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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.

3



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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