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A Bizottság két és fél évvel ezelőtt olyan személyi összetétellel alakult 
meg, hogy lehetőleg mind szakmai tekintély, mind hatáskör és aktivitás tekin-
tetében az egész tudományterületet fogja át és képes legyen a szerteágazó 
tudományágak koordinálására. Az Albizottságok kialakításakor is hasonló 
elvek kerültek alkalmazásra. A végzett munka áttekintése során arra a meg-
győződésre juthatunk, hogy a Bizottság és az Albizottságok többsége éppen 
ezen összeállítási elv következetes alkalmazása miatt képes volt feladatának 
ellátására. 

A Bizottság a munka folyamán állandóan törekedett a szakmai jelleg 
kidomborítására, ezért az ügyrendben szereplő javasló, véleményező, értékelő, 
bíráló, tervkészítő, ill. más szervező és adminisztrációs kérdések mellett 
minden ülésén egy-egy albizottság elnöke beszámolt tudományterületének 
helyzetéről. Ezzel a Bizottság kezdettől fogva jelentősen decentralizálta mun-
káját , befolyását az albizottságokon keresztül a tudományszak minden élet-
megnyilvánulásában azonban mégis érvényesítette, sőt még szélesebb alapokra 
helyezte. 

A Bizottság működése során 10 ülést tar tot t és ezeken mind a szakmai, 
mind az adminisztrációs kérdések intézésében kialakult egy olyan szakmai 
közvélemény, amely a kérdések megoldását, ill. a megoldásra váró problémák 
kezelését és elbírálását lényegesen elősegítette. Az ülések egy részét vidéki 
geofizikai központokban szerveztük, azért, bogy a bizottsági tagoknak módjuk 
legyen az ott folyó munkák megismerésére és befolyásolására; a munkahely 
pedig a Bizottság látogatására felkészülve — serkentést nyerjen további 
munkájára. 

A Bizottság tevékenységével hozzájárult ahhoz, hogy a geofizikai mű-
szergyártás kérdése elmozduljon a holtpontról és megtörténjenek a szükséges 
átszervezések a gyártási folyamatok megrövidítésére és rugalmasabbá tételére. 

A magnetofonos szeizmika problémái fontosságának kihangsúlyozására 
a Bizottság terepi működés közben megtekintette az ELGI által tervezett és 
épített műszert, és kunszentmártoni ülésén részletesen foglalkozott tovább-
fejlesztésének problémáival. 
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A Bizottság egész tevékenysége az Osztály kiemelt akadémiai feladatá-
nak „Az ország természeti erőforrásainak kutatása és feltárása" megoldása 
érdekében folyt. 

A Bizottság működésének időszakában a geofizikai tudomány fejlődését 
számos tudományos fokozat elnyerése is jelzi. 

Az albizottságok működése 

A Gravitációs és Földmágneses Albizottság 9 ülést tartott , foglalkozott 
a gravitációs és földmágneses térképek szerkesztésének módszertanával, a 
függővonal időbeli változásának és az árapálykeltő erő regisztrálásának kér-
déseivel, a gravitációs műszerek fejlesztési problémáival, légimágneses mérések 
kérdésével, a magyarországi gravitációs alaphálózat újramérésének szükséges-
ségével. Az Albizottság ezekben a kérdésekben hozott határozataival elvi irányt 
szabott a kutatásoknak és ezzel igyekezett az operatív szervek segítségére 
lenni a gyakorlati kérdések megoldásában. 

Az Albizottság az egyes rokonszakterületekkel is kapcsolatot tar tol t . 
Együttes ülést tartott az Obszervatóriumi Albizottsággal és a Geodéziai 
Tudományos Bizottság Geodéziai és Módszertani Albizottságával. Ezen az 
utóbbi ülésen számos geodéta szakember közreműködésével tisztázódott az 
a kérdés, hogy mit Y'ár a geodézia a graviméteres mérésektől, milyen terje-
delmű és mekkora pontosságú graviméteres mérések szükségesek a geodéziai 
feladatok megoldására. 

A Szeizmikus Albizottság 10 ülést tartott . Megvizsgálásra került a ref-
lexiós és refrakciós kutatások jelentősége és azok egymáshoz való viszonya. 
Tisztázódtak e kutatások hazai alkalmazási alapelvei. Ezzel az Albizottság 
munkája nem kis részben járult hozzá ahhoz, hogy ebben — az egész kőolaj-
ipart érintő — lényeges kérdésben helyes közös álláspont alakult ki. 

