
lég a peremi törések mozgásaival megy végbe. 
(E peremi törések mentén történik a legtöbb 
esetben a ciklusok elején az iniciális vulkáni 
működés is.)

E két pont általánosításából adódik a felté
telezett törvényszerűség (nem törvény!), hogy 
a tektogenetikailag egységes medencékben, ill. 
medencerészekben a transzgressziót bevezető 
üledékeknél aránylag égységes vastagságot, a 
transzgresszió tetőpontjában keletkezett üledé
keknél pedig az egyes törésvonalakkal határolt 
tektonikai pásztákban különböző vastagságokat 
észlelünk, ill. tételezhetünk fel. Ebből adódik 
az az ismert tény is, hogy transzgresszió kez
deti üledékei váltakozó fácieseket, de aránylag 
egységes vastagságot, míg a transzgresszió kul-

minációs üledékei egységesebb fáciest, de igen 
váltakozó üledékvastagságot mutatnak. Ez 
utóbbi az üledékképződésnek a belsőmedencei 
törések mozgásaival való egyidejűségére utal.

A kérdés, hogy ez a törvényszerűség csak az 
epikontinentális és peremi epikontinentális 
vagy a geoszinklinális területekre is érvényes, 
még további adatfeldolgozást kíván. Ügy szin
tén mindeddig nem eléggé ismeretes az üledék
gyűjtő területek differenciált mozgásának az 
oka, éppen a transzgressziók kulminációjának 
idején. Kérdés, hogy a medencebelső törések 
mozgásait az üledékek, ill. a fölöttük levő víz
tömeg súlya okozza-e, vagy pedig e jelenség 
mélyebb geomechanikai okokból történik — e 
medencék fejlődésének ciklusos mozgásaival 
kapcsolatban.
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A KGST ÉS A FÖLDTANI KUTATÁS 

írta: Benkő Ferenc

A KGST 15 éves fennállása alkalmából külö
nös időszerűsége van annak, hogy megvizsgál
juk, hogyan alakult ki és milyen eredmények
re vezetett a Tanács tagállamainak együttmű
ködése a földtan területén^ hogyan vettünk 
részt e munkában, s mennyiben járultak hozzá 
a közös erőfeszítések saját feladataink jobb 
megoldásában.

Tizenöt év a geológiában nem nagy idő, ta
lán még történelmi mértékben sem az. Ma 
azonban, amikor a fejlődés üteme hihetetlenül 
felgyorsult, ez a másfél évtized szinte történel
mi korszakot jelent; s újtípusú, gazdagon gyü
mölcsöző korszakot ígér a földtan terén is geo
lógusainknak, geofizikusainknak, kutatóinknak.

I.

A KGST-államok földtani együttműködése 
aránylag rövid múltra tekinthet vissza.

Először 1956 tavaszán gyűltek össze Varsó
ban a KGST-államok központi földtani szervei
nek és földtani intézetének képviselői, hogy 
megvitassák az 1:200.000-es földtani térképek 
szerkesztésének problémáit, és ennek alapján 
közös elvek szerint, egységes formában meg
kezdjék azok kiadását is. Ennek eredményeként 
elsőnek Lengyelország, majd Csehszlovákia, 
Bulgária, az elmúlt évben hazánk is megkezdte

az ország területe 1:200.000-es földtani térkép- 
sorozatának kiadását.

Ezek a térképek az ország felszínének föld
tani-kőzettani felépítése mellett az elfedett te
rületek földtani felépítését is tükrözik, speciá
lis hidrogeológiai-mérnökgeológiai, gazdaság- 
földtani-nyersanyagtérképeket is tartalmaznak, 
és így komoly segítséget nyújtanak a területi 
fejlesztési tervek elkészítéséhez, alapot adnak 
a nyersanyagperspektívák meghatározásához és 
azok kutatásának megtervezéséhez, a talajvi
szonyok, hidrogeológia és vízellátás, valamint a 
mérnökgeológia általános kérdéseinek vizsgá
latához stb., és — ami a legfontosabb — mind
ezekre a kérdésekre most már az összes euró
pai KGST-országok területén egységes alapon 
lehet feleletet adni.

