, m int 50%- 
át szénhidrogén-kutatásra fordították.
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A földtani kutatási tervek összehangolása 
folyamán tagországaink az alábbi problém ák ki
dolgozásában ju tta tták  kifejezésre érdekeltsé
güket:

— a szénhidrogén-kutatás fokozása a 
KGST-tagországok területén , a mélyebb 
szintű kutatást is beleértve;

— a  szénvagyon növelésének lehetőségei — 
elsősorban a  kokszolható kőszéné — az 
európai KGST-tagországokban;

— az elsődleges és to rla t-típusú  ónérclelő
helyek felderítő fázisú és részletesebb 
földtani kutatásának perspektívái és irá
nya az NDK-ban, a Mongöl NK-ban és 
a CsSzSzK-ban;

— a mezőgazdasági felhasználású nyers
anyagkészletek növelésének lehetőségei 
kálisó és foszfátnyersanyag vonatkozá
sában;

—  a hévizek prognosztikus értékelése az 
érdekelt KGST-tagországok területén;

—  a Mongol NK legfontosabb rem énybeli 
ásványi nyersanyagainak értékelése.

Az összes felsorolt problém a a  bizottság 
m unkájában megoldást nyert.

A KGST XX., XXI. és különösen а  XXIII. 
ülésszakain hozott határozatok alapján bizottsá
gunk aktív  tevékenységet fe jte tt ki az 1971— 
1975. évekre vonatkozó kutatási tervek koordi
nálása terén. Ennek során az alábbi feladatokat 
oldottuk meg:

— foglalkoztunk az érdekelt országok elő
zetes elgondolásaival a földtani ku tatá
sok 1971— 1975. időszakára tervezett fej
lesztéséről és megvizsgáltuk az együtt
működési problém ák tárgyában felter
jesztett javaslatokat;

— kidolgoztuk a  KGST XXIII. (speciális) 
ülésszakán hozott határozatok végrehaj
tását célzó Komplex Program ot;

— foglalkoztunk „A KGST-tagországok 
nyersanyagszükségletei hosszútávú biz
tosítása” kérdésével;

A bizottságtól kapott megbízás alapján a 
Tanács-Titkárság Földtani Osztálya a  tagorszá
gok részéről beküldött tanulm ányokból össze
állította az 1966—1970. időszakban végzett föld
tani kutató m unkálatok és a  KGST-tagországok- 
ban 1971— 1975-re tervezett földtani kutatások 
várható eredm ényeinek áttekintését.

A Földtani Állandó Bizottság tanulm ányt 
készített a  földtani kutatások fokozásáról az 
érdekelt KGST-tagországok rem énybeli terü le
tein, béleértve a  szakosított gyakorlati célú 
földtani kutatások szervezését is, s az elkészült 
tanulm ányt a  KGST Tervezési Együttm űködési 
Bizottsága elé terjesztette.

A KGST XXV. és XXVI. ülésszakain, vala
m int a  végrehajtó bizottság ülésein hozott ha
tározatoknak megfelelően bizottságunk hozzá
fogott az 1976—1980-ra vonatkozó népgazdasági 
tervek koordinálásához és a  gazdasági együtt
működési feladatok kidolgozásához, ezen belül 
közreműködik „A KGST-tagországok együ tt
működése a  tüzelőanyag—villam osenergia szük
ségleteik 1990-ig való biztosítása terü letén” c. 
feladat kidolgozásában. A bizottság keretei kö

zött az alábbi k é t tém a kidolgozását vették 
te rv b e :

— az ásványi nyersanyagbázis fejlesztése 
annak érdekében, hogy biztosítsuk a 
KGST-tagországok energiahordozó- és 
ércnyersanyag-szükségleteit — a tenge
rek és óceánok ásványvagyonát is bele
értve — 1990-ig és 2000-ig;

— a Mongol NK terü letén  fellelhető leg
fontosabb ásványi nyersanyaglelőhelyek 
földtani felépítése és települési törvény- 
szerűségeinek vizsgálata.

A bizottság foglalkozik továbbá „Az ás
ványi nyersanyagok és a  gyakorlati célú föld
tani kutatások közgazdaságtana” c. tém ával is, 
amely a  nyersanyaglelőhelyek fokozatos megkö
zelítés elve a lapján történő gazdaságföldtani ér
tékelési módszereit, a kondíciók szerepének 
m eghatározását, a gyakorlati célú földtani ku
tatás gazdasági hatékonyságát és a  földtani 
kutatási költségek amortizálódásának élvi szem
pontjait foglalja magában. Ezeknek a  kérdések
nek a  vizsgálata alapján bizottságunk a  követ
kező tanulm ányokat hagyta jóvá: „A szilárd 
ásványi nyersanyaglelőhelyek gazdaságföldtani 
értékelési módszereinek alapelvei a  földtani ku
tatás különböző fázisaiban”, „A gyakorlati célú 
földtani kutatás gazdasági hatékonysága meg
határozásának alapelvei”, „A földtani kutatási 
költségek m egtérülésének (amortizációjának) e l
vi alapjai, a  telep  leműveléséig terjedő időté
nyező figyelem bevételével”, „Ajánlások a  szi
lárd ásványi nyersanyaglelőhelyek gazdaság
földtani értékelési módszereivel kapcsolatosan” 
és „Állásfoglalás a  földtani kutatási költségek 
gazdasági hatékonyság-m eghatározási alapelvei
nek kísérleti alkalmazása tárgyában”. A fel
sorolt dokum entum okat és ajánlásokat k iterjed
ten  használják valam ennyi KGST-tagországban, 
am i előm ozdítja együttm űködésünk elm élyülé
sét, a gyakorlati célú kutatás hatékonyságának 
fokozódását és a  nyersanyaglelőhelyek közgaz
dasági értékelésének tökéletesítését.

Bizottságunkban most folyik az ásványi 
nyersanyagkészletek „in situ” értékének meg
határozása, a kondíció-meghatározási alapelvek 
tökéletesítése és a  különböző készletkategóriák 
m egbízhatóságának meghatározása.

Közös földtani vizsgálatok Mongóliában

Bizottságunk rendszeresen foglalkozott az 
érdekelt KGST-tagországok közös mongóliai 
földtani kutatásainak  megszervezésével, szem 
előtt ta rtva  azt, hogy a KGST-tagországok gaz
dasági együttm űködésén belül különleges helyet 
foglal e l az a  kérdés: hogyan biztosíthatnánk 
a  Mongol Népköztársaság gazdaságának gyor
sabb ütem ű fejlődését az ország term észeti kin
cseinek figyelem bevételével. Ezekből a  szem
pontokból k iindulva bizottságunk a tagországok 
beküldött tanulm ányai alapján javaslatokat dol
gozott ki a  Mongol NK terü letének  az érdekelt 
KGST-tagországok bevonásával történő, na
gyobb arányú  földtani vizsgálatára vonatkozóan, 
hogy m inél gyorsabb ütem ben m utassanak ki
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ásványi nyersanyagkészleteket azok hasznosí
tása céljából, a Mongol NK és más KGST- 
tagországok érdekei szerint. A Tanács Végre
hajtó Bizottsága а XII. ülésen jóváhagyta eze
ket a javaslatokat és azt aján lo tta  az érdekelt 
KGST-tagországoknak, hogy folytassák a meg
kezdett kutatásokat.

Bizotságunk a hatodik ülés alkalm ával 
(1965 június) m egtárgyalta a végrehajtó bizott
ság ajánlásai végrehajtásának m enetéről a  Mon
gol NK delegációja által adott tájékoztatót és 
m egállapította, hogy a BNK, MNK, NDK, LNK, 
CsSzSzK és különösen a  Szovjetunió részéről 
nyújto tt műszaki segítség a gyakorlati célú 
földtani kutatások terén  előbbre v itte  a Mongol 
NK területének földtani megismerését és új 
ásványinyersanyag-lelőhelyeket tá rtak  fel.

A tizenkettedik ülésen (1968 május) bizott
ságunk napirendre tűzte a hubszuguli foszforit- 
lelőhely terü letén  végzett kutatás előzetes ered
m ényeiről szóló mongol jelentés m egtárgyalását, 
s ugyanakkor szükségesnek ta rto tta  egy m ű
szaki-közgazdasági jelentés összeállítását a  lelő
hely ipari hasznosításának lehetőségeiről, vala
m int a további részletes kutatás célszerűségé
ről.

A tizenhatodik ülésen (1969 október) bizott
ságunk m egtárgyalta a Mongol Népköztársaság 
ásványi nyersanyagbázisáról, újabb lelőhelyek 
kim utatásának lehetőségeiről és az 1971— 1975- 
re, ill. 1980-ig tervbevett gyakorlati célú ku ta
tások fő irányairól adott információt. Ugyan
akkor kiem elte a  felderíte tt lelőhelyek komplex 
gazdaságföldtani értékelésének jelentőségét, el
sősorban az ország iparosított körzeteiben.

A huszonkettedik ülésen (1972 május) bi
zottságunk m egtárgyalta a  mongol delegáció 
javaslatát egy nemzetközi földtani expedíció 
létrehozására vonatkozóan, am elynek feladata 
nyersanyaglelőhelyek kutatása lenne a Mongol 
NK területén. A tárgyalás eredm ényeképpen 
célszerűnek ta rto tta  egy ilyen expedíció lé tre
hozását, 1976-ra ütem ezve a  terepi m unkák 
megkezdésének időpontját. Bizottságunk most 
dolgozza ki a részletes javaslatokat a szóban 
forgó expedíció megszervezésére vonatkozóan.

A  m űszaki-tudom ányos együttm űködés kérdései

Bizottságunk a fő figyelm et a KGST-tagor- 
szágok ásványi nyersanyagbázisának bővítése 
érdekében történő együttm űködés elm élyítésé
vel kapcsolatos kérdésekre fordította. Ezen a 
téren  bizottságunk kidolgozta: a szilárd ásványi- 
nyersanyaglelőhelyek tudományos prognózisá
nak alapjait; a prognosztikus kőszén-, ón-, kő- 
olaj-és földgázkészletek értékelésének módsze
reit; javaslatokat a rra  vonatkozóan, hogy m i
ként m űködjünk együ tt országaink népgazda
sági nyersanyagszükségleteinek hosszú távú 
biztosításával kapcsolatos feladatok megoldásá
ban; ajánlásokat az egyes nyersanyagfajták ku
tatásának módszereire vonatkozóan; valam int a 
földtani-geofizikai, geokémiai és egyéb nyers
anyagkutatási módszerek továbbfejlesztésének 
időszerű feladatait.

A KGST-tagországok területének földtani 
továbbkutatása céljából bizottságunk kellő fi
gyelm et fordíto tt sokoldalú együttm űködés ki
alakítására tagországaink között a víz- és m ér
nökföldtan terü letén  a  következő célkitűzések 
szem előtt tartásával: a mélységi vízkészletek 
vizsgálata, értékelése és osztályozása; korszerű 
m ém ökföldtani térképszerkesztési módszerek 
kidolgozása; a  m érnök- és vízföldtani vizsgála
tok egységesítése; a szilárd ásványi nyersanyag
lelőhelyek művelése m érnök- és vízföldtani fel
tételeinek vizsgálata és értékelése. A bizottság 
által kidolgozott, ill. összeállított vízföldtani és 
m ém ökföldtani vizsgálati anyagok és ajánlások 
lehetővé tették, hogy a KGST-tagországok terv 
szerűbben és céltudatosabban oldják meg a  fel
szín alatti vízkutatás és az ésszerű vízhasznosí
tás problém áit, valam int a különféle polgári 
létesítm ények telepítésével és az ilyen vonatko
zású területértékeléssel kapcsolatos kérdéseket.

A geofizika területén  a bizottság tevékeny
sége új geofizikai berendezéstípusok és műszer
park  létrehozására, geofizikai kutatási és érté
kelési módszerek kidolgozására irányult. Bizott
ságunk többek között elfogadta és alkalmazásra 
ajánlotta  a KGST-tagországokban a geofizikai 
m űszerek és berendezések param etrikus sorát 
a  vonatkozó műszaki-gazdasági követelmények
kel együtt; továbbá javaslatokat terjesztett elő 
a  szükséges, világszínvonalú műszerek és beren
dezések tervezésére vonatkozóan. Elkészült a 
geofizikai m űszerek és berendezések cikklistája, 
valam int a  KGST-tagországokban gyártott geo
fizikai m űszerek és berendezések katalógusa. 
K ialakítottuk a  KGST-tagországok további 
együttm űködésének irányait a m atem atikai 
módszerek és szám ítástechnikai földtani alkal
mazása terén. Ezen kívül még számos anyag és 
tanulm ány készült. Bizottságunk kijelölte a 
geofizikai módszerpark, a  geofizikai kutatási 
módszerek és a korszerű szám ítástechnika segít
ségével történő értékelési módszerek további 
tökéletesítésének járható  ú tjait. A bizottság 
által elfogadott geofizikai vonatkozású anyagok 
és ajánlások alapján a KGST-tagországok ered
m ényesebben oldhatták meg a nyersanyagkuta
tás feladatait.

Bizottságunk az utóbbi években foglalkozott 
a korábbi laboratórium i vizsgálati módszerek, 
ill berendezések és m űszerek tökéletesítésével, 
valam int új módszerek és eszközök kidolgozá
sával.

A bizottság nagy figyelm et fordított a  m ár 
meglévő fúróberendezések, szerszámok és esz
közök tökéletesítésére, valam int ú jak  kifejlesz
tésére, nagyobb teljesítm ényű új berendezések 
létrehozására. Ide tartoznak az új, nagyobb te l
jesítm ényű fúróberendezések fejlesztési prog
ram jának realizálása keretében folyam atban 
lévő m unka, am elynek célja az irányíto tt- és 
gyökérfúrásra szolgáló, folyamatos magvevő
berendezésekkel elláto tt garnitúrák, valam int 
gyém ántfúrási célokra szolgáló eszközök, to
vábbá egyéb berendezés-, m űszer- és eszköz- 
típusok létrehozása. A Földtani Állandó Bizott
ságtól kapott kiindulási anyagok, tanulm ányok 
alapján a KGST Gépipari Állandó Bizottsága
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végrehajtotta a  szilárdnyersanyag-kutatási és 
vízkutatási célokat szolgáló fúróberendezések 
gyártásának szakosítását, ami a  közeljövőben 
lényegesen ki fog hatni a  fúróipar minőségének 
és term elékenységének emelkedésére. A folyó 
évben készült el és kerü lt kiadásra a  KGST- 
tagországokban gyárto tt fúróberendezések és 
eszközök katalógusa.

A  földtan területén végzett egységesítési 
és szabványosítási m unka

Bizottságunk keretei között jelentős egysé
gesítési és szabványosítási célzatú m unka folyt 
a mérnökföldtan, vízföldtan, geofizika, labora
tórium i anyagvizsgálat és a fúrástechnika 
vonalán.

Az elm últ tíz évben egységesítettük a kü
lönböző m éretarányú m érnökföldtani térképe
ket; kidolgoztuk a vonatkozó szerkesztési u ta
sításokat, az egységes jelkulcsot, valam int a 
szükséges m érnökföldtani és vízföldtani osztá
lyozásokat.

A geofizika területén  utasításokat dolgoz
tunk ki gravitációs és mágneses térképek, vala
m int mágneses anom ália-térképek szerkeszté
sére; kidolgoztuk a gravitációs, földmágneses, 
elektromos és szeizmikus térképek szerkeszté
sének és kiadásának fő követelm ényeit; a ku
tató- és kőolaj-geofizikai terminológia szótárát; 
valamint egész sor ajánlást a geofizikai kutatási 
célokat szolgáló m űszer- és géppark szabványo
sítása tárgyában.

A laboratórium i anyagvizsgálat területén  
egységesítettük az etalon-m intakészítés és 
-minősítés módszereit kőzet- és nyersanyag- 
m inták vonatkozásában; ajánlásokat dolgoztunk 
ki és fogadtunk el 18 kőzet- és ásványm inta 
szabványosítása tárgyában.

A fúrástechnika területén  a bizottság kere
tei között m egtörtént a szilárdnyersanyag-kuta
tási célokat szolgáló berendezések, fúrótornyok, 
csövek és műszerek, valam int a  víz- és építés- 
földtani fúrástechnika és m űszerpark egysége
sítése; elkészítettük a m űszaki-üzemeltetési 
előírásokat, valam int egyéb szükséges kiindulási 
anyagokat, am elyek alapján a  KGST Gépipari 
Állandó Bizottsága ajánlásokat dolgozott k i és 
fogadott el a  szilárdnyersanyag-kutatási célra 
szolgáló fúrógépek és szivattyúk, a kötélfúrás 
fúrószerszámainak szabványosítása, valam int e 
berendezésekre vonatkozó számítási módszerek 
alapvető szem pontjainak és biztonságtechnikai 
alapkövetelményeinek szabványosítása tárgyá
ban; ajánlásokat dolgoztunk ki és fogadtunk el 
a fúrólyukakban használatos vízföldtani vizs
gálati m űszerek szabványosítására, valam int el
készítettük és nyom tatásban m egjelentettük a 
földtani kutatófúrások term inológiai szótárát.

A szilárdnyersanyag-kutatási célokat szol
gáló fúróberendezések param etrikus sorának 
jellemző sajátossága az, hogy a  jelenleg gyártás 
a la tt álló berendezések cikklistáját a KGST- 
tagországokban 38 típusról 8-ra csökkentettük, 
valam int jelentősen növeltük a kőzetvágó szer
számok m eghajtásának teljesítm ényét és forgási

sebességét. Ugyanez vonatkozik a vízföldtani 
kutatófúró-berendezésekre is, am elyeknél 5 
típus gyártását irányoztuk elő, holott a KGST- 
tagországokban jelenleg körülbelül 50 típust 
gyártanak, am elyek jelentős része nem  felel 
meg a korszerű követelményeknek.

* Ideiglenes m űszaki előírásokat dolgoztunk 
ki a kutatófúrások csöveire, csőcsatlakozásaira 
és kőzetvágó berendezésekre. Ezek kipróbálására 
még nem kerü lhetett sor, m ivel a vaskohászati 
üzemekben a kísérleti csövek legyártása e l
húzódott.

2. A  K G ST-SZERVE K  Á L T A L  ELFOGADOTT 
FÖLDTANI VO N ATK O ZÁSÚ  A JÁ N LÁ SO K  

VÉG REH AJTÁSA  
A  KG ST-TAG O RSZÁG O K BAN

Minden KGST-tagország jelentős m unkát 
végzett Bizottságunk azon ajánlásainak meg
valósítása érdekében, am elyek célja a saját 
nyersanyagbázis bővítése és a  nyersanyagkutató 
m unkák hatékonyságának növelése, valam int 
tökéletesebb földtani, geofizikai, vízföldtani és 
építésföldtani vizsgálati módszerek bevezetése.

Bizottságunk — am ikor előző évi tevékeny
ségének m érlegét megvonja — m inden évben 
kiemeli a  KGST-szervektől kapott ajánlások 
végrehajtása terén  a tagországokban elért pozi
tív  eredményeket.

Sok bizottsági ajánlás ta lá lt alkalmazásra az 
országainkban folyó földtani kutatásoknál és 
ezek előmozdítják újabb nyersanyaglelőhelyek 
kim utatását.

Országaink különleges figyelmet fordítanak 
a Komplex Program ban szereplő földtani prob
lém ák megoldását célzó KGST-ajánlások és ha
tározatok végrehajtására.

3. A  KOM PLEX PROGRAM  
FÖLDTANI CÉLKITŰZÉSEINEK  

M EG VALÓ SÍTÁSA

1971— 1973. között bizottságunk tevékeny
ségét a KGST XXIII. (speciális)—XXVII. ülé
sein hozott határozatok és a  Komplex Program 
ban szereplő földtani célkitűzések realizálására 
összpontosította.

A jelenlegi helyzetképet az alábbiakban 
vázolhatjuk fel.

1. „A KGST-tagországok legfontosabb 
nyersanyagfajták vonatkozásában mutatkozó 
népgazdasági igényeinek hosszú távú  biztosí
tása” c. problém ában van a szénhidrogén-, a 
kokszolható kőszén, a színes- (réz- és ólom— 
cink-) ércek és minőségi vaskohászati nyers
anyagok, a ritkafém ek és ritkaföldfém ek ku ta
tási módszereinek és irányainak a  kidolgozása. 
A problém a valam ennyi tém ájában 1975-ben 
kerül sor a tervek szerint a m unka lezárására.

2. „A tengerek és óceánok kutatása, ásvá
nyi nyersanyagkincsünk hasznosítása céljából” 
c. problém ában bizottságunk javaslatokat készí
te tt egy koordinációs központ megszervezésére 
és lkészítette a nemzetközi megállapodás terve
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zetét. 1972. február 23-án Rigában (Szovjetunió) 
a BNK, MNK, NDK. LNK, SzU és CsSzSzK 
m eghatalm azott képviselői a láírták  az em lített 
feladat megoldásában való műszaki-tudományos 
együttműködési megállapodást, amely a m ű
szaki-tudományos kutatások és tervezői m unká
latok program ját is magában foglalja. 1972 
szeptembere óta Románia is résztvevője a meg
állapodásnak. Bizottságunk háromszor ( a hu 
szonkettedik, huszonharm adik és huszonnegye
dik üléseken) tárgyalta a  Koordinációs Központ 
jelentéseit a m unkaprogram  végrehajtásának 
menetéről.

3. „A kárpát—balkáni és kaukázusi övék 
földtana és m etallogéniája” c. problém ában fo
lyam atban van a  kiindulási anyagok összegyűj
tése; folyik a munkamódszer, a térképjelkul
csok, a metamorf, üledékes és magmás képződ
m ények osztályozása, valam int a tektonikai té r
képm akett és egyéb anyagok kidolgozása.

A feladat megoldása keretében tanulm á
nyozni fogják a nyersanyaglelőhelyek teleptani 
elrendeződési törvényszerűségeit és a vonatkozó 
prognóziskészítés kritérium ait, ami lehetővé 
teszi majd, hogy magas színvonalú, tudományo
san megalapozott gazdaságföldtani prognózis- 
térképet készítsenek a kárpát—balkáni és a 
kaukázusi területekről.

4. „A Mongol NK területén  fellelhető leg
fontosabb nyersanyaglelőhelyek földtani felépí
tés és elhelyezkedésük törvényszerűségei” c. 
problém án belül öt tém a feldolgozása van fo
lyam atban.

Az elért eredm ények alapján fogják meg
tervezni az országban 1976— 1980 között vég
zendő földtani kutatásokat, ezen belül a létre
hozandó nemzetközi földtani expedíció m un
káját is.

5. „A KGST-tagországok ásványi nyers
anyagbázisa fejlődésének előrejelzése annak é r
dekében, hogy biztosítsuk a KGST-tagországok 
energiahordozó- és ércnyersanyag-szükségleteit 
— a tengerek és óceánok ásványvagyonát is 
beleértve — 1990—2000-ig” c. problém a kere
tében m indegyik KGST-tagország a rendelke
zésre álló prognosztikus készletértékelések és a 
perspektivikus nyersanyagigény felmérése alap
ján  tanulm ányt készít a legfontosabb ásványi 
nyersanyagokról. Országainkban most folyik a 
vonatkozó tanulm ányok készítése a jóváhagyott 
program nak megfelelően.

Az öszesített prognózisban tervbe vettük, 
hogy röviden ism ertetjük a  KGST-tagországok 
nyersanyagbázisait a fő ásványfajták szerint és 
meghatározzuk a  m egkutatott nyersanyagkész
letekkel valószínűsíthető ellátottságot a 2000- 
ben várható fogyasztási szint szem előtt ta rtá 
sával; továbbá kidolgozzuk az előzetes szempon
tokat a  földtani kutatások fejlesztésének prog
ram jára vonatkozóan.

6. „A földtani kutatások fokozása az érde
kelt KGST-tagországok perspektivikus terüle
tein, beleértve specializált gyakorlati célú föld
tani kutatások szervezését” c. kérdésben bizott
ságunk megfelelő információt állított össze, 
am elyet a KGST Tervezési Együttm űködési Ál
landó Bizottsága elé terjesztett.

7. A földtani kutatási berendezések töké
letesítésével és új, korszerű berendezéstípusok 
létrehozásával kapcsolatos problémák területén 
a m unka a KGST Gépipari és Vaskohászati Ál
landó Bizottságaival való szoros együttműködés 
keretei között folyik. A m unka célja új, nagy 
term elékenységű földtani kutatási technika ki- 
fejlesztése és a gyártási mechanizmus meg
szervezése.

4. BIZO TTSÁG U NK ÉS A K G ST-TITK ÁRSÁ G  
FÖLDTANI O SZ TÁ LY Á N A K  

M UNKAM ÓDSZEREIRŐL

Bizottságunk rendszeresen foglalkozott a 
m unkaformák és -módszerek tökéletesítésével. 
Mostanáig m eghatározott rend alakult ki bizott
ságunk munkaszervezésében, s ez a  rendszer 
bevált. M int a  fentiekben m ár szó esett róla, 
bizottságunk ötéves és éves m unkatervek alap
ján végzi m unkáját, s ezeket a  munka terveket 
a  tagországokból beérkező javaslatok és a 
KGST-szervek határozatai alapján állítjuk ösz- 
sze. Az egyes problémák, tém ák és kérdések 
feldolgozása a bizottság által jóváhagyott prog
ramok szerint történik. A m unkatervben sze
replő kérdések m unkaanyagát az egyes országok 
delegációi, valam int bizottságunk munkaszervei 
készítik a  KGST-Titkárság Földtani Osztályá
nak tevőleges részvételével. Bizottságunk m un
kaszerveiként a KGST-tagországok szakértőinek 
értekezletei, műszaki-tudományos szemináriu
mok vagy ideiglenes munkabizottságok szolgál
nak. Állandó munkabizottságok felállítását 
egyelőre nem  tartjuk  célszerűnek.

Az üléseken a bizottság m egtárgyalja a 
KGST-ülésszakon és a  vb-ülések határozataiból 
fakadó feladatokat, a bizottság tevékenységéről 
szóló éves beszámolókat, a gazdasági és m ű
szaki-tudományos együttműködési anyagokat és 
tanulm ányokat. A bizottság figyelmének közép
pontjában a Komplex Program  célkitűzései álla
nak, amelyek végrehajtásának m enetét gyakor
latilag mindegyik bizottsági ülésen m egtár
gyaljuk.

Bizottságunk jó munka-kapcsolatokat épí
te tt k i a KGST Tervezési Együttműködési 
Állandó Bizottságával és a Műszaki-Tudomá
nyos Együttm űködési Állandó Bizottsággal, va
lam int a velünk rokon területeken működő, ill. 
a komplex kérdésekkel foglalkozó más állandó 
bizottságokkal is.

Bizottságunk tevékenységében közreműkö
dik a  Tanács Titkárságának Földtani Osztálya. 
Az osztály végzi a  bizottság és munkaszerveinek 
üléseire készített tárgyalási anyagok előkészíté
sét, a  gazdaságföldtani tanulmányok, informá
ciók és egyéb dokumentumok összeállításával 
kapcsolatos m unkát, továbbá bizottságunk tit
kársági teendőit és egyéb olyan feladatokat is 
ellát, amelyek a  bizottság határozataiból, ill. a 
tanácsnak a titkárságra vonatkozó rendelkezé
seiből fakadnak. 1967—1972. között a földtani 
osztály 28 áttekintő tanulm ányt készített el, 
amelyek tárgya többek között a KGST-tagor
szágok területe földtani ismeretességének és az
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ott végzett gyakorlati célú földtani kutató  m un
kák eredm ényeinek a  felm érése; a tőkés és a 
fejlődő országok világviszonylatban összesített 
ásványi nyersanyagkészleteinek ismertetése.

Az újabb, hatékonyabb együttműködési 
formák, nevezetesen nemzetközi földtani kollek
tívák, szervezetek létrehozása, valam int szerző
dések és megállapodások kötése egyedi m unkák 
és feladatok ellátására, m ost vannak kialakuló
ban bizottságunk m unkájában.

