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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.

41


