
A Földtani kutatásban megjelent cikkek jegyzéke (1964-1974)
összeállíto tta : Horn János

1964 ÉV
1. szám

Szádeczky— Kardoss E.: A geokémiai érckutatás 
alapelvei
Benkő Ferenc: A prognosztikus készletek m eg
határozása
Strohm ayer Jenőné— Lukács Jenő: A  mentések 
műszaki és gazdasági elemzése 
Rádai Miklós: A  földtani kutató-fúró  vállalatok 
utókalkuláció j áról
Mészáros M ihály: A z  országos ásvány vagyon
mérleg készítésének kérdései

2—3. szám
Dr. Körössy László: Kőolaj- és földgázkutatás 
m ódszertani kérdései
Dr. Mészáros M ihály—dr. Zilahi Sebess L.: A  
számítógépek alkalm azási lehetőségei a földtani 
m unkák során
Dr. Jaskó Sándor: A  nyugatvasm egyei barnakő
szénterület
Molnár József: A nyugatm agyarországi lign itte
lepek kialakulásának szerkezeti összefüggései 
Senes Ján: A  S turovo—Dorog—tokodi alsó oli- 
gocén problém ái
Senes Ján: A z  üledékképződéssel egyidejű ké
regmozgások időbeli helyzete a szedimentációs 
ciklusokban
Benkő Ferenc: A  KGST és a földtani kutatás 
Dr. Jaskó Sándor— Barabás Antal: A z  összefog
laló földtani jelentések készítési m ódja Cseh
szlovákiában
Csalagovits Im re— dr. Siposs Zoltán: Csehszlová
kiai tanulm ányút az osztravai szénkutatás m ód
szereinek m egism erésére
Rásonyi László: K orea földtani viszonyai, ás
ványkincsei
Rásonyi László: Földtani ku ta tás tárgykörével 
kapcsolatos külföldi folyóiratcikkek és könyvek

Dr. Kertai György: Beköszöntő 
Horn János—dr. Zsilák György: A  KGST Föld
tani Á llandó Bizottság ülései 
Dr. Molnár József: A z  1964. évi táv lati földtani 
kutatások eredm ényei és célkitűzések az 1965. 
évre
Dr. Radócz Gyula: Pannóniái hem atitlencsék a 
felsőbódvai medencéből
Dr. Szentirm ai I.: A nagybátonyi barnakőszén
terü let bányaföldtani viszonyai 
M ikó Lajos—Vecsernyés György: A somogyszobi 
mocsárvasérc
Dr. Böcker Tivadar: K arszthidrológiai vizsgá
latok a nyersanyagkutatás során 
Dr. V arjú Gyula: Földtani kutatások gazdasági 
értékelése, és az ezzel kapcsolatos feladatok 
Lőrincz János—Zsigmond Gábor: G ázkutak ce- 
mentezésének néhány problém ája 
Dr. A lfö ld i László: Mongol Népköztársaság 
Rásonyi László: Törökországi utazás

2 . szám
Dr. Landesz István: TJj szén terü let a Gerecse 
DK-i előterében
Csilling László: A  bükkbárány—emődi pannóniai 
barnakőszénterület
Láng Józse f: A  balinkai nagy vízbetörés, és el- 
zárási lehetőségei
Barabás Antal: Földtani megfigyelések a föld
alatti vasút által fe ltárt szarm ata rétegekben 
Dr. Karácsonyi Sándor— Varga M árton: M érnök- 
geológiai problém ák az építésügy terén 
Kieb Béla—dr. Török Endre—dr. Zsilák György 
László: Településtervezések építésföldtani előké
szítése

Bíró Béla: Készletszámítások m egbízhatóságának 
vizsgálata a bauxitbányászatban, a k im erült len
csék alapján
Dr. Szilvágyi Imre: Szerves üledékek fizikai tu 
lajdonságai
Dr. Nagy Elemér: A  földtani anyagvizsgálat 
szervezeti helyzete
M ituch E.— Pozsgay Károly: Hazai szeizmikus 
kéregkutatás fejlődése és eddigi eredményei 
Dr. Baklay Bálint: A  Guineái Köztársaság föld
tanának  alapvonalai

3. szám
Kertai György: A geofizika szerepe a kőolaj- és 
földgázkutatásban
Fülöp József: A z  ország átfogó geofizikai vizs
gálata
Pozsgay K.— Rádler B.: Felszíni geofizika 
M árhoffer J.—Sebestyén K.: M élyfúrási geofizika 
Barta György: Elm életi geofizika 
Baranyi I.— Elek I.: D élkeletdunántúli geológiai 
kutató  fúrások geofizikai param éter vizsgálata 
Facsinay L.— Tolmár Gy.:— Varga I.: Déltiszántúl 
geológiai-geofizikai elemzése
Scheffer V ik to r : A földi hőáram  felszíni érték 
eloszlása Európában

4. szám
Dr. Dank V iktor: A  délalföldi szénhidrogénkuta
tások legújabb eredményei
Dr. Cseh N ém eth József: A z  ú rkuti m angánérc
terü let mai földtani értékelése 
Oswald György—Fábiáncsics László: M etaantra- 
citos palaelőfordulás a szendrődi W inter-táró 2. 
számú fúrásban
Dr. Böcker Tivadar: dr. Zsilák György: K ülfej
tések vízföldtani és mérnökgeológiai kutatása 
Dr. Boldizsár Tibor: Földi hőáram  Szentendrén 
R em ényi Péter—Varga M árton: Hazai építési 
ta lajtérképek
Dr. Karácsonyi Sándor: Korszerű kútfúrás főbb 
problém ái
Dr. A lliquander Ödön: A  m élyfúrás tökéletese
désének jelentősége a szénhidrogén-kutatásban 
és -term elésben
Jósa Ernő—Mozsolits Tibor: Rövid ism ertetés a 
Mongol Népköztársaság geofizikai m egkutatott- 
ságáról
M erendiák Károly—Sinóros Szabó Lóránd: A  
Fenyőfő 4368. sz. fúróponton végzett gyém ánt- 
koronafúrási kísérlet