5. BIZO TTSÁG U NK HO SSZÚ TÁVÚ
FŐ FELAD ATAI ÉS INTÉZKED ÉSEK
TEVÉKENYSÉG ÉNEK JA V ÍT Á S Á R A

A  közel- és távolabbi jövőben bizottságunk 
előtt olyan felelősségteljes feladatok állanak, 
m int a KGST-tagországok együttm űködésének 
tökéletesítése és elmélyítése, szocialista gazda
sági integrációjuk fejlesztése, továbbá a  Kölcsö
nös Gazdasági Segítség Tanácsa XXIII. (speciá
lis)—XXVII. ülésszakain hozott határozatok 
végrehajtásának biztosítása, valam int a Komp
lex Program ban előirányzott földtani feladatok 
és célkitűzések realizálása.

E célok érdekében bizottságunk figyelmét 
elsősorban a Komplex Program ban szereplő 
földtani problém ák kidolgozására, valam int a 
KGST-ülésszakok és a  tanács vb vonatkozó ha
tározatainak végrehajtására kell összpontosí
tania.

A KGST XXVI. és XXVII. ülésszakain ho
zott határozatok szem előtt tartásával és a vég
rehajtó bizottság ama jelzései alapján, melyek 
szerint a KGST-tagországok együttm űködésé
nek és a Tanács-szervek működésének tökéletesí
tése mindennapos szakadatlan figyelmet igényel, 
bizottságunk elhatározta, hogy erőfeszítéseit az 
alábbi fontos feladatok végrehajtására össz
pontosítja:

— különleges figyelmet fordítunk a Komp
lex Program  realizálását célzó munkák 
korszerű és minőségi végrehajtására a 
m egállapított határidők szigorú betar
tásával;

— intézkedéseket foganatosítottunk a m un
kaszervek tevékenységének további ja 
vítására, szerepük és a  bizottság ülései 
számára készülő anyagok korszerű és 
minőségi összeállításában vállalt fele
lősségük növelésére;

— tovább fokozzuk a  földtani osztály sze
repét információk, beszámolók, áttekintő 
tanulm ányok, felmérések, ajánlásterve
zetek — és egyéb anyagok elkészítésé
ben, ill. összeállításában, a  bizottság 
m unkatervében szereplő feladatok szem 
előtt tartásával;

— tökéletesítjük az eddigi együttműködési 
form ákat és újabb, hatékonyabb form á
kat alakítunk ki a  KGST-tagországok 
együttműködésében, ill. a bizottság te 
vékenységében;

— rendszeresen feldolgozzuk és- m egtár
gyaljuk a tagországok delegációinak 
javaslatait új nemzetközi szervezetek és 
kollektívák létrehozásáról a Komplex 
Program ba felvett problém ák eredm é
nyes megoldása érdekében. Többek kö
zött befejezzük am a koordinációs köz
pont felállítására vonatkozó javaslatok 
kidolgozását és m egtárgyalását, amely
nek feladata a tudományos-műszaki 
együttm űködés elősegítése a  szilárd ás
ványi nyersanyag- és vízkutatási m un
kálatok célját szolgáló nagy hatékony
ságú technikai eszközök kifejlesztése és 
gyártása terén; valam int a nemzetközi 
földtani expedíció szervezésére vonat
kozóan;

— különleges figyelmet fordítunk a bizott
ságok közötti határterü leteket érintő 
kérdések kidolgozására. Az ilyen jellegű 
kérdések eredm ényes megoldása érdeké
ben bizottságunkban a tervbevett intéz
kedéseket teljesen össze kell hangolni az 
összes érdekelt m inisztérium m al és fő
hatósággal az egyes tagországokban és 
a bizottság üléseire kiküldendő delegá
ciók összeállításánál a rra  kell törekedni, 
hogy az illetékes szervek képviselőit is 
felvegyék a  delegáció tagjai közé.

Befejezésül m egállapíthatjuk, hogy a KGST 
Földtani Állandó Bizottságának a m unkája az 
elm últ tíz esztendőben eredm ényes volt és elő
segítette a KGST-tagországok gazdasági és m ű
szaki-tudományos együttm űködését annak érde
kében, hogy a szükséges, m egkutatott nyers
anyagkészletek vonatkozásában felm erülő szük
ségleteiket kielégíthessék.

M int m ár em lítettük, az elm últ 10 évben 
jelentősen előrehaladt a KGST-tagországok te 
rületeinek földtani ismeretessége; számos új és 
különböző fajta  nyersanyaglelőhelyet derítettek 
fel és ku tattak  meg; javultak  a nyersanyag- 
kutatás műszaki-gazdasági m utatói. Ezeket az 
eredm ényeket annak  köszönhetően érhettük  el, 
hogy valam ennyi tagország tevőlegesen és ba
rá ti légkörben m űködött közre bizottságunk 
tevékenységében és a tanács titkársága földtani 
osztályának gyümölcsöző m unkájában.

A Komplex Program  végrehajtása terén 
bizottságunk tevékenységének második évtize
dében előttünk álló nagyszabású feladatok élet
bevágóan szükségessé teszik a  szocialista gaz
dasági integráció elm élyítését és tökéletesítését, 
valam int az összes tagország delegációjának és a 
KGST-Titkárság Földtani Osztálya eredm ényes 
m unkáját.
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A KGST-tagországok sokoldalú földtani együttműködése 
és a földtani kutatások főbb eredményei az elmúlt 10 esztendőben

a Bolgár Népköztársaságban
Írta: R. Dokov

a „Földtan Kutatás" Állami Gazdasági Egyesülés igazgatója, 
a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa

Az elm últ 10 esztendőben a KGST Földtani 
Állandó Bizottsága, miközben fokozatosan bőví
tette  a gyakorlati és elm életi jelentőségű föld
tani kérdések körét, tekintélyes nemzetközi 
fórummá vált. A különböző földtani problém ák 
közös feldolgozása lehetőséget terem te tt a  szé
les körű és rendkívül hasznos földtani infor
mációcserére az országainkban folyó földtani 
tevékenység tökéletesítésével kapcsolatos kérdé
sekben. Ma m ár bizottságunk m unkatervébe 
olyan fontos kérdéseket felvettek, m int a m e
tallogeniai elemzés, a különféle nyersanyag- 
lelőhelyek előzetes, felderítő és részletes ku ta
tási módszereinek kidolgozása, a különböző 
területek szénhidrogén-perspektíváinak vizsgá
lata, az ásványi nyersanyag közgazdasági é rté 
kelési módszereinek kidolgozása, valam int a 
gyakorlati célú földtani kutatási eszközök és a 
laboratórium i vizsgálati m űszerek fejlesztése, 
tökéletesítése stb. Az e kérdésekben folyó 
együttműködés nap m int nap fokozza a KGST- 
tagországokban folyó gyakorlati célú földtani 
kutatás hatékonyságát.

A KGST-tagországok szocialista gazdasági 
integrációját célzó Komplex Program nak meg
felelően a  KGST Földtani Állandó Bizottsága 
dolgozik a K árpát—Balkán—Kaukázusi öv 
1 : 1 000 000-os m éretarányú metallogeniai té r 
képének szerkesztésén; folyam atban van azok
nak a kérdéseknek a  kidolgozása, am elyek célja 
országaink hiánycikket képező nyersanyagigé
nyeinek fedezése; létrehoztuk a  tengerek és 
óceánok kutatásával foglalkozó Koordinációs 
Központot, ilyen területeken található ásvány
vagyon hasznosítása érdekében; folyam atban 
van javaslatok kidolgozása újabb együttm űkö
dési form ákra, ezen belül egy mongóliai nem 
zetközi földtani expedíció szervezése tárgyában; 
bizottságunk koordinálja a  földtani kutatási 
tervek kidolgozását; periodikusan felm éréseket 
végez a legfontosabb ásványi nyersanyagok 
prognosztikus készleteiről; folyam atban van a 
fúrási, feltárási és geofizikai gép- és m űszerpark 
szabványosítása. Meg vagyunk róla győződve, 
hogy a földtan terü letén  a Komplex Program 
ban előírt összes feladat minőségileg és korsze
rűen m egoldásra kerü l m ajd és bizottságunk 
méltó helyet foglal m ajd el a KGST Ágazati 
Állandó Bizottságai között, am elyeknek vezető 
szerepük van abban, hogy biztosítsuk a  szocia
lista közösséghez tartozó országok gazdasági 
haladását.

A más KGST-tagországokkal való szoros 
együttm űködés sokban elősegítette azt, hogy 
Bulgária komoly sikereket é rt el a  földtan

vonalán. Hazánk földjének m élyén jelentős ás
vány vagy ont sikerü lt kim utatni különféle 
nyersanyagokból, elsősorban színes- és fekete
fémeket, valam int kőszénféleségeket. Létrehoz
tuk  a hazai ásványi nyersanyagbázist, am ely a 
kohászat, az energetika, a vegyipar és egyéb 
népgazdasági ágazatok gyors fejlődését segíti 
elő. Sikeresen oldottuk meg a  regionális földtan 
terü letén  felvetődő alapvető kérdéseket, meg
terem tettük  a  gyakorlati célú földtani kutatás 
tudományos prognózis készítésének és további 
bővítésének alapjait, am inek nagy jelentősége 
van abban, hogy a szocialista Bulgáriát el tud 
juk  látni a szükséges nyersanyagfajtákkal. Az 
ország egész területéről elkészült az 1 : 100 000- 
es m éretarányú földtani felvétel. Ennek alapján 
1 : 200 000-es m éretarányú földtani, szerkezet
földtani, vízföldtani és egyéb specializált céltér
képeket szerkesztettünk. A országterület ff-vé
szén  folyt az 1 : 25 000-es m éretarányú földtani 
térképezés, valam int a  legperspektívikusabb te 
rületekről összesen 2000 km 2 kiterjedésben en
nél még részletesebb földtani térképek is 
készültek.

Különösen hasznos volt együttm űködésünk 
a többi szocialista országgal metallogeniai kér
désekben. Ebben a  vonatkozásban jelentős sze
repet tulajdonítunk a Szovjetuniónak, amely 
olyan erős tudományos kutatóintézetekkel ren
delkezik, m int a VSZEGEI, CNIGRI, IMGRE, 
IGÉM, KIMSz stb. Az em lített együttműködés 
előm ozdította az ország szerkezeti-metallogeniai 
főöveinek: a balkáni, a középhegységi és a 
Rodope-hegységi övék körülhatárolását, aminek 
köszönhetően nagy megbízhatósággal és hiteles
séggel készül ezek különféle ércásványodási 
perspektíváinak felmérése. Ezeknek a  szerkezeti 
metallogeniai övéknek a  kutatása tudományosan 
megalapozott kritérium ok figyelembevételével 
történik a  kedvező perspektívákkal kecsegtető 
körzetekben. A testvéri szocialista országok ezen 
a téren  szerzett tapasztalatainak felhasználása 
lehetőséget nyú jt arra, hogy egész sor területrő l 
(Panagjuriste, Keleti Rodope) nagy m éretarányú 
m etallogeniai prognózistérképeket szerkesszünk.

A KGST-országok közös erőfeszítésével 
rendszerezett, az ércásványok teleptani elren- 
deződési törvényszerűségeivel és kutatási ismér
veivel kapcsolatos adatok felhasználása hoz
zásegített bennünket az elm últ tíz esztendőben 
ahhoz, hogy jelentős m éretű iparági kutatóm un
kát végezzünk a  földtani felépítés, az anyagi 
összetétel és a  genetika vizsgálatára egész sor 
ércelőforduláson és ércesedés vonatkozásában 
nevezetesen:



— idős, m etam orf kőzetekben lévő teléres, 
teléres-fészkes-eres m etaszomatikus, po- 
lim etallikus telepeken a  Rodope-hegy- 
ségben;

— mezozoós és kainozoós effuzív összletek- 
ben lévő teléres-fészkes-eres kifejlődésű 
arany-polim etallikus és polim etallikus 
ércesedéseken a Keleti Rodopében és a 
Középhegységben;

— karbonátos és terrigén  rétegsorokban 
lévő ólom-cink, réz és polim etallikus 
telepes kifejlődésű előfordulásokon a 
Nyugati Balkán-hegységben;

— a balkáni arany ércesedésen;
— a Középhegység alpi magmás működésé

hez kötött szkarnos réz és réz-vas, réz- 
porfir és teléres rézércesedésekben.

Ezeknek a m unkáknak az eredm ényekép
pen jelentősen m egszilárdult hazánk iparának 
ásványi nyersanyagbázisa. Tekintettel arra, 
hogy hazánkban található a madani, likini, a 
madzsarevi, az oszogovi, az usztremi, a  szemdo- 
mocsiszlenicai stb. ólom-cink és polim etallikus 
ércterületek, továbbá a m edeti, elacitei és asza- 
reli rézporfil-előfordulások, a cselopecsi a rany
réz, a  panagjuristei rézérc és egyéb ércmezők, 
a BNK egyike le tt a KGST-tagországok színes- 
fémvagyonnal rendelkező vezető országainak. 
Ki kell em elnünk továbbá a BNK nagy eredm é
nyeit a szegény, de iparilag gazdaságosan m űve
lésbe vonható rézporfir- és ólom-cinkércek vo
natkozásában (Lozen, Oszogovo).

A kőszén földtani és kutatási tapasztalattal 
rendelkező országokkal való együttm űködés 
(LNK, RSzK, CsSzSzK) segítségünkre van ab
ban, hogy helyesen értékelhessük a mélyen 
települő és különösen bonyolult bányaműszaki, 
vízföldtani és földtani viszonyokkal jellem ez
hető dobrudzsai kiváló m inőségű szénvagyont. 
Az em lített szénterület kutatásával és ipari 
hasznosításával kapcsolatos kérdések sikeres 
megoldása rendkívül komoly jelentűségű lesz 
m ajd a Bolgár Népköztársaság gazdasági fejlő
dése szempontjából.

A Szovjetunió, Románia és Magyarország 
tapasztalatait figyelembe véve Bulgáriában a 
földtani ku tatásra k iu ta lt költségvetési tételek 
jelentős részét az ország É-i terü lete in  található 
üledékes formációk szénhidrogén-perspektívái
nak vizsgálatára fordítjuk, ahol bonyolult föld
tani—tektonikai viszonyok között geofizikai és 
földtani kutatási és m élyfúrási módszerek segít
ségével kisebb, de gazdaságilag hatékonyan 
hasznosítható kőolaj- és földgáztelepeket sike
rü lt kim utatni. A földtani feladatok sikeres 
megoldása lehetetlen a  korszerű földtani, geo
kémiai, geofizikai ku tatási módszerek széles 
körű és kom plex alkalm azása nélkül. Az egyes 
nyersanyagoknál alkalm azható fontos feladat a 
legésszerűbb kutatási kom plexum  kijelölése. 
Hazánkban széles körben találtak  alkalmazásra 
a  litogeokémiai vizsgálatok, valam int a szeizmi
kus, gravitációs, mágneses, elektromos és egyéb 
földi, ill. légi változatú geofizikai kutatási mód
szerek.

A földtani kutatás gép- és m űszerparkjának 
tökéletesítése a földtani ku tatás hatékony lebo

nyolításának alapfeltétele. A KGST-országok 
közös erőfeszítéseivel kidolgozott egységes fúró
berendezéssor, szilárd ásványi nyersanyagkuta
tás, vízkutatás és m érnökföldtani vizsgálatok 
céljára, lehetővé tették, hogy a  Bolgár Népköz- 
társaságban tipizáljuk a fúróberendezések gép
park já t a  szocialista országokból történő im port 
ú tján. Az em lített fúróberendezések a  gyémánt, 
ill. m agfúrási technológia korszerű követelm é
nyeinek felelnek meg. A bizottságunk által elfo
gadott ajánlások a kőzetvágó szerszámok, csö
vek, és csőcsatlakozások, valam int ellenőrző és 
mérőműszerek, továbbá kettősfalú magcsövek 
szabványosítása tárgyában, gyém ántfúrás vonat
kozásában is, lehetővé tették, hogy hazánk igé
nyeit kielégítsük gyémántkoronával, fúróeszkö
zökkel és bővítő fúróvésőkkel, am elyeket a 
Szovjetunióból im portáltunk. A KGST-tagor- 
szágoknak a gyém ántfúrás terén  e lé rt ered
m ényeit figyelem be véve, a Bolgár Népköztár
saság széles körben alkalmazza ezt a korszerű 
fúrási eljárást. Az ország legnagyobb földtani 
vállalatánál a GHO-nál („Földtani K utatás”) a 
gyém ántfúróval történő fúrás a kutatófúrások 
összvolumenének 37% -át e lérte  a  szilárd ás
ványi nyersanyagok kutatásánál.

A bizottságunk keretében folyó, a bányá
szati kutatóberendezések kifejlesztésére és kikí
sérletezésére irányuló m unka kihat a  kis- m éretű 
és nagy teljesítm ényű gépek és technika fejlő
désére és ez biztosítja a  feltáró m unkák gyors 
és minőségileg kifogástalan elvégzését orszá
gunkban.

A geofizikai m űszersor kiegészítése és bőví
tése, valam int egységesítése és szabványosítása 
nem kis jelentőséggel b ír  számunkra is, bár 
Bulgáriában nem  folyik ilyen műszerek és be
rendezések sorozatgyártása. Az em líte tt m unká
latok lehetővé teszik, hogy az egyes blokkok és 
gépegységek kölcsönösen cserélhetők legyenek 
és a  pótlás problém áit megoldhassuk, valam int 
bővíthessük a geofizikai kutatóberendezések 
körét. A más KGST-tagországok által geofizikai 
adatok gépi feldolgozására kidolgozott algorit
musok, program ok és digitális m űszerek al
kalmazása m eggyorsítja a földtani információ- 
feldolgozás autom atizált rendszereinek beveze
tését, ami lehetővé teszi, hogy e  terü leten  is 
jelentős gazdasági hatékonyságot é rjünk  el. A 
bizottságnak a különböző laboratórium i vizsgá
latok tökéletesítése tárgyában készített ajánlásai, 
valam int az etalon kőzet- és ásványm inták kö
zös elkészítése igen fontos feltétele annak, hogy 
javíthassuk a  Bolgár Népköztársaságban a  labo
ratórium i anyagvizsgálat m inőségét a gyors 
elemzési módszerek, továbbá az ásványi nyers
anyag anyagi összetétele kom plex jellem zésének 
problém áival kapcsolatosan. A Bolgár Népköz- 
társaság sokoldalú együttm űködésének keretei 
között felhasználjuk a  többi KGST-ország ta 
pasztalatait, am elyeket a  földtan vonalán sze
reztek, és erőnkhöz m érten  átadjuk saját ta 
pasztalatainkat is, elsősorban a különböző bul
gáriai érclelőhelyek kutatásának módszereivel 
kapcsolatosan. A BNK, m int a  m etallogeniai és 
módszertani kérdések körébe tartozó m unkák
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szervezője m inden erőt k ifejt annak érdekében, 
hogy ezeket sikeresen megoldhassuk. A Bolgár 
Népköztársaságnak a Földtani Állandó Bizott
ságban működő delegációja megelégedéssel 
nyugtázza, hogy a kérdések kidolgozása bizott
ságunkban dinam ikusan és a  többi népgazda
sági ágazat igényeinek figyelem bevételével tö r
ténik. A bizottság m unkájának tem atikája mind 
újabb és újabb problém ákkal gazdagodik, olya
nokkal, m int a földm élyén található term észeti 
erőforrások ésszerű felhasználása, a ritka- és 
nyomelemek lelőhelyeinek értékelése, felm é

rése, a  re jte tt szilárd ásványi nyersanyagok ku 
tatási m ódszerének kidolgozása stb.

Szocialista országaink egész körére jellemző 
elvtársi, kölcsönösen megértő és alkotó légkör 
komoly biztosítéka annak, hogy a bizottságunk 
elő tt álló feladatokat sikeresen végrehajthatjuk 
majd. A Bolgár Népköztársaság delegációja a 
m aga részéről szintén igyekszik hozzájárulni a 
KGST-tagországok műszaki-tudományos és gaz
dasági együttm űködésének továbbfejlesztéséhez 
hez a  földtan terü letén  és elő fogja segíteni az 
c rszágaink közötti barátság további szilárdítását.
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Az elmúlt 10 év geológiai kutatásainak eredményei 
Magyarországon a KGST-együttműködés tükrében

Írta: Dr. Fülöp József akadémikus
a Központi Földtani Hivatal elnöke

A KGST Földtani Állandó Bizottság fenn
állásának decennium a alkalmából a m agyaror
szági földtani kutatások ugyanazon időszak 
alatti eredm ényeit értékelve, azokban a KGST 
keretében végzett közös m unka eredm ényeit 
látjuk  tükröződni. Az elvégzett m unka, az ered
m ények számbavétele, értékelése az évforduló 
ünnepélyessé tételén túl, az előttünk álló fel
adatok megalapozottabb, jobb megoldása érde
kében is indokolt.

A történelm i hűség kedvéért meg kell em lí
tenem, hogy a magyarországi földtani kutatás 
ugrásszerű fejlődése, az ország fasiszta elnyo
más alóli felszabadítása után, a  szocialista or
szágépítés részeként, a Szovjetunió geológiai 
kutatási tapasztalatainak és módszereinek átvé
telével következett be. Máig terjedően fennm a
radtak ugyan a korábbi, nyersanyagok bányá
szatát és feldolgozását végző iparágakhoz kap
csolódó geológiai szervezetek, de a ku tatás te r
vezése, fázisokra bontott megvalósítása, doku
m entálása és értékelése, valam int azok központi 
felügyelete és irányítása szovjet geológiai ku ta
tási elvek és módszerek szerint fejlődött nagy 
arányú és széles körű geológiai tevékenységgé. 
A 100 éves m últra visszatekintő magyarországi 
földtani kutatás — értékes hagyom ányait meg
őrizve és továbbfejlesztve —, a szovjet geológia 
kutatási módszereit felhasználva — , tö rténeté
nek új korszakába lépett.

Új helyzetünkben a fejlődés mozgatóerői
hez tartoznak a  szocialista országokkal létreho
zott és rendszeresen m egújított m űszaki-tudo
mányos együttm űködési szerződések, — vala
m int egy rövid időn át a „földtani vezetők é rte 
kezlete”. Ezen az alapon bontakozott ki és veze
te tt jelentős eredm ényekhez 1963-tól kezdődően 
a KGST Földtani Állandó Bizottság tevékeny
sége. M unkában és eredm ényekben gazdag 10 
évre tek in thetünk  vissza a  közös m unka terü le
tén, amelyből a m agyar geológusok és geofizi
kusok is tevékeny részt vállaltak. Számos tém a 
kidolgozásában vettünk  részt, és olyan jelentős 
feladatok végrehajtását koordináltuk, m int:

— a  korszerű geofizikai m űszerek és mód
szerek kidolgozása terén  a szeizmikus 
m űszer- és módszerkutatások,

— „a nagym élységű üledékes medencék 
komplex földtani-geofizikai kutatása, 
kőolaj- és földgázlelőhelyek perspektí
váinak tisztázása céljából”,

— „karbonátos aljzathoz kötött bauxitlelő- 
helyek tudományos prognózisának alap
ja i”.

A legfőbb értéke ennek a m unkáknak azok 
a jelentős gazdasági eredm ények, am elyek a 
közös erőfeszítéssel kifejlesztett m űszerek és 
módszerek felhasználásával végzett ku tatóm un

ka eredm ényeként születtek. Az időszerű kérdé
sek kiemelése, a tapasztalatok összegezése és 
értékelése, a leghatékonyabb megoldások felvá
zolása m ár az előkészületek során ha t a m un
kába bevont szakemberekre, m ajd különböző 
csatornákon át felszívódva a geológiai kutatás 
szervezeteibe, éltető elem ként lendíti előre a 
fejlődést.

A Földtani Állandó Bizottság megalakulása 
óta nagy figyelm et fordíto tt a  geofizikai kérdé
sekre, különösen a geofizikai m űszerfejlesztés 
időszerű feladataira. M ár az első ülések határo
zatai nyom án felm érték a KGST-országok geo
fizikai m űszerállom ányának, m űszerfejlesztésé
nek  és műszergyártásának  a helyzetét. Elfoga
dásra kerü lt a  geofizikai m űszerek egységes 
nom enklatúrája, elkészült a  KGST-országok- 
ban gyárto tt geofizikai m űszerek első kataló
gusa és értékskálája.

Ajánlások születtek a m űszerfejlesztés irá
nyaira, a  fejlesztés országaink közötti célszerű 
m egosztására és a m űszaki célkitűzések para
m étereire.

A M agyar Népköztársaság számos javasla
to t dolgozott ki és te rjesz te tt a  szakbizottságok, 
m ajd az Állandó Bizottság elé. Ezek a javasla
tok később ajánlásokká váltak, és nagyrészt 
m egvalósultak. KGST-ajánlások alapján dolgoz
ták ki az előző ötéves tervben az MNK-ban a 
magnetofonos regisztrálásií szeizm ikus  berende
zést és a Pionír II. hordozható szeizm ikus fe l
vevőt. Eredm ényesen vette  ki a  részét a m agyar 
geofizika karottázsfejlesztéséből is: többek kö
zött a nagymélységű fúrások szelvényzéséhez a 
szükséges К — 7000 karottázs-berendezés kifej
lesztésével és а К —500—2 spektrum frekvenciás  
kis karottázsállomással.

A jelenlegi ötéves műszerfejlesztési tervben 
kiemelkedő szerepet kapott a digitális geofizikai 
m űszerfejlesztési program. Ennek eredm énye
képpen m egjelentek az első digitális terepi 
szeizmikus (MNK—NDK) és karottázsműsze- 
rek (MNK—NDK—SzU). A Földtani Állandó 
Bizottság 21. ülése által jóváhagyott új para
m etrikus sor m ár a digitális technika általános 
térhódítását tükrözi. (1971. október, Pécs.) En
nek megfelelően nő tt a számítógépek és a gépi 
adatfeldolgozás szerepe a  földtani kutatásban.

A geofizikai m űszerfejlesztés legújabb fel
adatai a  KGST tengerkutatási program jához 
kapcsolódnak. A m agyarországi gyártásra sza
kosított R— 10-es kis számítógép felhasználásá
val, annak rázásálló kivitelben való elkészítésé
vel — terepi felhasználásra alkalm as és hajóra 
is szerelhető szeizm ikus előfeldolgozó egység 
kifejlesztésével és korszerű szeizmikus berende
zéssel kívánunk az előirányzott program ban 
résztvenni.
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Másik kiemelkedően fontos terü lete  a 
K G ST-együttm űködésnek: a szénhidrogénkuta
tások elvi problém áinak megvitatása, a  kutatás- 
m ódszertan továbbfejlesztése és prognózistanul
mányok szerkesztése. Magyarország — ahol 
igen változatos földtani viszonyok között vé
geznek szénhidrogén-kutatásokat —  érdekelt 
ezekben a közös erőfeszítésekben. Különösen a 
nagymélységű fúrások geofizikai előkészítése, 
fúrási technológiája — és geofizikai szelvénye
zése terén  jelentkező problém ák megoldását 
illetően. M agyar javaslatra  vette fel m unka- 
program jába a Földtani Állandó Bizottság a 
mélymedenoék földtani és geofizikai adatainak 
feldolgozását, és korszerű kutatási módszerek 
kialakítását. M élyfúróberendezések im portálása 
és fúrási technológiák átvétele m ellett jelentős 
önálló m unkát végzetünk nagy behatoló és fel
bontóképességű szeizmikus berendezések és 
módszerek létrehozásában, valam int a  nagy 
nyomás- és hőm érsékletálló karottázs lyukm ű
szerek kifejlesztése és gyártása területén. Az 
elm últ évtizedben M agyarországon 12 db 4500 
m-es, illetve annál mélyebb szénhidrogénkutató
fúrást m élyítettek. Ezekkel eddig gyakorlati je
lentőségű szénhidrogén-lelőhelyeket nem  sike
rü lt feltárni, de több fúrásban CO2- és CH- 
beáram lást tapasztaltak. Megemlítem, hogy a 
legutóbbi 10 évre esik Magyarország jelenlegi 
legnagyobb kőolaj- és földgázlelőhelyének; a 
Szeged—algyői szénhidrogénmezőnek a  felfe
dezése és term elésbe állítása,

A szilárd, hasznosítható ásványi nyersanya
gok közül M agyarország számára kiemelkedő 
fontosságú a bauxit. Gazdaságos kiaknázását, 
illetve feldolgozását a  m agyar—szovjet tim föld 
—alum ínium -egyezmény segíti elő. A bauxit- 
földtani kutatások jelenlegi legfontosabb fel
adata a további perspektívák tisztázása és új 
lelőhelyek felderítése. A KGST keretében a 
m agyar félre háru l a „karbonátos aljzathoz kö
tö tt bauxitlelőhely prognózisainak tudományos 
alap jai” c. tém a koordinálása. Szovjet és román 
szakemberek közreműködésével megvizsgáltuk 
az országainkban és a világ más részein végzett 
bauxitkutatások tapasztalatait. Összefoglaltuk a 
bauxittelepek keletkezésére, teleptani viszo
nyaira és fennm aradásuk feltételeire vonatkozó 
legkorszerűbb megállapításokat. A jánlást dol
goztunk ki prognózistanulm ányok készítésére. 
Nagy lendülettel folyik a m unka ezen a terü le
ten, amely nélkülözhetetlen feltétele hosszútávú 
bauxitterm elési terveink realizálásának.