A Bizottság állást foglalt a külföldi szeizmikus berendezések vásárlása 
tárgyában és ezzel segítette a nagy összegű beruházás helyes kivitelezését. 
Foglalkozott továbbá a hazai szeizmikus kísérleti munkák és műszerkonstruk-
ciók (magnetofonos szeizmika, digitális szeizmika) helyzetével és a hazai, 
valamint nemzetközi mélyszerkezetkutató szeizmika irányelveinek meg-
határozásával. 

Az Obszervatóriumi Albizottság 3 ülést tartott , és a tagok ezenfelül egy-
mással állandó kapcsolatot tartva folyamatosan tájékozódtak a különböző 
tudományterületek munkáiról. Az Albizottság az előadásra kerülő tudományos 
kérdések mellett koordináló megbeszélést folytatott az alacsonyfrekvenciás 
rádióhullámok terjedési viszonyainak vizsgálatával kapcsolatban. A kérdéssel 
ugyanis három kutatóhely is foglalkozik és látszólag munkaterület fedésekre 
került sor. A részletes megbeszélésen azonban kiderült, hogy a vizsgálatok 
nem fedik egymást. 
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Az Albizottság megtárgyalta a harmadik ötéves és távlat i kutatási tervek 
irányvonalait és foglalkozott az ország obszervatóriumi hálózata további 
kiépítésének problémájával, különös tekintettel arra, bogy a bajai földmágne-
ses obszervatórium ipartelep létesítése miatt 1967 tavaszán kénytelen meg-
szüntetni a működését. 

A Geoelektromos Albizottság ülésein megtekintette a szakterület ú j 
konstrukciójú műszereinek terveit és mérési eredményeit, részletesen meg-
vitat ta a műszerekkel szemben felállítható követelményeket és a szerkesztők-
nek javaslatokat tet t a műszerek konstrukciójának fejlesztésére. 

A Bizottság meghallgatta a geoelektromos kutatásokkal foglalkozó 
munkahelyek jelentését és terveit, azokat egyeztette és ezzel kiküszöbölte az 
egymással fedésben levő munkák lehetőségét. 

A Mélyfúrási és Radiológiai Albizottság a karotázs műveletekkel nyert 
mérési anyag feldolgozásával foglalkozott és az elektronikus számológépek 
adta lehetőségek kihasználásával a nyert információk lehető legrövidebb idő 
alatti minél teljesebb kiaknázására törekedett. 

A téma két irányú kutatás t igényel: 1. A karotázs szelvények digitális 
számológépre való betáplálásra alkalmas jelrögzítés kérdéseit kell megoldani, 
2. olyan gépi programot kell kidolgozni, amely ezek alapján a hasznos ásvány 
tárolási helyére, tárolási viszonyaira, illetve a tárolt ásványi nyersanyag 
tulajdonságaira felvilágosítást képes adni. 

Látható tehát, hogy az Albizottságok által tárgyalt kérdések részben 
az alap- részben az alkalmazott geofizikai kutatások területére esnek. Az al-
bizottságok mindig különös tekintettel voltak a magyarországi vonatkozá-
sokra, emellett azonban szakterületük nemzetközi tudományos eredményeit 
is folyamatosan figyelemmel kísérték. Az üléseken sok gazdasági és tudo-
mányos szempontból fontos ügy került megvitatásra, ill. megoldásra. A szak-
emberek találkozása és véleménycseréje a közös álláspont kialakítása révén 
betöltötte fontos koordináló szerepét. 

A geofizikai kutatások fejlődése 

A) Alapkutatások 

Geofizikai alapkutatások részben az MTA soproni Geofizikai Kutató 
Laboratóriumában és az ELTE-MTA Országos Földrengésvizsgáló Intézeté-
ben, részben pedig az ELGI-ben folytak. 

A Kutató Laboratórium a földi elektromágneses tér rövid periódusú 
változásainak feldolgozásában és analizálásában, valamint a változások 
mérésére szolgáló műszerek fejlesztésében végzett nagy munkát , amelyet 
több kandidátusi értekezés megvédése is bizonyít. 

A folyamatos normális sebességű földi áram és földmágneses regisztrá-
lások mellett a Laboratórium Nagycenk melletti obszervatóriumában az 
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„International Geophysical Calender"-ben megadott RWD napokon 2 cm/perc 
filmsebességű gyorsregisztrálás történt. 1965 szeptemberétől folyamatosan 
működik egy 6 mm/perc filmsebességű tellurikus regisztráló is, amely a pul-
zációs jelenségeknek a fentinél kisebb felbontású, de folyamatos tanulmá-
nyozását segíti elő. 