Ez a munka ugyan még nem a KGST szer
vezetében indult meg, de további együttes, 
most már KGST tárgyalások, s kétoldalú egyez
tetések követték, s mintegy magja lett a nem
sokára kialakuló, formailag is hivatalos KGST 
együttműködésnek.

II.

A KGST keretében 1956 decemberében ke- 
rült sor Földtani Állandó Bizottság létrehozá
sára. Ügy látsztott, hogy ebben az időben már
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megértek a feltételek a földtani munkák egyez
tetésére és egységesítésére a KGST államok
ban. A Bizottság 1957—58-ban számos alapvető 
és fontos kérdéssel foglalkozott.

1. Az együttműködés az első időszakban — 
érthetően — elsősorban információs jellegű 
volt. Ahhoz, hogy a tényleges együttműködés 
során megoldandó legfontosabb feladatokat 
meg lehessen határozni, a fejlesztés fő irányait 
ki lehessen jelölni, a leghaladóbb kutatási mód
szereket és eszközöket meg lehessen választani, 
először szükséges megismerni az egyes orszá
gok földtani ismeretességériek helyzetét, a föld
tani kutatásban alkalmazott módszereket és 
kutatási eszközöket.

Ennek során a következő kérdéseket vizsgál
ták meg:
— az országok földtani térképezettségének 

helyzete,
— az országok vízföldtani (hidrogeológiai) fel- 

térképezettségének és ismeretességének 
helyzete; a hidrogeológiai kutatásban alkal
mazott legfontosabb módszerek;

— az országok geofizikai ismeretességének 
helyzete (ami a mélyföldtani viszonyok 
megismerése szempontjából elengedhetet
len); a geofizikai kutatásban alkalmazott 
műszerek és módszerek,

— a fúrási eszközök és felszerelések helyzete.
A magyar geofizikai kutatások nagy nemzet

közi elismerését tükrözi, hogy a geofizikai mun
kák összefogását hazánkra bízták a KGST ke
retein belül.

2. Megkezdtük a KGST-államok ásványi 
nyersanyagbázisának felmérését a legfontosabb 
nyersanyagok (szén, színesére és kőolaj-földgáz) 
vonatkozásában, egyidejűleg összesítve az 1957- 
60. évi kutatásokra vonatkozó elgondolásokat 
is.

3. A megvizsgált módszertani kérdések kö
zül legnagyobb jelentőségűek a szilárd ásványi 
nyersanyagok készletszámítási elveinek egysé
gesítésére irányuló munkák. Ezek voltak hi
vatva biztosítani, hogy a tagállamok egységes 
elvek szerint határozzák meg ásványi nyers
anyagkincseiket, s így azok földtani ismere
tesség alapján objektívon összehasonlíthatók 
és összesíthetők legyenek.

4. Foglalkozott a Bizottság a gyakorlati kér
désekkel csupán közvetett kapcsolatban levő 
tudományos problémákkal is, elsősorban a ré
tegtan köréből. Ezzel kívánta megteremteni a 
földtan elvontabb területén is a „közös nyelv” 
kialakításának alapjait a geológusok között. III.

III.

Az ásványi nyersanyagokkal kapcsolatos fel
adatok növekvő súlya, valamint a működés 
első szakaszaiban talán érthetően előforduló 
fedések miatt a földtani kérdések vizsgálata 
rövid időre a különböző ágazati bizottságok 
(szénipar, kőolaj- és földgázipar, vaskohászati,

színesfémkohászati, vegyipari) hatáskörébe ke
rült.

Hamarosan kiderült azonban, hogy a földtani 
kutatásnak vannak olyan — elsősorban mód
szertani és műszerfelszerelésbeli — kérdései, 
amelyek egyeztetését és koordinált fejlesztését 
egy-egy ágazati bizottság nem tudja ellátni — 
nem is lehet feladata — ; az ilyen problémákat 
csak a szakfeladatoktól függetlenül lehet ered
ményesen megoldani. E mellett a különböző 
ágazati bizottságokban folyó földtani munkák 
összehangolása is szükséges, mert azokban a 
földtani kérdésekkel különböző mélységben és 
szinten foglalkoztak.