A Földtani és Színesfémkohászati Állandó 
Bizottság ajánlásainak felhasználásával 1964-től 
kezdődően nagyobb ütem ben folyt hazánkban a 
nehézszínesfém ek érceinek kutatása is. Ezek 
eredm ényeként a M átra-hegységben jelentős 
eredm ényeket é rtünk  el: metaszomatikus po- 
lim etallikus és rézporfiros érctelepek felfede
zésével. A recski rézérclelőhely, az alacsony 
koncentráció és a  jelentős mélység ellenére; 
koncentrált töm egterm elést figyelembe véve, 
feltárása u tán  fontos szerepet játszhat a m agyar 
népgazdaság rézellátásában.

Deficites ércfajták felderítése érdekében kö
zös érdekű és finanszírozású kutatásokat fo lytat

tunk Mongóliában. Ennek során felderítő- és elő
zetes fázisban m egkutattuk a Szalaa-i wolfram 
és az A ren-N uur-i molibdénlelőhelyet. Javaslatot 
dolgoztunk ki a Szalaa-i wolfram lelőhely k iter
melésére. K utatást végeztünk a Baga-Gazrin-i 
ónérces gránitmasszívum  és a  Csojbalszántól 
nyugatra eső területek  fedett és re jte tt típusú 
érclelőhelyeinek felderítésére.

A Földtani Állandó Bizottság tízéves tevé
kenysége során számos vízföldtani és v ízku ta
tási kérdéssel foglalkozott. Magyarországon a 
gyakorlat igen sokrétűen veti fel a vízföldtani 
problém ákat:

— Az Alföld felszíni és felszínközeli ke
serűsós és fertőzött, pangó vízfajtái év
századokon át nehezítették meg az em 
berek és az állatok életét egyaránt. Csak 
az ártézikútfúrások elterjedésével válto
zott meg a  helyzet gyökeresen. De a 
talajvíz — a talajjavítási és öntözési 
tevékenység nagyarányú kibontakozásá
val —  továbbra is központi probléma 
m aradt. Vízmegfigyelő kúthálózatot épí
tettek  ki és részletes talajvíztérképezés 
keretében tanulm ányozták az Alföld 
egész területét.

— A szénhidrogénkutatások ráirányították 
a figyelm et a Kis- és Nagyalföld 
term ikus anom áliájára. Ezeken a terüle
teken az elm últ 10 évben 275 db 35 °C- 
nál melegebb hévizet feltáró fúrást 
m élyítettek. Hasznosításuk igen sokrétű: 
elsősorban balneológiái, de felhasználják 
mezőgazdasági, lakótelepi, kórházi víz- 
és energianyerési célokra is.

— A vízbeszerzés problém ái m ellett egyes 
bányaterületeinken sok gondot okoz a 
víz elleni védekezés. Különösen a mély- 
művelésű barnakőszén-bányászatban 
okozott a közelm últban is a nagy m eny- 
nyiségű karsztvízbetörés igen nagy ká
rokat. A bauxitbányászat és a külfejté- 
ses lignitbányászat aktív  vízszintsüly- 
lyesztéssel védekezik a bányatérségek 
vízzel való elárasztása ellen.

A földtani térképszerkesztés első nagysza
bású KGST-programja, az országok 1:200 000-es 
m éretarányú áttekintő földtani térképsorozatá
nak egységes instrukció (Varsó, 1958) felhasz
nálásával történő megszerkesztése volt. Magyar- 
országon ez a m unka az elm últ években fejező
dött be; a  hegyvidékeken quarterrel fedett és 
fedetlen, a síkvidékeken ezen kívül még talaj
víz-, geofizikai és gazdaságföldtani változatban.

1966-tól kezdve Magyarország is résztvett 
Mongólia 1 : 200 000-es m éretarányú földtani 
térképezésében. 1973-ig a mongol geológusokkal 
együttm űködve 33 000 km 2 terü let földtani té r
képe készült el.

A lengyel fél kezdeményezésére és koordi
nálásával közrem űködtünk a  részletes földtani 
térképek egységes szempontok szerinti felvételi 
és szerkesztési ú tm utatójának kidolgozásában. 
Időközben több, gazdasági szempontból jelentős 
hegyvidékünk és m edencénk részletes földtani 
térképezését, és átfogó földtani vizsgálatát vé
geztük el, úgym int a  Mecsek-hegység, a  M átra-
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hegység és a Dorogi medence 1 :10 000-es, va
lam int a Tokaji-hegység és az É-i Bakony 
1 : 25 000-es részletességű földtani térképezését.

A Földtani Állandó Bizottság m ár a meg
alakulását követően program jába vette  a m ér
nökgeológiai térképezés és térképszerkesztés 
korszerű elvek és módszerek felhasználásával 
történő egységes instrukciójának kidolgozását. 
A különböző m éretarányú m intatérképek és az 
egységes jelkulcs a magyarországi mérnökgeoló
giai térképek készítésénél is felhasználásra ke
rült. Az ország leggyorsabb ütemben fejlődő te 
rületei: a Balaton környéke és a főváros 
1 :10 000-es m éretarányú mérnökgeológiai té r
képezését követően a legnagyobb városok is 
sorra jelentik be igényüket és vállalják a té r
képezési m unka jelentős költséghányadát is, te 
lepülésfejlesztési terveik megalapozása érde
kében.

Nagyra értékeljük a Földtani Állandó Bi
zottság elm últ 10 évi tevékenységében, hogy a 
földtani kutatások közgazdasági szempontok 
szerinti értékelésére alkalmas korszerű módsze- 
rek kidolgozására törekedett.

A gazdaságföldtani munkabizottság ásványi 
nyersanyag kondíciók m eghatározására vonat
kozó 1962. évi ajánlásainak felhasználásával, 
Magyarországon 1963-ban m egjelent az első 
ilyen irányú országos előírás. Az ezt követő 
években jelentős elméleti m unka folyt a föld
tani kutatásokkal feltárt ásványvagyon gazda
ságosságának értékelésére alkalmas módszerek 
kidolgozása érdekében. 1970-től kezdve m inden 
fontosabb ásványi nyersanyagra vonatkozóan 
bevezettük az alapvető gazdasági minősítés vég
rehajtását. További előrehaladást jelentett a 
„matematikai módszerek alkalmazása a föld
tanban” c. tém a kidolgozása és a gazdaságföld
tani eljárásokban való alkalmazása. Kőszén- és 
buxitlelőhelyek ásványvagyonának m atem atikai 
módszerekkel tö rtén t kísérleti értékelése folya
matban van. Ezután kerül sor e módszerek álta
lános alkalmazására.

A felsoroltakon kívül még számos jelentős 
feladat szerepelt a Földtani Állandó Bizottság 
munkaprogram jában, amelyek közül csak 
utalásszerűén említem  meg a  kutatások terve

zése, szervezése és finanszírozása tém akört és a 
laboratóriumi anyagvizsgálatok eszközeinek és 
módszereinek továbbfejlesztésére irányuló tevé
kenységet. Természetesen az országainkban 
végzett geológiai kutatótevékenység sokrétűbb 
annál, am it egy ünnepi alkalomra összeállított 
tanulm ány megemlíthet.

További feladatainkat illetően kikristályo
sodott célkitűzésekkel rendelkezünk, amelyek 
gazdasági fejlődésünk szükségleteiből és a ko
rábbi m unka tapasztalataiból szűrődtek le. Fi
gyelmünket elsősorban ezekre a feladatokra kell 
koncentrálni. Ilyenek a  kiem elt komplex prog
ramok, am elyeket felsőbb állami és KGST- 
szervek jelöltek ki, illetve fogadtak el. Ide ta r
toznak továbbá a Földtani Állandó Bizottság 
által kezdeményezett alapvető fontosságú kuta
tási témák. Vannak elvek és módszerek, ame
lyeket célszerűen tovább kell erősíteni, illetve 
fejleszteni. Ilyen például a  koncentráció elve és 
a gyakorlati kooperáció lehetőségeinek foko
zottabb érvényesítése. Törekedni kell a munka- 
program ba felvett tém ák kom plexitásának a  to
vábbi fokozására; elsősorban az elvi-módszer
tani kérdések összekapcsolására a  gyakorlati 
kérdésekkel, beleértve a konkrét szakosítás és 
a kooperáció megvalósítását is. Nagyobb teret 
kell biztosítani a kooperációban résztvevő vál
lalatoknak és intézeteknek. A hasznosítható 
ásványi nyersanyagok közül — az energiahor
dozók és az ércek, valam int a vegyipari alap
anyagok kiemelkedően fontos kutatása m ellett 
— az előttünk álló időszakban célszerű lenne 
fokozottabb figyelmet fordítani az építőanyag
ipar gyorsan növekvő és egyre sokrétűbbé váló 
igényeinek kielégítésére, valam int a  korszerű 
technológiák széles körű elterjedésének előse
gítése érdekében.

A KGST-munka az elm últ évtizedben je
lentős eredm ényekkel járu lt hozzá országaink 
gazdasági fejlődéséhez. A Földtani Állandó Bi
zottság összefogta és koordinálta az ásványi 
nyersanyagok hatékonyabb feltárására irányuló 
nemzeti törekvéseket. Az előttünk álló években 
a m unka az e lért eredm ényekre támaszkodva 
magasabb szinten folytatódik, és nem kétséges, 
hogy újabb sikereket fogunk elérni a természeti 
erőforrások kutatásában és feltárásában.
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A KGST Földtani Állandó Bizottságában folyó együttműködés 
szerepe a Német Demokratikus Köztársaság 

földtani kutatásának alakulásában
írta: M. Bochmann

az NDK földtani államtitkára

A KGST Földtani Bizottságának tízéves 
m unkáját összegezve indokolt büszkeséggel álla
píthatjuk  meg és em elhetjük ki a bizottság által 
elért sikereket. Már a bizottság alapító okira
taiban, az első ülésein felvett jegyzőkönyvek
ben kiem elték azokat a  fontosabb m omentumo
kat, am elyek a  bizottság további működésének 
lényegét m eghatározták. A KGST-országok te 
rületén folyó gyakorlati célú földtani kutatás és 
az országterületek földtani ismeretességének 
értékelésétől kezdve a bizottság m unkatervei 
egész sor ilyen tém át tartalm aznak, melyeknek 
célja a  meglévő földtani és geofizikai kutatási 
módszerek tökéletesítése, új módszerek kialakí
tása, új fúróberendezések, geofizikai műszerek, 
laboratórium i műszerek és berendezések kifej
lesztése a  terepi földtani-geofizikai vizsgálatok 
elősegítése céljából. A bizottság tízéves tevé
kenysége során m egterem tődtek a  szükséges 
feltételek a  m unka magasabb szinten való foly
tatásához és összegezésre kerültek  a felhalmozó
dott tapasztalatok is.

A KGST keretében folyó együttm űködés és 
a bizottság ajánlásai a kétoldalú m űszaki-tudo
mányos és ipari szervezetek közötti együttm ű
ködés fokozására országainkban bővítették az 
ism ereteket és értékes ösztönzést adtak az 
NDK-ban folyó földtani kutatási nemzeti fel
adatainknak megvalósításához.

Az alábbiakban ism ertetek néhány pél
dát, am elyek a KGST-országok együttm űködé
sének jelentőségét szem léltetik az NDK-ban 
folyó földtani kutatás fejlődése szemszögéből 
nézve.

A KGST földtani m unkabizottság által ki
dolgozott 1 : 200 000-es m éretarányú földtani 
térképszerkesztési utasítás alapján elkészült az 
NDK terü lete D-i részének 50% -áról a felvétel. 
Az ezzel kapcsolatos intenzív regionális földtani 
vizsgálat a m últban kevésbé tanulm ányozott ha
tárterü le tben  Brandenburg, Szászország és 
Szászország—Anhalt térségében jó alapot te
rem tett a sprem bergi rézpalalelőhely kutatásá
hoz, a lausitzi szénhidrogéntelepek kutatásához, 
továbbá a lausitzi barnakőszén-előfordulásokkal 
kapcsolatos ism eretek és a Saale és az Odera 
folyó közén lévő m élyszintek földtani megisme
résének bővüléséhez. Az 1 : 200 000-es m éret
arányú térképezésnek fontos eredm énye volt az 
érchegységi antiklinális m etam orfit összletének 
első ízben elvégzett litosztratigráfiai felosztása,

*A K G ST-m unkatervekben a tém acsoportokat nevezik 
„problém ának”. A problém án belül m egkülönböztet
nek „tém ákat”, „altém ákat” és „feladatokat”.

(szerk.)

a  geológia ún. „klasszikus körzetében”, ami töb
bek között a  telepes kifejlődésű színesfém-elő
fordulások kutatása szempontjából jelentős.

A végleges szerkesztés fázisában lévő 
„Módszertani Kézikönyv az 1 : 25 000—1 : 50 000 
m éretarányú földtani térképezéshez” m ár az 
NDK 1 :25 000-es m éretarányú újonnan ké
szülő térképeihez szolgáltatja az alapot. Ez az 
utasítás nagy munka, amely az összes közremű
ködő ország gyakorlati tapasztalatait fogja ösz- 
sze, m elyeket a földtani térképezéshez gyűj
tö ttek  a legkorszerűbb műszaki-tudományos 
kutatási módszerek alkalmazásával.

A m érnökföldtan területén  végzett sokévi 
eredm ényes együttműködés tapasztalatait széles 
körben hasznosítják m unkánk gyakorlatában. 
Pl. a  közösen kidolgozott utasítás figyelembe
vételével készült el az NDK fővárosának (Ber
lin) 1 : 25 000-es m éretarányú mérnökföldtani 
térképe, a mongol szakemberekkel együttm ű
ködve készítettük el a  Mongol Népköztársaság 
fővárosának (Ulan-Bator) 1 :1 0  000-es m éretará
nyú m érnökföldtani térképét.

•  Különleges jelentősége van a következő 
problémának*: „a szilárd nyersanyaglelőhelyek 
tudományos prognosztikus alapjainak kidolgo
zása különböző típusú szerkezetföldtani övék
ben, a nyersanyaglelőhelyek települési törvény- 
szerűségeit ábrázoló térképek és prognózistérké
pek újabb szerkesztési elvei és módszerei”. 
Konkrét területekből és előfordulástípusokból 
kiindulva a problém a keretében kidolgoztuk a 
telepek elhelyezkedéseinek törvényszerűségeit 
és a tudományos prognózis alapjait. Ezáltal az 
egyes országok tapasztalatai az egész közösség 
közkincsévé váltak. Összehasonlítások, viták és 
összegezések ú tján  az egyes nyersanyagfajták 
vonatkozásában m egállapítottuk a regionális és 
lokális tényezőket, amelyek az ércesedés elhe
lyezkedését megszabják. Az összeállított tanul
mányok módszertani segédletül szolgálnak az e 
téren folyó további kutatásokhoz. Nem kevésbé 
jelentősek voltak a  metallogeniai és prognoszti
kus térképek szerkesztése terén végzett közös 
munkák. A résztvevő országok tapasztalatainak 
és elképzeléseinek összesítése ú tján  alakultak ki 
azok az elvi szempontok, amelyek az NDK-ban 
az ilyen jellegű térképszerkesztés alapjául szol
gálnak. A szovjet szervezetek közreműködésével 
kerültek  kidolgozásra és tökéletesítésre a szer
kezetalakulás szakaszainak formáció-tagolódási
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elvei, m int az em lített térképek szerkesztésének 
alapjai.

Kétségkívül nemzetközi sikereknek köny
velhető el az a körülmény, hogy az em lített elvi 
szempontok ma m ár különböző országokban 
folyó metallogeniai és ércgenetikai vizsgálatok 
alapjául szolgálnak, ahol tovább tökéletesítik 
ezeket az elveket és világszerte elism erésre 
találnak.

A 60-as évek derekától bizottságunk foko
zottan foglalkozik a kőolajföldtan problém ái
val, a földtan, faciológiai, üledékföldtani és ős
földrajzi térképek szerkesztése, valam int a szén- 
hidrogén perspektívák értékelése útján. Ez a 
m unka sokat adott az NDK geológusainak, kü 
lönösen értékeseknek pedig a szomszédos álla
mok konkrét anyagai bizonyultak.

A kölcsönös érdeklődésre szám ottartó prob
lémák kidolgozása eredm ényeképpen a  lengyel 
és a szovjet szakemberekkel karöltve (VNIGNI) 
az NDK-ban felm érést végeztünk a zechstein 
képződmények szénhidrogén perspektíváinak, 
eredetének, a telepképződés és fennm aradás 
általános törvényszerűségeinek tisztázása érde
képen. Ezáltal lehetővé vált a zechsteinnel 
kapcsolatos további m unkálatok céljának és vo
lumenének m egállapítása és a kőolaj- és föld
gázkutatás szempontjából rem énybeli területek 
kijelölése. Az elm últ tíz esztendőben a földgáz
kutatás alapvető részét az NDK É-i részén 
kifejlődött rotliegendben végezték. A VNIGNI 
szakembereivel szorosan együttm űködve fel
m értük az Északnémet Alföld szénhidrogén- 
perspektíváit. Ennek során egyrészt felhasznál
tuk  a szovjet geológusok tapasztalatait, más
részt pedig a KGST Földtani Állandó Bizottsá
gának a kőolajkutatási módszerekkel kapcsola
tos ajánlásait, valam int a  táblásterületeken ta 
lálható kőolaj- és földgázvagyon prognosztikus 
összehasonlító értékelésének tapasztalatait. A 
kőolaj- és földgázkutatás fokozódása eredm é
nyeképpen az Északnémet Alföld területén  a 
bizottság 1965. és 1968. évi ajánlásai alapján 
sikerült k im utatni a  Salzwedel—Pekensen kör
nyéki földgáz-előfordulást, amely az NDK föld
gáztermelésének és gyors fejlődésének alapjává 
vált.

Nagyra becsüljük továbbá a geofizika terén 
való együttm űködés eredm ényeit is. A kidolgo
zott és pontosított geofizikai param etrikus m ű
szersor fontos eszköze a KGST-országokban fo
lyó műszerfejlesztési m űszaki-tudományos szín
vonal fokozásának, és kölcsönös nivellálásának 
és m egterem ti az előfeltételeket a célszerű m un
kamegosztáshoz a  közeljövőben. A param etri
kus sor az egyes KGST-tagországok műszaki 
fejlettségének mércéje, és fontos segédeszköz a 
tervezőm unkák irányításánál is. Többek között 
fontos alapkellék volt a digitális terep i szeizmi
kus berendezések és a digitális karottázs beren
dezés megtervezésénél, am ely az NDK és Ma
gyarország közötti kooperáció keretében krü lt 
kidolgozásra, és gyártása folyam atban van.

A bizottság keretei között folyó együtt
működés lehetővé tette , hogy bizonyos sikereket 
érjünk el a földtani vizsgálatok és a  gyakorlati 
célú kutatás műszaki ellátása terü letén  is. A

KGST Földtani Állandó Bizottságában az egyes 
országok delegációi között eredm ényes eszme
cserére került sor, amely a műszaki-tudományos 
és term elési feladatok gyorsabb és hatékonyabb 
realizálását segítette elő. A kölcsönös m űszaki- 
tudományos dokumentációcsere és a m unka
eredm ények kicserélése oda vezetett, hogy javult 
és meggyorsult a fúróberendezések fejlesztésé
nek és gyártásának folyam ata (Pl. az SZBA— 
500, BSZK— 2M—100 stb. típusú fúróberende
zések). Ezeket a berendezéseket az NDK-ban 
alkalmazzák és hatékony eredm ényt biztosíta
nak a m unkafeltételek egyidejű javítása mellett.

Az elm últ tíz esztendőben végzett nagy
arányú m unkálatok a fúrás-problem atika vonat
kozásában m egterem tették a m űszerpark egysé
gesítése és szabványosítása terén való konkrét 
együttm űködés alapjait. Különös jelentősége 
van éppen ezért az új norm ál fúróberendezés
sorozat és öblítőfolyadék-sorozat kialakításának 
a szilárdásványinyersanyag-kutatásban. Ezzel 
kapcsolatban a szovjet javaslat az „Intergeo- 
technika” elnevezésű koordinációs központ létre
hozására rendkívül fontos lenne annak érdeké
ben, hogy az együttm űködést magasabb szintre 
emelhessük, és a műszaki ú jra  felszerelés prob
lém áit komplexebben, ésszerűbben és hatéko
nyabban tudjuk  megoldani.

Az elért eredm ényeket m éltatva igen sok 
példát lehetne felhozni. Én azonban ezek közül 
csak néhányat szeretnék kiragadni. Pl. az eta
lon kőzet- és ásványi nyersanyagm inták soro
zatának kidolgozását, amelyek m áris felhaszná
lásra kerültek számos KGST-tagországbeli labo
ratórium ban, és más országokban is elismerést 
szereztek. A „Kőzet- és ásványvizsgálat korsze
rű laboratórium i műszerei és módszerei” elne
vezésű probléma kidolgozása során felm érést 
készítettünk a KGST-keretek között folyó ipari 
anyagvizsgálóműszerek gyártásának állapotáról, 
ami elősegíti a laboratórium ok m űszerparkjának 
felújítását a szocialista országokban gyártott 
műszerekkel. Az újabban kidolgozásra kerüld 
„Korszerű m atem atikai módszerek és az elektro
nikus számítógépek alkalmazása a földtanban” 
elnevezésű problém a lehetővé te tte  az NDK- 
szakemberei számára, hogy intenzív eszmecse
rét és tapasztalatcserét folytathassanak, aminek 
eredm ényeképpen sikerült a saját munkájukat, 
is m egjavítani, lényegesen pontosabbá tenni.

Az együttm űködés pozitív eredm ényeit e l
ismerve, az elm últ évekre visszapillantva, k i
jelölhetjük a bizottságunk további működésének 
irányait is.

Eddig sok figyelmet szenteltünk a  földtani 
vizsgálatok és gyakorlati célú földtani kutatás 
összehangolására országainkban a KGST keretei 
között folyó együttm űködés feladataival kap
csolatosan. Ezért van döntő jelentősége a tervek 
koordinációjának. Abból kiindulva, hogy az 
egyes országok gazdasági életében a népgazda
sági tervnek döntő szerepe van, egyrészt ponto
sabban kell m eghatározni azokat a  problémákat, 
amelyek az egész közösség szempontjából érde
kesek és egy ország nem tudja  őket megoldani, 
ki kell ezeket em elnünk m int az együttműködés 
tárgyát; m ásrészt biztosítani kell ezeknek a
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problém áknak a  minőségi és idejében való kidol
gozását úgy, hogy azokat a résztvevő országok 
népgazdasági tervébe beiktassák.

Még egyszer fel kívánom hívni a figyelmet 
arra, hogy függetlenül attól, hogy az egyes 
országokban az ásványvagyon ésszerű felhasz
nálása különböző m értékű, meg kell szervezni 
a földtani tudományos kutatás szorosabb össze
hangolását az ásványi nyersanyagok feldolgo
zási technológiája és kom plex hasznosítási kér
déseinek tudom ányos-kutató és kísérleti-tervező 
m unkálataival. Ennek érdekében a jövőben 
még szorosabban kell együttm űködni a megfe
lelő ágazati bizottságokkal a felvetődő problé
mák kidolgozásában.

A KGST Műszaki—Tudományos Együttm ű
ködési Bizottság által kidolgozott „A tudom ány 
és technika általános irányelvei és legfontosabb 
problém ái” című kérdéscsoport egész sor olyan 
problém át folgal magában, amelyek ilyen vonat
kozásban a kom plex feldolgozás lehetőségeit 
rejtik  m agukban. Pl. az ásványi nyersanyagok 
komplex hasznosításának és az alacsony hasz
nos komponens tartalm ú érclelőhelyek m űvelé

sének biztosítása. Ez a tém a szerepel a  KGST 
Színesfémkohászati Állandó Bizottságának m un
katervében is. I tt  az ásványi nyersanyagok 
komplex gazdasági feladatainak helyes értel
mezéséről és gyors, hatékony megoldásáról van 
szó, az összes érdekelt mépgazdasági ágazatok
kal együttm űködésben. Az elm últ tíz év alatt 
országaink jelentős sikereket értek el a földtan 
területén. Ezek az eredm ények kifejeződnek az 
egyes országok gazdasági gyarapodásában és az 
egész közösség fejlődésében is. A bizottságun
kon belüli együttm űködés nemcsak országaink 
szakem berei közötti személyes kapcsolatok ki
épüléséhez vezetett, hanem  erősített a proletár 
internacionalizm us szellemében érzéseiket, gon
dolataikat és tetteiket.

Ennek köszönhető, hogy m ódunkban áll 
együttm űködésünk magasabb szintre emelése és 
az , hogy sikeresen m egvalósítsuk a földtan 
területén  a KGST-tagországok együttműködésé
nek továbbm élyítését és tökéletesítését, valam int 
a szocialista gazdasági integráció kialakítását 
célzó Komplex Program ban szereplő célkitűzé
seket.
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A Kubai Földtani Szolgálat története.
A sziget földtani felépítése és hasznosítható ásványi nyersanyagai

írta: O . Lopez
a Kubai Köztársaság Bányászati, Energetikai és Kohászati Minisztériumának 

földtani és geofizikai főigazgatója

A külföldi tőke által a forradalom  előtti 
Kubára erőszakolt politikai-gazdasági rendszer 
akadályozta területének tudományosan megala
pozott rendszeres kutatását. így a sziget föld
tanáról ebben az időszakban kialakult elkép
zelések rendszertelenek, hiányosak.

A külföldi tőkések, közöttük az észak-ame
rikai társaságok Kuba terü leté t stratégiai ta r ta 
léknak tekintették, nem volt érdekük a földtani 
kutató m unka és az ásványi nyersanyagtelepek 
kitermelésének szélesítése. Csak am ikor a nem 
zetközi helyzet szükségessé te tte  a stratégiai 
tartalék felhasználását, m utatkozott viszonyla
gos fellendülés a  hazai bányászatban. így az 
első és a második világháború éveiben, vala
m int a koreai háború alatt külföldi társaságok 
földtani kutatásokat fo ly tattak  Kuba keleti ré
szén, é< hozzákezdtek az ism ert vas-, mangán-, 
króm- és nikkelérctelepek kitermeléséhez. A 
külföldi monopóliumok teljesen ésszerűtlenül 
fejlesztették a sziget bányászatát, céljuk egye
dül a nagyobb nyereség volt. A nemzetközi 
feszültség enyhülésekor a monopolisták a  te r
meléssel és a  földtani kutató-feltáró munkával 
egyaránt felhagytak a perspektivikus terü lete
ken. Ugyanezért csak jelentéktelen számú hazai 
szakember dolgozott a  földtan területén.

