
Hírek

Az MTA X . Osztályához tartozó Geofizikai Tudományos Bizottság 1986-ban 
helyzetképet fogalmazott meg, majd elkészítette annak rövidített változatát. (A 
GTB elnöke dr. Meskó Attila, alelnöke Molnár Károly és titkára dr. Verő József.)

Az MTA Elnöksége — dr. Fülöp József akadémikus vezetésével — alkalmi 
bizottságot jelölt ki a határozat előkészítő munkálatok elvégzésére.

Az elfogadott határozatokat az alábbiakban ismertetjük olvasóinkkal:

Tájékoztató a geofizikai tudomány helyzetéről

Az alkalmi bizottság tájékoztatóját az Elnökség elfogadta.
Ugyanakkor elhangzott az a megjegyzés, hogy a tájékoztató nem tesz emlí

tést a földrengések előrejelzéséről, illetőleg ezzel összefüggésben a tudományág 
feladatairól és gondjairól.

Az Elnökség 26)1986. számú határozata
1. Az Elnökség — megköszönve az alkalmi bizottság értékes munkáját — a 

tájékoztatót tudomásul veszi és a mellékletben foglaltak szerint megerősíti. Egy
szersmind

2. megállapítja, hogy a széles körű nemzetközi elismeréssel, magas tudomá
nyos színvonalon folyó magyarországi geofizikai kutatás jelentős szerepet játszik 
természeti erőforrásaink, mindenekelőtt az energiahordozók és az ásványi nyers
anyagok felderítésében, gyakorlati igények szerinti megismerésében és művelé
sében ; hogy az Eötvös Loránd által létrehozott torziós inga felhasználásával kez
dődött világméretű geofizikai kutatásban a műszer- és módszerkutatás, illetve 
-fejlesztés terén számos területen ma is a világ élvonalában halad;

3. helyesli, hogy a MTA Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya folytassa 
arra irányuló erőfeszítéseit, hogy az Ipari Minisztériummal és a Központi Föld
tani Hivatallal együttműködve összehangolja a geofizika tudományágainak fej
lesztését a gyakorlati igényekkel, továbbá hogy keresse és kezdeményezze a geo
fizikai alapkutatás, a szakemberképzés és -továbbképzés fokozottabb anyagi tá
mogatását ;

4. szorgalmazza az ionoszféra- és magnetoszférakutatás hatékony koordiná
lását, a kutatói utánpótlás biztosítását és ezen feladatok megoldásában az 
INTERKOZMOSZ Tanács fokozott támogatását; g

5. a helyzetképben rögzített, a geofizikus hallgatói létszám növelését kívá
natosnak tartó vélemény alapján felkéri az Ipari Minisztériumot és a Központi 
Földtani Hivatalt, hogy a földtani feladatok ismeretében határozza meg az 1990 
utáni szakemberigényt, és tegye meg a szükséges lépéseket a Művelődési Minisz
tériumnál ;

6. megállapítja, hogy a tudományág rendkívül gyors fejlődése a tovább
képzést az alapképzéssel egyenrangú fontosságú képzési formává teszi, és fel
hívja a Művelődési Minisztérium figyelmét a szervezett továbbképzés és posztgra
duális képzés bevezetésének szükségességére;

7. fontosnak tartja, hogy az MTA által kiadott tudományos folyóiratok 
— így az Acta Geodaetica Geophysica et Montanistica — rendszeresen és folya
matosan jelenjék meg és a könyvkiadás is biztosítsa a magyar tudományos ered
mények nemzetközi publicitását. (A tájékoztató mellékelve.)
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M elléklet: 26 /1986 . sz. elnökségi határozathoz

A geofizikai tudomány helyzete

1. A geofizika tárgya, tagolódása
A  hagyományos felosztás szerint az általános geofizika a Föld forgásának, 

árapályának, gravitációs, mágneses és elektromágneses terének, a földrengések
nek, a Föld felépítésének, a litoszférát alakító tektonikai folyamatok rendszeré
nek, a radioaktív anyagok szerepének (hőtermelés, kormeghatározás) megis
merését, valamint az ionoszféra és magnetoszféra szerkezetének és fizikai folya
matainak felderítését tűzi ki célul.

A  gyakorlati geofizika a földkéreg legfelső, néhány kilométer vastagságú ré
szére koncentrálja vizsgálatait, célja hasznosítható ásványi anyagok telepeinek 
felderítése és azok gyakorlati igények szerinti megismerése. Legfontosabbak a 
felszíni mérésekre támaszkodó módszerek: a szeizmikus módszer, az elektromág
neses módszerek változass csoportja, valamint a gravitációs és a mágneses mód
szerek. Külön említendők a mélyfúrásokban végzett mérések. Ez utóbbiak a fúrás 
által harántolt kőzetrétegek helyzetének és fizikai paramétereinek meghatározá
sára az elektromos, a radioaktív, a rugalmas hullámokat használó és más mód
szerek kombinációit alkalmazzák. Növekvő jelentőségű feladata a gyakorlati geo
fizikának a bányászati veszélyek: vízbetörés, gázkitörés, kőzetomlás előrejel
zésére alkalmas eljárások kidolgozása.

