
10 ÉVES  

a KGST Földtani 

Állandó Bizottsága

A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa XVIII. ülésszakán hozott határozat 
alapján, 1963. októberében hozták létre a KGST Földtani Állandó Bizottságot, Ulan- 
Bator-i székhellyel. 1973. október 16— 23. között Bukarestben a  Földtani Állandó 
Bizottság 25. ülésén ünnepeltük a Bizottság fennállásának 10 éves évfordulóját. A 
jubileum  alkalmából a  bizottság elnöke, a tagországok delegációinak vezetői, vala
m int a  KGST Titkárság Földtani Osztályának vezetője beszámoltak a  10 éves m unka 
eredm ényeiről és a további feladatokról. Az egyes delegációkban aktívan tevékeny
kedő szakem bereket eredm ényes m unkájuk elism eréseként em lékplakettel és dísz
oklevéllel jutalm azták.

A beszámolók és a  hozzászólások kiem elték, hogy az elm últ 10 esztendőben a 
KGST-országok a  széles körű, sok oldalú gazdasági és műszaki-tudományos együtt
működés eredm ényeképpen jelentős sikereket értek  e l országaik területének föld
tani megismerésében, a gyakorlati célú földtani kutatások hatékonyságának növe
lésében, nyersanyagbázisuk kiszélesítésében és megszilárdításában, és ezzel jelentős 
m értékben hozzájárult népgazdasági terveik teljesítéséhez. A bizottság nagy jelentő
séget tu lajdoníto tt a  földtani kutatási tervek  koordinálásának és a gazdasági együtt
működési problém ák megoldásának, valam int a  földtan terü letén  folyó legfontosabb 
tudományos és m űszaki kutatások koordinálásának.

A Tanács Végrehajtóbizottsága XII. ülésén jóváhagyott, a Bizottság által készí
te tt javaslatoknak megfelelően Bulgária, Lengyelország, Magyarország, az NDK, 
Csehszlovákia és különösen a  Szovjetunió kétoldalú megállapodások keretében m ű
szaki segítséget nyú jt a Mongol Népköztársaságnak terü lete  földtani megismerésében, 
am elynek eredm ényeképpen m ár eddig is számos újabb ásványi nyersanyag lelőhe
lyet tártak  fel. Folyam atban van egy nemzetközi földtani expedíció létrehozása is a 
Mongóliában tervbevett nyersanyagkutatási feladatok megoldására.

Az utóbbi években a bizottság fő figyelm ét a  KGST XXIII. (speciális)—XXVII. 
ülésszakain hozott határozatok végrehajtására és a KGST-országok együttműködésé
nek további elm élyítését és tökéletesítését, valam int a szocialista gazdasági integrá
ció célkitűzéseit elősegítő Komplex Program  realizálására összpontosította. Az ezzel 
kapcsolatos tevékenység fő célja az, hogy hosszú távon biztosítsuk a  tagországok 
népgazdasági igényeit a legfontosabb nyersanyagfajtákból.

A Földtani K utatás jelenlegi száma a KGST Földtani Állandó Bizottság jubile
umi ülésszakán elhangzott delegációvezetői előadások felhasználásával készült.
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10 лет Постоянной Комиссии Совета Экономической 
Взаимопомощи по геологии

На основании решения, принятого на XVIII сес
сии Совета Экономической Взаимопомощи, в ок
тябре 1963 г. была создана Постоянная Комиссия 
СЭВ по геологии с местом нахождения г. Улан- 
Батор. С 16 по 23 октября 1973 г. в Бухаресте на 
25-ом заседании Постоянной Комиссии СЭВ по 
геологии отмечалось десятилетие со дня её обра
зования. По случаю юбилея председатель Комис
сии, главы делегаций стран-членов, а также заве
дующий Отделом геологии Секретариата СЭВ-а 
отсчитались о результатах десятилетной работы 
и о дальнейших задачах. Специалисты отдельных 
делегаций, активно участвующие в работе Комис
сии за достигнутые результаты были награждены 
юбилейными медалями и почётными грамотами.

В докладе и выступлениях отмечено, что за 
истекшее десятилетие в результате развития ши
рокого многостороннего экономического и научно- 
технического сотрудничества страны-члены СЭВ 
добились значительных успехов в геологическом 
изучении своих территорий, повышении эффектив
ности поисковых и разведочных работ, расширении 
и укреплении минерально-сырьевых баз, что в из
вестной степени способствовало успешному вы
полнению их народнохозяйственных планов. Ко
миссия большое внимание уделяла координации 
планов геологоразведочных работ и разработке 
ряда проблем экономического сотрудничества, а 
также координации важнейших научных и техни
ческих исследований в области геологии.

В соответствии с предложениями Комиссии, 
одобренными Исполнительным Комитетом Со
вета (двенадцатое заседание), НРБ, ВНР, ГДР, 
ПНР, ЧССР и особенно СССР по двусторонним 
соглашениям, оказывают МНР техническую по
мощь в проведении геологических исследований 
её территории, в результате чего повышена гео
логическая изученность территории МНР и выяв
лены новые месторождения полезных ископаемых. 
Кроме того, подготавливаются предложения о 
создании международной геологической экспеди
ции по поискам и разведке месторождений по
лезных ископаемых на территории МНР. В по
следние годы главное внимание Комиссии сосре
доточено на выполнении постановлений XXIII 
(специальной) — XXVII сессий СЭВ и на реали
зации соответствующих мероприятий Комплекс
ной программы дальнейшего углубления и совер
шенствования сотрудничества и развития социа
листической экономической интеграции стран- 
членов СЭВ, основным из которых является обес
печение потребностей народного хозяйства стран 
в важнейших видах минерального сырья.

Настоящий номер журнала «Геологическая раз
ведка» был составлен с использованием докладов 
и выступлений глав делегаций, прозвучавших на 
юбилейном заседании Постоянной Комиссии СЭВ 
по геологии.
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