
IRODALOM
[1] Erkel A .: A  vezérszint meghatározása tellnrikus méréseknél. (Magyar Geofizika V l.évf. 2. sz.)
[2] Hobot J .: A  geoelektromos mérések medencealjzatra vonatkozó eredményei az alföldi komp* 

lex geofizikai kutatásban. (Intézeti jel. 1966. Kézirat)
[3] Hobot J .: 1965. évi tellurikus mérések az Alföldön.
[4] Sz. dr. K ilényi É . — Bogi R . — Bender Lné. —Hobot J . —Polcz / . .  Jelentés az 1964 — 65. évi 

Szolnok környéki komplex geofizikai mérésekről. (Int. pld. 1966. Kézirat)
[5] Király E .: Geoelektromos mélyszondázások az Alföldön. (Int. pld. 1966. Kézirat)
[6] Liszt Fné.: Geológiai adatok Kunszentmárton környékéről. (Gyűjtés a Kőolaj és Földgáz

ipari Tröszt adattárából 1966.)
[7] Liszt F né.: A nagyalföldi flis-képződménye к látszólagos ellenállásviszonyai. (Kézirat 1965.)
[8] Pintér A . — Ádám O .—Szénás O y.: A  magyar medence regionális gravitációs értelmezési 

problémái. (Geofizikai Közi. Х Ш . köt. 3. sz.)
[9] Posgay K .:  A  magyarországi földmágneses hatók áttekintő vizsgálata (Kandidátusi ért. 

1966. Kézirat)
[10] Szabadváry L .: Ellenállás (gtf) korrekciós alkalmazása a tellurikus mérések értelmezésénél. 

(Magyar Geofizika VI. 2. sz.)
[11] Szepesházy K .:  Adatok az Alföld középső, Szolnok körüli részeinek mélyföldtanához. (Föld

tani Int. 1965. Kézirat)
[12] Szénás O y.: A  flis-kérdés geofizikai szempontból (előadás a Geofizikusok Egyesületében 1965)
[13] Szénás O y.: A  geofizikai térképezés földtani alapjai Magyarországon. (Geofizikai Int. X III .  

3. sz.)

EGYESÜLETI H ÍR E K

A Magyar Geofizikusok Egyesülete 1967. november 27-i közgyűlése elhatározta az Általános 
Geofizikai Szakosztály megalakítását.

A Magyar Geofizikusok Egyesülete Országos Elnöksége felkérésére a szakosztály elnöke: Dr. 
Haáz István, titkára: Aczél Etelka lett.

Az Egyesület igen időszerű feladatot oldott meg azzal, hogy az eddigi Felszíni- és Mélyfúrási 
Geofizikai Szakosztályok után ezt az új szakosztályt is megalakította. Az általános geofizikával 
foglalkozó szakemberek ezáltal új, közös fórumot kaptak. Az Általános Geofizikai Szakosztály 
megalakulása egyszersmind az Egyesület fejlődésének újabb mérföldkövét is jelenti.

Az 1968. március 7-i előadóülésen — Dr. Barta György elnökletével — Dr. Stegena Lajos 
összefoglalta az általános geofizikai kutatás hazai helyzetét és feladatait. Nézete szerint a jövőben 
nagyobb súlyt kell kapnia azoknak az általános geofizikai jellegű kutatásoknak, melyek a Magyar 
Medence és a környező területek mélyszerkezetével, kialakulásával foglalkoznak. A  kitűnően sike
rült előadóülést több hozzászólás is élénkítette.

Reméljük, hogy a szakosztály további működése a geofizika és más rokon tudományok kap
csolatát is élővé fogja tenni .
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