A nagycenki obszervatórium 1966-ban megkezdte az ionoszféra ab-
szorpció-regisztrálást a 272—539 KHz frekvenciákon. A magyarországi kéreg 
és felsőköpenyrész elektromos felépítésének és a horizontális, valamint verti-
kális inhomogenitások tanulmányozására a Laboratórium megvizsgálta a föld-
mágneses vertikális és horizontális komponensek hányadosát az öbölháborgások 
periódus-tartományában; a tellurikus és magnetotellurikus iránysajátságokat 
a pulzációk periódus-tartományában; magnetotellurikus frekvenciaszondázást 
végzett 29 ponton és relatív tellurikus frekvenciaszondázást 80 ponton. A mé-
résekkel sikerült kimutatni 60 km mélységben egy jóvezető réteget. A réteg 
viszonyított sekélysége valószínűleg a Magyar-medence magas hőáramával 
magyarázható. Lényegesen fejlődött a földkéregkutató szeizmikus mélyszondá-
zás. A hazai földkéreg viszonylagos vékonysága kétségtelen megállapítást nyert. 
Éhből a szempontból jelenleg Magyarország az egyik legjobban felmért 
ország. Az Európai Szeizmológiai- és a Kárpát-Balkán Asszociációban ezt a 
tényt mind a munkák mennyiségét, mind minőségét és módszerét tekintve 
dicsérettel kommentálták. 

A hazai vékony földkéreg bizonyos korrelációt mu ta t a magas hőgradi-
enssel. Lehetséges, hogy a Magyar-medencében a hőáram a világ-átlagnál 
valamivel magasabb. Kísérleti vizsgálatok ezen a területen még szükségesek. 

A Földrengésvizsgáló Intézet 4 jól felszerelt szeizmikus obszervatóriumot 
tartott fenn (Budapest, Piszkéstető, Sopron, Kecskemét). Elméleti vizsgálatok 
során értékelték a Rayleigh-hullámok diszperziós görbéit és vizsgálták a rob-
bantások által keltett szeizmikus hullámok amplitúdóját a töltet-mennyiség 
függvényében. 

A termodinamika I. tételének felhasználásával a táguló Föld belsejének 
hőmérsékletére az a meglepő eredmény adódik, hogy az alsó köpeny és a belső 
mag hőmérséklete a külső mag hőmérsékletéhez képest alacsony. Az eredmény 
magyarázatot szolgáltathat arra, hogy a köpeny és valószínűleg a belső mag 
szilárd; ezzel szemben a külső mag cseppfolyós halmazállapotú. 

A Föld valódi ellipticitásának az eltérését a hidrosztatikus ellipticitástól 
felhasználták a Föld belseje viszkozitásának meghatározására. Csak egy 
1027 poise viszkozitású köpennyel rendelkező, táguló Föld inutat elméletileg 
a mérésekben jelentkező méretű eltérést. 

Az eredmények alapján magyarázni lehet a felszíni tektonikus jelen-
ségeket, a kontinens-vándorlást is beleértve. 

Az ELTE Geofizikai Tanszékkel karöltve 1966 elejétől az ELGI tihanyi 
Obszervatóriumában megindult a rendszeres szfériksz-regisztrálás. 
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A Tanszék utóbbi években megkezdett paleomágneses kutatásaiba a 
Geofizikai Intézet is bekapcsolódott és a Tanszékkel együttműködve folytatja. 
1965—66-ban 17 dunántúli és 6 északnógrádi bazaltlelőhely mintái kerültek 
vizsgálat alá és 1966-ban az egykori paleopólusok meghatározására meg-
mintázták a magyarországi magmás kőzeteket, valamint a permi vörös-
homokkövet. 

Az ELGI-ben elkészült az új földmágneses alaphálózatmérés és annak 
feldolgozása. A 300 pontból álló mérés eredményeképpen meghatározták a 
földmágneses tér összetevőit, mint a földrajzi koordináták másodfokú hatvány-
polinomjait. A mérés eredményeit az 1949 — 50-es alaphálózatmérés ered-
ményeivel összehasonlítva lehetőség nyílt a mágneses szekuláris változás helyi 
sajátságainak pontosabb meghatározására. Az alaphálózat 30 pontján 1966-
ban új szekuláris hálózat létesült. 

1966 áprilisától egy GS 11 Askania graviméterrel megindult a gravitációs 
tér időbeli változásának rendszeres regisztrálása. 

A feltételezett gravitációs és földalak szekuláris változás kimutatására 
kezdeményezésünkre több nemzetközi határozat született. 

1964-ben Debrecentől Sopronig terjedő kettős-vonal méréssel a 10 év 
előtti méréshez képest bizonyos, a pontosság határán levő változást tapasztal-
tuk. 1966 nyarán Szentgotthárd és Békéscsaba között mért újabb kettős 
vonalon az előzőhöz képest eltérő változást nyertünk. A kérdés eldöntésére 
a két mérési sáv végpontjait észak-déli irányú vonalakkal összekötöttük. 
A mérés kiértékelése folyik. A vonalak mentén a mérést öt évenként meg kíván-
juk ismételni. 

