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KGST konferencia a geofizikai térképszerkesztésről

A KGST Földtani Állandó Bizottsága IV. ülés
szakának határozata értelmében 1964. november 
16. és 21. között Budapesten munkabizottsági 
ülés tárgyalta a geofizikai térképek szerkeszté
sének korszerű módszereit. Az ülés különös fi
gyelmet szentelt a 200 000-es gravitációs és 
földmágneses térképek egységes szerkesztésé
nek a KGST államokban.

A konferencián számos fontos határozati 
javaslat született. A munkabizottság a Szovjet
uniót javasolta a 200 000-es gravitációs térké
pek szerkesztési instrukcióinak kidolgozására, 
a földmágneses instrukciók elkészítésével pe
dig Magyarországot kívánja megbízni.

Az 1.000.000-s térképek szerkesztésének 
főbb technikai alapelveit is Magyarország dol
gozza ki. Elvi álláspontot foglalt el a konferen
cia a geofizikai szinttérképek (szeizmikus, geo- 
elektromos) egységesítésének lehetőségével kap
csolatban is.

A konferencián bemutattuk a hazai 200 000- 
es gravitációs és földmágneses térképsorozat 
nyomtatásban nemrég megjelent első példá
nyait, a debreceni (L—34—IV) lap Bouguer- 
anomália és földmágneses függőleges térerősség 
anomália változatát. A szép kiállítású, jól szer
kesztett térképek megérdemelt sikert arattak.

A konferencia szívélyes, baráti légkörben 
zajlott le. A M. Áll. Földtani Intézet nagy se
gítséget nyújtott a Geofizikai Intézetnek a ren
dezésben. Jól szervezett társadalmi program 
és egy soproni tanulmányi kirándulás járult

hozzá ahhoz, hogy a delegátusok valóban jól 
érezzék magukat hazánkban. A MTA soproni 
Geofizikai Kutató Laboratóriumának munkatár
sai, dr. Tárczy—Hornoch Antal akadémikus ve
zetésével, nagy szakmai felkészültséggel és ma
gyaros vendégszeretettel fáradoztak, hogy a ta
nulmányi kirándulásról szakmailag és élmé
nyekben egyaránt kellemes emlékekkel térjenek 
haza a vendégek.

A konferencián előadások is elhangzottak. 
Bevezetésképpen dr. Fülöp József az ELGI 
igazgatója ismertette a magyar földtani tér
képszerkesztés helyzetét és tapasztalatait. Vá
zolta az 1958. évi varsói KGST konferencia óta 
hazánkban végzett térképszerkesztési munkákat. 
Rámutatott, hogy a 200 000-es geofizikai tér
képszerkesztés igénye szervesen nőtt ki a föld
tani térképszerkesztésből és ma már a geofizi
kai térképszerkesztés is megérett KGST egysé
gesítésre.

Dr. Haáz István, az ELGI Földmágneses 
Osztályának vezetője, a hazai gravitációs és 
földmágneses térképszerkesztés múltjáról és ta
pasztalatairól tartott előadást (társszerzője Szi
lárd József, az ELGI Gravitációs Osztályának 
vezetője).
Dr. Szénás György az ELGI Értelmező és Egyez
tető Osztályának vezetője a geofizikai szinttér
képek problémáiról beszélt.

Az utóbbi két előadást teljes terjedelmé
ben Közöljük.