A  geofizikára általában jellemző — mivel csaknem minden mérés kis értékek 
pontos meghatározását igényli —, hogy a műszerek az elektronikai csúcstechnoló
giát hasznosítják; az óriási adattömeg feldolgozásához pedig nagyteljesítményű 
számítógépekre van szükség. Ugyanakkor a gyakorlati geofizika a földtani ku
tatás része, emiatt a kapott eredmények — szelvények, térképek — elkészítésé
ben és értelmezésében a geológiai ismeretek szerepe, illetve a geológus-geofizikus 
együttműködés döntő fontosságú.

2. A geofizika hazai kutatóbázisa

A  hazai geofizikai kutatások kezdete a múlt század közepére tehető; az első 
mágneses obszervatóriumok ekkor kezdték meg működésüket. A  századforduló 
után már szeizmológiai vizsgálatok is folytak.

Eötvös Lorándnsbk az 1910-es években kezdett mérései majd az Egbell és 
környéke kutatási terület földtani szerkezetéről Böckh Hugóval közösen kialakí
tott értelmezése (1916) alapozták meg a szénhidrogénkutató gyakorlati geofizikát. 
Eötvös Loránd torziós ingájának segítségével ugyanis következtetni lehetett a 
felszín alatti kőzetrétegek helyzetére. A  műszer két évtizeden át a nyersanyag- 
kutatás legfontosabb eszköze volt.

A  gyakorlati geofizika lendületes fejlődése a felszabadulás után kezdődött 
meg. Jelenleg a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézetben (ELGI) több 
mint 200 kutató foglalkozik a gyakorlati geofizika számos ágával, a módszer- és 
műszerfejlesztéssel, ipari geofizikai mérésekkel és több alapkutatási témával. 
A Geofizikai Kutató Vállalatnál (GKV) mintegy 130 diplomás látja el a hazai 
szénhidrogénkutatás felszíni geofizikai kutatási (mérési, feldolgozási, értelmezési) 
feladatait. A Szénhidrogénipar Kutató-Fejlesztő Intézet (SzKFI) Geofizikai Fő
osztálya a szénhidrogénkutatás mélyfúrási geofizikai munkálataival foglalkozik.
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Ezen kívül is csaknem mindegyik kutató és fúró vállalat és bánya rendelkezik ki- 
sebb-nagyobb geofizikai részleggel.

A tudományos kutatás szempontjából alapvető fontosságú volt 1947-ben a 
Geodéziai és Geofizikai Munkaközösség megalakulása Sopronban. Ebből fejlő
dött ki a Geofizikai Kutató Laboratórium (1955) majd az M TA Geodéziai és Geo
fizikai Kutató Intézet (1971).Az Intézet Geofizikai Főosztályán mintegy 20 geo
fizikus és mérnök foglalkozik a földmágnesség, az aeronómia és a szeizmológia 
területére eső kutatásokkal. Az intézet több obszervatóriumot működtet, kö
zöttük a Szeizmológiai Obszervatóriumot. Ат, ELGI-hez tartozik az 1954-ben 
épült Tihanyi Obszervatórium. Ат MTA által támogatott kutatócsoport mű
ködik az JELT К Geofizikai Tanszékén, feladata: globális és regionális földfizi
kai kutatások, geofizikai módszerfejlesztés, valamint ionoszféra és magnetosz- 
féra vizsgálatok vég-zése.

A geofizikus képzés mind a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen, mind a 
budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1951-ben kezdődött. Az NME 
Geofizikai Tanszéke sikeres kutatásokat folytat a bányageofizika, a geoelektromos 
és gravitációs módszerek területén. Az ELTE Geofizikai Tanszékén a már fel
sorolt valamennyi vizsgálati ágban születtek nemzetközi szinten elismert ered
mények.

Már az előző helyzetkép (1977) is megállapította, hogy az alapkutatást végző 
intézmények részesedése a geofizikai tevékenységre fordított összegből nagyon 
csekély, mintegy 1,5% ; műszeres felszereltsége nagyrészt elavult. A gyakorlati 
kutatást végző intézmények (ELGI, GKV stb.) anyagi segítsége enyhíthet a 
gondokon. Ezen kívül kívánatos lenne, hogy a gazdasági szabályozórendszer 
(adókedvezmény, prototípusok, illetve különböző alapok átadása révén) előse
gítené az alapkutatásokat végző intézmények és kutatócsoportok támogatását.