A forradalom győzelme utáni első napok
tól kezdve a  népi hatalom  határozott intézkedé
seket te tt, hogy kivegyék az im perialista társa
ságok kezéből a term észeti kincseket és össze
állítsák a földtani kutatások program ját. 1960- 
ban Em esto Che Guevarának, a  Forradalmi 
Kormány iparügyi m iniszterének javaslatára 
tették meg az első lépéseket a  nemzeti földtani 
szolgálat megteremtésének útján. A forradalom  
győzelme utáni első évek egyik legfontosabb 
feladata az államosított bányák nyersanyagkész
letének növelése volt a további term elés bizto
sítására. Em ellett kiértékelték az államosított 
társaságok birtokában lévő földtani adatokat, és 
értékes anyagokat állítottak össze az ország 
földtanáról: 1 :1 000 000-es földtani térkép,
1 :1 000 000-es vízföldtani térkép, 1 : 500 000-es 
gravitációs térkép, 1 : 500 000-es földmágneses 
térkép, tektonikai vázlat 1 : 500 000-es m éret
arányban stb. Ezek a térképek szolgáltak alapul 
a különböző ásványi nyersanyagok, elsősorban a 
legfontosabbak m int kőolaj és földgáz, réz, króm, 
vas, nikkel- és mangánérc, tőzeg, cementipari 
nyersanyagok kutatási terveinek összeállításá
hoz.

1961-ben állították föl a  Kubai Ásványi 
Nyersanyag Intézetet Jesus Suárez Gayol veze
tésével. Ő az intézet igazgatójaként nagyban 
hozzájárult Kuba földtanának fejlődéséhez. Ké
sőbb hősi halált halt Bolíviában, a  Latin-Ame-

rika felszabadításáért vívott harcban. Az intézet 
születésétől kezdve állandó kapcsolatban állt 

a Szovjetunió, Csehszlovákia és Magyarország 
földtani szolgálataival.

1962-ben Földtani Tanszéket állítottak fel 
a Havannai Egyetemen, m ajd 1963-ban ugyan
ott Geofizikai Tanszéket is. Ezzel egyidőben 
m entek tanulni az első kubai diákok a szocialis
ta  tábor országainak intézeteibe és egyetemeire.

A Kubai Ásványi Nyersanyag Intézet sokat 
te tt az ország földtani megismeréséért. Az inté
zet irányíto tta  a kőolajtelepek felkutatását cél
zó legfontosabb geofizikai vizsgálatokat, a  self- 
zónában és a szárazföld egyes részein egyaránt. 
Elkezdték az 1000—5000 m mélységű olajkutató 
fúrások mélyítését. Elvégezték a köztársaság 
maidn.em teljes területének légimágneses térké
pezését, bevezették az érces és nemérces nyers
anyagtelepek kutatásának felszíni geofizikai 
(elektromos, elektromágneses és radioaktív) 
módszereit. M egkutatták a Ciénaga de Zapata-i 
tőzegtelepet. Elkészítették az ország perspekti
vikus területeinek 1 :100 000 és 1 : 50 000 mé
retarányú földtani felvételeit; jelentős kutatást 
folytattak réz-, mangán-, vas- és krómércekre. 
Megkezdődött az Oriente tartom ány északi ré
szén lévő, mállási kéreghez kötött vas-, nikkel-, 
kobalt-, króm - és alum ínium érc-telepek kuta
tása és feltárása. Ezen kívül a Kubai Vízenergia 
Intézet hidrogeológiai, a köztársaság más intéz
ményei viszont mérnökgeológiai m unkákat 
végeztek.

1971 -februárjában megváltozott a köztár
saság földtani szolgálatának szerkezete. Meg
alakult a  földtani-geofizikai főhatóság. Ennek 
megszervezése a  regionális földtani-geofizikai 
kőolaj- és földgázkutatásokat hatékonyabbá 
tette, jelentősen megnövelte az építőanyag- és 
a laterit-telepek készleteit. Az új szervezés elő
segítette a réz- és a  polimetallikus ércek kuta
tását és ezen ásványi nyersanyagok hatalmas új 
telepeinek felfedezését. Egyidejűleg szervezeti 
intézkedések történ tek  az új létesítm ény m un
kájának elősegítésére. Jelenleg Kubában több, 
m int ötezren végeznek földtani m unkát. Meg 
kell jegyezni, hogy a kubai földtani szolgálat 
több, m int 350 szovjet, csehszlovák és m agyar 
szakember m unkájára támaszkodik.

A Kubai Köztársaság e fiatal földtani intéz
m ényének fejlődési távlatai megkövetelik a szo
cialista országok szervezési és gyakorlati tapasz
talatainak alkalmazását és a  velük való együtt
működés kiszélesítését m inden irányban.

A Kubai Forradalm i Kormány elsőrendű 
fontosságot tulajdonít a földtani kutatásoknak, 
és évről évre növeli azok állami finanszírozásá
nak m értékét.
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A KGST Földtani Állandó Bizottságának 
keretén belül szám ítunk a tagországok földtani 
szervezeteinek együttm űködésére hazánk föld
tan i kutatásában, új ásványi nyersanyagkészle
tek feltárásában és egyéb fontos problémák 
megoldásában.

Kuba szigete a hatalm as K aribi—Antillái 
ortogeosziklinális szerkezetbe tartozik bele. A 
sziget a  következő övekre tagolódik: eugeo- 
szinklinális, elősüllyedék vagy miogeoszinkliná- 
lis és a kettő t elválasztó szegélyi kiemelkedés. 
Az előbbi szerkezeti egységek közötti határok 
helyenként vitásak. A képződmények kora a 
jurától napjainkig változik.

Az eugeoszinklinális zóna csaknem a  sziget 
egész terü leté t magába foglalja. A legidősebb 
kőzetek a  P inar dél Rio tartom ányban elterjedt 
középső- és felsőjúra korú metamorfizálódott 
agyagos homokkövek. Maximális vastagságuk 
3500—5000 m. Erre az összletre települnek az 
1000— 1500 m vastag felsőjúra karbonátos kőze
tek, melyek a négy nyugati tartom ányra jel
lemzők. Valószínűleg jurakorúak azok a m eta
morf kőzetösszletek (palák, márvány) is, ame 
lyek az Escambray masszívumban, Pinos szige
tén, Baracoa környékén és a S ierra dél Purria l 
hegységben kerülnek felszínre.

A fentiekre települnek az alsó-kréta (neo- 
kom) főleg karbonátos kőzetek kovás közbetele
pülésekkel, m ajd változó vastagságú apti-albai 
agyagos és karbonátos képződmények. A neo- 
kom vastagsága 200— 1000 m. A felsőkréta alsó 
részét különböző fáciesű mészkövek, agyagok 
és kovás homokkövek képviselik. Ez a 100-tól 
több, m int 800 m vastagságig terjedő összlet a 
cenom án-turon emeletbe tartozik. A felsorolt 
kőzetekre rétegtani diszkordanciával települnek 
a 2000 m vastag, különböző fáciesű kam pániai— 
m aastrichti rétegek.

A kubai geoszinklinális alsó-krétáját inten
zív vulkáni tevékenység jellemzi. Ennek term é
kei szferolitos lávák, melyek később fokozatosan 
andezites porfiritekbe és azok tufáiba men
nek át.

Ezek a tufák az üledékes kőzetekkel válta
koznak, vastag vulkáni-üledékes kőzetösszletet 
képeznek, m elyek néhány területen, így pl. a 
sziget központi részén a  6000 m vastagságot is 
elérik. A felsőkrétában történ tek  a hatalmas 
ultrabázisos és bázisos benyomulások, melyek 
övékben helyezkednek el Kuba É-i partjain . A 
krétaidőszaki magmás tevékenység a gránitos 
magma benyom ulásával fejeződött be, melynek 
masszívumai az ultrabázisok övétől délre tele
pülnek. Ennek a tektonikai mozgásokkal erő
sen diszlokált és erodált övnek a határain  fek
szenek Kuba hatalm as laterittelepei.

A paleogénben folytatódott az üledéklera
kódás az eugeoszinklinális övben. Az erősen ta 
golt felszínen aktív tektonikai mozgások között 
különböző fáciesű 2000 m  vastag, főleg terrigén 
karbonátos összlet fejlődött ki.

Ebben a  korszakban Oriente tartom ány D-i 
részében ismét elkezdődik a magmás tevékeny
ség, am inek eredm énye az andezites összetételű 
második vulkáni-üledékes rétegösszlet. Vastag
sága 3000 m, üledékes kőzetek és tufák váltako

zásából áll. Ezt az összletet törték át a gránitos 
intruziók, melyek a S ierra M aestia legmagasabb 
csúcsait adják. (Pl. a  Pico Turquino.)

A neogént agyagos-karbonátos kőzetek kép
viselik, melyek transzgresszíven települnek a 
jurától paleogénig terjedő korú idősebb kőze
tekre. Vastagságuk 500 és 1000 m között változik.

Az elősüllyedék zónáját Kuba É-i részén a 
vékony parti öv és a szegélyező szigetek alkot
ják. Felépítésében főleg dolomit és mészkő vesz 
részt, m elyek kora a jurátó l a neogénig változik. 
A rétegsor alsó részét evaporitok — kősó, an- 
hidrit, gipsz — alkotják sokszáz m éter vastag
ságban. Teljes vastagságuk ism eretlen. Felfelé 
az evaporitok aránya csökken, kezd uralkodóvá 
válni a mészkő, és a  kovás közbetelepülések 
gyakoribbá válnak. A felsőkrétában a  dolomit
rétegek m ellett m ár vastag kovarétegek, mész- 
kőbreccsák és korallos mészkövek jelentkeznek. 
A kréta  vastagsága m eghaladja a  3000 m-t. A 
paleogénben a  szegélyi süllyedőkben folytató
dott a mészkövek, dolomitok, valam int az agyag, 
márga és a  korallos mészkő lerakódása. Ennek 
az összletnek átlagos vastagsága 1000—2000 m. 
Az elősüllyedék legdélebbi zónája (leptogeo- 
szinklinális) az eugeoszinklinálisból is ism ert 
kőzetek építik fel. A leggyakoribbak itt is a 
molassz típusú törm elékes kőzetek (breccsa, 
szerpentinit, konglomerátum, arkóza stb.). Az 
összlet alján  általában a  flistípusú karbonátos 
és kovás képződmények uralkodnak. A szegélyi 
kiemelkedés zónájában ugyanazok a fáciesek 
uralkodnak, m int az elősüllyedék legdélibb ré
szén (leptogeoszinklinális), de a  karbonátos 
molassz jóval vékonyabb, míg a szerpentinit- 
törm eléket tartalm azó molassz vastagabb (2000 
m-ig).

Kuba metallogeniai szempontból két részre 
oszlik: É-Kuba és D-Kuba. Az É-i a  sziget nagy 
részét foglalja magában Oriente déli részének 
kivételével. Az É-i részen ultrabázisos, a D-i ré
szen gránitos intruziók uralkodnak. Az észak
kubai terü let kromitos, rézszulfidos, pirites és 
ólom-cink ércesedésének ipari jelentősége nagy. 
Másodlagos jelentőségűek a  baritos, magnetites 
és hem atitos ércesedések. Ugyancsak ismerünk 
krizotil-azbeszt-, talk- és m angán előfordulá
sokat. Az endogén eredetűek kora felsőkréta, a 
m angánércé idősebb. Az ultrabázisos kőzetek 
mállási kérgében pliocén-negyedidőszaki vas- 
nikkeltelepek találhatók.

A dél-kubai metallogeniai tartom ány egy
beesik a paleogén vulkáni képződmények elter
jedésével, Oriente déli részét és a  déli selfzónát 
foglalja magába. Itt a  paleocén-középsőeocén 
m érsékelten savanyú effuzív összlet a legelter
jedtebb. Jellemzője a  rézszulfidos, a vas- és a 
mangánércesedés, valam int a  barittelepek és a 
term ésezüst-előfordulások. Az endogén ércese- 
dés (réz, vas és barit) a középsőeocén effuzív 
működése utáni, a mangános idősebb és a paleo- 
cén—középsőeocén összlet felső részéhez kap
csolódik. Pinos szigetének wolframitos és arany- 
éroesedése feltehetően középsőeocén.

Vas. A vasérctelepek 4 típusba sorolhatók: 
laterites, szkam os m agnetit, limonitos vaskalap 
és alluviális-deluviális bam avasérc. A limonitos

19



ércek főleg Oriente É-i részén találhatók. A 
szerpentinnek mállási kérgéhez kötődnek. Je l
lemzőiük a magas vastartalom  (41—46,4%) és a 
számottevő króm-, nikkel- és kobaltkoncentrá- 
ció. A nikkeltartalom  általában a laterites szel
vény alsó részében magas. A terü let m érleg
szerű nikkelércvagyona jelentős. Kuba ezekre 
alapozhatja saját kohászatának kifejlesztését. 
Jelenleg bonyolult probléma az 1—2% -ot is 
elérő króm tartalom  eltávolítása.

A szkarnos m agnetittelepek Oriente, Cama- 
güey és Las Villás tartom ányokban találhatók. 
Kisméretűek, és ezért jelentős kohászati létesít
m ényeket nem lehet rájuk alapozni. A szulfid- 
telepek és a piritesedett zónák vaskalapjának 
barnavasércei (limonit) elterjedtek Kuba egész 
területén. Viszonylag nagy m ennyiségben talá l
hatók P inar dél Rio tartom ányban. Kiváló m i
nőségűek 44—48% vastartalommal, de a  kész
letek kicsinyek, és megnövelésük nem remélhető.

Az alluviális-deluviális barnavasérctelepek, 
amelyek metamorf palák és h in te tt szulfidos 
ércesedésű kőzetek mállásából származnak, je
lenleg Pinos szigetén ismeretesek. A vasas kőze
tek feltehetőleg jelentős területen  fejlődtek ki.

Mangán. 1961— 1967 között jelentős m an
gánércfeltáró m unka folyt Oriente számos kör
zetében a  működő üzemek nyersanyagának 
biztosítására, valam int új telepek felkutatására. 
Christo—Ponupo körzetében az ism ert érctestek 
további részeit tárták  fel, és új érctesteket ta
láltak a  Ponupo 4, a Sultana, a  Los Chivos és 
más telepek területén. M egtalálták és feltárták  
Kuba legnagyobb m angántelepét, a Barrancas 
telepet 20,9% fém tartalomm al. Santa M argari- 
tánál 2 ércréteget m utattak  ki 3,3 m  átlagos 
vastagsággal és 20,2% m angántartalom mal. 
Charco Redondónál néhány zónát m utattak  ki: 
Casualidad, Los Manuolas, Lucia, Bueycito stb.

A telepeket szegény pszilomelános ércek 
alkotják 18—23% M n-tartalomm al a mangán- 
oxidnak a fémhez való 1 :1,2—1,3 aránya mel
lett. A m angántelepek kiterm elése az ércelőké
szítés lehetőségeitől, a  hazai és a  külföldi keres
lettől függ.

Króm. Az Orientében végzett kutatások 
eredm ényeképpen több, m int 150 ércelőfordulás 
ismeretes. Földtani feltáró m unkát végeztek a 
Mercedita, a  Yarey, a Delta, a  Potosi és más 
telepeken (Oriente) és a Camagüey II. telepen 
(Camagüey tartomány). A króm telepeket töme
ges vagy sűrűnh in tett érc alkotja 30% feletti 
krómtartalom mal. A króm érctelepek kis m ére
tei (kivéve a  Camagüey II. telepet), nem tesz
nek lehetővé nagyüzemi bányászkodást.

Nikkel. A forradalom  utáni időben elvégzett 
földtani feltáró m unka eredm ényeként több, 
m int 900 millió tonna nikkelére ismeretes. Gya
korlatilag az ércek a Nicaro-Pinares de Mayari, 
a Moa és a  P un ta  Gorde körzetekben koncent
rálódnak. A feltárt nikkelérckészletek a kohá
szati üzemek nagyfokú gazdaságosságát bizto
sítják. Az ipari készletek növelésének perspek
tívái lehetőséget nyújtanak az ország nikkel

term elésének bővítésére. A következő évek fel
adata É-Oriente valam ennyi körzete ipari pers
pektíváinak tisztázása, valam int a telepek tech
nológiai vizsgálatának és műszaki-gazdasági 
értékelésének elvégzése a megfelelő kondíciók 
meghatározása céljából.

Réz. A földtani szolgálat egyik alapvető fel
adata volt a működő bányák rézérckészleteinek 
feltárása és új ipari rézérctelepek felkutatása. 
Ebből a célból 1971. évtől intenzív földtani ku
tató tevékenység indult meg a m ár ism ert réz- 
érctelepeken és újak megtalálására.

P inar dél Rio tartom ányban m egtalálták és 
feltárták  a  gazdag kalkopirit-kalkozines érccel 
rendelkező Cerro M antua telepet. Készletei na
gyok, az átlagos fém tartalom  3,69%. Az érc
telepre új bánya m egnyitását tervezik. A tarto 
m ány DNy-i részében az ipari értékű Unión 
érctelepet találták meg. Készletét néhány tízezer 
tonna rézre becsülik, 1,02% átlagos fém tarta
lom m ellett. A tartom ány ÉK-i részén a Jucarö 
rézérctelepet ism erték és tárták  fel. Érce köny- 
nyen dúsítható. 4 tömeges érctest alkotja, me
lyek közül 3 felszínközeli: az átlagos fém tarta
lom 2,76%. A mélyebben elhelyezkedő negyedik 
érctestet most kutatják. Az előzetes adatok sze
rin t fém tartalm a 2% körüli átlagosan. Az érc
test prognosztikus készletei igen nagyok. Ezen
kívül P inar dél Rióban van az ism ert M ata- 
hambre telep és a pirites-pollim etallikus Mella 
telep is. A M atahambre telep m ár 35 éve szol
gáltat rézércet. A bánya évi 300 ezer tonna te r
melésű ércdúsítót lát el. Jelenleg a  term elés a 
mélyszinteken (1500 m-ig) folyik.

A kutató-feltáró m unkákkal m egállapítot
ták, hogy Oriente tartom ányban az El Cobre 
telep 1300 m éteres érces zóna 1%-os átlagos 
fém tartalom m al Cu készlete jelentős.

Pirites ércek. 1963-tól a  földtani szolgálat nagy
m éretű kutató-feltáró és revíziós m unkát vég
zett a pirites telepeken. Ennek eredm ényekép
pen találtak  új érctesteket a Las Villás tarto
m ánybeli ism ert Carlota telepben. Ennek során 
tárták  fel a Guachinango-i hatalm as pirittele- 
peket is. Utóbbi telep érctesteit réteges p irit- 
felhalmozódás képezi egyéb elemek érceivel 
együtt.

Polimetallikus ércek. A P inar dél Rio ta r
tom ányban 1964-ben kezdett kutatóm unkákkal 
feltárták  a  Castellano-i és Santa Lucia-i poli
m etallikus telepeket, m elyek a terrigén üledé
kes kőzetekben kifejlődött összetört, baritoso- 
dott és kovásodott zónákkal kapcsolatosak. A 
Santa Lucia telepen a befejezett előzetes kuta
tások alapján jelentős készleteket tartanak  nyil
ván 6,2% Zn-, 2% Pb- és 25% S-tartalommal. 
A hidrogeológiai viszonyok egyszerűek. A telep 
kiterm elhető külszíni, földalatti és kombinált 
fejtési módszerekkel.

A Santa Lucia teleptől 2 km -re DNy-ra levő 
Castellano telepen m ár előzetes kutatásokat is 
végeztek. A prognosztikus készletek alapján ez 
a telep is igen rem ényteljes.
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Arany. Kubában több, m in t 300 Au-ércelő- 
fordulás ismeretes, melyekből sokat m ár a 
m últban tártak  fel és term eltek.

Jelenleg az egyetlen arany  term elő vállalat 
a  Holguin városától 8 km -re eső Aguas G aras 
dúsító üzem, ahol az aranyérctelepek Holguin-i 
csoportjához tartozó Nuevo Potosi-i telepek régi 
hányóit dolgozzák fel. Az em lített telepen kívül 
a Holguin-i csoportba tartozik  az A grupada és a 
Reina Victoria telep is.

Pinos szigetén 4 helyen ism ertek fel arany
ér c-előfordulásokat. Az ércesedés intenzitása, az 
érctestek k iterjedése és az aranykoncentráció 
alapján a  legfigyelemreméltóbb a Delita telep, 
am ely jelenleg a legnagyobb a köztársaság te 
rületén. Az 1947-től 1961-ig term elt telepen 
jelenleg földtani feltáró m unka folyik készlet
becslési céllal.

Az aranyelőfordulásokon és telepeken kívül 
Kubában ezüstelőfordulások is ismeretesek, 
komplex pirites—polim etallikus és önálló tele
pek egyaránt.

Nemérces ásványi nyersanyagok. A kubai nép
gazdaság jelenleg számos nemérces ásványi 
nyersanyagot használ, melyek többségét az or
szágban term elik, és csak néhányat (azbeszt, 
csillám és m űtrágya) im portálnak. Az ország 
jelentős kaolinkinccsel bír. A Pinos szigetén 
lévő legnagyobb telepek közül 4 jelentős kész
letekkel biró van feltárva.

Orientében Holguin, Las Villás tartom ány
ban Pico Tuerto (Escamoray) földpáttelepeket 
term elik. Felhasználójuk a  kerám ia- és üveg
ipar.

Öntödei és m élyfúrási béntonitot bányász
nak M anagua (Habana tartom ány) és Redención 
(Camagüey tartom ány) telepeken. A készletek 
jelentősek.

Baritot az Isabel M aria telepen (Pinar dél 
Rio) bányásznak, a készletek azonban korlá
tozottak. A S ierra M aestrában és P inar dél Rió
ban még számos baritelőfordulás ismeretes.

Camagüey ben a  Redención m agnezittelepet 
találtak  meg. Vízszintes rétegek alkotják 41% 
M gO-tartalommal.

A Camagüey és Las Villás tartom ányokban 
végzett földtani kutatóm unkával a Perico (Ma- 
tansas) és Remedios dolomittelepeket ism erték 
meg 16— 18% M gO-tartalommal. A Remedios 
telepet term elik: a dolomitot a kohászat, az 
üvegipar és a m űtrágyagyártás hasznosítja.

1964—65-ben néhány íoszforit-előfordulás 
vált ismeretessé. Legfigyelemreméltóbbak a 
Guines és P ipian zónák H avannától 70 km-re, 
0,8 m vastagságú réteges foszforitok alkotják, 
12 és 19,2% között ingadozó P205-tartálommal.

Az 1961—1964. években kutató-feltáró 
m unka folyt tőzegre P inar dél Rio, Havanna, 
Matansas, Las Villás és Camagüey tartom ányok
ban. Ennek során néhány telepet ismertek, ilL 
tártak  fel; m ennyiségi és minőségi szempontból 
egyaránt a Ciénaga de Zapata telep a  legjelen
tősebb.

♦Egymástól nagy távolságra elhelyezett g eo fo n o k k a la  
kisebb földrengések szeizmológiai adata it rögzítik.

(szerk.)

P unta  Alegre (Camagüey tartom ány) körze
tében 800 m átm érőjű sódómos szerkezeteket is
m ertek meg. A sótestek 150—500 m mélységben 
települnek gipszes képződmények alatt. A be
csült készletek eléggé jelentősek. A N aC l-tarta- 
lom 96,89%.

Kubában számos, de kevéssé vagy egyálta
lán nem  vizsgált tufa, kvarchomok, márvány, 
cem entipari nyersanyag, gipsz, építőkő- és kerá
miai agyagtelep ismeretes. Közülük soknak a 
m egkutatása még csak kezdeti állapotban van.

Az ország terü lete  kedvező perspektívákkal 
b ír a  kőolaj és földgáz szempontjából. Eloszlá
suk sajátosságait tanulm ányozva a  perspektí
vákat külön-külön vesszük szemügyre az eugeo- 
szinklinális zónában, az elősüllyedékekben és a 
szegélyi kiemelkedés zónájában.

Az eugéoszinklinális zóna 2 nagy szerkezeti 
egységre bontható: Cauto (a sziget DK-i része) 
és Zaza, am elyek abban különböznek, hogy az 
elsőben a vulkánosság a középső eocénig ta r
tott, míg a m ásodikban m ár a  m aastrichtben 
befejeződött.

A vulkáni kőzetek és intruziók nagy e lte r
jedtségével jellem ezhető eugéoszinklinális zóna 
kőolaj és földgáz perspektívái különbözőek a ré
tegsor 2 része — a felsőjura—alsókréta törm e
lékes-karbonátos, nem  m etam orf rétegek ceno- 
mán, kam pániai tu fa  fedőösszlettel és a tufák 
fedőjében a m aastrichti—negyedidőszaki vul
káni-üledékes összlet — szerint. A tufával fedett 
törm elékes-karbonátos összlet határai, m int 
ahogy ez P inar dél Rióban megállapítható! nem 
imertek; elterjedésüket К -felé regionális szel
vényekkel, valam int refrakciós m ódszerrel és 
„Zem lja”* állomások létesítésével nyomonkövet- 
ték. Az összlet kifejlődésének lehetősége a nyu
gati tartom ányban a legnagyobb — itt a  vulkáni 
sorozat vastagsága csekélyebb, és az aljzat (a 
gravitációs m érések szerint) eltérő összetételű. 
Az em líte tt üledékes összlet megléte esetén 
szénhidrogén-hordozó perspektívái nagyok, mi
vel a települt szerkezetek nagym éretűek. Az 
összlet vastagsága feltehetően 1,5—2,0 km.

A vulkáni sorozatban (cenomán-kampániai) 
hiányoznak a tárolókőzetek, ezért szénhidrogén- 
tározás szem pontjából érdektelen. Kis telepek 
felfedezése lehetséges az erősen repedezett, 
törések m enti zónákban. Az összlet vastagsága 
változó: a nyugati körzetek 1 km -étől a  központi 
tartom ányok 5 km-éig. Az üledékes szintek 
vastagsága nem nagy és kiterjedésük korláto
zott.

A vulkáni sorozatot fedő képződmények 
3 részre bonthatók: vulkáni-üledékes (maas
trichti), üledékes (m aastrichti—középső eocén) 
és karbonátos (középső eocén—negyedidőszaki).

A vulkáni üledékes összlet vastagsága cse
kély (kb. 1 km), jó tároló- és zárórétegek jel
lemzik. A középső eocén szerkezeti mozgások 
(a larám i tektogenezis kubai fázisa) erősen disz- 
lokálták. Az antiklinális redők kism éretűek és 
törésekkel összekuszáltak. Ebben az összletben 
számos kis telep várható.
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A Zaza szerkezeti egységben kifejlődött 
üledéksor nagyon változó vastagságú (200 m -től 
3000 m-ig) és legteljesebben a geoszinklinálison 
belüli medencékben képviselt. Tároló- és záró
rétegeket egyaránt tartalm az, és tömbös szerke
zet jellemzi. Számos kis telepre van i tt  lehető
ség a kedvező szerkezeti rétegtani és litológiai 
csapdákban, különösen az eugeoszinklinális fő 
süllyedőkéinek szegélyein. A Cauto szerkezeti 
egységben ez az összlet kevéssé perspektivikus, 
mivel különböző intruziók zavarják.

A karbonátos összlet vastagsága 0— 1500 m 
közötti, és eltekintve a  tároló- és zárókőzetektől, 
nem perspektivikus szénhidrogének szempont
jából.

