
Egyesületi hírek

Doktori disszertációs témajavaslat (2)

Felvilágosítást ad: MGE Bp. VI., Anker köz 1. félem. 17.
Postacím: 1386 Budapest Pf. 240.
Telefon: 429—754 (szombat kivételével)

1. A Föld hőháztartása
2. A Pannon medence hőháztartása
3. A Pannon medence tektogenezise
4. Szeizmikus mélyszondázás
5. Információelméleti kérdések
A témákat beküldte: Dr. Stegena Lajos prof., ELTE
6. Magyarország felsőköpeny-szerkezetének számítása szeizmológiai adatokból
A témát beküldte: MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet, Bp.
7. A napszél paramétereiben bekövetkező változások hatása a geomágneses pulzációkra
8. Egy Pc 1-esemény analízise a Nagycenk melletti obszervatórium adatai alapján
9. Változtatható paraméterű többréteges mod ellsz er kéz etek felépítése és a tértorzulások 

meghatározása a soproni analóg modellmérő berendezéssel (1978-tól)
10. Több vezetőképesség anomális szuperpozíciójának vizsgálata és szétválasztásuk lehe

tősége numerikusán és analóg modellel. A legkedvezőbb geoelektromos mérőmódszer megvá
lasztása.

11. A kinetikus energia részarányának vizsgálata a felső légkör energiamérlegében.
12. Elektromágneses hullámok és töltött részecskék kölcsönhatásának szerepe az ionosz- 

férában
A témát adta: MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet, Sopron.
13. Szeizmikus rengési energia elégséges nagyságának becslése többszörös fedésű méré

seknél
14. Szeizmikus időszelvények migrációs összegezésénél fellépő torzulások vizsgálata.
15. Szeizmikus adatok valódi amplitúdójú feldolgozásának műszertechnikai követel

ményei.
16. Szeizmikus adatok valódi amplitúdójú feldolgozásánál megengedhető közelítések 

vizsgálata.
17. Modern szeizmikus sebességmeghatározási eljárások pontosságának vizsgálata.
A témákat adta: OKGT Geofizikai Kutatási Üzem Bp.
18. A mágneses viharok szerkezetének vizsgálata és kapcsolatuk más földfizikai jelen

ségekkel
19. A szénhidrogénkutatásban alkalmazott digitális szeizmikus berendezések konstruk

ciós rendszerének áttekintése a geofizikai hatékonyság alapján
20. Mélyszerkezetkutatásban alkalmazott geoelektromos módszerek (DE, EMT, MT, MFS) 

összehasonlító vizsgálata
21. Dőlt síkú ellenállás-inhomogenitás felett/mellett mért VESZ görbék kiértékelése
22. A különböző szulfid komponensek mennyiségi arányának hatása a GP lecsengésigörbén
23. Bauxitok A1 és Si tartalmának meghatározása fúrólyukban neutron módszerekkel
24. Kőzetek fémtartalmának meghatározása bányavágatokban és fúrólyukban röntgen

radiometrikus módszerrel
25. Kismélységű digitális karotázs-mérések számítógépes feldolgozási rendszere
26. Szénkutató fúrásokban végzett geofizikai szelvényezések kvalitatív kiértékelése számító

gép segítségével
27. Izotópgerjesztésű röntgenfluoreszcens analízis alkalmazása kőzetek kémiai összetéte

lének meghatározására laboratóriumban
28. A fúrólyukban létrehozott akusztikus hullámkép-paraméterek vizsgálata és felhasz

nálásuk a földtani képződmények megismeréséhez
29. Mérési eredmények statisztikus kiértékelése a mesterséges elektromágneses térképező 

és szondázó módszereknél
30. A  Gerecse hegység K-i peremének geofizikai kutatása különös tekintettel a nyers

anyagkutatásra és bányászati lehetőségeire
31. Többkomponensű észlelési rendszerek kritikai vizsgálata a potenciál térképezésénél 

(modellmérések és terepi korrekciós eljárások)
32. Földtani szerkezetek térfrekvenciájának meghatározása elméleti és kísérleti módsze

rekkel. Optimális mintavételezés meghatározása elektromos módszereknél.
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33. A fúrólyuk-felszín gradienstérképezés bevezetése két- és háromdimenziós szerkezetek 
kutatásánál

34. Nagyon alacsony rádiófrekvenciás (VLF) eljárások és kvantitatív értelmezési lehető
ségeik

35. Több frekvenciás elektromágneses módszerek alkalmazási lehetőségei a hazai bauxit- 
modeliek kutatásánál.

36. Indukciós módszerek bevezetése szerkezetkutatásnál: a kvantitatív értelmezés lehe
tőségei.

A témákat adta: M. Áll. E. L. Geofizikai Intézet Budapest.

PÁLYÁZA TI FELH ÍVÁS

A Magyarhoni Földtani Társulat Középdunántúli Területi Szakosztálya pályázatot hirdet 
a hazai földtani kutatást előmozdító dolgozat elkészítésére.

Pályázati feltételek

A pályázatot két témakörben, de együttes értékeléssel bonyolítjuk le:
a) szabad témaválasztás .
b) megjelölt témák (1. az.l. sz. mellékleten)

Pályázhat a Magyarhoni Földtani Társulat bármely tagja Közép- és Északdunántúli tém a 
körben, valamint olyan általános témakörben, amely a terület földtani felépítéséhez kapcsolódi к 
Pályázhatnak csoportok is. Pályamunka olyan dolgozat lehet, amely máshol díjazva, vagy publi
kálva nem volt.

A pályázat díjazása: I. díj 4000, — Ft
II. díj 2500, -  Ft

III. díj 1 5 0 0 ,-  Ft

A díjak kiadásáról szakbíráló véleményének figyelembevételével a Szakosztályvezetőség 
dönt. A pályamunkát 1977. VI. 30-ig a fenti címre kell elküldeni.