Már 1960-ban felmerült annak szükséges
sége, hogy bizonyos földtani kérdéseket a 
KGST-államok együttesen vitassanak meg, s 
a tagállamok központi földtani szerveinek ve
zetői évente együttesen beszéljék meg a kö
zösen elvégzendő feladatokat.

A földtani együttműködés e második szaka
sza természetesen a megelőző Földtani Állandó 
Bizottság tervezett programjának végrehajtása 
volt. Hamarosan sor került azonban új prob
lémák megoldására is.

1. A megkezdett feladatok közül a szilárd 
ásványi nyersanyagkészletek típus-osztályozá
sának elfogadása volt az elsőnek megvizsgált, 
és egyik legnagyobb jelentőségű kérdés. Ezzel 
az összes KGST-államokban egységes elveket 
fogadtak el az ásványi nyersanyagkészletek 
meghatározására és gazdasági felosztásának 
alapjaira.

2. Az információs jellegű vizsgálatra elő
irányzott kérdések közül az országok mérnök- 
geológiai ismeretességének felmérését, s az ott 
alkalmazott kutatási módszerek összevetését a 
terminológia és vizsgálati módszerek egysége
sítése mellett végezték el.

3. Az együttműködés a továbbiakban már 
egyre inkább módszertani területre tolódott el: 
az egyes kutatási feladatok megoldására alkal
mazott módszerek összvetése lehetővé tette 
azok értékelését, közülük a leghatékonyabbak 
kiválasztását, a fejlődés irányainak meghatáro
zását, s az egyes konkrét kérdésekben közös 
módszertani elvek kialakítását.

Ilyen kérdések voltak:
— a nyersanyagelőfordulások bányatelepítésre 

való átadásához szükséges készletarányok 
meghatározása, azaz: milyen megkutatott- 
ságú készletarányok szükségesek ilyen eset
ben; ez a kérdés az optimális* kutatási rá
fordítás meghatározásához alapvető,

— nagyobb méretarányú földtani térképezés 
módszereinek és tartalmának egyeztetése 
és egységesítése,

— a még meg nem kutatott, de a földtani vi
szonyok alapján remélhető (prognosztikus) 
készletek meghatározási elveinek egysége
sítése,

— a földtani és geofizikai térképszerkesztés 
kérdései; a geofizikai kiértékelés problémái,

— a felszín alatt rejtve vagy elfedve elhelyez



kedő nyersanyagtelepek kutatási módsze
rei,

— a mély szerkezeti vizsgálati módszerek töké
letesítése,

— a földalatti vízkészletek számbavételi és 
nyilvántartási kérdéseinek egyeztetése és 
egységes alapra való helyezése,

— a kutató magfúrások módszereinek fejlesz
tése.

* Optimális az a kutatási mennyiség, amely 
a feladat megoldásához feltétlenül szükséges, 
de még nem feleslegesen sok.

Mindezek a munkák lényegében azt céloz
ták, hogy a KGST-államok földtani kutatói 
„egységes nyelven” beszéljenek, a különböző 
országokban végzett földtani munkák módsze
rükben és eredményükben objektív alapon 
összehasonlíthatók legyenek, s azokban a leg
fejlettebb módszereket lehessen alkalmazni.

4. Sor került egyes tudományos, bár a gya
korlati kérdésektől sem távoleső, elsősorban 
geofizikai kutatási problémák együttes tisztá
zására, mint a flis üledékek, s az ún. „néma” 
zónák vizsgálata.

5. Ennek az időszaknak egyik legnagyobb 
eredménye azonban az 1980-ig terjedő távlati 
tervek elkészítéséhez a földtani alapok lerakása 
volt:

a tagállamok földtani vizsgálatai egységes 
alapon felmérték és összesítőén értékelték az 
országok nyersanyagbázisát a legfontosabb ás
ványi nyersanyagokból (kőolaj-földgáz, szén, 
vasérc, mangánérc, kéz, ólom-cink, bauxit, ón, 
nikkel, kén, foszfor, kálisó stb.), megvizsgál
ták annak növelési lehetőségeit, s meghatároz
ták az ehhez szükséges földtani munkák hoz
závetőleges volumenét.