Más szóval az eugeoszinklinális övben je 
lentős telepek csak a  cenomán—kam pániai vul
káni összlettel fedett üledékek szerkezeteiben 
várhatók, míg a  fiatalabb összlet kedvező szer
kezeteiben, illetve — elsődleges tárolók hiánya 
esetén — töréses zónáiban kisebb telepek téte
lezhetek fel.

Az eugeoszinklinális zónában a  nagym éretű 
depressziók — Központi, Mercedes, Cauto-Nipe, 
Cochinos, Anna Maria, Los Palacios, M ariel- 
Cayahabibes, Vegas, California és Guantánam o 
— a legperspektívikusabbak.

A szerkezeti egységek között az elősüllye- 
dék (miogeoszinklinális) a  legrem ényteljesebb a 
szénhidrogéntárolás szempontjából, annak is kü
lönösen a  déli része (leptogeosznklinális). I tt 
a  szegélyi kiemelkedés egész m entén szénhid
rogéntelepek és előfordulások vonják m agukra 
a figyelmet P inar dél Riótól Santa Claraig 
(Jarahueca telep), sőt Orientéig (Holguin-Antil- 
ías telep).

A miogeoaszinklinális terü letén  a következő 
formációk fejlődtek ki: flis (geoszinklinális 
komplexum), alsó molassz (molassz komplexum), 
felső molassz (molassz komplexum) és karboná
tos (posztorogén komplexum).

A teljességében még nem  ism ert flis komp
lexum vastagsága m eghaladja a  2400 m étert. A 
idáig vizsgált vastagságon belül tárolók hiányá
ban szénhidrogénre nem  perspektivikus. A 
kom plexum  te te je  erodált, és szám ításba jöhet 
rétegtani leárnyékolt csapdák kutatása szem
pontjából.

Az alsó molassz formáció a  legperspektívi- 
kusabb nagy vastagsága és az egész kifejlődési 
területén  meglévő ÉNy-i irányú boltozatsorok 
miatt. Ehhez a  formációhoz kapcsolódnak a  főbb 
ism ert telepek: Boca de Joruco—Via Blanca, 
Yumuri, Camarioca, Varadero és Chepelin.

A felső molassz formáció nem  különösen 
perspektivikus, bá r az egész szelvényben jól ki
fejlődött arkózás homokkövek találhatók 20—250 
m vastagságban és nagyszámú olajnyommal. A 
fedőösszletben nincsenek zárókőzetek, ezért 
dacára a teljes vastagságában való átitato ttság- 
nak, a kőolaj oxidálódott, és csak kicsiny, erő
sen repedezett (pl. Guanabo) és elszigetelt szer
kezetekben halm ozódhatott fel ipari mennyiség
ben.

A karbonátos formáció (posztorogén kom p
lexum) szénhidrogénre nem  rem ényteljes.
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A szegélyi kiemelkedés kevesebb rem ény
nyel kecsegtet a  tárolókőzeteknek a leptogeo- 
szinklinálishoz képest kis vastagsága m iatt. 
Szerkezetföldtani viszonyait a szegélyi törések 
határozzák meg, am elyek nagyszámú, de apró 
telep létrejö ttének kedvezőek.

összefoglalásként Kubában a következő 
üledékes és vulkáni-üledékes komplexumok 
m ondhatók kisebb vagy nagyobb m értékben 
perspektivikusnak szénhdrogénre:

—  A felsőjura—neokom karbonátos, rész
ben törmelékes kőzetei, amelyek vala
m ennyi tektonikai zónában kifejlődtek. 
Hatalm as szerkezetek alakultak ki ben
nük, az elősüllyedékben jelentős, főleg 
földgázt adó telepekkel;

— flisformáció (leptomiogeoszinklinális), 
tu fák  (eugeoszinklinális) és dolomitok 
(elősüllyedék), m elyekben a megismert 
telepek kifejlődése a kőzet repedezett- 
ségének fokától függ. Ezért a  várható 
kis telepek töréses szerkezetekhez kap
csolódnak;

— a leptomiogeoszinklinális karbonátos 
molassz form ációjában nagy valószínű
séggel várhatunk nagyszámú, de kismé
retű  telepet a kedvező szerkezetekben;

— az eugeoszinklinális üledékes és vulkáni
üledékes form ációja és a  szegélyi ki
emelkedés és a leptomiogeoszinklinális 
felsőmolasszos formációja. Itt a  telepek 
törésekhez kapcsolódnak, ezért kevéssé 
érdekesek.

Így Kubában a szénhidrogén-kutatások 
pespektívitását a felőjura—neokom kedvező 
szerkezeteihez kell kötnünk, olyan körzetekhez, 
ahol van zárókőzet. Nagyszámú, de apró telep 
várható főleg a  leptomiogeoszinklinálisban (az 
alsó molassz tektonikus szerkezeteiben) és ki
sebb mennyiségben az üledékes formációkban, 
valam int a vulkáni-üledékes formáció tetején 
(a törések közelében).

Csekélyebb m ennyiségben várhatók kis 
szénhidrogén-felhalmozódások a nagy vastag
ságú dolomit, flis és vulkáni formációk erősen 
repedezett zónáiban.

A fiatal posztorogén összletet nem  tartják  
perspektivikusnak szénhirdogéntelepek ku ta
tására.

*

A Kubai Köztársaság földtani szolgálatának 
a forradalom  győzelme u tán  kezdődött fejlődése 
jelentősen m eggyorsult az 1971 februári átszer
vezés óta. A Bányászati, Energetikai és Kohá
szati M inisztérium  Földtani és Geofizikai Fő
hatósága jelentős földtani térképező, kutató és 
feltáró m unkát irány ít a  szocialista országok 
szakem bereinek széles körű  részvételével.

K uba terü lete gazdag ásványi nyersanya
gokban. A fe ltárt laterites n ikkel- és kobaltérc- 
készletek terén  az ország egyike az elsőknek a 
világon. Igen e lterjed tek  a szulfidos réz- és a 
polim etallikus érctelepek; ism erünk króm-, 
m angántelepeket, valam int különféle nemérces 
ásványi nyersanyagokat. A néhány újonnan



fe ltárt kőolaj- és földgáztelep megnöveli a szén- 
hidrogének kutatási területének perspektíváit. 
Az ország sziget volta a  földtani szolgálat első
rendű feladatává teszi a selfzóna ku tatását és 
hasznosítását.

A szocialista országok technikai együttm ű
ködése széles körű. 1961-től kezdve a  Szovjet
unió közreműködése a kőolaj-, földgáz-, nikkel-, 
réz- és polim etallikus telepek kutatásában és 
feltárásában, valam int a különböző szakágakban 
dolgozó geológus szakemberek képzésében. Bul
gária földtani, vízföldtani és m érnökföldtani 
m unkát végez. M agyarország az állami földtani 
ada ttár létrehozásában n y ú jt segítséget. Az

NDK és Kuba között jegyzőkönyvet írtak alá a 
cem entipari nyersanyagok feltárásában való 
együttműködésről. Csehszlovákia segítséget 
nyújt a  nemérces ásványi nyersanyagok feltárá
sában. A Szovjetunió, Bulgária, Magyarország, 
Lengyelország, Románia és Csehszlovákia föld
tan i szerveinek részvételével folyik az ország 
területének 1 :250 000 m éretarányú földtani 
felvétele.

A KGST-tagországai közé való felvétele 
u tán  a  Kubai Köztársaság bekapcsolódott a  szo
cialista gazdasági integráció komplex program 
ja  által előirányzott földtani szabványok kim un
kálásába is.
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A KGST-országok együttműködésének szerepe 
a Mongol Népköztársaság ásványinyersanyag-bázisának

fejlesztésében
Irta: M. Pelzsee

a Mongol NK fűtőanyag-, energetikai ipari és földtani minisztere 
a közgazdasági tudományok kandidátusa

A KGST Földtani Állandó Bizottsága egyike 
a KGST azon szerveinek, amelyeknek a  tevé
kenységében országunk kezdettől fogva aktívan 
részt vesz.

A MNFP Központi Bizottsága és a  Mongol 
Népköztársaság Korm ánya nagy jelentőséget 
tulajdonítanak a KGST-tagországok szocialista 
gazdasági integrációját célzó Komplex Program  
megvalósításának, amelynek célja annak az ál
talános problém ának a  megoldása, hogy minél 
közelebb hozzák egymáshoz a  KGST-tagorszá
gok gazdasági fejlődési színvonalát. Ebben a 
program ban különös helyet kap a Mongol Nép- 
köztársaság.

Bizottságunk a  KGST Végrehajtó Bizottság 
ajánlásainak végrehajtásakor a Mongol Népköz- 
társaság területén  folyó földtani vizsgálatok fo
kozásával kapcsolatosan nagy figyelmet szentel 
az ország ásványi nyersanyagbázisa kiszélesíté
sének, újabb lelőhelyek kim utatási perspektívái 
bővítésének, a  földtani kutatás fő irányai meg
határozásának és a Mongol Népköztársaságban 
tervbevett közös földtani expedíciók szervezésé
vel kapcsolatos kérdéseknek, amely expedíciók 
az érdekelt KGST-tagországok képviselőinek 
közreműködésével létesülnek annak érdekében, 
hogy m inél nagyobb ütem ben tárjanak  fel új 
hasznosítható ásványi nyersanyaglelőhelyeket 
az országban, többek között kokszolható kősze
net, ritka- és színesfémek érceit, foszforit-lelő- 
helyeket stb.

A nnak eredm ényeképpen, hogy a földtani 
kutatásban sokoldalú segítséget kapunk a Szov
jetunótól, valam int Bulgáriától, M agyarország
tól, az NDK-tól, Lengyelországtól és Csehszlo
vákiától, jelentősen nő tt a Mongol Népköztársa
ság területének földtani ismeretessége és egész 
sor igen fontos ásványinyersanyag-lelőhelyet 
ku tattak  fel. A Szovjetunió több, m int 50 év óta 
testvéri segítséget n y ú jt a hazánkban folyó föld
tani térképező és nyersanyagkutató munkákhoz.

Ezeknek a  m unkáknak az eredm ényekép
pen országterületünk jelentős részéről elkészül
tek az áttekintő földtani térképek, helyenként 
pedig a  közepes m éretarányú földtani felvételek 
is, továbbá sokféle nyersanyaglelőhelyet tártak  
fel, amelyek bázisán országunkban lé tre jö tt a 
bányászati ipar. Az elm últ években a szovjet 
geológusok segítségével ku tatták  fel a Bugun- 
taj-i és Ih-A ltat elnevezésű torla t típusú arany
érclelőhelyeket, a  Modot környéki ónérclelőhe
lyet, a  Hubszugul-viöékén található foszforit- 
lelőhelyeket, az Erdentijn-Obo és Cagan-Szu- 
burga környéki réz—molibdénérc-lelőhelyeket. 
A Góbi-sivatag területén  és országunk sztyeppe

vidékein kom plex földtani—vízföldtani térképe
zés folyik, am elynek rendkívül nagy jelentősége 
van a mezőgazdasági és ipari vízellátás problé
m áinak megoldása szempontjából.

A Bolgár Népköztársaság geológusai meg
ku tatták  és m űvelésre átadták a  Cogt-Obo kör
nyéki kaolinlelőhelyet> továbbá feltártak  egész 
sor nagy gipszlelőhelyet, tűzálló agyag-, vala
m int fluorit-, polim etallikus és réz—molibdén
érc-lelőhelyeket.

A közös mongol—m agyar földtani expedíció 
Kelet-M ongólia földtanilag hiányosan ism ert te 
rületein 200 000-es felvételt folytatott. Ezen kí
vül az expedíció revíziós felderítő és részletes 
nyersanyagkutató m unkát végzett wolfram ra, 
aranyra, rézre, molibdénre, ónra és polim etalli
kus ércekre. Ezeknek a m unkáknak eredm énye
képpen feltárták  az A ren-N ur-i réz—molibdén-, 
a szalhiti polim etallikus és a  szalaa-i wolfram - 
előfordulást.

Az NDK geológusai az elm últ években 
aranykutatást végeztek különböző fázisokban a 
henteji és bajánhongori aranyérc-területeken. 
Jelenleg a  közös mongol—NDK földtani expedí
ció részletes kutatóm unkát fo lytat a  szalhiti 
polimetallikus előfordulás területén.

A Lengyel Népköztársaság geológusai Nyu- 
gat-Mongólia terü letén  végeztek 200 000-es mé
retarányú földtani felvételi m unkát.

Csehszlovákia geológusai a  mongol szak
em berek közreműködésével előkutatást és térké
pezést végeztek országunk központi és É-i te 
rületein, valam int nyersanyagkutatást az Erden
tijn-Obo környéki réz—m olibdén-előfordulás 
területén. Jelenleg a  csehszlovák geológusok az 
ÉK-Hentej térségében lévő torlat típusú ónle
lőhelyeken végeznek nyersanyagkutató m unkát.

Röviden így vázolhatjuk fel a testvéri szo
cialista országok közrem űködését a Mongol 
Népköztársaság földtani felépítésének megisme
résében és nyersanyagkincsünk feltárásában.

Befejezésül ki szeretném  emelni, hogy a 
Földtani Állandó Bizottság egész sor ajánlást 
dolgozott ki és realizált, amelyek célja a Mongol 
Népköztársaság terü letén  folyó gyakorlati célú 
földtani kutatás fokozása, a  legfontosabb nyers
anyagfajták ásványvagyonának növelése, a 
mongóliai földtani kutatás fő irányának meg
határozása.

Bizottságunk 1972 óta végez sokoldalú vizs
gálatokat „A Mongol Népköztársaság területén  
fellelhető legfontosabb ásványi nyersanyaglelő
helyek földtani felépítése és települési törvény- 
szerűségei” c. tém ában. Ennek megoldása elő 
fogja segíteni a  Mongol Népköztársaság terü le
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tének m élyreható m egismerését, lehetővé teszi 
majd, hogy javaslatokat dolgozzunk ki az 1975 
után hazánk terü letén  végzendő gyakorlati célú 
földtani ku tatás ésszerű irányait illetően, és elő 
fogja segíteni a  Mongol Népköztársaságnak a 
többi KGST-országgal való együttm űködése bő
vítését, az ország ásványvagyonának hasznosí
tása terén , kölcsönösen előnyös feltételek között.

1976-tól kezdve megszervezésre kerü l egy 
nemzetközi földtani expedíció a  Mongol Nép- 
köztársaságban, am elynek m i különös jelentő
séget tulajdonítunk hazánk ásványvagyonának

kom plex vizsgálata vonatkozásában, am i a  Mon
gol Népköztársaság népgazdaságának fejlődésé
hez nélkülözhetetlenül szükséges.

Az érdekelt KGST-tagországok két- és 
többoldalú m űszaki-tudományos és gazdasági 
együttm űködése Mongólia földtani megismerése, 
legfontosabb nyersanyaglelőhelyeink kutatása 
terü letén  jelentősen gyarapítja  m ajd a  Mongol 
Népköztársaság gazdaságát, és elő fogja segíteni 
a  szocialista közösség országainak potenciális 
ásványvagyonának növekedését.
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A Földtani Állandó Bizottság tevékenységének szerepe 
Lengyelország földtani megkutatottságának fokozásában és 

ásványinyersanyag-bázisának fejlesztésében
Irta: Z. Dembowski

a LNK Központi Földtani Hivatalának elnöke, a földtani tudományok doktora

A LNK földtani szolgálata aktívan vesz 
részt a  KGST Földtani Állandó Bizottság tevé
kenységében, fennállásának első percétől kezd
ve. Az elm últ 10 év a la tt hazánk felszínének és 
mélyszerkezetének regionális földtan-geofizikai 
kutatása, továbbá a  bizottság által kidolgozott 
javaslatok figyelem bevételével végzett felderítő 
és részletes ásványinyersanyag-kutatások lehe
tővé tették, hogy jelentős m értékben növeljük 
az ország területének m egkutatottságát, m egha
tározzuk vagy pontosabbá tegyük számos ás
ványi nyersanyagfajta kutatási perspektíváit, 
biztosítsuk sok új előfordulás k im utatását és 
kutatását, valam int m egterem tsük a feltételeket 
a  földtani kutatások helyes irányának m eghatá
rozásához és sikeres végrehajtásához. Az LNK 
ásványinyersanyag-bázisának jelentős növelése 
képezi a  népgazdaság fejlesztésének egyik dön
tő tényezőjét a háború u tán i időszakban.

Különösen nagy gazdasági jelentősége van 
az alábbi előfordulások feltárásának és m egku
tatásának :

a) olyan új nagy energiahordozó-nyers- 
anyag-előfordulásoknak, m int:

—  a felső-sziléziai kőszénmedencében az új 
ribniki kokszolható szénterület;

— az új ljublini szénmedence, am ely fő
kén t energetikai kőszenet foglal m agá
ban;

— nagy barnaszén-előfordulások az ország 
délnyugat és központi részében;

— új földgáztermelő területek  néhány tu 
cat földgáz-előfordulással az ország dél
keleti részén a  K árpátok előtéri süllye
dőkében és az előszudétai monoklinális 
délnyugati részén;

b) új nagy színesfém-előfordulások, m int 
például:

— cink- és ólomérc-előfordulások a  felső
sziléziai m edencében és annak  körze
tében;

— hatalm as rétegtani szinthez kötött réz
érc-előfordulások Alsó-Szilézia előszu
détai tájegységében;

c) új nagy kénelőfordulások a  Kárpátok 
előtéri süllyedőkének külső zónájában az ország 
délkeleti részén, kősó-előfordulások a Balti
tenger partvidékén a  Pucki-öböl területén, to
vábbá egyéb vegyipari ásványinyersanyag-elő- 
fordulások;

d) számos egyéb nemérces ásványelőfor
dulás az ország különböző területein.
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Az elm últ 10 év folyam án az ország terü le
tén jelentős m ennyiségű vízföldtani és m érnök- 
geológiai ku tatást ha jto ttunk  végre, amelynek 
eredm ényeként sok tájegység vízföldtani viszo
nyait tanulm ányoztuk, megoldottuk a vízellátás 
kérdését és m egállapítottuk a különböző talajok 
tulajdonságát és alkalm asságát számos város és 
ipari vállalat építkezési céljaira.

A m élybeli földtani felépítés szeizmikus 
m egkutatottságának az 1 km 2 perspektivikus te 
rü letre  eső szeizmikus szelvény-km -ben kifeje
zett tényezője 1972. év végén az egész ország 
vonatkozásában 0,52, a K árpátok területére 
0,51, a  K árpátok előtéri süllyedőkére 0,82 és a 
Lengyel-alföld terü letére  0,50 volt.

A földtani és geofizikai kutatások, vala
m int az ásványinyersanyag-kutatások során a 
földtani szolgálatnak jelentős nehézségei is vol
tak  az igen bonyolult felszínközeli és mélybeli 
felépítés m iatt. Lengyelország terü letén  a föld
tan i felépítésben képviselve van az orogén moz
gásoknak Közép- és N yugat-Európában ism ert 
valam ennyi fázisa. Lengyelországban k im utat
ták a  tektonikai deformációk csaknem vala
m ennyi ism ert típusát. Az ország területének 
nagy részén közvetlen kutatással nem  hozzá
férhetők a szálban álló képződmények, mivel 
kainozoós üledéktakaró borítja  őket; az üledé
kek közül különösen bonyolult felépítésűek a 
negyedidőszaki postglaciális üledékek.

A végrehajtott regionális kutatások ered
m ényeként az üledéktakaró egyes összletemek 
számos rétegtani, üledékföldtani és ősföldrajzi 
kérdését tisztáztuk. Jelentősen előrehaladt az 
alaphegység kristályos és m etam orf kőzeteinek 
tanulm ányozása olyan területeken, ahol fúrással 
hozzáférhető mélységekben települnek.

Az így nyert gazdag kutatási anyag kiérté
kelése lehetővé te tte  a  lengyel geológusok szá
mára, hogy nagyszám ú tudományos m űvet te 
gyenek közzé, am elyek nagy érdeklődésre és 
elism erésre találtak  Európában és világszerte a 
földtani szakem berek körében. A lengyel geoló
gusok, következtetéseiket azokra a  földtani és 
nyersanyagkutatási adatokra alapozva, amelye
ket a Földtani Állandó Bizottság kezdeménye
zésére vagy javaslatai alapján hajto ttak  végre, 
sikeresen vettek  részt Európa és a  KGST-orszá- 
gok számos áttekintő földtani térképének szer
kesztésében.

Gyakorlati szempontból a földtani ku tatá
sok eredm ényei fontos szerepet játszottak az 
ásványinyersanyag-előfordulások elhelyezkedé
sével kapcsolatos törvényszerűségek k im utatá
sában, az egyes kőzetösszletek perspektíváinak



értékelésében különböző földtani tájegységek
ben és az ásványkutatás legfontosabb irányai
nak m eghatározásában. Végeredm ényként a kö
vetkező nagy feltárásokhoz vezettek:

— az új ljub lin i szénmedence kim utatásá
hoz a  karbonkorú-képződm ények felső

produktív  összletében viszonylag sekély 
településű m űreérdem es előfordulások
kal;

— üledékes, rétegekhez kö tö tt rézérc-elő
fordulások kim utatásához a Szudéták 
előtti te rü le t zechsteini form ációinak 
alsó részében;

— kálisó-előfordulásokat tartalm azó terü le
tek kim utatásához a zechstein evaporitos 
képződményeiben a  B alti-tenger p a rt
ján, továbbá számos sószerkezet kim uta
tásához a  felsőperm  m edence középső 
részében;

— regionális földgáztárolás m egállapításá
hoz a  K árpátok előterének harm adidő
szaki, ill. kőolaj—földgáztárolás kim uta
tásához mezozoós képződményeiben, a 
zechsteini karbonátos képződményekben 
a kőolaj—földgáz- és az alsóperm  üledé
kekben a gáztárolás m egállapításához a 
Lengyel-alföldön.

A lengyel földtani szolgálat szem pontjából 
különösen nagy jelentősége van annak, hogy in
tézményei és szakem berei részt vesznek a föld
tannal kapcsolatos m ódszertani, m űszaki és gaz
dasági vonatkozású tudományos és m űszaki ku
tatásokban, továbbá, hogy a  fenti kutatások 
eredm ényeit a  gyakorlatban felhasználhatják.

E m unkák során részletes elem zésnek vet
tük alá az ország egyes terü lete in  az üledékek 
rétegződésével, tektonikájával, litológiai és fá- 
ciesbeli összetételével, valam int a kőolaj—föld
gáztárolással kapcsolatosan összegyűjtött gazdag 
anyagot, m eghatároztuk a szénhidrogénkutatás 
perspektíváit és legfontosabb irányait, és rend
szeres időközönként elvégeztük az olaj—földgáz 
perspektíva m ennyiségi ú jraértékelését. A 
KG ST-együttműködés révén az összefoglaló 
adatok összehasonlítása több ország hasonló 
adataival elősegítette a különböző földtani tö r
vényszerűségek m egalapozottabb k im utatását és 
lehetővé te tte  a  kőolaj- és földgázkutatások 
m ódszertanának jelentős tökéletesítését. Az em
líte tt kutatások tem atikája  felöleli a m ély- és 
ultram élyszintek kom plex földtani-geofizikai 
vizsgálatát is az ásványinyersanyag-előfordulá- 
sok kutatási perspektíváinak értékelése céljá
ból, továbbá a B alti-tenger selfterületének k u ta
tási problém áit.

Földtani szolgálatunk szem pontjából nem 
kevésbé jelentősek azok a  kutatások, amelyek 
a szilárd ásványi előfordulások tudom ányos elő
rejelzéséhez a tudom ányos alapok kidolgozásá
val, az ásványinyersanyag-előfordulások elhe
lyezkedési törvényszerűségeit tükröző térképek 
és prognózistérképek szerkesztési elveinek és 
módszereinek kidolgozásával függnek össze, 
különböző típusú  földtani felépítésű területek  
vonatkozásában. Az egyes országokban rendel
kezésre álló gazdag tapasztalat felhasználása és 
m ódszertani kézikönyvek alakjában való közzé

tétele lehetővé teszi a nyersanyagbázis, főként 
a színes- és feketefém ek és a legfontosabb nem 
ér ces ásványok készletfejlesztésére irányuló erő
feszítések hatékonyságának növelését.

A bizottság által kidolgozott elvek és javas
latok szerint hazánkban jelentős m értékben fo
kozódtak a földtani térképezéssel kapcsolatos 
munkák. Ezek célja az, hogy különböző földtani 
térképek alakjában m egterem tsük az egységes 
tudom ányos alapot a további nyersanyagkuta- 
átshoz. Sok lengyel geológus részt ve tt a „K ár
pát—Balkán—Kaukázus”-i öv földtani és m etal- 
logeniai térképeinek szerkesztésében, továbbá a 
földtani térképezésre vonatkozó módszertani ú t
m utató elkészítésében és kiadásában. A földtani 
térképezés fokozottabb fejlődését jelentősen be
folyásolja az országban megvalósítandó nagy
volum enű ipari, hidrotechnikai, ú t-  és kommu
nális építkezés.

A LNK földtani szolgálata továbbra is aktí
van vesz részt a szilárd ásványi nyersanyagku
tatási, valam int hidrogeológiai és mérnökgeoló
giai, geofizikai, fúró-, bányakutató és laborató
rium i berendezések tökéletesítésében, ill. fej
lesztésében.

A bizottság m unkatervében szereplő számos 
feladatnál és tém ánál földtani kutatási és m ű
szaki osztályaink jelentős eredm ényeket értek 
el, am i abban nyilvánult meg, hogy új műszer- 
és berendezés típusokat dolgoztunk ki, ill. meg
lévő típusokat tökéletesítettünk. Ezeknek a 
földtani ku tatás gyakorlatában tö rtén t beveze
tése pozitív irányban befolyásolta a nyerhető 
földtani és geofizikai információ mennyiségét. 
Ennek eredm ényeként a  földtani szolgálatnak 
ma m ár m ódjában áll, hogy m unkaeredm ényei
nek geológiai dokum entációját magasabb szín
vonalon készítse el, főként a vizsgált rétegsorok 
teljesebb és megbízhatóbb megvilágításával. A 
földtani információ minősége elsősorban a  kő
szén-, fém ére- és vegyi ásványinyersanyag- 
előfordulások kutatásánál javult jelentős m ér
tékben, gyém ántkoronás fúrás és egységesített 
kettősfalú magcsövek alkalm azása révén.

A geofizikai kutatóm ódszereket az elm últ 
időszakban oly módon tökéletesítettük, hogy az 
oszcillográfos regisztrálású szeizmikus műszere
két mágneses regisztrálású berendezésekkel cse
réltük fel, és analóg átalakítókat vezettünk be. 
A szeizmikus kutatás korszerűsítése jelenleg 
abban áll, hogy fokozatosan vezetjük be a  digi
tális átalakítókat, m ajd az összes analóg beren
dezést új digitális regisztrálású műszerekkel 
cseréljük ki. Lengyel konstruktőrök és geofizi
kusok jóminőségű m agnetotellurikus és geo- 
elektromos berendezéseket, valam int egyéb m ű
szerfajtákat alakítottak ki a geofizikai kutatás 
céljaira. Jelentős sikereket értünk  el korszerű 
geofizikai fúrólyukm űszerek és tartozékok ki
alakításánál; ezek param étereinél figyelembe 
vettük  a bizottság által kidolgozott szabványosí
tási követelm ényeket és biztosítottuk kis á t
m érőjű fúrásokban való alkalm azásuk lehető
ségét.

Nagy figyelm et szentelünk a különböző 
földtani és geofizikai adatok számítógépes fel
dolgozásának és átalakításának bevzeetésére. Az
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e  téren  elért eredm ények m ellett sok nehézség 
és hiányosság is felm erült. Többek között fi
gyelemre méltó a számítógépes technika új, 
szeizmikus feldolgozásra alkalmas típusainak 
kidolgozásában mutatkozó késedelem, ami fé
kezi a szeizmikus kutatás korszerűsítését, és arra 
kényszerít, hogy az em lített műszaki eszközöket 
kapitalista országokból szerezzük be. Tekintet
tel a lengyelországi felszínközeli és m élybeli 
földtani felépítés erősen bonyolult voltára, en
nek a  kérdésnek igen nagy jelentősége van.

