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Megjelent az atomerőműben, vala
mint a kutató és oktató atomreak
torban foglalkoztatott munkaválla
lók szakirányú képzéséről, tovább
képzéséről és az atomenergia alkal
mazásával összefüggő tevékenysé
gek folytatására jogosultak köréről 
szóló 49/1998. (VI. 2 5 )  IKIM-MKM 
együttes rendelet. (MK 55. szám)
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A nukleáris anyagok nyilvántartási 
rendszeréről, nemzetközi ellenőr
zéséről és a velük kapcsolatos 
egyes hatósági jogkörökről szóló 
39/1997. (VII. 1.) IKIM rendeletet, 
továbbá a radioaktív anyagok és ké
szítmények nyilvántartásáról szóló 
25/1997. VI. 18.) IKIM rendeletet 
módosította a 38/1998. (VI. 24.) 
IKIM rendelet. (MK 54. szám)
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A 122/1998. (VI. 17.) Kormányren
delet módosította az Országos 
Atomenergia Bizottság feladatáról, 
hatásköréről, valamint az Országos 
Atomenergia Hivatal feladat- és ha
tásköréről, bírságolási jogköréről 
szóló 87/1997. (V. 28.) Kormány
rendeletet, továbbá a talált, illetve a 
lefoglalt radioaktív vagy nukleáris 
anyagokkal kapcsolatos intézkedé
sekről szóló 17/1996. (I. 3 1 )  Kor
mányrendeletet. (MK 53 - szám)
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Megváltozott az IKIM (Ipari, Keres
kedelemi és Idegenforgalmi Mi
nisztérium) neve, az Országgyűlés 
1998. június 30-i ülése létrehozta  ̂
helyette a Gazdasági Minisztériu
mot (1998. évi XXXVI. Törvény). 
(MK 58. szám)

A nukleáris létesítményekkel kap
csolatos államigazgatási eljárások 
díjának megállapításáról szóló 
39/1994. (XII. 15 ) IKM rendeletet, 
valamint módosításait hatályon kí
vül helyezte az 50/1998. (VII. 3 ) 
IKIM rendelet. (MK 59. sz.)
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A Geofizikai Szolgáltató (GES) Kft. buda
pesti székhelyű regionális nemzetközi szol
gáltató vállalat. Tevékenységi köre elsősor
ban olajvállalatok számára végzett szárazföl
di szeizmikus adatok mérésére és feldolgo
zására terjed ki (beleértve a tanácsadói, ter
vezési, engedélyezési, geodéziai, vonal előkészítési, térképezési és kártala
nítási munkákat). Ezen kívül a vállalat más felszíni geofizikai (gravitációs, 
mágneses, geoelektromos stb.) méréseket is végez.

A GES Kft. elődjét 1952-ben alapították a magyarországi gáz- és olajku
tatás igényeinek megfelelően. Jelenleg a Kft. a munkák jellegétől és volu
menétől függően négy-hat terepi kutatócsoportot tud működtetni. A válla
lat fel van szerelve a legmodernebb telemetrikus mérőműszerekkel, kor
szerű nehéz vibrátorokkal, nagyteljesítményű számítógépekkel és karban
tartási létesítményekkel. A társaságnak megfelelő számú képzett és gyakor
lott szakembere van nagyméretű vonalmenti és területi (2D-s és 3D-s) szeiz
mikus mérések kulcsrakész kivitelezéséhez. Csaknem harminc területen 
végeztünk 3D-s méréseket az elmúlt néhány évben. A vállalat kiemelt fon
tosságot tulajdonít az egészségvédelem, balesetvédelem és a környezet- 
védelem fejlesztésének, illetve az új követelményekhez való alkalmazko
dásnak (könnyű, környezetbarát ütve-forgatva működő fúróberendezések, 
minimális taposási nyomokkal járó kézi fúrógépek alkalmazása stb.).

A rutin számítógépes szeizmikus feldolgozási műveletek általában tartal
mazzák a terepi minőségellenőrzést, az interaktív analíziseket, valamint a 
DMO és egy lépéses 3D migráció műveleteit is. Saját kutatás-fejlesztési 
tevékenységünk eredményeképpen vállalatunk képes speciális feldolgo
zási szolgáltatásokra is, melyek adott geológiai problémák megoldására 
irányulnak (vegyes forrású mérések feldolgozása, VSP, inverziók, AVO ana
lízis, modellezés stb.).

A társaság legfontosabb hazai megrendelője a MÓL Rt., de a többi Magyar- 
országon megjelent külföldi koncessziós olajvállalat munkáit is sikerült 
elnyernünk. Magyarországon kívül más európai országokban és Észak-Afri- 
kában (Tunéziában) dolgoztunk, továbbá fontos munkakapcsolataink van
nak a FÁK régióban is. Horvátországban 1994 óta vagyunk jelen.

Hat alkalommal végeztünk 3D-s mérést ez időszak alatt, mint az INA 
NAFTAPLIN partnere. Az utóbbi években a bevétel mintegy fele származott 
a MÓL Rt-től.

L egújabb b eszerzésein k

A gépkocsipark folyamatos korszerűsítése mellett a Kft. a közelmúltban 
vásárolta második Sercel gyártmányú, SN-388 típusú, 24 bites, 1200 csa
tornás szeizmikus terepi mérőműszerét. Az új rendszer mind robbantásos, 
mind vibrátoros jelgerjesztés esetén alkalmazható. Az előző, egy évvel ko
rábban vásárolt hasonló műszer igen hatékonynak és megbízhatónak bizo
nyult a Horvátországban mért óriási 3D-s munkák során a nehéz terepi 
körülmények ellenére is.

1998 tavasza óta alkalmazzuk a legújabb nagyteljesítményű, 51000 font 
csúcserejű HEMI-50 típusú, IVI alvázakra szerelt vibrátor csoportunkat. Je
lenleg ez a piacon elérhető legkorszerűbb vibrátor típus. Mindegyik egység 
Pelton Advance II típusú vezérlő elektronikával és műholdas helyzetmeg
határozó (real-time Trimble GPS) műszerrel van felszerelve.

A fúrópark korszerűsítésének keretében egy korszerű, környezetbarát 
mobil fúrókészlet beszerzése is folyamatban van.

A Számítóközpontban folytatódott a kapacitások bővítése a tavalyi re
konstrukció után. Az 1997-ben vásárolt nagyteljesítményű (négy procesz-
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szoros parallel) Silicon Graphics Origin 2000 modu
láris szerver ebben az évben két további processzorral 
és további erőforrásokkal (RAM modulokkal és 100 GB 
lemezkapacitással) bővült.

A CGG GeovecteurPlus szeizmikus feldolgozó cso
magja mellé megvásároltuk a Paradigm Geophysical 
GeoDepth Power2D nevű modell alapú interaktív 
mélységmigrációs programcsomagját is. Az első ered
mények igen biztatóak.

SN  3 8 8  terepi mérőműszer GPS bázisállomással

HEMI-50 típusú vibrátor munka közben

Háromdimenziós szeizmikus adattömb migráció után
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