
14 MÉRNÖKGEOFIZIKAI ÉS HIDROGEOLÓGIAI KOMPLEX KUTATÁS*

Az ELGI a címben foglalt tevékenységet 1969-ben jelentős mértékben bővítette. Hiva
tásának megfelelően és lehetőségeihez mérten igyekezett kielégíteni a vízügyi szervek, 
mélyépítési tervező vállalatok, bányák, a mérnökföldtan és robbantástechnika minden 
olyan geofizikai munkaigényét, ahol ez műszaki tervezési többletet, vagy számottevő 
gazdasági megtakarítást eredményezett. Összesen 31 téma keretében hévíz és karsztvíz
fúrások telepítéséhez, fclszínközeli víztárolókra tervezett regionális vízmű optimális 
helyének kijelöléséhez, építőipari ásvány készlet számításához végeztünk méréseket. 
Folytattuk mérnökgeofizikai rezgés- és nyomásméréseinket, továbbá közreműködtünk 
az UNESCO hidrogeofizikai fejlesztő munkájában, stb.

A következőkben a kialakult munkamódszerek és a geofizikai lehetőségeinek szem
léltetésére — a teljesség igénye nélkül — néhány feladat megoldását ismertetjük.

Hévíz- és karsztvízfurások telepítése

A Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet és az Országos Vízügyi Hivatal más 
intézményei 1969-ben főleg mélyebb (500—1000 m-es) vízfúrások telepítéséhez igé
nyeltek előzetes geofizikai méréseket. Általában tektonikailag zavart, vízföldtani modell- 
jében ismeretlen területeket kutattunk. A mindössze kétéves múltra visszatekintő geofizi
kai mélyvízkutatás minduntalan módszertani problémákkal kerül szembe és viszonylag 
költséges (a költségek a fúrási költségek 15—20%-ára rúghatnak, ha tektonikai vázlatot 
is kell nyújtani a fúrástelepítéshez). Természetes viszont, hogy a geofizikai mélyvíz
kutatást elsősorban ezekhez a problematikus fúrásokhoz kérik, amelyeknél egy jó vízadó 
réteg ’’találati valószínűsége,, geofizika nélkül igen rossz. Nem kevésbé hasznos azonban 
vízfúrások mélyítése előtt, az ún. biztonsági geofizikai mérés, amikor a fúrás viszonylag

* Kakas K., Jósa E., Ráner G., Szabadváry L.
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ismert (vagy ismertnek feltételezett) vízadóra települ. A geofizika ilyen alkalmazása lé
nyegesen olcsóbb (a fúrás költségeinek 5:—10%-a). Célja a meddő kút megelőzése, illet
ve jobb helyre telepítése és a megfelelő fúróberendezéstípus kiválasztása a mélység pon
tosabb ismeretében. Ha a geofizikai kutatás csak minden tizedik fúrásnál eredményes, 
költségei már megtérültek. Ennek a lehetőségnek a felhasználását még jelentősen lehetne 
bővíteni . Bemutatunk néhány példát a bonyolultabb feladatok megoldására.

Kőszeg környékének mélyvízföldtani adottságai rendkívül kedvezőtlenek. A várostól 
iVy-ra emelkedő Kőszegi-hegység paleozoikuma (agyagpala, csillámpala, stb.) nagy 
mennyiségű víz tárolására nem alkalmas. A város közelében a paleozoikum kb. 100 m 
mélységű teraszt alkot, a pannóniai fedőképződményekből sem nyerhető víz. A geofizi
kai előkutatás K-re, Horvátzsidány irányában jelzett kedvezőbb viszonyokat. Az itt mért 
részletes geofizikai szelvény (23. ábra) a paleozoikum lépcsős vetősör menti mélybesüly-

24. ábra. A medencealjzat elhelyezkedése Szentendre környékén 
1 medencealjzat; 2 fúrás ; 3 javasolt vízfúrás, 4 mágneses ható

Fig. 24 The position of the basin-floor around Szentendre 
1 basin floor; 2 borehole; 3 water-drill ing suggested; 4 magnetic body
Рис. 24. Расположение основания бассейна в районе г. Сентэндре 

1 — основание бассейна; 2 — сквяжина; 3 — рекомендуемая скважина; 4 — магнитные 
массы
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lyedését jelezte és egyúttal a paleozoikumon belüli töréscs zónát(Vh=3800m/s) mutatott 
ki. A fúrást (F) a törés közelében a levetett szárnyra javasoltuk, ahol a paleozoikum mély
ségét 610 m-ben határoztuk meg (±15%). Ivóvíz a fedő rétegek legmélyebb szintje
iben várható. Mivel a törésvonal mentén a medencealjzat geofizikai paraméterei változ
nak, a levetett szárnyon karbonátos paleozoikum sem kizárt, esetleg felszálló meleg
vízzel.

