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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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