Terjedelmi korlátozás nincs. A  pályázatnak tartalmaznia kell: a felhasznált irodalom 
jegyzékét (kéziratot, térképet stb. is), az eredmények alátámasztására szolgáló, megfelelően cso
portosított alap- és levezetett adatokat, szemléltető anyagot.

A pályázatból ki kell tűnnie, hogy mely részeket készített(ek) a szerző(k) személyesen.
A ,,b” témacsoporton belül fontosságuknál fogva kiemelt témákat (lásd a mellékleten) a 

témaválasztás elbírálásánál előnyben részesítjük.
A megjelölt témákhoz szükséges adatokat az érdekelt vállalatok betekintésre, illetve kölcsön 

formájában rendelkezésre bocsátják (1. a mellékleten). t
A pályázat jeligés. A pályázó(k) nevét lezárt borítékban a dolgozathoz mellékelni kell.
Eredményhirdetés az 1977. IV. negyedévben tartandó klubdélutánon lesz.

A SZAKOSZTÁLYVEZETŐSÉG N EVÉBEN

Szantner Ferenc Knauer József
elnök titkár

Melléklet a MFT Középdunántúli Területi Szakosztálya 1976 — 77. évi 
pályázati felhívásához

A) Kiemelt témák

— A Dunántúli Középhegység egyes képződményeinek fáciesváltozásai és ezek kapcsolata 
nyersanyagkutatási perspektívákkal

— Az optimális kutatási sűrűség meghatározásának módszerei a komplex kutatásban
— Földtani adatok számítógépes tárolására és feldolgozására rendszer-modell kidolgozása 

(földtani térképezés, mélyfúrás, geofizika, földtani és vegyi anyagvizsgálat, készletvagyon- 
számítás és nyilvántartás)
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— Magyarországi bauxitképződmények üledékföldtani vizsgálata
— Bauxitfekü karsztos-eróziós és tektonikus eredetű térszíni formák típusainak meghatározása 

bauxitcsapdák szempontjából
— Új olajpala tároló szerkezetek feltárási lehetőségei a balatonfelvidéki bazalt területeken
— Dolomitosodás és rekalcitosodás a laboratóriumi modellkísérletek tükrében
— A halimbai bauxittelep CaO, MgO szennyeződésének genetikai kérdései
— A zalai olajbányászat és a nyirád-nagytárkányi térségben folyó aktív vízemelés hatásának 

vizsgálata a hévízi gyógyforrásokra
— A kőzetek vízföldtani jellemzői meghatározásának új hatékonyabb és gazdaságosabb mód

szerei
Ezen belül: — Optimális kutatófúrásbeli vizsgálati módszerek kidolgozása pontosabb víz

földtani információk nyel éséhez
— Agyagos, töredezett, karbonátos alaphegység vízvezetési-tárolási paramé

tereinek mérése mélyfúrási geofizikai módszerekkel és eszközökkel.

B) Egyéb javasolt témák

— Egyházaskesző és Górce környékének földtani viszonyai
— Az Iharkút környéki bauxit kutatási módszerei
— A Móri-árok É-i részének földtani viszonyai
— Neszmély és Süttő környékének földtani viszonyai
— A Füle környéki permi-pannóniai pszammitos képződmények üledékkőzettani vizsgálata
— A Balatonfőkajári és a Káli medence pszammitos képződményeinek összehasonlító litológiai, 

ásványtani vizsgálata
— A sólyi alsó triász szulfid-indikációk részletes ásványkőzet-teleptani vizsgálata.
— Úrhida és környéke eocén-, és kristályos alaphegység részletes üledékkőzettani, ásványtani 

vizsgálata.
(Mélyfúrások anyaga is felhasználandó)

— Nyersanyaghordozó rétegcsoportok litosztatigráfiai értelmezése
— Allitos-sziallitos ásványkomponensek íilepedési mechanizmusa a pH és T° függvényében, 

(bauxit-telepképződés laboratóriumi interpretációja)
— A feltárt nyersanyagok nyomelem-tartalmának kutatási, értékelési és kinyerési lehetőségei
— A Dunántúli Középhegység valamely bánya-körzetében a jelenlegi és várható vízemelések 

környezeti hatása.
— Bányatüzek megelőzésének lehetőségei a bauxitbányászatban, különös tekintettel a Halimba

III. bauxitbányára.

Lapszemle

Fizikai Szemle, X X V I . évf. 7. sz. 1976 július
Szilárd József: Zemplén Győző, Eötvös Loránd tanítványa, 252 — 258 old.

Földtani Kutatás X I X . évf. 2. sz., 1976
Hingl József—Szabó György: A  mélyfúrási technológia helyzete, fejlődésének irányvonalai, 

1 - 3  old.
Sinóros-Szabó Lóránt: A  kutató magfúrás fejlődési irányai, 4 —14 old.
Szabó György: A hazai mélyfúróberendezés-állomány célszerű fejlesztési irányai, 15 — 22 old. 
Vándorfi Róbert: A  szénhidrogén-kutatás földtani ádatszerzésének lehetőségei a fúrás köz

ben végzett mérések utján, 23 — 26 old.
Csaba József: Túlnyomásos formációk előrejelzésének hazai tapasztalatai, 27 — 32 old. 
Somfai Attila: Kőolaj földtani újdonságok a 9. Kőolaj Világkongresszus előadásaiból, 

3 3 -4 2  old.
Jesch Aladár: A mélyfúrási geofizikai információszerzés és a fúrás technika kapcsolatairól, 

4 3 -4 5  old.
Vargha Nóra: Agyagásványok szerepe a lyukfal stabilitásában, 47 — 50 old.

T. G.
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