Az utóbbi évtized nagyon gyors fejlődése mind az általános, mind a nyers
anyagkutató geofizikában fontos feladattá teszi az oktatás folyamatos korszerűsí
tését és a posztgraduális képzést, elsősorban a szeizmika, a mélyfúrási geofizika és 
a bányászati geofizika szakirányokkal.

Az 1950-es években végzett geofizikusok nyugdíjba vonulása miatt, az 1990- 
es években, a működő geofizikusok száma csak akkor nem csökken, ha a szakra 
felvett egyetemi hallgatók száma — már a közeljövőben is — növekedni fog. 
A szakemberek véleménye szerint, változatlan volumenű földtani kutatási fel
adatok esetén, indokoltnak látszik mintegy 50%-os hallgatói létszámnövelés.

3. A geofizika kapcsolatai

A geofizika különböző ágai a kutatás tárgya, illetve módszerei miatt szorosan 
kapcsolódnak más földtudományokhoz, a helyenként közös mérési feladatok révén 
& fizikához és a műszaki tudományokhoz, a nagytömegű mérési adat feldolgozásá
nak igénye miatt, az alkalmazott matematikához és a számítástudományhoz.

Sokoldalú kapcsolatok kötik össze a geofizikát a geodéziával. Például a Föld 
alakjának és gravitációs terének elmélete, az árapály jelenségek vizsgálata olyan 
kutatási területek, ahol nem választható szét a geodézia és a geofizika.

A  felső légkör fizikája egyaránt tárgya a meteorológiának és a geofizikának. 
A csillagászat a planetológiai ismeretek, a Föld forgása és számos más kutatási 
téma révén kötődik a geofizikához.

A gyakorlati geofizika a földtani kutatás és a bányászat egyre fontosabb esz
köze. A geológus-geofizikus, a bányamérnök-geofizikus egyenrangú partnerkap-
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a
csolata a nyersanyagkutatási és termeléselőkészítési feladatok megoldásában ter
mészetes és szükségszerű.

A kapcsolódási pontok további felsorolása nélkül is látható, hogy a kutatás 
interdiszciplináris jellege a geofizika tárgyának és módszerének lényegéből fa
kad.

A kapcsolat az általános geofizikai kutatásokat végző intézmények és a fel
sorolt tudományágak intézményei között általában jó. Kívánatos a már eddig is 
kialakult, spontán együttműködésből természetesen fejlődő, projekt jellegű mun
kakapcsolatok bővítése.

A gyakorlati geofizika területén is megfelelő a kapcsolat a két nagyobb in
tézmény, az ELGI, a GKV, valamint a felhasználó, nyersanyagkutatással fog
lalkozó, a kutatások eredményeiben érdekelt intézmények között, az OKGT és a 
KPH  elvi irányításával.

A nemzetközi kapcsolatok terén kiemelkedő fontosságúak a következő multila
terális együttműködések:

— A szocialista országok tudományos akadémiáinak együttműködése a 
planetáris geofizikai kutatásokban (KAPG);

— A szocialista országok kormányszintű együttműködése az űrkutatás te
rületén (INTERKOZMOSZ);

— A Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió (IUGG) és különböző munka- 
bizottságai ;

— A Nemzetközi Űrkutatási Bizottság (COSPAR).

Jelentős a magyar részvétel a nemzetközi tudományos társaságok munkájá
ban. Ezek közül kiemelhetők az Európai Geofizikai Egyesülethez (EGS) és az 
Európai Kutató Geofizikusok Egyesületéhez (EAEG) fűződő kapcsolatok. A  Ma
gyar Geofizikusok Egyesületével közösen az EGS 1980-ban, az EAEG 1985-ben 
Budapesten tartotta kongresszusát.

Az alkalmazott geofizikában alapvető fontosságú a magyar részvétel a 
KGST koordinációs központok munkáiban és különböző komplex programokban. 
A multilaterális együttműködés mellett számos kétoldalú kapcsolat is van. Néhány 
ezek közül: a bauxit- és szénkutatásban alkalmazott elektromágneses módszer
fejlesztés ELGI-kanadai kooperációban, tranziens elektromágneses fejlesztés 
ELGI-USGS (Egyesült Államok) kooperációban szeizmikus adatgyűjtő berende
zés közös ELGI-NDK  kooperációban.

A geofizika hazai publikációs lehetőségei: az Acta Geodaetica, Geophysica et 
Montanistica (MTA), a Geofizikai Közlemények, mely részben angol nyelven 
Geophysical Transaction címmel jelenik meg (ELGI kiadványa), és a Magyar 
Geofizika című (MTESZ) folyóirat. Ezeken kívül több más hazai folyóirat közöl 
— többek között — geofizikai tárgyú cikkeket is. Magyar kutatók számos dolgo
zata jelenik meg neves külföldi folyóiratokban.

Könyvek esetében a hazai kutatások kedvező nemzetközi megítélését mu
tatja néhány közös kiadvány. (Példa ezekre az Akadémiai Kiadó — