
kis m élységű geoelektrom os, refrakciós, elektrom ágneses, radiológiai és más berendezések és 
tartozékok. É vtizedek óta küzdünk az em lített berendezésekért és még m a sincsenek.

Óriási feladataink vannak módszerkutatás terén. Fokozni kellene az ipari geofizikai alap
kutatásokat. H allatlan erőfeszítések árán lehet elérni egy-egy eredm ényt az érc-, a vízkutatás 
módszerei fejlesztésében. Vannak területek, pl. színesásványok, evaporitok kutatása, nyom elem 
kutatás terén, ahol alig történik valam i. Milyen kevés történt eddig egyik legnagyobb értékű  
és m ennyiségű ásván yi nyersanyagunk, a bauxitkutatás m ódszertana érdekében. Lehetetlen  
állapotnak tűnik, hogy csupán egy pár akusztikus szonda dolgozik, indukciós szondáról inkább  
csak hallani lehet. M agnetométer állom ányunk nincs, korszerű gravim étereink alig vannak. 
Geofizikusaink m unkával túlterheltek, kevés a kutatói létszám  az iparban és am i a legköltsége
sebb, a kutatók m ellett nincs képzett technikusi állom ány. H ogy engedhetjük m eg magunknak, 
hogy laboratóriumi vagy  terepi rutinm éréseket diplom ások végezzenek, vagy  ami m ég rosszabb, 
sokszor ideiglenesen alkalm azott, képzettség nélküli munkaerők ? E zeket a kérdéseket nem  pesz- 
szim izm us sugallja. Tudjuk, hogy dollár-százezrekért, sőt m illiókért vásárol az ipar modern 
berendezéseket, szám ítógépeket. Új székházba költözik a Geofizikai In tézet, gyönyörű hely i
ségekben van az E L T E  Geofizikai Tanszéke, székház épül az ÉM K utató-Fúró Vállalat részére, 
amiből a geofizikusok is rem élhetőleg részesülnek. E lkészült az aranyosvölgyi kutatóállom ás, 
ahol nem sokára az Országos Szeizmológiai és a Mágneses O bszervatórium i Szolgálat geofizikusai 
regisztráló berendezéseket állítanak elő.

De m iért legyünk elégedettek! Minden új eredm ény még többre kötelez, ez vezéreljen ben
nünket a következő tíz  évben.

Lapszem le
(Folytatás a 170. oldalról.)

Trócsányi Gábor: A Nagyalföldön végzett szeizm ikus mérések és azok eredm ényei 1968-ig, 
46 — 53. oldal, 1 ábra, 1 tábl.

Összefoglalva: A nagyalföldi szeizm ikus mérések által k im utatott szerkezetek szám a 159. 
Ebből fúrásokkal m egkutatott és szénhidrogén tárolás szem pontjából eredményes: 43, meddő: 
41 és vizsgálat alatt áll, vagy  arra vár 9.

Lantos Miklós — Nagy Zoltán: Újabb adatok a K isalföld m élyszerkezetéről, 53 —56. oldal, 
3 ábra.

G eoelektrom os, tellurikus mérésekkel (frekvenciaszondázás) nyert eredm ények feldol
gozása.

Molnár Károly —Nagy Zoltán — Tóth János: E lektrom os sekélyszondázások felhasználása  
szeizm ikus robbantási m élységek m eghatározására, 56 — 60. oldal, 2. ábra.

Ujfálusy Antal: A korrelációs, refrakciós mérések értelm ezési problém ái bonyolult geológiai 
felépítésű terü leten , 60 — 68. oldal, 13. ábra.

Szerző arra m utat rá, hogy bizonyos esetekben m a is fontos szerepe van a refrakciós k u tatás
nak, bár a d igitális technika következtében a reflexiós stack in g  eljárás elterjedtebb.

Szanyi Béla: E lektrom os karottázs görbék és szeizm ikus időszelvények korrelációja, 69 — 70. 
oldal, 1 ábra.

Péterfai Béla: Geoelektromos szondázási görbék pontjainak m egbízhatóbbá tétele, 70 — 71. 
oldal, 1 ábra.

Módszer a tellurikus jel kiszűrésére (digitális szűrés) a m élyszondázásoknál.

Miklós Gergely — Sághy György: A  kőolajipari szeizm ikus kutatási tevékenység hatékony
sága, eredm ényessége és gépi- és m űszertechnikai szerepe M agyarországon, 71 — 76. oldal, 5 ábra.

Szerzők kim utatják , hogy a szeizm ikus mérések végzése érdekében eszközölt beruházások 
szükségesek v o ltak  és fokozták a kutatóm unka eredm ényességét.

Csalagovits István: A  szénhidrogén-kutatás fö ldtan i és műszaki adatainak kétsoros perem- 
lyukkártyás (ABC) adattároló rendszere, 77 — 85. oldal.

Tóth Géza

2 0 0
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Nyomdai kéz ira t  
e lkész ítésén ek  e lő írásai

A Magyar Geofizika szerkesztősége csak az alábbi módon elk észített kéz
iratot fogadja el:

A kézirat A /4-es papíron (normál irodapapír) két példányban küldendő be. 
E zek közül az egyik  példány első gépelés legyen. (Indigóval készült m ásolatot 
a nyom da nem  fogad el.) A papírlapon csak az egyik  oldalra lehet gépelni 2-es 
sortávval. E gy-egy sorban 50 betűhely lehet. A bal m argót az írógép 20-as be
osztására kell állítani. E gy  oldalon 25 sor gépelés lehet. A gépelt szövegben m in
den szükséges ékezetet fel kell tün tetn i, am elyik nincs az írógépen, azt tollal 
utólag kell felrakni.

A táblázatokat külön lapra kell gépelni, helyüket a folyam atos szöveg bal 
oldali m argóján is fel kell tüntetn i.

A rajzokat tussal kell m egrajzolni pausz vagy fehér papíron. A különböző 
jelölések csak csíkozással, pontozással oldhatók m eg, színezett rajzok nem kö
zölhetők. Csak kem ény, kontrasztos fényképfelvételek fényes papírra készült 
m ásolatai alkalm asak a közlésre. Térképeken, szel vényraj zokon a léptéket rajzos 
léptékben adjuk meg. Az ábrák aláírását, lábjegyzeteket külön lapra kell gépelni, 
sorrendjüknek m egfelelően.

Minden rajzon, fényképen fel kell tüntetn i az ábrák szám át, valam int nyíllal 
meg kell jelölni a felső szélét.

A kéziratban a görög, gót betűket, m atem atikai ábrákat és képleteket rajzolt 
betűkkel (nem folyóírással) kell feltüntetni.

A cikkhez a lapban orosz, valam int ném et k ivonatot közlünk. K érjük a 
szerzőt, hogy ennek szövege röviden ism ertesse a tanulm ányt úgy, hogy az az 
összefoglalás alapján érthető legyen.

Am ennyiben az idegen nyelvű  összefoglalást a szerzőnek nem  áll m ódjában  
a fenti két idegen nyelven megadni, úgy kérjük annak fordításra alkalm as m agyar 
nyelvű kivonatát 3 példányban.

A fordítás költségét, valamint a nem szabvány formában érkező kézirat 
gépelési költségét a szerzői díjakból térítjük meg.

SZERK ESZTŐ SÉG