1.
1966"'ÉV

szám
Varga Gyula: Dr. Vidacs A ladár em lékeztető 
Dr. Jaskó Sándor: A  középdunai pliocén m eden
ce lignittelepeinek térbeli elterjedése és réteg- 
tani szintézise
Dr. Juhász András: A keletborsodi helvéti b ar
nakőszéntelepek m inőségének vizsgálata 
Vecsernyés György: A  csehországi B arrandium  
ordoviciumi vasérctelepei
Dr. Somos László: Kismélységű szénbányászát 
földtani lehetőségei a Mecsek-hegységben 
Jósa Ernő: A pilism aróti öblözet mérnökgeofizi
kai vizsgálata
Dr. Böcker Tivadar: A  bányászat hatása M átra-
szentim re vízellátottságára
Hoznék István: Béléscsőrakatok ültetése
Csillag Pál: Vizsgálatok a fúrási sűrűség szük
séges és gazdaságos m értékének m eghatározására 
Dr. Varjú Gyula: A  földtani ku ta tás produktivi
tása, ren tab ilitása és hatékonysága 
Dr. Vadász Elemér: Földtani emlékek, hasznos 
tanulságok
Dr. Barnabás Kálmán: Az indiai bauxit
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Dr. Fülöp József: А XXII. Nemzetközi Földtani 
Kongresszusról
Rásonyi László: A  nemzetközi föld tani szerve
zetek és ezekben való részvételünk

2 . szám
Dr. Dank V iktor:  Kőolaj- és földgázkutatásunk 
1965. évi eredm ényei és 1966. évi tervei 
Bohn Péter: Az 1965. évi táv lati föld tani kutatás 
eredményei
Láng József: Északbakonyi Dudar, Bakonyszent- 
király  közötti terü letek  barnakőszén-előfordulás 
lehetőségének vizsgálata
Mátyás Ernő: A  Mád környéki felsőszarm ata 
vulkáni utóműködés
Dr. Ungár Tibor: A datok Szeged talajviszonyai
nak ism eretéhez
M árföldi Gábor: Indukciós vezetőképességszel
vény ező eljárás és berendezés 
Nagy Aurél: M élyfúró berendezéseink távlati 
fejlesztési helyzete
Pátsch Ferenc: Középnehéz fúróberendezések
szállítási és szerelési lehetőségei hazai szemmel 
Falu János: M érnökgeológiai-építésföldtani „szol
gálat” az Építésügyi M inisztérium  terü letén

3. szám,
Vecsernyés György: A  fehérvárcsurgói felső
pannon kvarc-hom okösszlet k ialakulása és ős
földrajzi jelentősége
Verm es János: Vízföldtani és hidrogeológiai vizs
gálatok a fehérvárcsurgói üveghom ok-előfordulás 
terü letén
Dr. Juhász András: Szerkezeti m egfigyelések a 
keletborsodi barnakőszén-m edence ü ledéksorá
ban
Bodrogi Ilona: Szénkőzettani vizsgálatok a
Zsám bék 1. sz. fúrásból
Dr. Szabadváry László: A  Vértes-hegység pere
m én (Mány—Zsám bék környékén) végzett geo- 
elektromos ku ta tás tapasztalatai 
Dr. Varjú Gyula: R átkai trasszelőfordulás föld
tani viszonyai
Deák István—dr. Karácsonyi Sándor: N yers
anyagkutatás a tervezett baranyai Cem ent- és 
Mészműhöz
Dr. V itális György: Cem entipari nyersanyagok 
földtani ku ta tásának  kérdései 
Hegyi Istvánná: Cem entipari nyersanyagok m in
tavétele és laboratórium i v izsgálatának előké
szítése
Dr. Takács Tibor: A  cem entipari nyersanyagku
ta tás minőségi követelm ényei 
Suba Sándor: Űj izotópos vizsgálat 
Barabás Antal: A  földtani ku ta tás fogalm ának 
és fázisainak kérdései
Dr. Balkay Bálint: K enya földtani viszonyai, ás
ványi nyersanyagai, bányászata

4. szám
Dr. Barnabás Kálmán: B auxitkutatásaink ered
ményei és további feladatai
Kéri János: A  m átraverebélyi ku ta tás eredm é
nyei
D r. Pőcze László: R itkaföldfém ek és felhaszná
lásuk a korszerű iparban
Dr. Szilvágy Imre: K ísérletek agyagok Teológiai 
tulajdonságainak jellem zésére 
Jósa Ernő— Mozsolits Tibor: A  m érnökgeofizika 
alkalm azása az árvízvédelem nél 
K un Béla: A  m átrai ércelőfordulások fontosabb 
jellemzői m eghatározásának m ódszere és pon
tossága
Horn János— K un Béla: Egy nagym élységű szí
nesfém -érckutatás gazdaságossági vizsgálatának 
problém ái
Szabó Elemér: Bauxitkészletek elektronikus
módszerű szám ítása
Várhegyi Pál: Fúrólyukirányítási módszerek
üzemi alkalm azása
Rásonyi László: Látogatás a Párizsi B. R. G. M. 
h ivatalában

Különszám
Dr. Dank V ik tor—dr. Bán Á kos: A z  algyői kő
olaj- és földgázelőfordulás földtani viszonyai és 
term eltetésének elvei

H ernyák Gábor: K rém pát és hem atit a ruda-
bányai szeizi képződm ényekben
Nagy Géza—dr. Szabó Nándor: Az Esztergom—
Lencsehegy-i eocén barnakőszénkutatás
Bíró Béla:: A  halim bai és nyirádi bauxitelőfor-
dulások karsztos fekvője
Fekete György: Szerkezetföldtani vizsgálatok az
iszkaszentgyörgyi bauxitbányákban
Dr. Járay Jenő—dr. Bidló Gábor: Összefüggés a
ta lajfizikai és a talaj ásványi összetétele között
A ujeszky  Géza: A  kacsi és selyi karsztforrások
vízhozam -változásai
Dr. Karácsonyi Sándor—dr. Scheuer Gyula— 
Verm es János: A  Paksi téglagyár nyersanyagá
nak kőzetfizikai jellemzői
Dr. Sebestyén Károly— M orvái László: Hasadék- 
vizsgálatok mészköves fúrólyukszakaszokon 
Bállá Imre: Fúrólyukak term észetes elferdülése 
és néhány ebből eredő problém a 
Nagy Aurél: Az R—200 fúróberendezés 
Rásonyi László: Tanzánia geológiája, ásvány- 
vagyona
Dr. h. c. Vadász Elemér: Földtani kutatóm unka 
A usztráliában

2 . szám
Dr. Jaskó Sándor: A  geomorfológiai megfigyelé
sek szerepe a m ongóliai átnézetes földtani té r
képezésnél
Kovács Gábor: Az ebesi m élyfúrások földtani 
eredm ényei
M átyás Ernő: A  Szerencs—Feketehegyi „fehér 

'k á litu fa” a toka j-hegy ségi ásványbányászati 
nyersanyagkutatások újabb földtani eredményei 
tükrében
Dr. Böcker Tivadar: A  karsztvízkutatás fejlesz
tésének iránya
Orosz Elemér: A  kréta, albai korú mészkőben 
tá ro lt ú jabb  karsztvízszintjének eredm ényes 
süllyesztése Balinka-aknaüzem ben 
Dr. Barnabás Kálmán: A  gazdaságos fúrásháló
zat vizsgálata a bauxitku ta tásnál 
Barabás Antal:  Elm életi és nulla vastagság
értékek  használata a készletszám ításban 
Domonkos M iklósné: Vizuális lyukkártyák alkal
m azása geokémiai adatok ny ilván tartására 
Verő László—V. Bándi Emese: Radiális szondá
zások alkalm azása nagymélységű geoelektromos 
ku ta tásban
Dr. A lliquander Ödön: A  „Mohole”, a  földkéreg 
á tfú rásának  terve
Dr. Bódogh Endre: Rövid ism ertetés M agellánesz 
chilei megyéről és annak geológiájáról

3. szám
Dr. V arjú  Gyula: Az ásványi nyersanyagelőfor
dulások új rendszerű, a határköltségek alap ján  
történő m űrevaló készleteinek m eghatározása 
tárgyában  rendezett ankét és azt megelőző m un
kák
Dr. Tóth M iklós: Az ásványi nyersanyagkészletek 
m űrevalósága m egítélésének néhány elvi kérdése 
Dr. Faller Gusztáv: A  m űrevalóság megítélésével 
kapcsolatos gyakorlat néhány problém ája 
Pruzsina János: A szénelőfordulásokat jellemző 
term észeti param éterek  m űrevalósági ha tá ré rté 
keinek m eghatározása
Dr. Somos László: K ülfejtésre tervezett lignit
készletek m űrevalósági feltételei 
Csilling László: K ülfejtéses lignitkészlet m űre- 
valóságának m eghatározása fajlagos hőm ennyi
ség alap ján
Веке Imre: L ignitkülfejtések készleteinek a fe j
tési szeletek param éterein  alapuló szám bavétele 
és m űrevalósági feltételei
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4. $zám
Dr. Lévárdi Ferenc: Megemlékezés a Nagy Ok
tóberi Szocialista Forradalom  50. évfordulójáról 
Dr. Juhász András: Vegyes és szerves (szénkőze
tek) eredésű üledékes kőzetek nevezéktanának 
kérdései
Falu János—dr. Scheuer G yula— Karácsonyi Sán
dor: A tervezett győri házgyár építőipari kavics
feltárásának  tapasztalatai
V enkovits István: Ebszőnybánya 1966. VI. 4-i 
vízbetörésének hidrogeológiai le írása ■
Dr. Ungár Tibor: Talajfizikai jellemzők statisz
tikai feldolgozása
Lányi János: Az elnyelési együtthatók kiszám í
tására vonatkozó vizsgálatok néhány eredm énye 
Egerer Frigyes— Hursán László—Rozslay István: 
A m élyfúrások term oanom áliai és term ogradiens 
szelvényezésének hazai eredm ényei 
Bárdossy György: Görögország bauxittelepei

Bjambaa Zsam bün— Eeburn Csim idijn: Magyar 
és mongol geológusok testvéri együttm űködése 
Dr. Jaskó Sándor: Ü jabb adatok Kelet-M ongólia 
k réta  földtörténetéhez
Hajdúné, Molnár Katalin: G ranulom etriai és 
m ikrom ineralógiai vizsgálatok pannon korú kép
ződm ényekben a M átra és a Bükk aljáról 
Dr. M éhes Kálm án: Az u rán  és a szerves anyag 
geokémiai kapcsolata
Széles Lajos: A z  Oroszlányi Szénbányák V állalat 
kutatófúrási tevékenysége 1957—68 közötti idő
szakban
Dr. Bidló G.— Kieb B.—dr. Török E.—dr. Zsilák  
Gy.: Keszthely város hidrogeológiai viszonyai 
Mozsolits Tibor: Az ország te rü le tén  végzett geo
fizikai m érések jelentéseinek jegyzéke 
Bárdossy György: Törökország bauxittelepei