Meg kell jegyeznünk, hogy geológusaink és 
közgazdászaink aktívan vesznek részt a bizottság 
m unkatervében szereplő földtani kutatási és ás- 
ványinyersanyag-gazdasági tém ák kidolgozásá
ban. Számos problém a azonban mind a mai 
napig nincs kellőképpen tisztázva, am i bizonyos 
fokú nehézségeket idéz elő a földtani kutatások 
gazdasági aspektusainak és eredm ényeinek 
becslésénél. Az elm ondottak alapján az a követ
keztetés vonható le, hogy a  bizottság m unka
terveiben célszerű a gazdasági tem atikát m aga
sabb szintre emelni.

Figyelembe véve azt a pozitív hatást, am e
lyet a bizottság tevékenysége gyakorolt a len
gyel földtani szolgálat legfontosabb feladatainak 
megoldására az elm últ tízéves időszakban, to 
vábbá, hazánk gazdasági és társadalm i fejlesz
tési terveiből származó bonyolult problém ákat, 
a  lengyel geológia legfontosabb feladatait a  kö
zeljövőre az alábbiak szerint fogalm azhatjuk 
meg.

1. Az ország földtani felépítésének és a 
B alti-tenger lengyel részének komplex ku ta tá 
sával kapcsolatos m unka folytatása az ásványi- 
nyersanyag-bázis perspektíváinak teljesebb meg
ismerése és a további tevékenység irányainak 
m eghatározása céljából.

2. Nagy kőolaj előfordulások feltárási lehe
tőségeinek megvizsgálása, az egyes földtani for
mációk gáztárolási perspektíváinak tisztázásával 
kapcsolatos kutatások folytatása, új gáz- és 
kőolaj-előfordulások felderítő és részletes k u ta 
tása.

3. Réz-, ólom- és cinkérc-előfordulások ku 
tatásának, valam int más színesfém -előfordulá
sok kutatásának folytatása az ism ert és új per
spektivikus területeken és formációkban.

4. Űj vasérc-előfordulások perspektíváinak 
tisztázásával kapcsolatos kutatások folytatása, 
valam int ism ert vasérc-előfordulások kutatása.

5. R itkaföldfém - és radioaktívelem -felhal- 
mozódások perspektíváinak tisztázása és fel
derítő kutatása.

6. Új kálisó-előfordulások és új kősó-elő
fordulások kutatása, valam int új, kismélység- 
ben települő barnaszén-előfordulások kutatása 
energiaellátás szempontjából szegény terü lete
ken.

7. Szénterületek kutatása ism ert szénme- 
denoékben, ezen belül új kokszolható szénelő
fordulások kutatása, valam int új, kis m élység
ben települő barnaszén-előfordulások kutatása

energiaellátás szempontjából szegény terü le
teken.

8. Űj nemérces ásvány előfordulások fel
derítő és részletes kutatása a felhasználási te rü 
letek közelében a  vegyipar, a kohászat és az 
építőanyagipar számára.

9. A különböző építkezésekhez a m érnök- 
geológiai körülm ények és talajm inőség megha
tározásával kapcsolatos kutatások folytatása a 
szükségletnek megfelelő m értékben, a népgaz
dasági fejlesztési terveknek megfelelően.

10. A hidrogeológiai kutatások folytatása a 
népgazdasági igényeknek megfelelő m értékben.

11. Ásványvízforrások kutatásának folyta
tása balneológiái, ásványi nyersanyagok kinye
rése, valam int term álvízkutatás (hőenergia nye
rése) céljából.

12. Együttm űködés és kutatásfejlesztés a 
nyersanyagelőfordulások optimális kiterm elése, 
a nyersanyagkutatás technikájának és technoló
giájának tökéletesítése, az ásványinyersanyag
készletek kiterm elésének, feldolgozásának és 
komplex felhasználásának tökéletesítése, továb
bá az aktív  környezetvédelem  érdekében, külö
nös tek in tettel a m élybeli kincsek racionális" 
hasznosítására és a  föld a la tti vizek védelm ére 
az érdekelt hatóságokkal és intézményekkel, 
valam int más országok földtani szolgálataival.

13. Együttm űködés az érdekelt hatóságok
kal és intézményekkel, valam int más országok 
földtani szolgálataival, azoknak a  kutatásoknak 
a fejlesztése terén, am elyek célja az új, ill. je
lenlegi ku tatási módszertan, m űszaki eszközök, 
technológia, szervezés és közgazdaságtan beve
zetése, ill. tökéletesítése, a  kutatások műszaki 
és gazdasági m utatóinak és hatásfokának foko
zása, továbbá együttm űködés az ipar és az épí
tés különböző ágazataiban az ism ert ásványi 
nyersanyagok felhasználásának kiterjesztésére 
és új ásványinyersanyag-fajták előfordulásainak 
felkutatására.

Az ásványinyersanyag-bázis jelentős m ére
tei és annak a  lengyel népgazdaság fejlesztési 
tervei által előirányzott növelése az elkövetke
zendő évekre és nagy táv la tra  a rra  utalnak, 
hogy a földtani tevékenység kérdései a továb
biakban is fontos helyet fognak elfoglalni ha
zánk gazdasági életében. E tevékenység gaz
dasági hatásfoka sok tényezőtől függ. A legfon
tosabb folyamatok állandó optimalizálása és 
helyes irányának m eghatározása képezi a föld
tan i tudományos kutatóintézm ények és az ipari 
földtani intézm ények műszaki személyzetének 
legfontosabb feladatait.

M egvannak mindazok a legfontosabb elő
feltételek, amelyek alapján meg lehetünk győ
ződve arról, hogy a lengyel földtani szolgálat 
legfontosabb feladatainak megoldását az eddi
ginél még nagyobb m értékben fogja elősegíteni 
a KGST-országok földtani szolgálataival a 
Földtani Állandó Bizottság keretében megvaló
sítandó hatékony együttműködés.
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A z 1960 óta eltelt időszak földtani tevékenységére jellem ző néhány m utatót 
az alábbiakban adjuk:

1960 1965 1970 1972

1. A földtani kutatások költségei mill. zloti 946 2167 3475 4129
2. Szeizmikus kutatás, szelvény-km 3614 7328 12 490 9475
3. Fúrási m unka volumene, ezer fm 528 723 780 814

ebből: nagym élységű fúrás, ezer fm 129 298 508 468
4. Á sványinyersanyag-term elés m ill. tonna 200 324 412 478

Ennek eredm ényeként a m élyszerkezet földtani m egkutatottságának m értéke, 
a perspektivikus terület 1 krrv-re eső fúrási m -teljesítm ényben  kifejezve, 
az alábbiak szerint növekedett:

1960 1965 1970 1972

Átlagban a LNK egész terü letén 2,8 6,8 17,0 20,9
ebből:

K árpátok 19,5 33,4 50,9 63,7
K árpátok előtéri süllyedéke 20,5 50,9 84,9 92,7
Lengyel-alföld 0,4 1,5 9,5 12,5

29



Románia ásványi nyersanyagbázisának bővítésével 
kapcsolatos gyakorlati célú földtani kutatás eredményei

Irta; D. Paraschiv
Románia Szocialista Köztársaság Bányászati, Kőolajipari és Földtani Minisztérium földtani főigazgatóság

főigazgatója

A sokoldalúan fe jle tt szocialista társadalom  
megterem tése Romániában a Román Kommu
nista P árt program jának fő tartalm át képezi. 
Ez csak a népgazdaság folyamatos és tervszerű 
fejlesztése m ellett valósítható meg, ezen belül 
az ásványinyeranyag-bázisnak jelentős szerepe 
van. Ezért hazánk földtani szolgálata, m ár te 
vékenységének elejétől fogva, a szocialista ipa
rosításnak fontos láncszeme. Az elm últ idő
szakban a figyelm et az ország földtani viszo
nyainak m egismerésére és újabb nyersanyag
lelőhelyek feltárására  összpontosítottuk. Ez év
ről évre fokozódott, am i kifejezésre ju t a m eg
felelő pénzügyi és anyagi-műszaki eszközök 
növekedésében, a tudományos kutatóbázis fe j
lesztésében és a  szükséges szervezeti keretek 
megteremtésében.

Az elm últ 25 év a la tt a földtani ku tatásra 
fordított költségvetési előirányzatokat emelkedő 
tendencia jellemzi. így az 1951—55-ös 5 éves 
tervhez képest 1956—1960 között a pénzügyi 
keret összvolumene 1,7-szeresére, 1961—1972 
között 3,8-szeresére, 1970— 1975 között pedig 
4,3-szeresére emelkedett.

A költségvetési előirányzatok jelentős ré
szét a rra  fordítottuk, hogy a  földtani vizsgála
tot nagyterm elékenységű m űszer- és berende
zésparkkal lássuk el; ezen belül analóg digitális 
szeizmikus berendezésekkel, magnetofonos m ű
szerekkel, korszerű fúrás-geofizikai berendezé
sekkel szereljük fel és a laboratórium i berende
zéseket és m űszereket tökéletesítsük.

A hazánkban folyó földtani kutatásokat a 
m unkavolumen növelésével, az alkalm azott m ű
szerek és kutatási módszerek tökéletesítésével, 
ill. újabb műszerek és módszerek meghonosítá
sával fokoztuk. Ennek köszönhető, hogy kiszé
lesedett a meglévő földtani kutató és bányászati 
tervező vállalatok tevékenységi köre, új válla
latok létesültek (pl. létrejö ttek  a  kőolaj- és 
földgázkutató és geofizikai vállalatok, a szilárd- 
ásványinyersanyag-kutató üzemek, az Alkalma
zott Geofizikai Intézet), bővítettük a Földtani 
Intézetet, továbbá a tudományos kutató  és te r 
vező intézetek földtani osztályai. Ezzel egyide
jűleg egész sor szervezési intézkedés történt, 
ezek közül az utolsó és legfontosabb a  Bányá
szati Minisztérium, a Kőolajipari M inisztérium 
és az Állami Földtani Bizottság összevonása 
volt egységes szervezetbe: így jö tt lé tre  a 
Bányászati, Kőolajipari és Földtani Miniszté
rium. így egyrészt szorosabb kapcsolat jö tt 
létre a  bányaüzemek és a földtani szervek kö
zött, m ásrészt jobb feltételek terem tődtek az 
ország egész területén  folytatandó rendszeres 
földtani vizsgálatok kiszélesítéséhez.

A földtani koncepció és a  k itűzött m unka- 
programok figyelembe vették hazánk konkrét
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adottságait: a terü let term észeti viszonyait és 
m éreteit, ismeretességi fokát, népgazdasági 
nyersanyagigényét. Tekintettel arra, hogy a 
legfontosabb nyersanyagfajták vonatkozásában, 
— pl. a kőolaj, a földgáz, a fekete kőszén, a  vas 
és alum ínium  — a rem énybeli területek  ism ere
tességi foka m ár meglehetősen magas, ezért a 
m unkaprogram ok nagy mélységekben történő 
kutatásokat; a  nehezen hozzáférhető, bonyolult 
földtani szerkezetű területeken további vizsgá
latokat; a kisebb vagy aránylag szegény előfor
dulások újravizsgálatát stb. irányozták elő.

Igaz az — és az t a világszerte szerzett ta 
pasztalat is igazolja —, hogy bonyolult term é
szeti adottságok között a földtani vizsgálatokat 
a tudom ány és a  korszerű technika legújabb 
vívm ányai alapján kell elvégezni.

A kőolaj- és földgázzal kapcsolatos gyakor
lati célú földtani kutatásokat az ország vala
m ennyi üledékkel fedett terü letén  elvégeztük, 
beleértve a Duna deltáját, újabban pedig a 
Fekete-tenger self övét is, ahol a szeizmikus 
kutatás van most folyam atban. A reménybeli 
formációk ismeretességi foka 3500 m mélységig 
igen magas. Ez ideig nagyon sok m élyfúrás ké
szült el 4000— 6204 m mélységre. Az így kapott 
földtani adatok igen hasznosaknak bizonyultak, 
a gyakorlati eredm ények pedig az e téren  nagy 
tapasztalatokkal rendelkező országok eredm é
nyeihez hasonlíthatók. M inden erőfeszítésünk 
ellenére azonban a m egkutatott szénhidrogén- 
vagyon és a  hazai term elés nem  fedezi a nép
gazdaság energiahordozók irán ti igényeit. 
Ezért a jövőben a kőolaj- és földgázbehozatal 
részaránya jelentősen növekszik.

A Déli-Kárpátokban végzett kőszén-, f ekete
kőszénkutatás azt volt h ivato tt elérni, hogy új 
előfordulásokat m utassanak ki, határoljanak le, 
valam int azokat részletesen megkutassák és az 
ásványvagyont magasabb kategóriába m inősít
sék át Az em lített előfordulások és a perspekti
vikus telepek ismeretessége igen magas, de  a te r
melés volumene egyelőre csak a  saját fekete- 
kőszénenergia-szükségleteteket tud ja  fedezni.

Vasércből szintén nagyfokú földtani isme
retességet értünk  el. S ikerült kim utatnunk és 
lehatárolnunk a mező- és epim etam orf kristá
lyos palákhoz kötött ércesedéseket, az eruptív  
és üledékes képződményekhez kötött előfordu
lásokat, a K árpátok és Dobrudzsa területén. 
Ezeknek a lelőhelyeknek a nagy részét a kis 
ásványvagyon és a kis vastartalom  jellemzi.

Az elm últ tíz esztendő folyam án végzett 
színesfém érc-kutató (ólom, cink, réz) m unkák 
eredm ényeképpen sok perspektivikus szerkezeti 
övét m utattunk  ki és határo ltunk  le. Ezek a 
K eleti- és Déli-Kárpátok, az Apuseni-hegység



és Dobrudzsa m etam orf és magmás képződmé
nyeihez kötődnek. Az em lített polim etallikus 
ércelőfordulások kicsik és kevésbé jelentősek. A 
jövőben tervbe vettük  polim etallikus előfordu
lásokon részletes kutatások végzését ott, ahol 
kicsi és hasznos ásványtartalom , de a  bánya
földtani feltételek kedvezőek.

Bauxitos rem énybeli terü letek  az Apuseni- 
hegységben és a D éli-K árpátokban elég jól 
m egkutatottak. Jelenleg kom plex technológiai 
vizsgálatokat végzünk a  Hateg-m edence kovás 
bauxitjain. Ezekben a m unkálatokba egyes 
KGST-tagországok tudom ányos kutatóintézetei 
is bekapcsolódtak.

Ezen kívül felderítő és részletes ku tatást 
végeztünk antracitra, barnakőszénre, égőpalára, 
ritka- és nyom elemekre, a rany- és ezüstércekre, 
vegyes ásványokra, építőanyagokra, kősóra és 
kálisóra, ásvány-, ivó- és ipari vizekre stb.

A román földtan pozitív eredm ényeinek 
elérésében jelentős szerepe volt a szocialista 
országokkal, a KGST keretében, különböző 
földtani vizsgálatok kérdésében folytato tt 
együttműködésnek. E kérdések közé sorolhatjuk 
a kőolaj, földgáz, kőszén, vasércek, színes- és 
ritkafém ek és egyéb ásványi nyersanyagok elő
fordulásaival kapcsolatos prognózis tudományos

alapjainak közös kidolgozását; a  KGST-tagor
szágok ásványi nyersanyagigényei fedezéséhez 
szükséges ásványi nyersanyagbázis fejlesztését; 
a tengerek és óceánok kutatását ásványvagyo- 
nunk hasznosítása céljából; a K árpát—Balkán 
és kaukázusi övék földtanát és m etallogeniáját; 
szilárd ásványi nyersanyagok kutatásával kap
csolatos újabb m ódszerek kidolgozását; újabb 
geofizikai m űszerek és berendezések kifejlesz
tését; a  fúróberendezések tökéletesítését; a ma
tem atikai módszerek és szám ítástechnika alkal
m azását földtani és geofizikai adatfeldolgozás
nál stb.

A Román Kom m unista P árt a konkrét föld
tani feladatok terén — a folyó 5 éves tervben és 
az azt követő időszakban — megköveteli, hogy 
fokozzuk a Román Földtani Szolgálat erőfeszí
téseit, és tevékenységét tökéletesítsük, továbbá 
szoros, kölcsönösen előnyös együttm űködést 
alakítsunk ki az összes szocialista országgal.

Bizonyosak vagyunk abban, hogy a KGST- 
tagországok gyümölcsöző együttműködésének 
továbbfejlesztése a  különböző földtani tevé
kenységi területeken lehetővé teszi majd, hogy 
újabb sikereket érjünk el országaink népgazda
sági igényeinek biztosításában.
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A Szovjetunió geológiai szervezete munkájának 
fontosabb eredményei a KGST-tagországok 

földtani együttműködése jegyében eltelt 10 esztendő alatt
írta : V. Jarmoljuk

a Szovjetunió földtani miniszterhelyettese, 
a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa

Az 1963— 1973 közötti éveket a szocialista 
közösséghez tartozó országok ásványi nyers
anyagbázisának fejlesztését célzó rendkívül ha
tékony és eredményes együttműködés fémjelzi.

A legfontosabb ásványi nyersanyagfajták 
vonatkozásában felm erülő és fokozatosan nö
vekvő igények biztosításának problémája, külö
nösen pedig a  tüzelőanyag-igények kielégítése 
kiemelkedő helyet foglal el azok között a  nép- 
gazdasági feladatok között, am elyeket a  KGST- 
tagországok közösen oldanak meg. Ennek a  fel
adatnak a megoldása nagy jelentőségű a testvéri 
országok ipara és mezőgazdasága gyorsított fej
lesztésének biztosítása szempontjából, valam int 
az energiahordozó-mérleg szerkezetének meg
javítása és a társadalm i term elés hatékonyságá
nak lényeges növelése szempontjából.

A KGST-tagországok ásványi nyersanyag- 
bázisa az elm últ 10 évben jelentősen megnöve
kedett. Ezekben az években sok igen fontos 
nyersanyaglelőhelyet tártak  fel, am elyek m űve
lésbe állítása a hazai bányászat, energetika, 
kohászat és vegyipar további gyors ütem ű fej
lődését fogja előmozdítani. Az elért sikereket a 
föld mélyén rejlő kincsek tervszerű és céltuda
tos vizsgálata, a földtudományok széles körű 
felhasználása, valam int a nyersanyagkutatási 
módszerek és technika tökéletesítése nélkül le
hetetlen lett volna elérni.

Az 1963-ban létrehozott Földtani Állandó 
Bizottság valam ennyi KGST-tagországban je
lentősen hozzájárult a  gyakorlati és tudományos 
célú földtani kutatás sikeres fejlesztéséhez. Az 
elmúlt 10 esztendőben a KGST-országok föld
tani szolgálatai komoly sikereket értek el azok
nak az erőfeszítéseknek koordinálásában, ame
lyek a szocialista tábor hatalm as nyersanyag- 
potenciáljának m egterem tésére, a tudományos 
eredm ények gyakorlati alkalmazására, továbbá 
világszínvonalú nyersanyagkutató technika kö
zös kifejlesztésére irányulnak.

Az elm últ 10 év folyam án a szovjet geoló
gusok erőfeszítései révén országunkban lénye
gesen javult az ipari és mezőgazdasági term elés 
ásványi nyersanyagbázisa; művelésbe állításra 
előkészítettek újabb olyan nyersanyaglelőhelye
ket, amelyek a  népgazdaság igényeit és a hon
védelem szükségleteit biztosítják. A szovjet 
geológusok sikerei a párt és a  szovjet korm ány 
által tanúsíto tt nagy figyelemnek köszönhetően 
voltak elérhetők. A Szovjetunió Kommunista 
P ártja  XXIII. és XXIV. kongresszusain hozott 
határozatok — amelyek szerint gyorsított ütem 
ben kell fejleszteni a  gyakorlati célú földtani 
kutatást az iparosított körzetekben és az ország

keleti térségeiben, s tovább kell szélesíteni az 
ásványi nyersanyagok elterjedési törvényszerű
ségeinek kim utatását célzó tudományos ku tatá
sokat —- elősegítették a geológusoknak a legfon
tosabb kutatási objektumok területén k ife jte tt 
erőfeszítései koncentrálását, továbbá előmozdí
tották a földtani kutatás m űszerparkjának fel
újítását, valam int az egyes földtani tájegységek 
vizsgálatához való tervszerű, tudományosan 
megalapozott megközelítési módok alkalmazá
sát. Ma m ár a korábbiakhoz képest jóval na
gyobb teljességgel, a földtani információ mély
reható tudományos elemzése alapján határozzák 
meg a nyersanyagok teleptani törvényszerűsé
geit, készítik el rem énybeli készleteik prognó
zisait. A tudományosan megalapozott prognózi
sok lényegében m ár alapjává váltak a gyakor
lati célú földtani kutatás tervezésének. Az 
elméleti kutatásoknak a gyakorlattal való szoros 
kapcsolata a mai gyakorlati célú földtani ku ta
tás jellemző sajátossága a Szovjetunióban. 
Geológusaink joggal büszkék arra, hogy a szov
jet geológiai kutatásban m egszüntették az el
m élet elszakadását a gyakorlattól.

A Szovjetunóban az elm últ években jelen
tősen megnőtt az országterület földtani felvétel
lel való lefedettsége. A tervszerű földtani fel
vételi m unkák eredm ényeképpen az országban 
nem m aradt feltérképezetlen terület, közepes és 
nagy m éretarányú földtani térképek pedig ak
kora területrő l készültek, amely a korábban 
részletesen vizsgált területnek több, m int a 
kétszeresét teszi ki. A Szovjetunióban földtani 
rendeltetésű térképek egész kom plexum át adták 
ki: elsősorban általános földtani térképeket, a 
kristályos alaphegységet ábrázoló térképeket, 
alaphegységet ábrázoló térképeket, szerkezet
földtani, vízföldtani és vízkémiai, geomorfoló
giai térképeket, továbbá metallogeniai, prog
nózis és egyéb típusú térképeket. 1973-ban 
lezárult a  „Szovjetunió földtana” és a „Szovjet
unió vízföldtana” című sokkötetes, összefoglaló 
m unkák kiadása.

Annak eredményeképpen, hogy nagy volu
menben végeztünk komplex földtani—geofizikai 
célkutatást, beleértve a  nagyszabású alapfúrási 
program ot is, az elm últ 10 évben a Szovjet
unióban nagy kőolaj- és földgázlelőhelyeket 
tá rtak  fél és ku tattak  meg, újabb reménybeli 
szénhidrogéntároló területeket m utattak  ki. 
Óriási népgazdasági jelentősége van a rendkívül 
gazdag szénhidrogén-lelőhelyek feltárásának a 
Tyum eni-területen és Nyugat-Szibéria egyéb 
körzeteiben. Ebben a térségben rövid idő alatt 
több, m int 60 kőolajlelőhelyet ku tattunk  meg,
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ezen belül a maga ném ében páratlan  szamotlori 
lelőhelyet. Művelésbe állításra előkészítettünk 
több, m int 50 földgázlelőhelyet, ezek között 
van az óriási m éretű  Urengoj elnevezésű és 
egyéb lelőhelyek is. A N yugat-Szibériában 
m egkutatott szénhidrogénvagyon lehetővé teszi, 
hogy ott a Szovjetunió Kom m unista P ártja  
XXIV. kongresszusának irányelvei alapján a 
kőolajterm elést 1975-ben 120— 125 millió ton
nára  emeljék. A földgáztermelés kb. 50 m illiárd 
köbméter. A Szovjetunió sa já t szénhidrogén- 
szükségleteinek biztosítása m ellett jelentős m ér
tékben exportál kőolajat és földgázt, m indenek
előtt a KGST-tagországokba. Ugyanakkor a 
KGST-országok résztvesznek a szénhidrogén
termelő és -feldolgozó vállalatok építésének és 
bővítésének finanszírozásában. M egállapodást 
kötöttünk Csehszlovákiával és az NDK-val to
vábbi szénhidrogén-term előkapacitások létreho
zásáról a Szovjetunió területén. Sokoldalú meg
állapodást írtunk  alá arról; hogy a Szovjetunió
ban a szocialista országok közreműködésével 
újabb vegyipari nyersanyagterm elői kapacitá
sokat létesítünk.

A szilárdnyersanyag-kutató m unkák meg
különböztető sajátossága volt a  Szovjetunióban 
az elm últ 10 esztendőben és különösen a  folyó 
5 éves tervben az a körülm ény, hogy a ku tató 
munkák az ország keleti körzeteiben nagym ér
tékben kiszélesedtek. Ezekben a körzetekben 
jelentős új nyersanyaglelőhelyeket m utattak  ki. 
A kanszk—acsinszki és a Kuznyec-medencében, 
a m egkutatott kőszénkészletek az elm últ idő
szakban 3,8-, ili. 2-szeresükre növekedtek. Ha
sonló eredm ényeket értünk  el Kazahsztánban 
az Ekibasztuz- és a Karaganda-medencében.

A vasérckészletek elsősorban a K rivojrogi- 
medencében, a Kurszki Mágneses Anomália te 
rületén lévő lelőhelyeken és Kelet-Szibériában, 
valam int Kazahsztán néhány körzetében gyara
podtak. A Kuszki Mágneses Anomália területén  
(KMA) a m ár korábban m egkutatott lebegyinói, 
m ihajlovi és egyéb lelőhelyek m ellett m űvelésre 
készítettük elő a  korolkovi nagym éretű új elő
fordulást és egyéb lelőhelyeket is. A KMA 
kiváló minőségű ipari é rtékű  vasérckészletei 
jelenleg m eghaladják a 17 m illiárd tonnát. I tt 
megbízható bázis létesült nagym éretű bányá
szati és dúsító kom binátok létesítéséhez, olyan 
gigantikus m éretű kohászati létesítm ények szá
mára, m int a  novolipecki és a novotulai kohá
szati művek. A KMA terü letén  lévő előfordu
lások bázisán a KGST-tagországok erőfeszítései 
révén olyan kohászati m űvek létesítését vettük 
tervbe, melyek term ékei a  testvéri országok 
népgazdasági igényeit is ki fogják elégíteni.

Az elm últ években a  Szovjetunióban szá
mos színes- és nem esfém -előfordulást ku tattak  
meg, különösen jelentősek ezek közül a Noril- 
szki-körzetben lévő, a maga nemében páratlan  
réz-nikkel lelőhely, a m uruntaui aranyérc-lelő- 
hely és a szarilahi arany—antimon-előfordulás. 
Jelentősen bővültek az ólom- és cinkérc-pers- 
pektívák Kazahsztánban, m egkutatták a maga 
nemében páratlan  udokani rézlelőhelyet Kelet- 
Szibériában és sok m ás előfordulást is. A nagy
m éretű és kedvező adottságokkal rendelkező

előfordulások részaránya országunk nyersanyag- 
m érlegében jelentősen megnőtt.

A szovjet geológusok nagy figyelmet fordí
to ttak  a nemfémes ásványinyersanyag-készletek 
növelésére; term éskén, fluorit, krizotil-azbeszt, 
apatit, foszforit, kálisó és építőanyag-lelőhelyek 
kutatására. Az elm últ években részletesen meg
ku tatták  az észtországi toolszi foszforit-lelőhe- 
lyet, valam int a M urmansz terü letén  lévő koas- 
vini apatitlelőhelyet. Csak a koasvini lelőhely 
terü letén  több, m int 500 millió tonna nyers
anyagot tártak  fel, am ely m űtrágyagyártásra 
használható. A kingiszepi foszforit- és a  szoli- 
gori kálisó-előfordulásokat m áris hasznosítják a 
szocialista közösség országai, a kiem bájai 
azbesztelőfordulás bázisán pedig egy nagy bá
nyászati dúsítóm ű építését tervezik.

