
H A T Á R O Z A T O K

Elfogadta a Magyar Geofizikusok Egyesülete Pécsi Csoportjának 
1962. június 15— 17 között megtartott ankétja.

1. A szakmai találkozás megállapítja, hogy az 1954., 1958. és 1961. 
évi Mecsek-hegységben és környékén folyó nyersanyagkutatással fog
lalkozó pécsi ankétokon hangsúlyozott együttműködés a kutatásokban 
érdekelt intézmények között megfelelő irányban haladt és a jelenlegi 
tanácskozás is a Mecsek-hegységben dolgozó ásványi nyersanyagkuta" 
tással foglalkozó szakemberek gyümölcsöző együttműködésének az 
eredménye.

2. Az ankét az együttműködés előnyeinek további kihasználása 
végett, nagyon időszerűnek ítéli meg a Magyar Földtani Társulat Me
cseki Csoportja 1961. december 13— 14-én megtartott szakmai tanács
kozás határozati javaslata 4. pontjának végrehajtását, mely szerint 
létre kellene hozni az MSZMP Baranya megyei Bizottság Ipari Osztá
lya mellett egy tanácskozási és javaslattevési joggal felruházott szak
értő bizottságot, amely a Mecsek-hegységben folyó földtani kutatások 
koordinálására lenne hivatott.

3. A szakmai tanácskozás megállapítja, hogy nagyon időszerű volt 
a jelenlegi ankét megszervezése és a geofizikai kutatási módszerek le
hetőségeinek felfedése a Mecsek-hegység és környéke földtani kuta
tásában az elért eredmények és a megoldásra váró feladatok tükrében.

4. A tanácskozás megállapítja, hgoy a geofizikai módszerek alkal
mazása különböző bányaművelési problémák tisztázásában hasznos 
kezdeményezésnek bizonyult és javasolja a bányászati szakemberek
nek a lehetőségek még jobb kihasználását, mint az önköltségcsökken
tés egyik lehetőségét.

5. Az ankét megállapítja, hogy a geofizikai vizsgálatok tervezé
séhez és a mérések alapián megszerkesztett térképek és szelvények ki
értékeléséhez és értelmezéséhez szükséges kőzetfizikai paraméter 
meghatározása terén országos viszonylatban is meglevő lemaradást 
pótolni kell.

A tanácskozás javasolja a Magyar Geofizikusok Egvesülete El
nökségének, hogy tűzzön ki pályázatot olyan tanulmány elkészítésére, 
amelyben rögzíti a kőzetfizikai paraméter vizsgálatok alapvető irány
elveit.
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6 . Az ankét teljes mértékben egyetért a Magyar Földtani Társulat 
Mecseki Csoportja által rendezett —  hivatkozott —  tanácskozás hatá
rozati javaslatának 3, 6 , 7 és 18. pontjaival és azokat ugyancsak vég“ 
rehajtásra ajánlja a földtani kutatásokat végző vállalatoknak és in
tézményeknek.

Pécs. 1962. június 18.
A  szövegező bizottság nevében 

Elek István
a MGE Pécsi Csoportjának titkára
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