2. szám
M átyás Ernő: Nem bauxitos A l-nyersanyagok 
Dr. Barnabás Kálm án: A  nyirádi bauxitterü le t 
további kuta tásának  várható  eredményessége 
Dr. Vámos Rezső: Limnológiai adatok az üledé
kes m angánérc genetikájához 
K lespitz János: Adatok Jókai bánya hidrogeoló- 
giájához
Dr. Pőcze László: E lektronikus fémek 
Dr. Karácsonyi Sándor—Lackovics József: M ér
nökgeofizikai eredm ények a kavicskutatásban 
Virágh Károly: Beszámoló Pécs és Baranya fe j
lesztésének gazdaságföldtani ankétja  előkészí
tésére alakíto tt m unkabizottság tevékenységéről 
Dr. Fejér Leontin: G azdaságföldtani feladatok a 
kőszénbányászatban az új gazdasági m echa
nizmus időszakában
Dr. Hahn György: Adatok az USA nyersanyag- 
term eléséről

3—4. szám
Dr. Dank V iktor: Emlékezés dr. K ertai Györgyre 
Hegyi Istvánná: Lábatlan  környéki kötőanyag
ipari nyersanyagok vizsgálata 
Bodrogi Frigyes: Lencsés településű ércesedés 
optim ális kutatóháló sűrűségének m eghatározása 
Dr. Juhász András: Területek tektonikai zavart- 
ságát kifejező számok használhatósága a szén- 
bányászatban
Deák István—Falu János—dr. Karácsonyi Sán
dor: Kavicsfeltárási eredm ények Közép- és Dél- 
Tiszántúlon
Dr. Csókás János—dr. Egerszegi Pál—dr. Vitális 
György: Geoelektromos m érések a váci Nagyszál 
nyugati részén
Morvái László— Mészáros Ferenc— Viola Balázs: 
a recski érckutató fúrásokban végzett m élyfúrási 
geofizikai vizsgálatokról
Simon Norbert: G ázkitörések elemzése, kitörés 
elleni védelem
Szabó József: Hazai m élyfúrásaink néhány ré 
tegmegnyitási kérdése
Csaba József: Réteghőm érséklet m eghatározása 
m élyfúrásokban

Mező P éter: Az optim ális előfúrási idő m eghatá
rozása a ciklus sebességek szám ítása alapján  
nom ogram  segítségével
M átyi-Szabó Ferenc: K anada geológiájának és 
bányászatának áttekintése
Balkánul Bertalan—dr. Faller Gusztáv: А  VII. 
Energia Világkonferencia bányászati vonatko
zásairól

1969 ÉV
1 . szám

Dr. Fülöp József: C entenárium át ünnepli a M a
gyar Á llam i Földtani Intézet 
Dr. Hámor Géza: A  földtani térképezés helyzete 
és feladatai a M agyar Á llami Földtani Intézetben 
Dr. Földváriné, Vogl M.—dr. Nagy Lászlóné— 
Rischák Géza: A földtani anyagvizsgálat hely
zete, eredm ényei és fejlesztésének iránya a M a
gyar Á llam i Földtani Intézetben 
Dr. Szebényi Lajos: A  M agyar Á llami Földtani 
Intézet dokum entációs és információs szolgálata 
Dr. Tasnádi K ubacska András: A  M agyar Állami 
Földtani Intézet gyűjtem ényei

2 . szám
T. Kovács Gábor: Ű jabb m élyföldtani adatok a 
Nyírség és H ajdúság szénhidrogénkutató fú rá 
saiból
Dr. Molnár Béla: A  szemcsenagyság és nehéz- 
ásvány-összetétel összefüggései 
Dr. Gondozó György—Széles Lajos: Az Orosz
lány—Pusztavám —M ór-i eocén szénmedence
újabb karszthidrogeológiai adatai 
Dr. Karácsonyi Sándor: Az építőanyagipari k a
vics ku ta tásának  feltárási problém ái 
Dr. H ahn György: Több m int 100 éves a magyar 
löszkutatás
Kovács Endre: Kőzetfizikai sajátságok szerepe a 
kutatófúrások elferdülésében
Dr. Csókás János—dr. Egerszegi Pál— dr. Vitális 
György: Geoelektromos m érések a Dunai Ce
m ent- és Mészmű gombási anyagkutatási te rü 
leten
Szlabóczky Pál: Műszaki földtani előm unkálatok 
hiányossága következtében keletkezett műszaki 
hibák
Badinszky Péter— Bohn Péter: A  Paskál-m alm i 
term álkút
Nagy Aurél: A z  R—500 fúróberendezés 
M. Pelzse: Az ásványi nyersanyagbázis a te r
m előerők fejlesztésének fontos feltétele 