Az elm últ 10 esztendőben a Szovjetunióban 
összesen több, m int 1000 igen fontos nyers
anyaglelőhelyet tá rtak  fel és ku tattak  meg rész
letesen, melyek jelentős részének nagy a nép- 
gazdasági értéke. Az ilyen eredm ények alapján 
új nyersanyagfel dolgozó-bázisok m egterem tését 
tervezzük a  fekete- és színesfémkohászatban, a 
kőolaj- és gáziparban, a gyém ántbányászatban 
és a vegyipari nyersanyagbányászatban. Ha
zánk ma m ár nemcsak saját igényeit tud ja  ki
elégíteni, hanem  jelenleg a világ legnagyobb 
nyersanyag-exportőre, amely több, m int 50 or
szágba szállít ásványi nyersanyagot, ill. annak 
feldolgozási term ékeit.

Ezekben az években sok figyelmet fordítot
tunk a mélységi vízkészletek feltárására mező- 
gazdasági, városi, közművi és ipari vízellátási, 
valam int egészségügyi és üdülési célokra való 
felhasználás érdekében. Csupán az elm últ 5 év 
a la tt annyi felszínalatti édesvízkészletet tártunk  
fel, amelyből közel 7,5 millió köbm éter vizet 
lehet naponta kiterm elni, ezen belül 2 millió 
köbm étert mezőgazdasági célokra.

Országunkban nagy figyelm et fordítanak a 
geofizikai, a fúró- és a bányászati kutatóm un
kák céljait szolgáló módszerek és technikai esz
közök tökéletesítésére, ill. új módszerek és esz
közök kifejlesztésére. Nagyszabású program 
megvalósítása van folyam atban a tudományos 
kutató- és tervezőm unkák területén; kifejlesz
te ttük  és megkezdtük a  legkülönfélébb fúróbe
rendezések és eszközök sorozatgyártását; javí
to ttuk  a fúrások lem élyítésének technológiáját. 
Nagy ütem ben folyik a gyém ántfúrás széles 
körű bevezetése a gyakorlatban; folyam atban 
van a fúróm unkálatok új, korszerű, nagy te l
jesítm ényű berendezésekkel való felújítása. A 
gyém ántfúrás volumene csak az elm últ 10 esz
tendőben m ajdnem  hétszeresére, 450 ezer folyó
m éterről 3,0 millió folyóm éterre nőtt.

Folyam atban van a geofizikai kutatás m ű
szerparkjának felú jítása a  számítástechnika 
alkalmazása alapján. Ezen a téren  a legfontosabb 
feladatok közé tartozik a  digitális szeizmikus 
berendezések kifejlesztése; valam int azok csat
lakoztatása a közepes teljesítm ényű M—222, 
BESZM—4 és Minszk—32 típusú számítógépek
hez; a szeizmikus adatok feldolgozására és ki
értékelésére szolgáló softw are-ek kidolgozása. 
Hasonló fejlesztések történ tek  a fúrásgeofizikai
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vizsgálatok és az elektromos kutatás területén 
is. Fokoztuk a  gravitációs és mágneses kutató- 
berendezések pontosságát és stabilitását. Széles 
körben alkalmazzuk a légi geofizikai módszere
ket és berendezéseket mágneses és radiológiai 
mérésekre. Vizsgálatok folynak a  légi elektro
mos kutatás és a légi gravitációs kutatás te rü 
letén is. Nukleáris geofizikai módszereket dol
goztunk ki és alkalmazunk széles körben a kő
zetek anyagi összetételének m egállapítására 
laboratórium okban és term észetes feltételek 
között. Módszereket és technikai eszközöket 
dolgoztunk ki és alkalm azunk a tengeri ku ta
tógeofizika területén, ezen belül szeizmoakusz- 
tikai berendezéseket; a halakra és egyéb tengeri 
élőszervezetekre veszélytelen, nem  robbantással 
működő szeizmikus rengéskeltőket; stabilizált 
gravim étereket; olyan fedélzeti műszereket, 
am elyek észleléseket végeznek, és azokat számí
tógépre viszik át; rádiógeodéziai rendszereket a  
koordináták m eghatározására nyílt tengeren stb.

A közeljövőben nagy feladatok várnak a 
szovjet geológusokra: m indenekelőtt az ország
ban folyó gyakorlati célú földtani kutatás gaz
dasági hatékonyságának lényeges növelése. A 
folyó 5 éves tervben jelentősen kiszélesítettük 
a lelőhelyek kutatását a bányavidékeken, vala
m int olyan körzetekben, am elyek ipari haszno
sításra közgazdasági szempontból a  legalkalm a
sabbak. A geológusok nagy e rő t fordítanak a  
m egkutatott nyersanyagkészlettel hiányosan el
láto tt vállalatok és körzetek ásványi nyers
anyagbázisának növelésére.

A  földtani kutatás mai szakaszában lénye
gesen nő a  tudományos kutatóintézetek szerepe. 
Előtérbe kerül a  jól megalapozott prognózisok 
kidolgozásának a feladata; elvárják  és megkö
vetelik, hogy helyesen jelöljék ki az elsődleges 
kutatási objektum okat és biztosítsák az ága
zatban a tudom ányos-technikai haladást. A 
m unkák gazdasági hatékonysága fokozásának 
fontos tényezője a  rem énybeli érctelepek és 
szénhidrogéntároló körzetek kijelölésének, ku 
tatásának és gazdasági értékelésének meggyor
sítása. Nő a közgazdasági kutatások szerepe a 
földtani ágazatban. A tudom ányos-technikai ha
ladást hatékony geofizikai műszerek, nagy te l
jesítm ényű fú ró- és bányagépek létrehozásával 
kötjük össze, ami a geológusmunka term elé
kenységének jelentős növekedését biztosítja.

Komoly figyelm et fordítunk a gyakorlati 
célú földtani kutatás szervezésére, az irányítás
szerkezet tökéletesítésére.

Ügy gondoljuk, hogy a Szovjetunió ásvá
nyi nyersanyagbázisa fejlesztése terén  álló fel
adatok valam ilyen m értékben a KGST-tagor- 
szágok földtani szolgálatai szám ára is ak tuáli
sak. Sok közös problémánk ju to tt kifejezésre a 
KGST Földtani Állandó Bizottságának m unka
tervében. Véleményünk szerint a  bizottság te 
vékenységének nagy pozitívum a a  bizottság 
nyú jto tta  lehetőség arra, hogy összefogjuk a 
tagországok erő it fontos földtani problém ák 
megoldásában, koordináljuk a közös kutatáso
kat, az egyes KGST-tagországok és az egész 
szocialista tábor népgazdasági érdekeinek és 
igényeinek szem előtt tartásával.

A bizottság keretében kidolgozott, a KGST- 
tagországok geológusainak tapasztalatait és 
eredm ényeit summázó ajánlásokat országaink 
gyakorlati célú földtani kutatásainál széles kör
ben alkalmazzák. A bizottságunk által végzett 
nagyszabású m unka a legfontosabb nyersanyag
lelőhelyek teleptani elrendeződési törvényszerű
ségeinek vizsgálatára és a  tagországok ásványi 
nyersanyaggal való ellátottsága elemzésére le
hetővé tette, hogy céltudatosabban szervezzük 
meg az országterületek földtani vizsgálatát, és 
fokozzuk a m unkát az újabb nyersanyagterüle
tek, lelőhelyek kim utatása szempontjából leg- 
perspektívikusabb területeken.

Felm érhetetlen a  KGST-tagországok együtt
működésének jelentősége a gyakorlati célú 
földtani vizsgálatok korszerű technikával való 
felszerelése vonalán.

A tagországok által, az egyes országokban 
a  földtani tudom ány és gyakorlat terén  elért 
legújabb eredm ények alapján kidolgozott fú
róberendezések, béléscsövek, fúróeszközök és 
geofizikai műszerek norm ál sora alapul szolgál 
a nagy hatékonyságú, világszínvonalú fúrási és 
geofizikai technika gyártásának megszervezé
séhez a KGST keretein belül.

Bizottságunk nagyarányú és hasznos m un
kát végez a KGST-tagországok együttm űködé
sének további elm élyítését és tökéletesítését, a 
szocialista gazdasági integráció k ialakítását cél
zó Komplex Program ban szereplő földtani cél
kitűzések megvalósításában. Az újabb, hatéko
nyabb együttm űködési form ák — az „In ter- 
morgeo” elnevezésű koordinációs központ lé tre 
hozása a KGST keretei között és az „Intergeo- 
technika” megszervezésére vonatkozó elfogadott 
határozat —  lehetővé teszik, hogy a  KGST- 
tagországok földtani szervezetei az együttm űkö
dés hatékonyságát minőségileg új alapokra he
lyezve fokozhassák. A KGST-tagországok össze
fogása a  tengerek és óceánok erőforrásainak 
vizsgálatában és a földtani kutatás gép- és 
m űszerparkjának felújításában, a szakosítás és 
kooperáció alapján, jó távlatokat ny it meg sok, 
országaink földtani szervezetei elő tt álló idő
szerű probléma minél gyorsabb ütem ű megol
dása számára.

Bizottságunk tevékenységében fontos irány
zatot jelent a  KGST-tagországoknak a Mongol 
Népköztársaság szám ára nyú jto tt testvéri segít
ség, am ellyel az ország iparának ásványi nyers
anyagbázisát terem thetik  meg. A bizottságunk 
keretében folyó földtani ku tatási tervek koor
dinációja a szocialista táborhoz tartozó orszá
gokban végzendő földtani kutatások továbbfej
lesztésével kapcsolatos, é letd iktálta  feladatokkal 
van összhangban.

Bizottságunk tevékenysége a  testvéri orszá
gok tapasztalatainak és vívm ányainak kölcsönös 
felhasználása megszervezésében előmozdítja az 
általuk gyárto tt földtani kutatóberendezések és 
-műszerek, valam int a KGST-tagországok ré
széről a  fejlődő országokban vállalt földtani 
kutatóm unkák versenyképességének növelését.

A szovjet delegáció nagyra értékeli a 
KGST Földtani Állandó Bizottság tevékenységét 
és m egállapítja, hogy a KGST-tagországok föld

34



tan i szolgálatainak együttm űködése sikeresen 
fejlődik és tökéletesedik. Az elm últ 10 évben 
sok hasznosat te ttünk  valam ennyi KGST-hez 
tartozó szocialista ország számára, jó feltétele
ket terem tettünk  együttm űködésünk elm élyíté
séhez. A nagym éretű ásványi nyersanyag poten
ciál létrehozása fontos tényezője a  szocialista 
gazdasági rendszer további m egszilárdításának 
és védelmi ereje  növelésének.

A szocialista országok kom m unista- és 
m unkáspártjai vezetőinek jú liusi találkozóján 
(1973) m egvitatták a  Kom plex Program  meg
valósításának m enetét és a  KGST működésének 
további tökéletesítésével kapcsolatos kérdése
ket. Ezen a  találkozón m egerősítették, hogy a 
a KGST-tevékenység kérdéseinek továbbra is a 
szocialista országok kom m unista- és testvér
pártjai érdeklődésének középpontjában kell ma- 
radniok. Véleményünk szerint, am ikor a  KGST- 
tagországok földtani szervezetei az itt  hozott 
határozatot végrehajtják , tovább kell, hogy ja 

vítsák az együttm űködést a Kom plex Program  
földtani célkitűzéseinek realizálása terén; fokoz- 
niok kell a  figyelm et a földtani kutatás gazda
sági hatékonyságának növelésével kapcsolatos 
kérdésekre; töretlenebből kell összefogni az 
erőket a  tudom ányos kutatás területén, hogy 
biztosíthassuk a  tudom ányos-technikai haladást 
a földtanban, kiterjedtebben használhassuk a 
hatékonyabb együttm űködési form ákat, am elyek 
a  bonyolult földtani problém ák gyorsabb ütem ű 
megoldását, ezen belül a  földtani kutatás tech
nikai továbbfejelesztése kérdéseinek megoldá
sát előm ozdíthatják. Tervbe kell venni közös 
m unkákat a környezetvédelem  és a  föld mélyén 
rejlő kincsek ésszerű hasznosítása területén.

A tagországok együttm űködésének eddigi 
pozitív tapasztalataiból kiindulva a  bizottságban 
működő szovjet delegáció bízik abban, hogy 
sikeresen realizáljuk a  Kölcsönös Gazdasági 
Segítség Tanácsához tartozó országok földtani 
szervezetére háruló feladatokat.
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A KGST Földtani Állandó Bizottságának 1963-1973 közötti 
tevékenységéről és a Cs Sz Sz К földtani szervezetének 

fejlődésére gyakorolt hatásáról
Irta: J. Pravda

a Cseh Földtani Hivatal elnöke

A KGST Földtani Állandó Bizottsága (te
vékenysége) — az elm últ 10 év során — jelen
tős szerepet játszott országaink földtani szerve
zetei sokoldalú — gazdasági- és m űszaki-tudo
mányos — együttműködésének fejlesztésében; 
azoknak a közös erőfeszítéseknek összehangolá
sában, amelyek a  KGST-országok népgazdasá
gának ásványinyersanyag-ellátottságával függ
nek össze.

A CsSzSzK küldöttsége mindig igyekezett 
— erejéhez m érten — tám ogatni a KGST-tag- 
államok földtani szervezetei sokoldalú együtt
működésének fokozását. A jövőben is ez a  tö
rekvés vezérel bennünket, tám ogatjuk a földtan 
területén is megvalósítandó, a  KGST-országok 
szocialista gazdasági integrációját. A KGST 
XXVII. ülésszakán hozott határozatok végrehaj
tásában a Csehszlovák Kom m unista Párt XIV. 
kongresszusa igényelveit követve veszünk részt.

M unkánk eredm ényeit meghatározó és je
lentőségükben felbecsülhetetlen alapvető ténye
zők : a  közös m unkában kölcsönösen szerzett 
tapasztalatok; egymás megbecsülése; m indnyá
junk magas fokú felelősségérzete; és mindenek 
elő tt a  marxizmus—leninizmus elveinek alkotó 
alkalmazása.

A Csehszlovák Szocialista Köztársaság föld
tani szervezetei — ezeket ta rtv a  szem előtt — 
a  jövőben is keresni fogják az együttműködés 
még hatékonyabb form áit, hogy ezek segítségé
vel közös m unkánk eredm ényei m ég erőtelje
sebben jussanak kifejezésre.

A CsSzSzK földtani szervezetei értékelik  a 
bizottság kereteiben kidolgozott ajánlásokat — 
többek között — mérnökgeológiai, gravim etriai, 
a földmágneses és egyéb térképek szerkeszté
sére, valam int a  nyersanyaglelőhelyek ku ta tá 
saira és értékelésére.

A bizottság hetedik ülésszakán elfogadott 
új módszerek tették  lehetővé Csehország Sla- 
kovsky Les kerületében a Krisny-hegységben 
ón- és wolframlelőhelyek feltárását, vagyo
nának értékelését és az új kassziterites ónérce- 
sedés felfedezését a  szlovákiai Szepesi—Gömöri 
Erchegységben. A különböző geokémiai mód
szerek alkalmazása más ásványkincslelőhelyek 
kutatásánál is jó eredm ényekkel járt.

A fluoritlelőhelyek kutatásának és feltá
rásának gyorsítását célzó ajánlások szintén teret 
kaptak gyakorlatunkban. A CsSzSzK Kormánya 
a  napokban v ita tta  meg azt a hosszú távú prog
ramot, am ely a  15—20 miliő tonna fluorit fel
tárásával az önálló fluoritbázis m egterem tését 
irányozza elő.

A mérnökgeológiai térképek szerkesztésére 
vonatkozó javaslatok lehetővé teszik olyan spe
ciális térképek készítését, melyek az ipari ép ít
kezés tervszerű fejlesztésénél és a környezet- 
védelemben jól hasznosíthatók.

A kőolaj- és földgázkutatással kapcsolatos 
módszertani ajánlásokat, a kelet és dél-szlová
kiai, valam int a morvaországi (kárpáti elősüly- 
lyedék) szénhirdrogén-előfordulások kutatásá
nál használtuk ki.

A bizottságnak a prognosztikus szénvagyon- 
számítás elkészítésére te tt javaslatai alapján 
intézkedtünk a CsSzSzK területén  tervbe vett 
további földtani kutatásokra. E m unkák sikerét 
m ár is jelzi új kőszénvagyon m egtalálása a  kré
ta-képződm ények aljzatában.

A bizottság huszonharm adik ülésszaka ja
vaslatai alapján dolgoztuk ki az ország ásványi 
nyersanyagbázisa fejlesztésének prognózisát 
1990—2000-ig. Ugyanezeket az elveket az ipar
ág m ás területem  is felhasználtuk. M egállapít
ható, hogy először rendelkezünk a földtan fej
lesztésének ilyen hosszútávú koncepciójával. 
Ez lehetővé teszi szervezeteink tevékenységé
nek céltudatos irányítását.

Az elm últ időszakban nagy jelentőségük 
volt az alapkutatásokat érintő javaslatoknak. A 
bizottság által elfogadott, a m űszaki-tudomá
nyos kutatások koordinálására vonatkozó ja
vaslatok alapján jó ütem ben fejlődött a két- és 
sokoldalú műszaki-tudományos együttműködés. 
A CsSzSzK földtani szervezetei elismerik ugyan, 
hogy ebben a vonatkozásban még nem értük 
el a  maximális eredm ényeket, de ugyanakkor 
tudjuk, hogy van elég erőnk és kezdeményező- 
képességünk a  m egjelölt irány betartására. Az 
egész — iparilag és gazdaságilag fe jle tt — vilá
gon kiterjedő tudom ányos-technikai forradalom 
az együttm űködés mind progresszívebb form áit 
követeli meg. Véleményünk szerint e törekvés 
nyilvánul meg a SzU küldöttsége által javasolt 
koordinációs központ létesítésében, amely a 
földtani kutatások új technikával való ellátott
ságát valósítaná meg. Ezt a javaslatot tám ogat
juk. és készek vagyunk aktívan részt vállalni a 
szervezet tevékenységében. Reméljük, hogy a 
többi javaslat — különösen a specializált 
közös vállalatok (pl. geofizikai, defektoszkópiai, 
m intavételi) — is hamarosan megvalósul.

A bizottság és m unkaszervei jelentős volu
m enű m unkát végeztek az egységesítés és szab
ványosítás terén. Az elm últ években kidolgoz
ták  a  fúróberendezések és -eszközök norm atí
váinak alapjait, a mérnökgeológiai klasszifiká-
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ciók egységesítését, az alkalmazott geofizikai 
kutatásokhoz szükséges műszerek és felszerelé
sek, a kutatófúrásoknál használt csövek szab
ványait, a gyém ántfúrófej alapvető param étereit; 
elfogadták a hidrogeológiai ku tak  típuskon
strukcióját; kidolgozták a bányászati feltárások 
nom enklatúráját és az egységesítésre kerülő, e 
m unkálatok elvégzéséhez szükséges felszerelé
sek alapvető param étereit és nom enklatúráját. 
Ezenkívül egyeztettük az ISO szervezeteivel az 
együttműködés form áit, több term inológiai szó
tár jelent meg, sikeresen folytatódik a kőzet- és 
ásványinyersanyag-m inták szabványosítása. Bár 
eddig is jelentős eredm ényeket értünk  el, a  to
vábbiakban még fontosabb feladatok állnak 
előttünk. A CsSzSzK célszerűnek ta r tja  a fúró
berendezések és eszközök teljesen egységesített 
sorának gyártását, munkamegosztásban a 
KGST-tagországaival, hogy megfelelően kielé
gíthessük országaink szükségleteit fúrófelszere
lésekből. Maximális erőfeszítést kell kifejteni 
annak érdekében, hogy függetlenítsük m agun
kat a nyugati piacoktól, am i jelentős deviza- 
m egtakarítást is eredményez.

A bizottság különös figyelmet fordít a szi
lárd ásványkincsek földtani-gazdasági értéke
lésére vonatkozó alapelvek kidolgozására, az 
együttműködés form ájának és irányának meg
határozására, a m atem atikai módszerek, vala
mint a szám ítástechnika földtani alkalmazásá
ban és a szilárdnyersanyag-kutatások gazdasági 
hatékonyságának meghatározására. A bizottság 
sok olyan fontos anyag birtokába ju to tt, melyek 
alapján pontosíthatók az ásványi nyersanyagok 
hasznosíthatóságának népgazdasági értékelése. 
Csehszlovákia a továbbiakban is szükségességét 
érzi a  m unkák folytatásának, az egységes köz- 
gazdasági kritérium ok létrehozásának. Ez is 
segítségül szolgál népgazdaságunk távlati ás- 
ványinyersanyag-ellátásához, a  környezetvéde
lem és a  hasznosítás ésszerű követelményeinek 
betartásával.

Az együttműködés progresszív form ája a

közös m unkacsoport és a nemzetközi földtani 
szervezetek által végzett m unka fejlesztése. Je 
lentős lépés a program  megvalósításában „A 
tengerek és óceánok vizsgálata ásványvagyo- 
nunk hasznosítása céljából” feladat megoldására 
létrehozott koordinációs központ. Nagy jelen
tőségű lesz Mongólia legfontosabb ásványkin
cseinek kutatását végző expedíció létrehozása. 
Országunk fokozott figyelmet szentel a  fejlődő 
országokkal kötött vagy kötendő együttm űkö
dési javaslatoknak, és a jövőben is támogat 
m inden hasonló jellegű, az együttműködés prog
resszív form áit alkalmazó bizottsági ajánlást.

Tíz év te lt el a KGST Földtani Állandó 
Bizottságának létrehozása óta. Ez a la tt az idő 
a la tt szembetűnően megváltoztak együttm űkö
désünk körülm ényei és formái, megszűntek kez
deti nehézségei, m a m ár a bizottság m unkájá
nak jól érzékelhető eredm ényei vannak.

Elsőrendű feladatunk, hogy fokozzuk az 
erőfeszítéseinket és a kezdeményezést a  kom
m unista- és m unkáspártjaink képviselőinek, a 
KGST legfelső szervei ülésén k ife jte tt elvei 
alapján.

Készek vagyunk m inden erőnket a KGST- 
tagországok szocialista gazdasági integrációját 
célzó Komplex Program  intézkedéseinek végre
hajtására  és fejlesztésére fordítani.

A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövet
sége által kezdem ényezett és a  szocialista orszá
gok által egyöntetűen m egvalósított béke és 
haladás politikája kedvező feltételeket terem t 
országaink sikeres gazdasági fejlődéséhez. Az 
ásványi nyersanyagokkal kapcsolatos iparágak 
dolgozói m indig a  szocializmus és kommuniz
mus építésének úttörői között voltak és meg 
vagyunk győződve arról, hogy a tudományos
technikai forradalom  továbbfejlesztésében, or
szágaink ásványkincsfeltárásában ugyancsak 
elől fogunk járni. Bízunk benne, hogy a jövő
ben együttm űködésünk az eddigieknél is jelen
tősebb eredm ényeket hoz.
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10 éves a KGST-országok geológusainak baráti közössége
írta: B. Jerofejev

a KGST Titkárság Földtani Osztályának vezetője, 
a föld- és ásványtani tudományok doktora

A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa 
XVIII. ülésszakán hozott határozat alapján 1963. 
októberében létrehozták a  KGST Földtani Ál
landó Bizottságát. A bizottság tevékenységét 
és országaink sokolalú földtani együttm űködé
sét a  KGST-tagországok általános gazdasági 
fejlődésének szerves részeként kell vizsgálni. 
Az elm últ években igen fontos pozitív előre
haladás tö rtén t a KGST-tagországok átfogó, 
sokrétű fejlődésének külső és belső feltételei 
vonatkozásában.

A KGST-tagországok kom m unista és m un
káspártjaik vezetésével kiemelkedő eredm énye
ket értek el népgazdaságuk fejlesztésében, 
valam int a  szocialista közösség országainak po
litikai egysége és gazdasági hatóereje m egszilár
dításában. Nagy eredm ények születtek világ- 
politikai vonatkozásban: a  népek biztonságá
nak erősítésében és a nemzetközi feszültség 
levezetésében, s ebben a Szovjetunió elvi és 
kezdeményező külpolitikájának döntő jelentő
sége van. Ezekben az eredm ényekben, amelyek 
a dolgozók roppant erőfeszítésein, a  belső erő
források mozgósításán alapulnak, jelentős szere
pet játszott a m indenre kiterjedő gazdasági és 
műszaki-tudományos együttm űködés fejlesz
tése.

Jelentősen elm élyült a Kölcsönös Gazdasági 
Segítség Tanácsának egész tevékenysége. 1972- 
ben a KGST m unkájába aktívan bekapcsolódott 
a  Kubai Köztársaság is. Bővült a K G ST-együtt- 
működés a Jugoszláv Szocialista Szövetségi 
Köztársasággal. Az utóbbi években olyan intéz
kedéseket foganatosítottak, amelyek hozzájárul
nak a Mongol Népköztársaság gazdasága gyors
ütem ű fejlődésének biztosításához és hatékony
ságának növeléséhez.

A földtani együttm űködés elm élyítésében 
legfontosabb ösztönző tényező az elm últ évek
ben a szocialista gazdasági integráció Komplex 
Program jának és a KGST XX III—XXVII. ülés
szakaszain hozott ilyen tárgyú  határozatoknak 
a  megvalósítása volt. A Komplex Program  föld
tan i vonatkozású intézkedéseinek végrehajtása, 
a  jelentkező számos nehézség ellenére, eredm é
nyesen folyik. A KGST-tagországok közös erő
feszítése eredm ényeképpen tovább m élyül és 
fokozódik az együttm űködés intenzitása, újabb 
együttműködési form ákat alkalmaznak a  KGST 
keretei között, az egyéb nemzetközi szervek
ben, valam int a  kétoldalú kormányközi meg
állapodások keretei között. Az egész világ tanú
síthatja  a KGST-tagországok erejének évről 
évre tapasztalható gyarapodását, összefogásuk 
erősödését és nemzetközi tekintélyük növekedé
sét. Helyén való m egem lítenünk azt az objektív 
tényt, hogy 1972-ben a KGST-tagországok ré
szesedése a világ, ipari term eléséből az 1950. 
évi 17,8%-kal szemben m ár 33% volt. Nap
jainkban különös jelentőségre te tt szert a gaz

dasági együttműködés további tökéletesítése, 
beleértve a nemzetközi gazdasági szervek létre
hozását, a legkorszerűbb berendezések, gépek, 
szerszámgépek, m űszerek újabb fajtáinak gyár
tása terén  kialakítandó szakosítást és kooperá- 
gainknak a  gazdaságfejlesztésben elért v itatha
tatlanu l nagyszabású eredm ényei mindinkább 
a rra  a  törekvésre késztetik a  különböző orszá
gokat, hogy a Kölcsönös Gazdasági Segítség 
Tanácsával üzleti kapcsolatokat hozzanak létre  
és közelebbről m egism erkedjenek tevékenysé
gével. Ismeretes, hogy Finnország m ár m egálla
podást kötött a  KGST-vel gazdasági kérdések
kel kapcsolatos együttm űködés tárgyában. Egész 
sor ázsiai, afrikai és latin-am erikai fejlődő 
ország ugyancsak kinyilvánította érdekeltségét 
a  KGST-vel való közösség vállalásában. Bíz
hatunk  tehát abban, hogy a  KGST-vel való • 
együttm űködést valam ennyi földrész országai 
hathatósan fogják fejleszteni a jövőben.

Tízéves fennállása a la tt a  Földtani Á llan
dó Bizottság nagyszabású szervező m unkát vég
zett, tevékenysége előmozdította az összes 
KGST-tagország földtani szolgálatainak fejlő
dését és egységbe kovácsolódását, valam int azt, 
hogy tovább m élyítsék az együttm űködést terü 
leteik földtani vizsgálatával kapcsolatos sokrétű 
feladatok megoldásában és a  legfontosabb 
nyersanyagfajták vonatkozásában felmerülő 
népgazdasági igényeik kielégítésében.