Szentendre környékén a geofizikai mérések a mezozóos aljzatban tektonikai árkot mu
tattak ki (24. ábra). A triász medencealjzat több vető mentén lépcsősen süllyed a mélybe. 
A vetők mentén jelentős andezit vulkánosság volt, amelynek csak egy része érte el a fel
színt. A papszigeti üdülőtelep melegvízellátására tervezett hévízfúrás telepítésének leg
nagyobb problémája az volt, hogy ne harántoljon lávás kifejlődésű vastag andezitet, de 
mégis törésvonalra kerüljön, mivel hévíz valószínűsége ilyen helyeken a legnagyobb. 
Fúrásra az A és B jelű töréses zónát javasoltuk. A feltüntetett variációk (F—I, II) kocká
zata nem egyforma. Az illetékes vízügyi szervek az F—II javaslatot fogadták el.

Nem egyszer problémát okoz a geofizikai ni él у vízkutatás költségelőirányzata (előkal
kulációja). Ennek megkönnyítésére — az elmúlt évben először — előzetes tájékozódó 
méréseket (gravitációs méréseket és egy-két geoelektromos szondázást) végeztünk. 
Ilyen mérések mindössze 1—2 napot igényelnek, és a költségtervezés mellett arra is al
kalmasak, hogy a fúrás elvi lehetőségeit és a durva fúrási költségeket tisztázzák.

Pápa körzetében például a P—III fúrás meddő lett, holott a többi fúrás vízadónak bizo
nyult. A 25. ábrán látható gravitációs mélységtérkép közelítően megadja a karsztvízadó 
kréta mészkő mély besüllyedését Tapolcafő és Pápa között. Egyúttal felhívja a figyelmet

1 Járás; 2 töréses zóna vagy fáciesváltás 
a medencealjzatban

1 borehole; 2 fault zone or facies-change in 
the basin-floor

1 — скважина; 2 — зона нарушений или 
фациальных изменений в основании 
бассейна

25. ábra. А nagy sűrűségű (mezozóos) medencealjzat domborzata Tapolcafő és Pápa között

Fig. 25 The morphology of the high-density (Mesozoic) basin-floor between Tapolcafő and Pápa

Рис. 25. Рельеф (мезозойского) основания бассейна, характеризующегося высокими величи
нами плотности между г. г. Тапольцфё и Папа
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a kréta medencealjzatban lévő törésvonalra(vagy fáciesváltozásra), amelytől Ary-ra a 
mezozoikumot már vastag márgaösszlct képviseli.

Az 1968. évi Jelentésben (63. oldal) említettük, hogy vízfúrások telepítésénél a geo
fizikai kutatás hatékonysága csak statisztikusan, sok év átlagában értékelhető. Az első 
ilyen munkát 1967-ben végeztük; az azóta mélyített fúrások száma még csekély a vég
leges ítélkezéshez. Tájékoztatásul azonban közlünk néhány adatot.

Az eddig mélyített vízkutató fúrásokban a medencealjzat várható mélységét átlagban 
± 9 %  pontosággal adtuk meg.

A váci püspöki palota kertjében mélyített fúrásból 2500 1/perc hozamú, 29 Cc hő
mérsékletű; az újpesti Tungsram fürdő területén mélyített fúrásból 1400 1/perc hozamú, 
23 C° hőmérsékletű; a Balaton D-i partján, Balatonmáriaftírdőn mélyített fúrásból 
420 1/perc hozamú, 32 C° hőmérsékletű vizet nyertek. A Törökbálint határában mélyített 
fúrás vízhozamát most vizsgálják; előzetes tájékoztatás szerint a kút 860 1/pcrc hozamú 
és 24 C° hőmérsékletű vizet ad.