3—4. szám
Dr. M üller Pál: A  M agyar Á llam i Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet kuta tási tevékenysége, alap í
tásának 50. évfordulóján
Dr. Szénás György: A  geofizika szerepe a föld
tanban
Dr. Posgay Károly: A  szeizmikus módszer az 
ELGI-ben
Bodoky Tamás: A  szeizmikus módszer alkalm a
zási m ódjai és néhány aktuális problém ája 
K orvin Gábor: Digitális kiértékelés a szeizmiká- 
ban
Erkel András— Hobot József— Király Ernő—N e
m esi László— Verő László: Geoelektromos mód
szerek a m élyszerkezetkutatásban 
Pintér A nna: A  gravitációs módszer aktuális 
feladatai és problém ái a hazai földtani ku ta
tásban
H offer Egon: Hazai földmágneses m érések a 
földtani ku ta tásban
Dr. Sebestyén Károly: A  m élyfúrási geofizika 
korszerű módszerei
Karas Gyula: A kusztikai karotázsm érések beve
zetése M agyarországon
Dr. Tatár János: Radiológiai vizsgálatok labora
tórium ban
Polcz Iván: K om plex geofizikai szénhidrogénku
ta tás az Alfoldön
Szalay István: Szilárd ásványok geofizikai ku ta
tása: szén- és bauxitkutatás 
M orvái László— Mészáros Ferenc: A  m élyfúrási 
geofizika és érc- és ásványkutatásban
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Ráner Géza: Geofizikai m érések alkalm azása a 
vízföldtani kutatásban
Erkel András—Zsillé Antal: Színesércek ku ta tása 
geofizikai módszerekkel
Jósa Ernő: M érnökgeofizikai és hidrogeofizikai 
kutatások
Rákóczy István: Speciális m érnökszeizmikus m é
rések
M itucz Erzsébet: A Pannóniái medence alatti 
földkéreg vizsgálata szeizmikus mélyszondázással 
Vincze János: Szeizmikus m űszerek fejlesztése 
Erkel András— Kovács Béla: Geoelektromos m ű
szerek fejlesztésének új irányai 
Dr. M árföldi Gábor: Komplex elektrom os karo- 
tázsberendezések hazai fejlesztésének eredményei 
Liszt Ferenc— Salamon Batur: N ukleáris geofizi
kai műszerek
Siklós A lbert: M űszerfejlesztés az ELGI Radioló
giai Laboratórium ában
Dr. Barta György—dr. Aczél Etelka— Stom fai 
Róbert: Az ELGI Obszervatórium i jellegű föld
tani kutatásai
Nagy Magdolna: Tervezés és dokumentáció az 
ELGI-ben
Komáromi István— N ém eth Lajos— Pollhammer 
Manóné: Geofizikai térképek szerkesztése és
kiadása
Dr. Zilahi-Sebess László: Geofizikai adatok gépi 
ábrázolása
Dr. Lendvai Károly: A  geofizikai nevezéktani 
problém ái

Dr. Dank V iktor: Szénhidrogének genetikája, 
m igrációja és felhalmozódása 
Dr. Vándorfi Róbert: A z  alföldi szénhidrogén
kutatás gazdaságossági vizsgálata a földtani ku 
ta tás szemszögéből
Dr. Völgyi László: Az algyői szerkezet szénhid
rogéntelepeinek összehasonlító vizsgálata 
Dr. Haázné, Rózsás Hajnal: A z  algyői kutatási 
terü let üledékes képződményeinek térfogatsúly 
vizsgálata
Dr. Körössy László: Földalatti gáztárolás lehető
sége Budapest környékén
Kőháti A ttila: Ü jabb mélyföldtani adatok Nagy
szénás környékéről
Dr. Csiky Gábor: A  nógrádi m edencében végzett 
szénhidrogénkutatások eddigi eredm énye 
Trocsányi Gábor: A  Nagy-Alföldön végzett szeiz
m ikus m érések és azok eredm ényeinek ism erte
tése 1957 évtől 1968 évig
Lantos M iklós— Nagy Zoltán: Ű jabb adatok a 
Kis-Alföld m élyszerkezetéről
Molnár Károly— Nagy Zoltán— Tóth János:
Elektromos sekélyszondázások adatainak felhasz
nálása szeizmikus robbantási mélységek m egha
tározására
Ű jfalusy Antal: A  korrelációs refrakciós m éré
sek értelmezési problém ái bonyolult geológiai 
felépítésű terü leten
Szanyi Béla: Elektrom os karotázsgörbék és szeiz
mikus időszelvények korrelációja 
Péterfay Béla: Geoelektromos szondázási görbék 
pontjainak m egbízhatóbbá tétele 
M iklós Gergely—Sághy György: A  kőolajipari 
szeizmikus ku tatási tevékenység hatékonysága, 
eredményessége M agyarországon és a gépi és 
m űszertechnika szerepéről
Dr. Csalagovits István: A  szénhidrogénkutatás 
földtani és műszaki adatainak kétsoros perem - 
lyukkártyás (ABC) adattároló rendszere

Dr. Szilágyi Imre: Iliitek Teológiai és talajm echa
nikai vizsgálatának összefüggései 
Nagy Géza: Mennyiségi elemzés elektron-m ik- 
roszondával
Liszt Ferenc: Félvezető detektorok alkalm azásá
nak lehetőségei a m élyfúrási geofizikában 
Dr. Gondozó György: Robbanástechnika a lkal
m azása néhány hidrológiai kutatófúrásban 
Mező Péter: A  fúrósörét kőzetbontási m echa
nizmusa
Kovács Endre: O rientált rétegdőlés analitikai 
módszerekkel való m eghatározása a Rücker 14. 
és 14'a sz. fúrás adatai alapján  
Dr. Bauer Jenő: Balneo-geológiai tapasztalatok 
az NDK gyógyfürdőivel és ásványvizeivel kap
csolatban
Dr. Hahn György: A  szocialista és tőkés állam ok 
fontosabb hasznosítható ásványi nyersanyagkész
letei, minőségi és term elési adatai

3—4. szám
Bjamba Zsam bün—N. T. Rjaguzov: A  közép- 
mongóliai kaledóniák tektonikája 
Dr. Szabó Nándor— Szűcs József: Vízvédelmi gát 
létesítése Csolnok XII 'A aknán, a kőzetek te r
mészetbeni vizsgálata alapján 
Dr. Juhász András— Sinyei István—Zentay Ti
bor-: Földtani zárójelentések szerkezeti adatainak 
utólagos ellenőrzése
Dr. Karácsonyi Sándor: Irányelvek kavicsmezők 
építőanyagipari kutatásához
Jaskó Tamás—Viszián István: Néhány, a föld
tanban  alkalm azható egzakt osztályozási mód
szer
Bondarenko В. M.—Viktoron G. G.— Tarhov A. 
G.: A  geokozmikus m ódszer helyzete és fejlesz
tési perspektívái
Pataki Nándor: Korszerű fejlesztési irányzatok a 
hazai vízkútépítésben
Lendvai László: K itörések megelőzése a szén
hidrogénkutatásnál
Sinóros Sz. Loránd: K utató m agfúrás a földtani 
ku ta tás szolgálatában
Nagy Magdolna: Geofizikai m érések jelentésjegy
zéke II.