Bár ez a munka — mint első kísérlet — el
sősorban tájékoztató jellegű volt, s a továbbiak 
során állandó tökéletesítésre, kiegészítésre szo
rul, jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyoz
ni. Először volt mód arra, hogy a KGST-or- 
szágok vezetői egységes elvek szerint képet 
kapjanak a tagállamok ásványi nyersanyag- 
bázisáról, s így a legfontosabb anyagi alap ol
daláról tudják vizsgálni a fejlesztés lehetősé
geit.

A felmérés és értékelés megmutatta, hogy a 
KGST-államok összességükben kielégítő mér
tékben rendelkeznek ásványi nyersanyagokkal 
a népgazdaságok fokozott ütemű fejlesztésének 
megalapozására; még a fokozódó energiaszük
séglet ellenére is biztosítható a megfelelő 
nyersanyagbázis. Kedvező a helyzet a fekete
fémek, a legfontosabb színesfémek és nem ér
ces ásványi nyersanyagok vonatkozásában is.

Mivel azonban a nyersanyagok az egyes te
rületek földtani felépítésének különbözősége 
miatt nem egyenletesen oszlanak el, és az or
szágok földtani ismeretessége sem mindenütt 
megfelelő, kétségtelenül vannak helyenként 
bizonyos területi-megoszlási problémák, s nem 
lehet minden igényt az adott helyről kielégí
teni. Éppen ezért van szükség a kutatási mun

kák volumenének növelésére, a földtani mun
kák hatékonyságának fokozására és a KGST-n 
belüli további szoros együttműködésre.

IV.

A földtani munkák volumenének növekedé
sével rohamosan nőtt az együttesen megoldan
dó problémák köre. A távlati tervekből adódó 
földtani feladatok folyamatos megoldása érde
kében fokozatosan megértek a feltételei aniíak, 
hogy — megnövekedett feladatokkal és fele
lősséggel — 1963-ban sor kerüljön a Földtani 
Állandó Bizottság felállítására, a szoros és ha
tékony együttműködés rendszeres és szerve
zett formában való biztosítására.

A Földtani Állandó Bizottság működésének 
nagy jelentősége az új szakaszban eredményei 
mellett elsősorban feladataiban mérhető le, hi
szen megalakítása óta aránylag rövid idő telt 
el.

1. Az elkövetkezendő időszak legfontosabb 
feladatai közé tartozik az 1966—1970. évi föld
tani-kutatási tervek egyeztetése és koordiná
lása. Ezzel elsőízben valósul meg a KGST- 
államok összehangolt földtani munkája. Az 
egyeztetés lehetőséget ad arra, hogy az orszá
gok — saját erőforrásaik maximális kifejlesz
tése mellett — a legperspektívusabb, legna
gyobb hatékonysággal kutatható területeken 
végezzék munkájukat. A terv összeállítása so
rán nemcsak azt vizsgáljuk meg, hogy az egyes 
nyersanyagokból milyen mértékbeh kívánják 
növelni készleteiket, s erre milyen volumenű 
kutatásokat terveznek, hanem vizsgáljuk a ku
tatások hatékonyságának kérdéseit is, hiszen 
közös érdeke minden országnak, hogy nagy 
költséggel járó kutatásait a legnagyobb ered
ményességgel bíztató területeken végezze. Nagy 
figyelmet szentelünk a terv összeállítása során 
a kutatások műszaki eszközeinek fejlesztésére, 
a kutatási technika és technológia tökéletesí
tésére.

Különös fontossággal kell foglalkozni azok
kal a kérdésekkel, amelyek elsősorban több
oldalú együttműködés révén oldhatók meg.

2. Különös jelentőséget kapott a földtani 
munka Mongóliának a KGST-be való belépé
sével.

Közismert dolog, hogy számos — méghozzá, 
talán a legfontosabb — ásványi nyersanyag 
készleteinek a zöme Ázsiában helyezkedik el 
(wcdfram, ón, molibdén, csillám, azbeszt stb.), 
ezenkívül még több, mint 25-30 féle ásványi 
nyersanyag készletének több mint a harmada 
van itt.