Az összes KGST-tagország jelentősen fo
kozta a gyakorlati célú földtani kutatóm un
káit, am inek eredm ényeképpen előrehaladt 
területeik földtani ismeretessége; újabb külön
féle nyersanyaglelőhelyeket ku tattak  fel, és je
lentősen növelték a legfontosabb nyersanyag
fajták készleteit. Ez a  bányászat, a  kohászat, az 
energetika, a gépgyártás és a  vegyipar újabb 
ágazatainak gyorsütem ű fejlődését segítette elő. 
Kidolgozták a kőolaj és földgáz, a kőszén, a 
fekete-, a színes- és ritkafém ek érceinek, vala
m int a bányászatilag hasznosítható vegyipari 
nyersanyagok prognózisának tudományos-mód
szertani alapjait, e nyersanyagoknak a KGST- 
tagországok rem énybeli területein  való céltuda
tos kutatása szem előtt tartásával. 1 : 500 000— 
1 : 200 000-es és még részletesebb földtani, szer
kezetföldtani, vízföldtani és m etallogéniai té r
képeket szerkesztettek. A KGST Földtani Ál
landó Bizottsága nagyarányú m unkát végez a 
KGST XXIII. (speciális) és XXVII. ülésszakain 
hozott határozatok végrehajtásában és hozzá
fogott a  földtan területén  való szocialista gaz
dasági integráció továbbm élyítését és fejlesz
tésé t céló Komplex Program  célkitűzéseinek 
megvalósításához.

A KGST-ülésszakok határozatainak megfe
lelően foglalkoztunk a  KGST-tagországok 1966 
—1970-re és az 1971— 1975-re vonatkozó föld
tan i kutatási terveinek koordinálásával. Ezzel
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kapcsolatban a bizottság m egállapította, hogy a 
KGST-tagországok az elvégzett földtani k u ta 
tás eredm ényeképpen újabb ásványinyers- 
anyag-lelőhelyeket m utattak  ki és kiszélesítet
ték  a m ár korábban ism ert lelőhelyek perspek
tívát, gyarapíto tták  egész sor fontos nyers
anyag készleteit. Az 1971— 1975. évekre vonat
kozó tervekben a  KGST-tagországok a  pénzügyi 
ráfordításoknak további növelését irányozták 
elő, s ennek több, m int 50% -át a kőolaj- és 
földgázlelőhelyek felderítő és részletes ku ta tá 
sára kívánják fordítani. A KGST XXV. és 
XXVI. ülésszakain hozott határozatoknak meg
felelően m egindult az 1976— 1980-ra szóló föld
tan i ku tatási tervek koordinálásával kapcsola
tos m unka és a  gazdasági együttm űködési fel
adatok kidolgozása, beleértve a  „KGST-tagor
szágok együttm űködése a villamos energia, ezen 
belül a  nukleáris energetika nyersanyagigényé
nek biztosítása és az energiaterm elés fejlesztése 
területén 1990-ig . . . ” c. problém a kidolgozásá
ban való közrem űködést is. Ebben a  komplex 
kérdésben a  bizottság ké t tém át irányzott elő: 
„Az ásványi nyersanyagbázis fejlesztése a 
KGST-tagországok energiahordozó és ércnyers
anyag igényeinek biztosítása céljából, beleértve 
a tengerek és óceánok ásványvagyonát is, 1990 
és 2000-ig”, és „A Mongol Népköztársaság te 
rületén lévő legfontosabb nyersanyaglelőhelyek 
földtani felépítése és települési törvényszerű
ségei”.

M ár több éve folyam atban van „Az ásványi 
nyersanyagok és nyersanyagkutató m unkák 
gazdasági kérdései” c. problém a kidolgozása, 
beleértve a  lelőhelyek gazdaságföldtani értéke
lési m ódszereit a kondícióknak a  földtani ku ta
tás gazdasági hatékonysága növelésében betöltött 
szerepének m eghatározását és a  gyakorlati célú 
földtani ku tatásra  fordíto tt költségek m egtérü
lésének elvi szem pontjait. E problém ában egész 
sor értékes m ódszertani anyag, tanulm ány és 
ajánlás készült. Az em lített dokum entum okat 
széles körben felhasználja valam ennyi KGST- 
ország, am i elősegíti együttm űködésük elm é
lyülését és a  nyersanyaglelőhelyek gazdasági 
értékelési módszereinek tökéletesedését. Folya
m atban van a  föld m élyében rejlő ásványvagyon 
értékm eghatározási kérdéseinek és a különböző 
készletkategóriák hitelességével kapcsolatos 
kérdéseknek a  kidolgozása, valam int a külön
böző nyersanyagfajtákra vonatkozó kondíciók 
meghatározási módszereinek pontosítása.

A kom plex program nak m egfelelően a bi
zottság hozzáfogott „A tengerek és óceánok 
vizsgálata ásványvagyonunk hasznosítása cél
jából” c. problém a kidolgozásához. A KGST- 
országok ebben a  tém ában Rigában Koordiná
ciós Központot hoztak létre. A B alti- és a  Fe
kete-tenger terü letének  földtani—geofizikai
vizsgálata m ár meg is kezdődött.

A bizottság javaslatokat dolgoz ki nem zet
közi földtani expedíció mongóliai tevékenysé
gére vonatkozóan. A tervek szerin t ez az expe
díció Mongólia legperspektívikusabb területein  
fog dolgozni, h iány t jelentő nyersanyaglelőhe
lyek kutatása céljából, a  m egkutatott lelőhelyek 
kölcsönösen előnyös feltételek között történő

közös hasznosítása érdekében. Meg kívánom 
jegyezni, hogy a szovjet geológusok m ár több, 
m in t 40 éve nyújtanak  m űszaki segítséget a 
gyakorlati célú földtani kutatásban a  Mongol 
Népköztársaságnak. Legtöbb KGST-tagország 
m ár több éve fo ly tat földtani vizsgálatot, kuta
tást, s ezek a  m unkálatok pozitív eredm énnyel 
jártak .

A bizottság m unkájában nagy figyelmet 
fordít a vízföldtan és mémökgeológia terén 
folyó sokoldalú együttm űködésre, amelynek 
célja a  mélységi vízvagyon vizsgálata, osztályo
zása és értékelése. A kidolgozott ajánlások lehe
tővé te tték  a KGST-országok számára, hogy 
tervszerűbben és céltudatosabban oldják meg a 
mélységi vízvagyon ésszerű hasznosításának, 
valam int a terü letek  értékelésének és a  külön
féle ipari és polgári létesítm ények telepítésével 
kapcsolatos kérdések megoldását.

A geofizika terü letén  a bizottság tevékeny
sége a rra  irányul, hogy újabb geofizikai m ű
szertípusokat fejlesszenek ki, korszerűbb mód
szereket dolgozzanak k i a kőolaj-, földgáz- és 
szilárdásványinyersanyag-lelőhelyek kutatására. 
A jánlásokat fogadtak el a rra  vonatkozóan, hogy 
a KGST-országokban a  geofizikai m űszerek és 
berendezések új param etrikus sorát alkalmaz
zák és javaslatokat terjesztettek  elő ilyen be
rendezések konstruálása és a  term elés szako
sítása tárgyában.

Sikeresen folyik a m atem atikai módszerek
nek és az elektronikus szám ítástechnikának a 
földtani és geofizikai adatfeldolgozás terén, va
lam int a  földtani információ és a  gyakorlati célú 
földtani ku tatásirányítás terü letén  való alkal
mazási lehetőségeivel kapcsolatos kérdések k i
dolgozása.

A bizottság hozzáfogott etalon kőzet- és 
ásványinyersanyag-m inták kibocsátásához; nagy 
figyelm et fo rd ít új labortechnika alkalmazására, 
a  nyersanyagvizsgálat és feldolgozási technoló
gia konszern módszerei kidolgozására és azok 
meghonosítására.

Jelentős m unka folyik a  meglévő fúróbe
rendezések, kőzetvágó szerszámok és műszerek 
tökéletesítése és új, nagyobb term elékenységű 
ilyen eszközök kifejlesztése, többek között az 
irányíto tt és gyökérfúrások céljait szolgáló és 
gyém ántkoronát alkalmazó fúróberendezések 
kialakítása vonalán. A Földtani Állandó Bizott
ság kérésére a  KGST G épipari Állandó Bizott
ság szakosította a  szilárdnyersanyag-kutatófú- 
rások céljaira szolgáló fúróberendezések gyár
tását, am i m ár a  közeljövőben lehetővé teszi, 
hogy a KGST-országok m egjavítsák a fúró
m unka term elékenységét és minőségét.

A Komplex Program ban szereplő földtani 
vonatkozású feladatok realizálása terén  a  bi
zottság eredm ényesen tevékenykedik „A K ár
pát—balkáni—kaukázusi öv földtana és metallo- 
geniája” c. problém án, am inek célja az, hogy 
tanulmányozzák az antimon, higany, mangán, 
króm, ólom, cink és néhány egyéb fémlelő
helyek települési törvényszerűségeit Bulgária, 
Magyarország, Románia, a  Szovjetunió és Cseh
szlovákia azon területein, am elyek ebbe a 
m etallogéniai övbe esnek. A szóbanforgó prob
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lém ával kapcsolatos m unkák eredm ényei alap
ján tudományosan megalapozott prognózistérké
peket fognak szerkeszteni az em líte tt fémek 
újabb lelőhelyeinek kutatása érdekében.

A bizottság bizonyos sikereket é rt e l olyan 
vonatkozásban is, hogy a  KGST-országok össze
hangolt akcióit készítse elő más nemzetközi 
szervezetekben.

Középtávon és az 1990-ig terjedő perspek
tivikus időszakban a bizottság a rra  összponto
sítja figeimét, hogy befejezze a  Komplex Prog
ram ban szereplő, em lített, fontosabb földtani 
problém ák kidolgozását, szigorúan betartva a 
m egállapított határidőket, és a rra  törekedve, 
hogy tevékenysége folyamatos, töretlen  legyen, 
és leküzdje az egyes problém ák kidolgozásában 
tapasztalható lassú m unkaütem et. M indenek
előtt tervbe vettük  egy „Intergeotechnika” elne
vezésű koordinációs központ szervezését, am i
nek célja a  KGST-tagországok erőfeszítéseinek 
összefogása az újabb, nagy hatékonyságú föld
tani kutatási technika létrehozásában. Foglal
kozunk továbbá egyéb bizottságbeli delegációk 
javaslataival is, am elyek újabb nemzetközi szer
vezetek, intézetek, laboratórium ok és kollektí
vák létrehozására vonatkoznak a  Komplex 
Program ban szereplő problém ák eredm ényesebb 
megoldása, valam int az újonnan felmerülő, a 
földtani együttm űködés elm élyítését célzó fel
adatok megoldása érdekében.

Fontos és bonyolult feladatok megoldása 
vár ránk az ásványvagyon-védelem  és az ás
ványi erőforrások ésszerű felhasználása terén, a 
KGST-országok közös környezetvédelm i intéz
kedéseinek keretei között.

A KGST földtani vonatkozású tevékenysé
gének ism ertetését összegezve, szabadjon meg
említenem, hogy a  KGST-tagországok a  legfon
tosabb ásványi nyersanyagok földtani készletei 
vonatkozásában alapvetően — hosszútávon is — 
ellátottnak tekinthetők. Tudjuk azonban azt, 
hogy a  nyersanyaglelőhelyek elhelyezkedése a 
KGST-országok terü letén  egyáltalán nem 
egyenletes. Leggazdagabb ásványvagyon tekin
tetében a Szovjetunió, de ez az ásványvagyon 
itt  is főleg az Uralon túl, Szibéria, Távol-Kelet 
és a távoli Észak messzeeső és nehezen hozzá
férhető körzeteiben található, ugyanakkor az 
ország európai részének iparilag fejlettebb kör
zeteiben deficites a kőolaj, földgáz, kokszolható 
kőszén és többféle színesfém érc-fajta. Jelentős 
költségbe kerül a nyersanyagnak a keleti te rü 
letekről való elszállítása, ill. ottani új kőolaj
term elő és bányaüzem ek építése. Ugyanezen 
helyzetből következően jelent nehézséget a  ke
let-európai KGST-országok szükségleteinek a 
fedezése ezekből a nyersanyagfajtákból.

Az energiahordozókban és az egyes ércfaj
tákban m utatkozó hiányok pótlása érdekében 
tervbe vettük, hogy az érdekelt KGST-tagor
szágok a  Szovjetunió területén  közös erőfeszí
téssel új vasérc-, nikkel-, azbeszt-, réz-, föld
gáz- és kőolajlelőhelyeket állítanak művelésbe, 
valam int az összes KGST-ország rem énybeli 
földtani tájegységein tovább fokozzák a h iány
cikket képező nyersanyagfajták felderítő- és

részletes kutatását, tudom ányosan kim unkált 
földtani prognózisok alapján.

A bizottság további tevékenységének meg
javításában bizonyos szerep háru l a Tanács Tit
kárságának Földtani Osztályára is. A KGST- 
országok a  Földtani Osztály m unkájának nagy 
jelentőséget tulajdonítva, magas fokon képzett 
szakem bereket küldtek  ki, hogy az osztály m un
kájában közrem űködjenek. 1972 óta az osztályon 
19 szakem ber dolgozik a  földtan és geofizika 
különböző ágazataiban, ezen belül a Bolgár 
Népköztársaságból 1 fő (geológus, színesfém- 
specialista), a  M agyar Népköztársaságból 2 fő 
(hidrogeológus, ill. geofizikus), az NDK-ból 2 
fő (bányászatilag term elt vegyipari nyersanyag
szakos geológus, ill. mérnökgeológus specialis
ta), a  Mongol Népköztársaságból 1 fő (gazdaság
földtani specialista), a  LNK-ból 2 fő (geofizikus, 
ill. kőszénföldtanos geológus), a RSzK-ból 2 fő 
(kőolajgeológus, ill. geofizikus), a Szovjetunió
ból 6 fő (osztályvezető, te rv - és koordinációs 
specialista, fúrásszakértő, fekete- és színesfém- 
szakos geológus, tengeri kőolaj földtanos geoló
gus és bányamérnök), a  CsSzSzK-ból 3 fő (fú
rásszakértő, geológus-közgazdász és geokémi- 
kus-technológus). Az osztály a tagországok ada
tai alapján előkészíti a bizottság és m unkaszer
vei ülései szám ára a  tárgyalási anyagokat, be
tö lti a bizottsági titkárság felelős funkcióit, to 
vábbá a bizottságnak és a  KGST-Titkárság ve
zetőinek rendelkezéseiből fakadó egyéb felada
tokat is ellát. 1967— 1972 között a földtani osz
tály  m unkatársai 28 áttekintő tanulm ányt készí
tettek. Ezek a tanulm ányok a KGST-országok 
földtani ismeretességi helyzetképét és a földtani 
kutatóm unkák eredm ényességének értékelését, 
összegezését adják, valam int foglalkoznak Ázsia, 
A frika és Latin-Am erika ásványi nyersanyag- 
készleteivel, továbbá éves bontásban ism ertetik 
a kapitalista  világ országainak ásványvagyon- 
helyzetét.

A  bizottság alapvető feladatai a további 
időszakban

1974—1975-ben és az azt követő években a  
bizottság előtt igen jelentős feladatok állnak, 
am elyek célja az együttm űködés további töké
letesítése és elm élyítése a KGST-tagországok 
szocialista gazdasági integrációjának fejlesztése 
terén; továbbá, hogy pontosan és m aradéktala
n u l végrehajtsák a Kölcsönös Gazdasági Segít
ség Tanácsa XXIII. (speciális)—XXVII. üléssza
kain hozott határozatokban foglaltakat; vala
m int azt, hogy megvalósítsák a  Komplex Prog
ram ban elő írt célkitűzéseket a  földtan területén.

Ennek érdekében a  bizottságnak a figyelm ét 
elsősorban a  Komplex Program ból adódó föld
tan i problém ák kidolgozására, valamint, a 
KGST-ülésszakok és a Tanács Végrehajtó Bizott
ság ülésein hozott megfelelő határozatok végre
hajtására  kell összpontosítania.

Ezek a problém ák az alábbiakban foglal
hatók össze:

— A KGST-tagországok népgazdaságának 
energiahordozók és egyéb ásványinyers-
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anyag-fajták  m egkutatott készleteivel 
való hosszútávú ellátása;

— a  nyersanyagkutató m unkák fokozása, 
különösen szénhidrogének és a  fonto
sabb színesfémek vonatkozásában;

— a tengeri terü letek  ásványvagyonának 
k im utatására és vizsgálatára irányuló 
kutatások;

— a kárpát—balkáni és kaukázusi terüle
tek  ásványi nyersanyagkincsének és 
m etallogeniájának átfogó vizsgálata;

—  a Mongol Népköztársaság terü letének  és 
ásványi nyersanyaglelőhelyeinek kom p
lex földtani-geofizikai vizsgálata;

—- az ásványi nyersanyagok prognosztikus 
készleteinek időszakonkénti értékelése a 
KGST-tagországok ötéves népgazdasági 
fejlesztési terveinek kidolgozásának 
alapjaiként;

— m űszaki-tudom ányos együttm űködás ás- 
Ványvagyon-védelmi és a  term észeti 
erőforrások ésszerű hasznosításával kap
csolatos kérdésekben, különös tek in te t
tel a term észetvédelem  földtani vonat
kozásaira ;

—  együttm űködés a földtani kutatásnak 
világszínvonalon lévő, korszerű geofizi
kai, bányászati kutató-fúróberendezé
sekkel és eszközökkel való ellátása érde
kében, a tengeri terü leteken  folytatandó 
kutatás céljára szolgáló berendezéseket 
és m űszereket is beleértve;

— az 1976— 1980 időszakra és hosszabb 
táv ra  szóló, gazdasági együttm űködés 
földtani problém áival kapcsolatos tervek 
koordinálása (ezzel kapcsolatban a vég
rehajtó  bizottság határozatainak meg
felelően nagyobb m értékben figyelembe 
kell venni azokat a problém ákat, am e
lyek a KGST-tagországok gazdasági 
fejlettségi színvonalának közelítésével 
és nivellálásával kapcsolatosan m erül
nek fel);

— javaslatok kidolgozása mongóliai nem 
zetközi földtani expedíció szervezésére 
vonatkozóan, az expedíció tevékenysé
gében való szükségszerű közreműködés
sel.

A KGST XXVI. és XXVII. ülésszakain, va
lam int a  végrehajtó bizottság ülésein hozott ha
tározatok alapján, m iszerint a  KGST-tagorszá
gok együttm űködésének tökéletesítése és a  
tanács szervek tevékenységének m egjavítása ál
landó figyelm et érdemel, a  bizottságra és a 
földtani osztályra hárul az alábbi fontosabb 
kérdések minőségi megoldásának biztosítása:

— a  Komplex Program ban foglalt célkitű
zéseknek a  m egállapított határidők szi
gorú betartásával való megvalósítása; a 
földtani együttm űködés továbbm élyí
tése érdekében k ife jte tt tevékenység 
folyam atosságának biztosítása és a prob
lém ák kidolgozásában tapasztalható 
vontatottság leküzdése;

•— a m unkaszervek tevékenységének to 
vábbi javítása, szerepüknek és az anya
gok, tanulm ányok idejében való és mi
nőségi elkészítéséért vállalt felelősségük

növelése;
— a  földtani osztály szerepének további 

bővítése a  tagországoknak nyújtandó 
információk, jelentések, helyzetképek, 
elemző tanulm ányok és egyéb anyagok 
elkészítésében;

— a meglévő együttm űködési form ák töké
letesítése és újabb, hatékonyabb formák 
m eghonosítása a  KGST-tagországok és 
a  földtani osztály javaslatai alapján. 
Többek között be kell fejezni az „Inter- 
geotechnika” elnevezésű koordinációs 
központ szervezésére vonatkozó javasla
tok előkészítését;

— a komplex, ill. rokon terü leteket érintő 
kérdések kidolgozására nagyobb figyel
m et kell fordítani. Ezeknek a  kérdések
nek az eredm ényes megoldása érdeké
ben a rra  kell törekedni, hogy a tagor
szágok bizottságbeli delegációi m aradék
ta lanu l összehangolják az érdekelt m i
nisztérium okkal és főhatóságokkal az 
egyes országokban tervbevett intézke
déseket, továbbá arra, hogy az em lített 
szervek képviselői is tagjai lehessenek a 
delegációknak, biztosítva azáltal az or
szág egységes állásfoglalását a kidolgo
zandó kérdésekben.

K ét év te lt el azóta, hogy elfogadtuk a 
KGST-tagországok szocialista gazdasági integ
rációjának fejlesztésére és az együttműködés 
további elm élyítésére és tökéletesítésére irá
nyuló Komplex Program ot. A KGST-tagorszá
gok geológusai m ár ez a la tt a  rövid időszak alatt 
is jelentősen em elték együttm űködésük színvo
nalát. 1973 óta a bizottság m unkájába aktívan 
bekapcsolódtak a  Kubai Köztársaság geológu
sai, akik érdekeltségüket nyilváníto tták  sok, 
jelenleg kidolgozás a la tt álló és hosszútávúra 
tervezett problém a megoldásában. Folyam atban 
van a meglévő együttm űködési form ák tökéle
tesítése és a  földtani együttm űködés elm élyíté
sével kapcsolatos újabb form ák kialakítása. A 
bizottság egész tevékenysége fellendülőben van, 
s az összes KGST-tagország szem pontjából leg
időszerűbb és legfontosabb kérdések megoldá
sára irányul. A földtani együttm űködéssel kap
csolatos m unkába számos magas szakképzettségű 
specialistát, a KGST valam ennyi tagországa 
vezető intézeteinek, laboratórium ainak és szer
vezeteinek kollektíváit vonták be, am i a  bizott
ság további egész tevékenységének jelentős ja 
vulását fogja elősegíteni.

A földtani tudom ányok széles körű és ered
ményes fejlesztése valam ennyi KGST-tagor- 
szágban; a kollektív erőfeszítésekkel m ár eddig 
k im utato tt törvényszerűségek az ásványi nyers
anyagok legfontosabb lelőhelyeinek elrendező
désében; a  népgazdaság szocialista tervgazdál
kodási rendszerének óriási előnyei; a  tudom á
nyos, ill. ipari ágazati m unkát végző geológusok 
jelentős száma — m ind-m ind biztosíték arra, 
hogy meggyőződéssel állapíthassuk meg: a kö
zeljövőben valam ennyi KGST-tagórszágban új 
nyersanyaglelőhelyeket fognak kim utatni és 
m egkutatni, am elyeket a  szocialista, ill. kommu
nista társadalom  felépítéséhez szükséges anya
gi-technikai bázis m egterem tése igényel.
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JSZSZK földtani szervezetének üdvözlete 
a KGST Földtani Állandó Bizottsága 

10 éves fennállása alkalmából
Írta: P. Pejovics

a JSzSzK Szövetségi Földtani Intézetének igazgatója

Jugoszlávia földtani szervei és geológus 
szakemberei nevében üdvözlöm a  KGST Föld
tan i Állandó Bizottságát jubileum a alkalmából.

Mi, földtani szakemberek, Jugoszláviában 
is különleges érdeklődéssel és figyelemmel kí
sérjük a  KGST Földtani Állandó Bizottságának 
m unkáját, m ert a  bizottság tevékenységének 
mind a földtani elm élet és gyakorlat fejlesztése 
szempontjából óriási jelentősége van.

A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztár
saság bonyolult és változatos földtani telepítése 
megköveteli földtani szervezeteinktől, szakem
bereinktől és tudósainktól, hogy állandó és 
aktív együttm űködésben legyenek más, első
sorban a velünk szomszédos országok intézm é
nyeivel és szakembereivel. Ezen a  téren  m ár 
pozitív eredm ényeink vannak. Azoknak a  fel
adatoknak a  jelentősége és bonyolultsága, 
amellyel geológusaink meg kell, hogy birkózza
nak (a nyersanyaglelőhelyek kutatásától, a víz 
és vízkutatáson és építésföldtani vizsgálatokon 
keresztül a geofizikai és egyéb kutatásokig)

szükségessé teszik a  széles körű együttm űkö
dést, valam int a kölcsönös tapasztalatcserét és 
az eredm ények kölcsönös ism ertetését annak ér
dekében, hogy a  döntések a  leggazdaságosabb 
és leghatékonyabb megoldásokat eredményez
zék.

A KGST Földtani Állandó Bizottsága az 
e lért eredm ények, a  földtani feladatok kidolgo
zásának minősége és módozatai alapján kétség
kívül az egyik legtekintélyesebb olyan szerv, 
am elytől a Jugoszláv Szocialista Szövetségi 
Köztársaság geológusai és földtani szervezetei 
a  legham arabb kaphatnak választ a problémáik
ra és részesülhetnek segítségben a közös érdek
lődésre szám ottartó kérdések megoldásában is.

Amellett, hogy elism erésünket fejezem ki 
mindazoknak, akik sokévi m unkájukkal nagy
ban hozzájárutak a  KGST Földtani Állandó 
Bizottságának tevékenységéhez, további újabb 
sikereket kívánunk a KGST Földtani Állandó 
Bizottsága tevékenységéhez a további évekre, 
évtizedekre is.
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Kitüntetés
A KGST Földtani Á llandó B izottság 10 éves évfordulója alkalm ával 

az alábbi m agyar szakem bereket jutalm azták

díszoklevéllel és emlékplakettel

DR. K E R TA I G YÖRG Y — a Központi Földtani H ivatal volt elnöke 
(post humus)

DR. FÜLÖP JÓZSEF — a Központi Földtani Hivatal elnöke,
a Földtani Állandó Korm ánybizottság elnöke

M ORVÁI G U SZTÁV — a Központi Földtani H ivatal elnökhelyettese,
a  Földtani Állandó Korm ánybizottság elnökhelyettese

DR. KO RDA JÓZSEF — a M agyar Állami Földtani Intézet igazgatója, 
a Földtani Állandó Korm ánybizottság tagja

DR. MÜLLER PÁL — a M agyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet
igazgatója, a  Földtani Állandó Korm ánybizottság tagja

DR. D A N K  VIKTO R — az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt 
vezérigazgató-helyettese, 
a  Földtani Állandó Korm ánybizottság tagja

LŰRINCZ JÁNO S — az Országos Földtani K utató és Fúró Vállalat igazgatója, 
a  Földtani Állandó Korm ánybizottság tagja

T A N D A R Y  ISTV Á N N E — a Központi Földtani H ivatal m unkatársa,
a Földtani Állandó Korm ánybizottság titkára

LUKÁCS JENŐ  

B A R Á T H  IST V Á N

— a Központi Földtani H ivatal főosztályvezetője

— a M agyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
osztályvezetője

DR. Z S IL Á K  G YÖ RG Y — Országos Vízügyi H ivatal Vízkészletgazdálkodási Központja 
osztályvezetője

VECZÁN JÓZSEF

díszoklevéllel
— az Országos Tervhivatal m unkatársa,

a  Földtani Állandó Korm ánybizottság tagja
DR. ÁD ÁM  O SZKÁR  

GÉLÉI GÁBOR  

BUDAI LÁSZLÓ

— a Központi Földtani H ivatal főosztályvezetője

— a Központi Földtani H ivatal osztályvezetője

—■ az Országos Vízkutató és Fúró V állalat igazgatója,
HONFI FERENC -— a  M agyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 

igazgató-helyettese

DR. HÁMOR GÉZA  

DR. PO SGAY K Á R O L Y
— a  M agyar Állami Földtani Intézet igazgató-helyettese

— a M agyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
főosztályvezetője

CSALAGO VITS IMRE — a M agyar Állami Földtani In tézet tudományos m unkatársa

SZAN TN E R FERENC 

VÁR H EG YI PÁL

—  a B auxitkutató V állalat főgeológusa

— a Mecseki Ércbánya V állalat fúrási terü leti főmérnöke

LAUTNER NÁNDOR — az Országos Vízügyi H ivatal Vízkészletgazdálkodási 
Központja osztályvezetője
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