1971 ÉV
1—2 szám

T. Kovács Gábor: Soltvadkerti m élyfúrások föld
tani értékelése
K lespitz János: Az ajkai barnakőszén-m edence 
Jókai bánya terü letének földtani viszonyai 
Dr. Karácsonyi Sándor—dr. Scheuer Gyula: A  
pleisztocén talajfagyási jelenségek építésföldtani 
értékelése
Szűcs József—Grim Gábor: Nagy vízbetörések 
hozammegha tározása karsztvíz-megfigyelések
adatai alapján, vízm entesítés kapacitásának te r
vezéséhez
Dr. Végh Sándor: Űj típusú, egységes földtani 
jegyzőkönyv
Bohn Péter: Tam ási I. számú fúrás földtani és 
vízföldtani eredményei
Sztraka Lajos: G—50-es fúróberendezés elvi fel
építése, param éterei és felhasználási terü lete  
M ikó Lajos: Pegm atitkutatás a Guineái K öztár
saságban
Bohn Péter—Horn János: Az 1969—1970. évi nem 
feltárásos jellegű földtani kutatások célkitűzései 
Horn János: A  „Földtani K u ta tá s ib a n  m egje
lent cikkek jegyzéke (1964—1970)
K itüntetések
Szerkesztőségi közlemények

2. szám
Dr. Korányi György: Földgázkészletek kategori- 
zálási és becslési e ljárásainak  nemzetközi össze
hasonlítása
Hegyi Istvánná: A datok a kötőanyagipari nyers
anyagok m intavételi kérdéséhez 
Dr. K ertész Pál: A  kőbányászat nyersanyagkuta
tási problém ái

3. szám
Farkas István: Különböző számítási sémák a 
progrosztikus szénhidrogén-készletek becslésére 
M untyán István—M untyánné, Békési Margit: A  
Lencsehegy-i dácitelőfordulás földtani jellege 
és kora
Dr. V itális György: Szempontok a kötőanyagipari 
földtani dokumentáció összeállításához
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Dr. Hahn György: A legfontosabb európai lösz
feltárások párhuzam osításának lehetőségei 
B élteky Lajos: Hévízterm elés a meddő szénhid
rogénkutató fúrásokból
Dr. A lliquander Ödön: A ro tari fúrás szerepe a
föld m élyének ku tatásában
Inform áció

4. szám
Dr. Tóth Miklós: Á sványvagyon-gazdálkodásunk 
alapjai és néhány elvi kérdése 
Dr. Faller G usztáv: Az ásványvagyon m űrevaló- 
sági megítélésének néhány kérdése 
Dr. Benkő Ferenc: Az ásványvagyon földtani is
m eretesség szerinti osztályozásának kialakulása 
és fejlődése hazánkban
Dr. Juhász András: Az ásványvagyon-szám bá- 
vétel földtani adottságoktól függő m egbízható
sága
Dr. Kovács Ferenc: A  költségfüggvények m egal
kotásának néhány m ódszertani kérdése 
Heinem ann Zoltán: A  közös költségek felosztá
sának módszere ásványi nyersanyag-előfordulá
sok szám bavételi egységének m űrevalósági m eg
ítélésénél
H einemann Zoltán— Barabás A n ta l—Fruzsina
János— Tiborc László: A z  ásványvagyon-gazdál- 
kodás információs kérdései
Petár Radicevic: Érctelepek lem űvelésénél fe l
lépő elszegényedés és veszteség; a tényezők 
rendszere

1
1972 ÉV

2. szám
Morvái Gusztáv: A  Központi Földtani H ivatal 
nemzetközi kapcsolatai
Pantó Gábor: M agyar részvétel a nemzetközi 
földtani szervezetekben
Barha György: M agyar geofizikusok szerepe a 
nemzetközi geofizikai szervezetekben 
Mészáros M ihály: A  m agyar földtan külföldi 
gazdasági m unkái
Baráth István: A  KGST Földtani Á llandó Bizott
ság szerepe a geofizikai műszerfejlesztésben 
Bíró Ernő—Varga Im re—Vándorfi Róbert: A  ju 
goszláv határm enti együttm űködés tapasztalatai 
és eredm ényei a kőolajiparban 
Szurovy Géza: A m agyar kőolajbányászat expan
ziós lehetőségei az ország határa in  túl 
Balkay Bálint: B auxitkutatási lehetőségek A fri
kában, a Közel- és Közép-Keleten 
Mészáros M ihály: Ásványi nyersanyagok k u ta 
tási lehetősége Dél-Am erikában 
Jantsky Béla: Az első mongóliai földtani té rké
pező expedíció tapasztalatai
Bállá Zoltán: A  kelet-m ongóliai érckutatás m ód
szeréről
Hobot József—K irály Ernő: Mongóliai komplex 
vízkutató expedíciónk m unkája 1967—1970 kö
zött
Nagy Elemér: Á ttekintő földtani térképezés K u
bában
A lföld i László: A  GEOMINCO Rt. tevékenysége 
Molnár József: M agyar földtani ku tatók külföldi 
működése