Hatalmas ásványi nyersanyagkincsek isme
retesek a Szovjetunió ázsiai részén és Kínában, 
és ezek a nyersanyagprovinciák nem érnek 
véget az országhatároknál, hanem folytatódnak 
a két ország között. Mongóliában is. Mongólia 
hatalmas kiterjedésű területe azonban nagyon 
kevéssé van megkutatva: az ország harmadá
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ról még 1:1,000.000-os méretarányú földtani 
térkép sem áll rendelkezésre, ezért az ország 
ásványi nyersanyag-gazdagságát sem lehet még 
kellőképpen felmérni. 1:200.000-esnél nagyobb 
méretarányú térképezés pl. úgyszólván alig né
hány területen volt az országban.

A hatalmas, hazánknál tizenhétszerte na
gyobb területet elfoglaló Mongólia területén 
azonban alig egymillió ember él. Ez a szám 
maga is mutatja, hogy Mongólia jelenleg nincs 
abban a helyzetben, hogy maga tárja fel ás
ványi nyersanyagkincseit; ehhez eleve kevés 
a munkaerő, méginkább kevés a geológus-ku
tató szakkáder.

Az ország területe földtani megismerésének 
és az ásványi nyersanyag-lehetőségek feltárá
sának meggyorsítására az ország vezetői a 
KGST-államok segítségét kérték. Ennek ered
ményeképpen az elmúlt évben közös szakértő- 
bizottság — közte magyar kutatók is — vizs
gálta meg Mongólia területének földtani fel- 
tártságát, nyersanyagperspektíváit, s tett ja
vaslatokat az ott végzendő földtani térképezési 
és nyersanyagkutatási munkákra.

A kérdés alapos megvitatása után fogadott 
el a KGST Végrehajtó Bizottsága ez év áprili
sában olyan határozatot, hogy a különböző 
országok kölcsönös megállapodások alapján 
adjanak segítséget Mongólia területének föld
tani megismeréséhez, ásványi nyersanyagkin
csei feltárásának meggyorsításához.

Ennek alapján kerül sor a segítség konkrét 
formáinak és módjának tisztázása után együt
tes munkák megkezdésére.

Nem kell hangsúlyozni, milyen jelentősége 
i/an ennek a feladatnak mind Mongólia részére
— melynek fejlődését a remélhetően feltáran
dó ásványi nyersanyagkincsek jelentősen meg 
fogják gyorsítani —, mind pedig az érdekelt 
KGST-országok szempontjából, amelyek orszá
gukban hiányzó fontos nyersanyagokat tárhat
nak fel és termelhetnek ki esetleg később kö
zösen baráti országok területéről. Valódi pél
dája lesz ez földtani téren is a kölcsönös elő
nyökkel járó együttműködésnek.

3. A további együttműködés fontos területe
— a módszerek állandó tökéletesítése mellett
— a kutatási felszerelés (geofizikai műszerek, 
fúróberendezések és szerszámok, laboratóriumi 
felszerelések stb.) fejlesztési irányainak meg
határozása, az országok szükségletének felmé
rése, hogy ennek alapján a távlati tervidőszak
ban gondoskodni lehessen azok megfelelő fej
lesztéséről, gyártásának szakosításáról, s így 
biztosítani azt, hogy az országok megfelelő 
időben és mennyiségben el legyenek látva a 
K’GST-államokban gyártott korszerű színvona
lon álló műszerekkel és kutatási eszközökkel.

V.

A további együttműködés kereteit elsősor
ban a közös módszerek, legfejlettebb kutatási

eszközök kialakítása mellett — azok a felada
tok jelzik, amelyek a kutatások irányának 
megváltozása következeiében minden KGST- 
államban sürgetően jelentkeznek:

1. A kutatások nagyobb mélység felé való 
eltolódása szükségessé teszi a geofizikai és geo
kémiai módszerek fokozottabb alkalmazását, 
és célkitűzésként szabja meg az ásványi nyers
anyagok közvetlen kimutatására alkalmas ku
tatási módszerek kialakítását, hogy a költséges 
fúrási és bányászati feltárásokat a legproduk
tívabb, legnagyobb reményeket nyújtó terüle
tekre lehessen koncentrálni. Nem áll ezzel 
ellentmondásban az, hogy e feladatokkal pár
huzamosan természetesen nagy termelékeny
ségű és jelentős mélységkapacitású kutató-fúró
berendezésekre és megfelelő karotázsműsze- 
rekre is szükség van.