Az alapkutatás során gyűj töt t és feldolgozott adatrendszerek, a kiala-
kult új szemlélet, az egész Föld energetikus folyamatainak vizsgálata, a föld-
kéreg és légkör elektromágneses felépítésének meghatározása és a Kárpát-
medence szerkezetére, kialakulására és mozgására vonatkozó kutatások szoro-
san kapcsolódnak „Az ország természeti erőforrásainak kutatása és feltárása" 
című akadémiai fűfeladathoz. 

B) Alkalmazott és fejlesztő kutatás 

Alkalmazott és fejlesztő geofizikai kutatást az Eötvös Lóránd Geo-
fizikai Intézet, az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt és a Mecseki Ércbánya 
Vállalat kutatási részlegei végeztek. 

Tovább folytatódott hazánk geofizikai tájegységeinek komplex geo-
fizikai kutatása. Különösen a Cserehát, Dunántúli Középhegység és az alföldi 
flis-zóna területén folyt erőteljes geofizikai térképezési munka. Légi vontatású 
mágneses mérésekkel az ország területének jelentékeny része fel van mérve. 

A mérési munkákat követő kiértékelő tevékenység is tovább folyt, és 
több évtizedes ilyen irányú működés eredményeképpen kiadásra kerül Ma-
gyarország színes nyomtatott 1 : 200 000-es méretarányú Gauss-Krüger szel-
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vényezésű Bouguer-anomália és földmágneses anomália térképsorozata. Eddig 
7 kettős térképlap készült el és 5 van előkészítés alatt . Ezenkívül megjelent 
mecseki tájegységünk 1 : 100 000-es méretarányú mágneses, gravitációs és 
szeizmikus térképe, valamint mágneses anomáliáink 1 : 500 000-es méret-
arányú áttekintő térképe. Ezek a térképek a földtani és nyersanyagkutatás 
fontos alapját fogják képezni és lényegesen elősegítik Osztályunk fő feladatá-
nak teljesítését. 

A geofizikai mérések komplex kiértékelésének eredményeképpen meg-
jelent első két hazai geofizikai monográfiánk. Nyomdában van még két ha-
sonló munka, sőt az utolsó évtizedben rendszeressé vált külföldi geofizikai 
méréseink eredményeképpen megjelenőben van „Mongólia vízföldtani felépítése 
és a magyar expedíció működése" c. tanulmány. 1966-ban megjelent földmágne-
ses Obszervatóriumunk évkönyvének két kötete 4 év anyagával. 

A szakterület tudományos közleményei az akadémiai kiadványokon 
kívül a Geofizikai Közleményekben, a Magyar Geofizikában és a rokon szak-
területek folyóirataiban jelentek meg. 

1964-ben elkészült az első magyar magnetofonos szeizmikus berendezés. 
Az 1965-ös terepi kipróbálás után befejeződött a második berendezés tranzisz-
torizálása és a gyártási prototípus kialakítása. Megkezdtük a szeizmikus ki-
értékelés és értelmezés automatizálását is. 

Az utóbbi évek fejlődésének eredménye a nagymélységű geoelektromos 
kutató berendezések és kutatási eljárások kialakítása, kis- és közepes-mély-
ségű karotázs-berendezések teljesen korszerű konstrukciójának elkészítése 
és a radiológiai fúrólyuk-szelvényezés erőteljes fellendülése. 

Ezek a műszer- és módszertani eredmények részben műszergyártá-
sunkat segítik elő, részben hazánk további rendszeres geofizikai feltérké-
pezését támasztják alá. 

Az OKGT Szeizmikus Kutatási Üzemének fontos, energiabázisunkat 
is közvetlenül lényegesen érintő legújabb eredménye a szegedi-medence 
jelentős szénhidrogén-telepeinek felkutatása. Az algyői szénhidrogénfeltá-
rás az utolsó évtized legjelentősebb nyersanyagkutatási eredményének te-
kinthető és lényegesen elősegíti Osztályunk kiemelt főfeladatának megoldását. 

A Mecseki ércbánya Vállalat a geofizikai és fúrási tevékenység magas-
szintű egyeztetésével jelentősen elősegítette a Déldunántúl geológiai fel-
építésének megismerését. 

* 

A Geofizikai Bizottság mindezeket a kutatásokat figyelemmel kisérte, 
koordinálta, véleményével és tudományos tanácsaival befolyásolta, segítette, 
illetve értékelte. 

Ezenkívül figyelemmel kísérte a tudományos minősítések helyzetét, 
meghallgatott aspiránsi beszámolókat, meglátogatott különböző kutatási 
intézményeket, hogy ezzel is serkentse a geofizikai munkát. 
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