3. szám
Dr. Fülöp József: Tudományos és technikai for
radalom  a földtanban és hozzá kapcsolódó te rü 
leteken
Dr. Fejér Leontin: Szénültség, gázkitörésveszély, 
kokszszéntermelés
Dömsödi János: Tőzeglápok földtani ku ta tása 
Czakó Tibor: Fotógeológia és egyéb földtani légi 
ku tatási módszerek
M iklós Gergely: M ikroökonómiai vizsgálati m ód
szerek alkalm azása a geofizikai ku tatásban 
Dr. Szabó János—Dudkó Antónia: Érckutató 
m élyfúrások karottázs adata inak  feldolgozása 
Információ 
K itüntetések
Szerkesztőségi közlemény

4. szám
Dr. Benkő Ferenc: Az építőanyagok földtani ku 
ta tásának  főbb kérdései
Dr. Rónai András: A  mérnökgeológiai térképezés 
feladatai az Alföldön
Dr. Fodor Tamásné: A  Balaton környéki építés- 
földtani térképezésének program ja 
Dr. Karácsonyi Sándor: Budapest mérnökgeoló
giai m intatérképei
Dr. Göbel Ervin— N ém eth Lajos: Kőbánya vá
rosközpont műszaki földtani adottságai 
Dr. Kieb Béla: Eger mérnökgeológiai térképe
zése
Dr. Juhász József: Beszámoló Miskolc város épí
tésföldtani térképezési m unkájának eddigi m un
kavégzéséről
A ujeszky  Géza— Dr. Scheuer Gyula: A  tervezett 
paksi „A”-erőm ű területének építésföldtani vi
szonyai
Dr. Karácsonyi Sándor—dr. Scheuer Gyula: A  
dunai m agaspartok építésföldtani problém ái 
Dr. Karácsonyi Sándor—Rem ényi Péter: A  vá
rosfejlesztéshez kapcsolódó feltárások jelentő
sége a mérnökgeológiai térképezésnél 
Dr. Végh Sándor: Az 1970. évi perui földrengés 
építésföldtani tanulságai 
Inform áció
Szerkesztőségi közlemény

1—2.
1973 ÉV

szám
Dr. A lliquander Ödön: A  ro tari fúrás jövője 
Dr. Hingl József—Lendvai László— N ém eth Fe
renc— Szabó György: A hazai nagymélységű fú
rási tevékenység problém ái értékelése 
Tóth Zoltán: A  kiegyensúlyozott nyomású fúrás 
néhány problém ája
Bállá Imre: Irányíto tt ferdefúrások szerszám
összeállítása
Dr. Hinql József— Tóth Béla: M élyfúrások opti
m alizálási lehetőségei
Horn János—Szirm ay András: A  hazai szilárd 
ásványi nyersanyagkutatás fúróberendezéseinek 
fejlődése napjainkig és a fejlesztés további pers
pektívái
Falusi István: Gyorsmagszedős (Wire-Line) fú 
rási tapasztalatok
Mecsnóber Miklós: N agyátm érőjű fúrások a m a
gyar bauxitbányászatban
Várhegyi Pál: Földtani kutatófúrások kérdései 
Dr. Pataki Nándor: Kútépítési technológiánk né
hány időszerű kérdése
Fülöp M iklós: A z  elektronikus szám ítástechnika 
alkalm azása a m élyfúrás ku tatási tervezési és 
üzemi feladataihoz
Molnár György: A  KGST-tagországok nem zet
közi együttm űködése a kutató  fúróberendezések 
gyártása terén
Kovács István— Streicher Ferenc: Fúrógép- és 
technológia-fejlesztési program  gazdaságossági 
kérdései
Csath Béla: A  hévízkutatás kútfejkiképzésének
kialakulása
H írek
Szabó György: A nagymélységű fúrástechnika 
műszaki technológiai újdonságai
K itüntetések

3. szám
Dr. Konda József: A  Területi (megyei) Földtani 
Szolgálatok szerepe és időszerű feladatai 
Kéri János: Építőkövek kuta tásának  problém ái 
és tapasztalatai a kis és közepes bányatelepíté
sekkel kapcsolatban Észak-M agyarországon 
Józsa Gábor: A  kis és közepes kavics- és ho
m okbányák ku tatási problém ái Észak-M agyar
országon
Dr. Kassai Miklós: D él-D unántúl kőbányászati 
helyzetképének alapvonásai
Dr. Szederkényi Tibor: Baranya megyei példa a 
földtani ism eretanyagának felhasználására a m e
zőgazdaságban
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Kállai András—Z entay Tibor: A  földtani szolgá
latok m unkája az alföldi ta laj javítási m unkák 
előtervezésénél
Pálfy József: Az építőipari nyersanyagkutatás és 
-bányászat valam int a földtani term észet- és 
környezetvédelem  időszerű kérdései Veszprém 
megyében
Pálfy József—Horváth Vera: A balatonfüredi 
szénsavas savanyúvizek hidrogeológiai viszonyai 
Andó János—Pálfy József: V ízellátási ism eretes- 
ségi helyzetkép Veszprém megye B alaton-parti 
részére 
Közlemény