2. A geofizikai és geokémiai eszközök fej
lesztése mellett állandó és egyre fejlettebb 
módszerekkel megoldandó feladat az ásványi 
nyersanyagok prognosztikus lehetőségeinek fel
mérése. Ennek során különös jelentősége lesz 
az ősföldrajzi és metallogenetikai kutatások
nak, ÜL az e módszerek alkalmazására vonat
kozó tapasztalatok közös megvizsgálásának, és 
ennek alapján a legcélravezetőbb módszerek 
kialakításának.

3. A szénhidrogénektől kezdve a szénen, ér
ceken át a nem-érces nyersanyagokig és a 
vízig ezek kutatása, új készletek feltárása, va
lamint a legfontosabb nyersanyagok legfejlet
tebb kutatási módszereinek kidolgozása is a 
közeljövő fontos feladata.

4. Komoly feladataink vannak az ásványi 
nyersanyagkutatások gazdaságosságának és ha
tékonyságának vizsgálata terén is, mert ebben 
még korántsem alakultak ki egységes módsze
rek, sőt sokszor még irányelvek sem.

VI.

Az előzőkben történeti sorrendben foglalkoz 
tam a KGST-országok földtani együttműködé
sének kialakulásával és fejlődésével. Az együtt
működés három, formailag is eltérő szakasza 
tartalmi különbséget is jelent, melyek közt- 
szinte minőségi változások vannak.

A kezdeti időszak informatív jellegű szaka
szával szemben, melyben az országok elsősor
ban földtani ismeretességük, az alkalmazott 
kutatási módszerek helyzetéről tájékoztatták 
egymást, s jelöltek meg ennek alapján bizonyos 
teendőket, az együttműködés fejlettebb formáit 
tartalmazza a második időszak, amikor ural- 
kodóan a módszertani kérdések egyeztetése 
és egységesítése került napirendre. Ez a föld
tani kutatásban, ahol szinte minden esetben 
hiányos, mozaikszerű ismeretanyagból kell ál
talános képet kialakítani, különösen nagyjelen
tőségű, mert objektív ' alapon ad lehetőséget 
különböző területeken végzett munkák és azok 
eredményeinek reális összehasonlítására.
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Az együttműködés harmadik szakaszát a kö
zösen koordinált tervek kialakítása, a műszaki 
felszerelési bázis fejlesztésének összehangolása, 
a nyersanyagbázis és ennek közös fejlesztési 
irányainak kialakítása jelenti. Ez a munka most 
teljesedik ki fokozatosan; a legnehezebb, de 
legnagyobb fohtosságú feladatok sorozata, te
hát csak ezután kezdődik, Ennek telesítésében 
nem kis feladatok várnak a KGST-országok, 
"közte hazánk geológusaira, kutatóira is.

Egészen biztos, hogy azzal a baráti és elv
társi együttműködéssel, amely a KGST egész 
tevékenységét jellemzi, ezeket a feladatokat 
meg fogjuk oldani. Hazánk számára különösen 
azért nagyjelentőségű e kérdésekben a baráti 
együttműködés, mert országunk erőforrásai 
korlátozottak. Sem szakembereink száma, sem 
anyagi lehetőségeink nem engednék meg, hogy7

az összes kutatási módszereket és eszközöket 
magunk fejlessszük, márpedig eredményes és 
hatékony kutatás csak világszínvonalon álló 
eljárásokkal és eszközökkel képzelhető el. A 
KGST-ben való földtani együttműködés hozzá
segít. ahhoz, hogy közös erőfeszítéssel oldjuk 
meg legfontosabb problémáinkat, felhasználhas
suk mások tapasztalatait, csökkentsük és a 
minimumra korlátozzuk az elkerülhetetlen té
vedések miatti idő- és anyagi ráfordítást, 
egyszersmind azonban átadjuk saját tapaszta
latainkat más országok számára, s valósítsuk 
meg a földtani kutatások legfontosabb felada
tát: minél nagyobb hatékonysággal, a kutatási 
eszközök legésszerűbb felhasználásával, a leg
kisebb anyagi, idő- és munkaráfordítással biz
tosítsunk minél nagyobb mennyiségű ásványi 
nyersanyagot népgazdaságunknak s azon ke
resztül az egész szocialista tábor számára.