Geofizikai kutatás vízműnek telepítéséhez

Szombathely és a környező települések vízellátásának biztosítását a Rába kavicstera
szára telepített nagykapacitású vízművel tervezik. A vízmű optimális helyének megha
tározására, az OVH és a Vas-megyei Víz- és Csatornamű Vállalat megbízásából 1968 
őszén kezdtünk kutatást (Évi Jelentés, 1968; 63. old.).

Az ilyen kutatás akkor a legeredményesebb, ha a geofizikai és hidrológiai-fúrásos ku
tatás szoros összhangban történik. A geofizikai mérések két ütemben alkalmazhatók: 

A felderítő kutatás során a folyóvölgyet többnyire ritka (500—1000 m-es) hálózatú geo- 
elektromos szondázással vizsgáljuk. A kutatásnak arra kell feleletet adnia, hogy hol he
lyezkednek el nagykiterjedésű, víztároló kavics-durvahomok rétegek (a Rába terasz
képződményei); fajlagos ellenállásuk szerint melyek a kedvező előfordulások; a fel
színközeli víztárolónak van-e felül védőrétege; milyen vízutánpótlásra számíthatunk. 
A geofizikai mérések kiválasztotta kedvező területekre próbakutakat telepítenek. A fú
rások a víztárolórétegek szerkezetéről, a tárolt víz kémiai összetételéről és a várható víz
hozamról adnak felvilágosítást.

A részletes kutatás fázisában a fúrások után is kedvezőnek ítélt területek sűrű (50—250 
m-es) hálózatos geofizikai felmérésére kerül sor. A részletező méréseket leggyakrabban 
szeizmikus refrakciós módszerrel és geoelektromos szondázással végzik. A részletes ku
tatás szolgáltatja a tervezés alapadatait. Térképek formájában megadja a víztároló te
raszképződmények horizontális és vertikális kiterjedését, fajlagos ellenállás szerint minő
sítve; ezen belül kijelöli a legkedvezőbb zónákat, amelyekre a kutak ill. kútsorok tele
píthetők; részletes felvilágosítást ad a külső szennyeződéstől védő fedőképződmények 
vastagságáról, stb.
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A Rába-terasz felderítő kutatását 1968 őszén elvégeztük (Évi Jelentés, 1968. 63. 
oldal). Az ellenőrző fúrások a sótonyi területet (a Rába és a Kemeneshát közötti részt) 
jelezték a legkedvezőbbnek. Az 1969. évben e terület részletes geofizikai kutatását is be
fejeztük (26. ábra).

A kimutatott víztároló szerkezet egy felsőpannóniai süllyedék peremén helyezkedik 
el, vízutánpótlását a felduzzasztott Rába-völgyből kapja. A fclszínközcli víztárolót átla
gosan 2—3 m vastag összefüggő, impermeábilis réteg védi a külső szennyeződéstől.

A 26. ábrán megadott térkép a kavics- és homokösszlet vastagságát, a vízutánpótlás 
irányát, valamint a durvaszemcsés víztároló kiterjedését szemlélteti. A Rába vonalában 
szerkezeti vonal húzódik, ettől Ny-ra a felszínközeli összlet elagyagosodik és egy mé
lyebb pannóniai víztároló kezdődik (BB’ szelvény).

A Rába-teraszból nyerhető vízmennyiség tekintélyes (15—20 ezer m3/nap), nagyobb 
távlatban azonban nem elegendő. A további lehetőségek tisztázására Perint területén, 
Vép—Ikervár vonalában és Felsőcsatár környékén pannóniai víztárolókat kerestünk. 
A mérések biztatóak, de még nem lezártak. A végleges eredményt az 1970. Évi Jelen
tésben ismertetjük.

Epltőipari nyers any agk и tatás

A kőbányák ún. haszonkőkészletének meghatározására az elmúlt években egyre gyak
rabban alkalmaztunk geofizikai kutatást, amelynek a legfőbb előnye: gyorsasága és nagy 
horizontális felbontóképessége. A bazalt-, andezit-, gránit- és agyagbányákban szerzett 
tapasztalatokat már ismertettük (Évi Jelentés, 1968; 64—68. oldal). A következőkben a 
geoelektromos mérések mészkőbányái alkalmazásával foglalkozunk. Mészkőbányákban fő
ként két feladatot célszerű geofizikai (geoelektromos) kutatással megoldani. Az egyik 
a meddő fedőképződmények vastagságának meghatározása, a másik pedig a haszon
követ határoló (rendszerint meddővel kitöltött) törészónák kimutatása.

Példaképpen a Cement- és Mészművek dorogi mészkőbányájában végzett munkát 
említjük.

A fedővastagság-térkép (27. ábra) egyértelműen jelzi, hogy a bánya fejlesztését, ter
jeszkedési lehetőségeit a tektonikai viszonyok szabják meg. A sasbércszerűen kiemelkedő 
dachsteini mészkőrögön igen kedvező fedőviszonyokat találtunk. A meggondolatlanul 
telepített néhány meddőhányón kívül más, említésre méltó meddőtömeget nem talál
tunk. Amennyiben a minőségvizsgáló magfúrások a mészkövet megfelelőnek jelzik, 
a mellékelt térkép segítségével kijelölhetők a gazdaságos bányaművelés határai, valamint 
azok a területek, amelyeken a későbbi művelés akadályozása nélkül alakíthatók ki 
meddőhányók.
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26. ábra A felszinközeli víztároló képződmények elhelyezkedése Sótony-Iker- 
vár környékén
1 a vízutánpótlás iránya;
2 a felszinközeli víztároló határa;
3 a vízadó képződmény vastagsága;
4 durvaszemcsés víztároló;
5 ellenőrző fúrás

Fig. 26 The pattern of nearsurface water-bearing formations around Sótony- 
-Ikervár
1 direction of water supply;
2 borders of the nearsurface aquifer;
3 thickness of the water-yielding formation;
4 coarse-grain aquifer; 
test borehole

Рис. 26. P асположениe приповерхностных водоносных отложений в райо- 

не с .с . Шотонь-Икервар 

і - направление притока воды;

2 - границы пр иповерхностного водоема;

3 - мощность водоносных отложений;

4 - грубо-зернистые водоносные отложения;
5 - контрольные скважины



Fig. 21 Waste-thickness in the limestone-quarry at Dorog, according to the geoelectric survey 
1 geoelectric sounding; 2 test borehole

Рис. 27. Мощность пустых пород в Дорогском месторождении известняков по данным электро- 
разведки
1—пункты ВЭЗ; 2 — контрольные скважины



M é rn ö kg e o fiz ik a i inérések

Az 1969. évben folytatódott a MÁFI mérnökföldtani munkásságával összehangolt 
alföldi és balatonparti mérnökgeofizikai térképezés; a Műszaki Egyetem Ásvány- és 
Földtani Tanszékével együttműködve pedig Eger városban végeztünk néhány ilyen 
vizsgálatot.

Az Alföldön az L—34 —17 —C és D 1 :50 000 méretarányú térképlapon végeztünk 
mérnökgeofizikai térképezést, az évek óta kialakult metodikával. Ezt a kutatást 1969-ben 
befejeztük.

A Balaton partján a keszthelyi medencében, a tapolcai medencében és Balatonfűzfő 
környékén fejeztük be a térképező munkát. Példaképpen a balatonfűzfői területen 
nyert eredményeket ismertetjük (28. ábra).

A terület ÉNy-i felén a mezozóos medencealjzat a felszínre búvik! A fedett részeken 
a geofizikai paraméterek a medencealjzat hármas tagozódását mutatják. A kibúvással 
párhuzamosan az alsótriász uralkodóan márgából felépülő összlete (maT-,), a középső 
részen permotriász homokkő összlet (Pe—Tj), DK-cn ópaleozóikum tételezhető fel. 
Az aljzat domborzata egyenetlen, de jelentős, hirtelen szintkülönbségeket nem találunk 
rajta; mélysége —80 m-től +120 m-ig változik.

A medenceüledékösszlet (lásd a Fö—1 szelvényt) geoelektromosan két rétegre tagol
ható. Feltételezésünk szerint a 20—30 ohmm-es réteg homokosabb felsőpannóniai össz
let, amelyhez esetleg az alsópannóniai homokosabb felső részeit is hozzásorolhatjuk. A 
6—10 ohmm-es réteg az alsópannóniai alemeletbe tartozik, kifejlődése valószínűleg 
agyagos, márgás.

Eger városában, a tervezett E-i lakótelep helyén, a felszínközeli riolittufa-összlet tete
jének domborzatát határoztuk meg szeizmikus és geoelektromos mérésekkel. A mérések 
egy helyen a riolittufa nagymértékű bontottságát állapították meg, amit egy későbbi 
ellenőrző fúrás igazolt.

Ugyancsak Egerben hosszabb vizsgálatsorozatot végeztünk üregek geofizikai kuta
tására. A  geofizikai módszertani vizsgálatokkal egy sokat vitatott kérdésre kellett választ 
adnunk: mi a geofizikai mérések elméleti és gyakorlati lehetősége üregek jelzésére; 
pl. milyen mélységben, mekkora kiterjedésű üreg mutatható ki megbízhatóan? A mun
káról részletes tanulmány készült, amely a gravitációs, geoelektromos, szeizmikus fel
színi mérések, valamint a mélyfúrási elektromos, radiológiai és szeizmikus vizsgálatok 
eredményeit kvantitatíve adja meg. Ennek lényege: csak olyan üreg kimutatására van reá
lis lehetőség, amelynek mérete és mélysége azonos nagyságrendű. Másodlagos indikációk 
(talaj vízdepresszió változás, az üreg feletti töredezett, lazult zónák, stb.) kisebb méretű 
üregek kimutatását is lehetővé tehetik, de ilyenre általánosságban számítani nem lehet. 
A viszonylag legjobb eredményt két vagy három módszer egyidejű alkalmazása bizto
sítja.
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28. ábra. А medencealjzat domborzata Balatonfüzfónéi maT1; alsó triász márga; Pe-Tx; pennotriász 
Pz1:ópa1eozóikum ; 1 harmadidőszaki medencekitöltés; 2 fúrás; 3 kózetváltás (fáciesváltás) az aljzatban

Fig. 28 The morphology of the basin-floor at Balatonfüzfó 
,mT\ Lower Triassic marl; Pe-Tx: Permo-Triassic; Pzx: Old Paleozoic; 1 Tertiary basin-fill;

2 borehole; 3 rock-change (facies-change) in the basin-floor
Рис. 28. Рельеф основания бассейна в районе Балатонфюзфё: 

таТі — мергели нижнего триаса; Ре-Т- пермотриасовые отложения; Pz — древне- 
палеозойские отложения;
1 — третичные отложения, заполняющие бассейн; 2 — скважины; 3 — смена горных 
пород (фаций) в основании бассейна
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Megemlítendő a fúrások közötti geofizikai átvilágítás lehetősége. Erre a 29. ábrán mu
tatunk be egy geoelektromos példát. A fúrások között elhelyezkedő, folyosószerű üreg 
hatására a potenciálszelvény, az elméleti számításoknak megfelelően, minimumot mutat.

29. ábra. Fúrások közötti geoelektromos „átvilágítás”

Fig. 29 Geoelectric „X-raying” between boreholes 

Рис. 29. Геоэлектрическое «просвечивание» пространства между скважинами
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R e zg é s -  és nyom ásm érések

A korábbi évekhez hasonlóan, a beérkező igényektől függően 1969-ben is végeztünk 
rezgés- és nyomásméréseket. Ide tartoznak pl. a Berekfürdőn végzett mérések, amelyek 
egy gáztelep csővezetékeinek mechanikus rezgéseit és a vezetékekben végbemenő nyo
másfolyamatokat mérték, ill. regisztrálták.

A rezgésmérést 20 Hz önfrekvenciájú, GF—9—B típusú lengyel szeizmométerrel vé
geztük. Regisztrálónk japán YOKOGAWA ultraibolya regisztráló volt, 1 KHz ön
frekvenciájú galvanométerekkel. Mérőberendezésünk lehetővé tette, hogy a csőveze
tékek rezgéseinek amplitúdóját és frekvenciáját meghatározzuk.

Nyomásmérést membrános nyomásmérő cellával végzünk. Berendezésünk egyaránt 
alkalmas statikus és nagyfrekvenciás dinamikus változások regisztrálására, így mind a 
gyors, mind pedig a lassú nyomásváltozásokat regisztrálni tudtuk.

Vízgeofizikai kongresszus és terepi bemutató

Az UNESCO az International Association of Hydrogeologists (ІАН) 1969. évi szakértői 
tanácskozását Budapesten tartotta. Az a tény, hogy a választás Budapestre esett, a magyar 
vízügy nemzetközi elismerését fejezte ki. A szakértői tanácskozás tárgya: A hidrológia 
és a geofizika kapcsolata a felszínalatti vízkutatásban. Magyar részről a terepi bemutató
val egybekötött tanácskozást a VITUKI, OVIKUF és az ELGI közösen rendezte. Az 
ülésen nyolc tanulmány hangzott el, amely az Egyesült Államok, Franciaország, Hollan
dia, Jugoszlávia, Magyarország, a Német Szövetségi Köztársaság, Olaszország és a 
Szovjetunió ezirányú eredményeit ismertette. A vitaülésen 18 állam 40 szakértője vett 
részt.

A kétnapos terepi műszerbemutatón az NSZK részéről a Bundesanstalt für Boden- 
forschung (Hannover) egyenáramú geoelektromos és ejtősúlyos, telemetrikus szeizmikus 
berendezését (30. ábra) a Prakla gamma és neutron-gamma karotázs berendezését, 
az August Göttker Érben GmbH. (Wathlingen) M 400 típusú fúrógépkocsiját; az USA ré
széről a Wellreconnaissance IMC  (Dallas) hordozható radiológiai karotázs berendezését, 
valamint Magyarország részéről az ELGI automatikus, váltóáramú geoelektromos mű
szerét (31. ábra), mémökszeizmikus és nagyobb hatómélységű magnetofonos szeizmi
kus berendezését, valamint hordozható elektromos-radiológiai karotázs-műszerét mu
tatták be mérés közben.

A Visegrádon, a Szentendrei-szigeten és a Csákvár mellett tartott bemutatók közül a 
legutóbbi volt a legjelentősebb. Azt szemléltette, hogy a korszerű geofizikai-fúrásos ku
tatás mennyi idő alatt tár fel egy ismeretlen mélységben elhelyezkedő karsztvíztároló
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30. ábra. A Bundesanstalt fiir Bodenforschung (Hannover) szeizmikus-geoelektromos kocsija az 
U N E S C O  hidrológiai műszerbemutatóján (automatikus szeizmikus rengéskeltó)

Fig. 30 The seismic-geoelectric truck of the Bundesanstalt fiir Bodenforschung (Hannover) in the hyd
rological instrument-demonstration of the UNESCO (automatic seismic pulse-generator)

Рис. 30. Сейсмо-электроразведочная аппаратура организации Bundesanstalt für Bodenforschung 
(Ганновер), представленная на выставке гидрологических приборов, организованной 
ЮНЕСКО (автоматический генератор упругих колебаний)
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31. ábra. Az ELGI (Budapest) GE-50 
típusú automatikus geoelektromos berendezése 
mérés közben az UNESCO hidrológiai 
müszerbemutatóján

Fig. 31 The automatic geoeíectric equipment 
GE-50 of the ELGI (Budapest) in operation 
on the hydrological demonstration of the

Р ис. 31. А в том ати ч еск ая  эл ек т р о р а з-  
Е едочная ап п ар атур а  типа G E — 50  
Геоф и зического инст ит ут а  (Б у д а п еш т )  
в п р о ц е с с е  р а б о т ы , на вы ставке г и д р о л о -  
гических п р и б о р о в , о р га н и зо в а н н о й  
Ю Н Е С К О

kőzetet. А felszíni geofizikai kutatás összesen ké^ órát igényelt. Különböző berendezések, 
egymástól függetlenül a triász dolomit medencealjzatot a következő mélységben hatá
rozták meg:
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A  mérnökgeofizikai, hidrogeológiai és egyéb sekélykutatásokról 1969-ben kiadott jelentések jegyzéke