4. szám
„10 éves a KGST Földtani Állandó Bizottsága”
M. Pelzsee: „A KGST Földtani Állandó Bizott
sága 1963—1973 közötti m unkájának  áttekintése 
és további tevékenységének főbb irányai.”
R. Dokov: „A KGST-tagországok sokoldalú föld
tan i együttm űködése és a földtani kutatások 
főbb eredményei az elm últ 10 esztendőben a 
Bolgár Népköztársaságban.”
Fülöp J.: „Az elm últ 10 év geológiai ku ta tásai
nak eredményei M agyarországon a KGST-együtt- 
működés tükrében.”
M. Bochmann: „A KGST Földtani Állandó Bi
zottságában folyó együttm űködés szerepe a Né
m et Demokratikus K öztársaság földtani k u ta tá 
sának alakulásában.”
O. Lopez: „A kubai földtani szolgálat története.
A sziget földtani felépítése és hasznosítható ás- 3. 
ványi nyersanyagai.”
M. Pelzsee: „A KGST-országok együttm űködé
sének szerepe a Mongol Népköztársaság ásványi 
nyersanyagbázisának feljesztésében.”
Z. Dembowski: „A Földtani Állandó Bizottság 
tevékenységének szerepe Lengyelország földtani 
m egkutatottságának fokozásában és ásványi 
nyersanyagbázisának fejlesztésében.”
D. Paraschiv: „Románia ásványi nyersanyagbá
zisának bővítésével kapcsolatos gyakorlati célú 
földtani kutatás eredm ényei.”
V. Jarm oljuk: „A Szovjetunió geológiai szerve
zete m unkájának  fontosabb eredm ényei a 
KGST-tagországok földtani együttm űködése je 
gyében eltelt 10 esztendő alatt.”
J. Pravda: „A KGST Földtani Á llandó Bizott
ságának 1963—1973 közötti tevékenységéről és a 
CsSzSzK földtani szervezetének fejlődésére gya
korolt hatásáról.”
B. Jerofejev: „10 éves a KGST-országok geoló
gusainak baráti közössége.”
P. Pejovics: „A JSzSzK földtani Állandó Bizott
sága 10 éves fennállása alkalm ából.”

1974 ÉV
1—2 . szám

Dr. V arjú Gyula: A  Központi Földtani H ivatal 
technológiai ku ta tásainak  célkitűzései és az ed
digi m unka ism ertetése
Varga Imréné: N yom elem -m űtrágyák előállítá
sára alkalm as kőzetek ku ta tása 
Dr. A lbert János— dr. Bálint Pál: Hazai tégla
agyagok vizsgálatának eredm ényei 
Dr. V arjú  Gyula: A lunitkutatás és -tsrm elés le
hetősége M agyarországon
Szűcs Zoltán—Dr. Takács Pál: Laboratórium i k u 
tatások a tokajhegységi aiunitos kőzet feldolgo
zására szilikátipari alapanyaggá

Dr. K akassy Gyuláné— Pallos Im réné—Ádám  
László: M agyarországi klinoptilolitos kőzetek
vizsgálata folyékony rádióaktív  hulladék meg
kötése szem pontjából
Dr. Barna János: Fehérbentonit-töltőanyag elő
állítása golopi bentonitból
Dr. Varjú Gyula: A  golopi és m ád-danckai ben- 
tonitelőfordulások földtani viszonyai. A Tokaji
hegység felső in situ bentonitszintjei 
Kovács Zoltán: A  tokajhegységi bentonit és illit 
értékelése pelletezés szempontjából 
Dr. Barna János: Szerves anyagásványok a m a
gyar kőszenekben
Dr. Nemecz Ernő— Elek Sarolta—dr. V arjú G yu
la: Hazai term észetes nyersanyagokra alapozható 
zeolit-előállítás
Dr. Kubovics Imre: A  hazai neutrális bázisos és 
üledékes kőzetek petrurgiai vizsgálata 
Korbuly Jud it—Dr. Takács Pál: Humuszpótló 
bioaktív anyag előállítása salétrom savas fe ltárás
sal tőzegből és barnaszén-féleségekből 
Kiss Lajos: Tokajhegységi meddő kőzetek és 
kőzetalkotók felhasználási lehetőségének ku ta
tása
Horváth A lbert—Dr. Takács Pál: A  sá rvár-rába- 
sömjéni term álvíz ásványalkotóinak komplex 
hasznosítása
Dr\ Erdélyi János: M agyarországi szerpentinek 
m ineralógiai vizsgálata 
Szerkesztői közlemény

szám
Szádeczky-Kardoss Elemér: A módszeres szub- 
dukcióvizsgálat a hasznosítható telepek k u ta tá 
sának szolgálatában
Horváth Ferenc— Stegena Lajos— Géczy Barna
bás: Szialikus és szimaikus ívközi medencék 
Géczy Barnabás: Lem eztektonika és paleontoló
gia
W ein György: A  Budai-hegység szerkezetalaku
lása
Szénás György: A  lem eztektonika és b írálata 
Balkay Bálint: A  globális tektonika lokális prob
lémáiról
Császár Géza— Haas János: Irodalm i áttekintés 
a lem eztektonikai elm élet mai helyzetéről 
Szerkesztőségi közlemény

4. szám
Dr. Dank V ik tor—dr. Hingl József: A  nagym ély
ségű szénhidrogén-kutatás helyzete M agyaror
szágon
Barabás László— Kadinger Béla— Tihanyi Gábor: 
Nagymélységű fúrások műszerezési kérdései és 
fejlesztés irányai
Szabó György: A  nagymélységű fúrások korszerű 
eszközei különös tek in te tte l a  hazai tapasztala
tokra
Tóth Béla: Csaba József—Fülöp M iklós: Mély
fúrások ak tív  param éterei optim alizálásának kő
zetfizikai megfontolásai
Péter Richárd— Treffler Tamás—Szabari Kálm án  
— Pertik Béla—dr. Dormán József: Cementrecep- 
tú rák  m egválasztásának szem pontjai és gyakor
lati tapasztalata i nagymélységű fúrásoknál 
Dr. M oldvay Loránd: A  dóm -jellegű neogén moz
gások kérdése az alföldi szénhidrogén-kutatás 
szempontjából
OKGT G eofizikai Főosztály—GKÜ Szerzői K ol
lektíva: A  KGST 25. éve. Együttm űködés a fel
színi és m élyfúrási geofizikai ku tatásban 
Szerkesztői közlemény
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