AZ ÖSSZEFOGLALÓ FÖLDTANI JELENTÉSEK KÉSZÍTÉSI MÓDJA CSEHSZLOVÁKIÁBAN

írta: dr. Jaskó Sándor és Barabás Antal

1963. év novemberében Csehszlovákiában ta
nulmányoztuk az összefoglaló földtani jelenté
sek készítésének módját a prágai és a zsolnai 
földtani kutató vállalatoknál (Geologicky Priz- 
kum), továbbá résztvettünk a prágai Ásvány
vagyon Bizottság (Komise Pro Klasifikaci Zá- 
sov) egyik ülésén. Főleg a külfejtésre alkalmas 
ásványi nyersanyag előfordulások (lignit, kao
lin, bentonit) jelentéseinek készítési problémáit 
vizsgáltuk.

Megállapítható volt, hogy a csehszlovák kol
légáink munkamódszerei, valamint az érvény
ben levő előírások javarészt azonosak a ma
gyarországiakkal. Terjedelmes feljegyzéseink
ből ezért csupán néhány olyan kiragadott rész
letet ismertetünk az alábbiakban, melyek el
térnek a nálunk kialakult gyakorlattól.

Kategorizálás
Csehszlovákiában a készletek kategóriákba 

sorolásánál kevésbé szigorúak. C-> kategóriá
ban a készletmennyiségben megengedett bi
zonytalanság ± 80 százalékot is elérhet. Ná
lunk a maximális hibahatár Ca kategóriánál 
60 százalék. Megfigyeltük, hogy a magas ka
tegóriába sorolásnál nem tekintik akadálynak 
a tektonikát. Bizonytalan lefutású, nagy elve- 
tési magasságú vetődések mentén B kategó
riába tartozó tömb kialakítása, a mi jelenlegi 
felfogásunk szerint, nem volna lehetséges. A 
kategóriák lazább értékelése következménye
ként viszont Csehszlovákiában csak az A+B+Ci 
készleteket veszik figyelembe bányatelepítés
hez. C2 kategóriájú készleteiket csupán bányá
szati tartaléknak tekintik.

A földtani jelentés és készletszámítás 
készítése

Az alábbiak megértéséhez tudnunk kell, hogy 
mind a prágai, mind a zsolnai Földtani Kutató 
Vállalat lényegesen nagyobb a mi kutató válla
latainknál,- így tehát a földtani szolgálatának 
létszáma is nagyobb, és ez jobban lehetővé te
szi a kamerális munkák munkafázisokra szét
bontott megszervezését.

A jelentések készítése a vállalat üzemveze
tőségén történik (úgy a prágai, mint a zsolnai 
vállalatnak négy-négy üzemvezetősége van), 
mindig annak a geológusnak részvételével, aki 
megelőzőleg a terepen irányította a szóbanforgó 
kutatófúrások lemélyítését. A kéziratban telje
sen elkészült jelentést, szövegrészt, táblázato
kat és rajzmellékleteket beküldi a vállalat köz
pontjában.

A központban külön ellenőrző csoport műkö
dik, geológusok és technikusok, akik a készlet
számítást számszakilag ellenőrzik, a grafikus 
anyagot összehasonlítják a szöveggel és a táblá
zatokkal. Nagyobb terjedelmű, fontosabb jelen
tés esetében a vállalat külső szakértőt is fel
kér a jelentés tartalmának érdemi ellenőrzé
sére. Ezután a vállalat saját hatáskörében le
tárgyalja a jelentést, és — ha szükséges — kö
telezi a szerzőt a kézirat átdolgozására, a hi
bák kijavítására. A kijavított kézirat ezután a 
központban székelő sokszorosító csoporthoz ke
rül, ahol a rajzok letisztázása, a fénymásolása, 
kifestése, a szöveg és táblázatok 6 példányban 
legépelése, összeolvasása és az egész anyag be
kötése megtörténik,
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