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EGYESÜLETI H ÍR EK

1969. május 14 — 16. között zajlott le a 4. Geofizikai Vándorgyűlés a Mecsek hegységbem 
A rendezvény több mint 100 fős hallgatóság előtt lezajlott előadásai és vitái eredményeként 
az alábbi határozati javaslatok születtek:

1. A bányákban kipróbált geofizikai módszerek hasznosnak bizonyultak műszaki és gaz
daságossági szempontból. Folytatni és szorgalmazni kell a geofizikai módszerek bányabeli alkal
mazásának kiterjesztését elsősorban bányakutatási, mintázási és bányabiztonsági célokra.

2. A  légigeofizikai mérések eddig is hasznos és áttekintő képet adtak nagy területek mág
neses és radiometrikus viszonyairól. Ilyen adatok hosszú időre alapul szolgálhatnak további 
kutatásokhoz, célszerű az illetékes szerveknél szorgalmazni az egész ország légi-geofizikai fel- 
vételezésének befejezését.

3. A  légi geofizikai mérések során készült káliumelterjedési térképek nemcsak geofizikai 
és a földtani kutatások számára lehetnek hasznosak, hanem a mezőgazdaság kutatóinak is, 
ezért felhasználásra kell javasolni a mezőgazdasági kutató szakembereknek is.

4. A Nehézipari Műszaki Egyetem Geofizikai Tanszékén végzett kutató munka ipari alkal- 
mazásbavételének érdekében javasoljuk, hogy a bányavállalatok tegyék lehetővé kísérleti 
mérések elvégzését a kutatóknak ipari körülmények között és nyújtsanak segítséget a további 
kutatásokhoz.

5. A mélyfúrások karottázsadatainak számítógépes feldolgozása információszerzés és in
formációhasznosítás szempontjából igen gyümölcsözőnek mutatkozik. Ilyen jellegű munkák 
módszertani eredményeinek publikálása, széleskörű tanulmányozása nagyon fontos, ennek 
eredményeképpen célszerű törekedni valamilyen országos szabvány, vagy ajánlás kidolgozására, 
valamennyi karottázsadatot felvételező és kiértékelő intézmény bevonásával.

6. A hidrológiával foglalkozó szakemberek számára javasoljuk a filtrációs koefficiens 
geofizikai módszerrel történő meghatározásának módszerét tanulmányozni, a vándorgyűlésen 
elhangzott előadás publikálása révén.

7. Az elhangzott előadások publikálása útján, javasoljuk felhívni a műszergyártással 
foglalkozók figyelmét a mágneses-szuszceptibilitást mérő műszerre.

Fenti határozatokat Egyesületünk vezetősége eljuttatja az illetékes szervekhez.
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