
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.
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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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Megjegyzendő, hogy az egészen nagyterjedel- 
mű készletszámításokat (több mint száz fúrás, 
több teleppel) újabban lyukkártyákon, gépi 
úton készítik. Ilyen módon napok alatt készül 
el az egyébként több hónapot igénybevevő szá
mítás. A prágai vállalat központjában megte
kintett elektronikus számolóberendezés csak 
mintegy 20%-ban dolgozik a geológiának, 80%- 
ban a vállalat műszaki és pénzügyi feladatait 
oldja meg, a programozó berendezések napi 
8 órás, a számológép napi 1 órás üzemeltetése 
mellett. A gép kapacitása tehát korántsincs tel
jesen kihasználva.

A földtani jelentések készítésének díjazása

Csehszlovákiában jóval több összefoglaló 
földtani jelentést készítenek, mint nálunk. 
Egyedül a prágai Földtani Kutató Vállalat 
1959 óta mostanáig évente átlag 60—70 jelen
tést nyújt be jóváhagyásra az Ásványvagyon 
Bizottsághoz. Ezzel szemben a mi Mecseki-, 
Dunántúli-, Északmagyarországi Kutató-Fúró 
Vállalatunk, valamint a Bauxtikutató Vállalat 
együttesen csak 65 jelentést készítettek 1955- 
től 1962. évig bezárólag. Évi átlagban tehát 1-1 
vállalatunk átlag mindössze csak két jelentést 
készített.

A Csehszlovákiában készülő jelentések igen 
nagy száma szükségessé teszi készítési költsé
güknek külön tételenkénti elszámolását. (Ná
lunk eddig nem fizettek a jelentések készíté
séért. Most történnek lépések az ármegállapí
tásra vonatkozóan, tekintettel arra, hogy az új 
beruházási kódex rendelkezései szükségessé 
teszik a készítendő földtani jelentések számá
nak megnövelését.)

Csehszlovákiában a kivitelező vállalat a je
lentés készítéséért a fúrások költségeinek át
lagban 5" o-át számították fel. 1964 január 1. óta 
megváltozott ez a díjazási rendszer. Ezután a

szöveg és táblázatok minden egyes oldaláért

120 korona térítés jár. Rajzmellékletekért any- 
nyit kell fizetni, ahány gépelt oldal nagyságú a 
rajz terjedelme.

Decimális jelzés

Minden földtani jelentés címlapján fel kell 
tüntetni a kivitelezett kutatás számát is. Ez a 
szám 8 jegyű, melyből az első két szá m je g y  
jelzi a kutatás ágát (bányaföldtani, hidrogeoló
giai, talajmechanikai stb.), a következő szám
jegy a kivitelező vállalat jele, a további kettő 
a kutatott ásványi nyersanyag fajtáját és vé
gül a három utolsó számjegy azt mutatja, hogy 
ebből a nyersanyagból hányadik jelentés ké
szült.

Az Ásványvagyon Bizottság

Az Ásványvagyon Bizottság Titkársága a Fő- 
igazgatóságtól független szerv, bár a bizottság 
elnöke és titkárai létszámilag oda tartoznak. 
Az Ásványvagyon Bizottság titkárai azonban 
csak a bizottság ügyeivel foglalkoznak. A fő- 
igazgatóságon belül — ezen kívül — külön 
készletszámítási osztály van rendszeresítve.. Ez 
utóbbi osztály készíti az országos ásványva
gyon mérleget, valamint az ásványvagyonnal 
kapcsolatos országos érvényű utasításokat.

Az Ásványvagyon Bizottsághoz jóval több 
jelentés fut be, mint nálunk. Egy-egy ülésen 
négy-öt jelentést is letárgyalnak. A tárgyalás
ra kerülő nagytömegű anyag miatt a titkárság 
csak adminisztrál (beérkező jelentések iktatása, 
bírálóknak kiküldése stb.), illetve a jegyző
könyveket készíti, hivatalos bírálatokat nem 
ír. így a tárgyalásokon a külső szakértők 
véleményének külön súlya van. Az egyes je
lentéseknek általában 2-3, ritkán 4-5 fő szak
értő véleményezi írásban. Ha a bizottság nem 
ért egyet a bíráló kifejtett álláspontjával, el
utasítják a bírálatot és a • honoráriumot csök
kentik.

CSEHSZLOVÁKIAI TANULMÁNYÜT AZ OSTRAVAI SZÉNKUTATÁS MÓDSZEREINEK
MEGISMERÉSÉRE

írta: Csalagovits Imre és dr. Sipos Zoltán

A Műszaki Tudományos Együttműködés 
programja keretében 1963-ban dr. Siposs Zol
tán és Csalagovits Imre tanulmányozta az ost- 
ravai „Uhelny Pruzkum narodni podnik” (Szén
kutató Nemzeti Vállalat) földtani kutatásának 
módszerét és eredményeit.

I. Ostrava környékének földtani felépítése

A tanulmányozott terület, az Ostrava—Kar- 
vin-i kőszénkifejlődések vidéke, a felső-szilé

ziai karbon kőszénmedence D-i, Csehszlová
kia területére eső részét foglalja magában, és 
mint ilyen tagja az angliai Devonshiretől a 
szóvjetunióbeli Donyec-medencéig kisebb-na- 
gyobb megszakításokkal nyomozható kőszenet 
tartalmazó vonulatnak. A sziléziai felső-kar- 
bonösszlet átmentett képvisel a nyugat-európai 
és kelet-európai (donyeci) kifejlődés között.

A Csehszlovákia területén levő sziléziai szén
mező „ostravai” és „karvini” medencékre 
ri-emeletbe sorolt kőszéntelepes, paralikus jel
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