JósaE.: Szombathely—Ikervár—Rábahidvég környékének vízföldtani viszonyai 
JósaE.: Geofizikai szakvélemény a Mura-völgyben tervezett vízmű területéről 
Jósa E .: Geoelektromos mérések felszínközeli víztároló kimutatására Felsőcsatár környékén 
Jósa E .: Geofizikai szakvélemény a Cement- és Mészkőművek Dorogi mészkőbányájának készlet

számításához
JósaE.: Geofizikai szakvélemény a Szombathely—Perint területén végzett vízkutatásról 
Jósa E .: Mérnökgeofizikai térképezés Keszthely környékén 
Jósa E .: A tapolcai medencében végzett geoelektromos mérések 
Kakas K : A Kőszeg környékén végzett vízgeofizikai mérések eredményei 
Kakas K .: Jelentés a Naszály—Lashegy környékén végzett geofizikai mérésekről 
Kakas K.—Szalai I . : Jelentés a bauxittároló töbrök Sümeg—Csabpuszta környékén végzett kuta

tásáról
Lányi J . : Beszámoló a Budatétény környékén vízföldtani céllal végzett geofizikai mérések ered

ményéről
Mituch E .: Jelentés a Dombóvár környékén végzett vízgeofizikai kutatásról 
Nagy M .: Geofizikai szakvélemény vízfúrás telepítéséhez (Sárvár)
Nagy M .: Előzetes vízföldtani szakvélemények (11 db)
Nemesi L .: A Sikonda környékén végzett vízgeofizikai mérések eredménye 
Petrovics I . : Jelentés a Dabas környékén végzett vízföldtani geofizikai kutatásról 
Pollhammer Mné: Szakvélemény a Pápa—Tapolcafő környékén végzendő vízkutató fúrás előké

szítő geofizikai méréseihez
Rákóczi I . : Jelentés a Berekfürdőn végzett rezgés- és nyomásmérésekről
Ráner G .: Jelentés a Szentendre környékén végzett geofizikai mérések eredményeiről
Ráner G .: Jelentés az Eger város E-i részén végzett mérnökgeofizikai mérésekről
Ráner G .: Jelentés az 1969. évi egri üregkutató mérésekről
Ráner G .: Jelentés a vokányi reflexiós mérésekről
Ráner G. .‘Jelentés az ellend-bátaszéki mélyedés területén végzett refrakciós mérésekről 
Ráner G .: Szakvélemény a hatvani hévízkutató fúrás előkészítő geofizikai méréseihez 
Simon A .: A Csákberény—Sőréd környéki bauxit geofizikai mérések eredménye 
Simon A .: Jelentés a Balaton partvidékének mérnökgeofizikai térképezéséről (Balatonfüzfő)
Szalai I . : Kísérleti bauxitgeofizikai mérések Bakonyoszlop környékén
Szalai I . : Jelentés az 1969. évi Ózd környéki vízgeofizikai kutatásról
Verő Lné: Jelentés a tatai Fényes-források területén végzett vízföldtani geofizikai mérésekről
Vincze M .: Szakvélemény a tahi hévízkutató fúrás előkészítő geofizikai méréseihez
Zsillé A .: Miskolc—Görömbölytapolca környékének gravitációs mélységtérképe
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Flathe, H .: The geophysicist’s role in teamwork for groundwater prospecting 
Gdlfi, J.—Lakatos, S. —Szahadvary, L.—Szénás, G .; The cooperative role of hidrogeology and 

geophysics in the Hungarian ground-water and subsurface water exploration 
Keys, W. S .: The role of borehole geophysics in hydrogeology
Mijatovíc, B .: Methodes géoélectriques dans la solution des problemes hydrogéologiquee ayant 

trait a la recherche des eaux souterraines dans le Karst 
Munch, F.: Quelques exemples duplications géophysiques nouvelles dans la recherche d’eau 

douce en zone littorale fran9aise de la Mediterranée 
Ogilvy, A. A .: Basic aspects relating to application of geophysical methods for hydrogeological 

investigations
Vecchia, O .: Hydrogeology and geophysics in ground water exploration in Italy 
Walter, F .: Geoeletrical investigations in the Netherlands

★

A jelentések és IAH tanulmányok az ELGI Adattárában megtalálhatók.

A z  International Association ofHydrogeologists (IА Н ) kongresszusának tanulmányai (I  A H  papers)
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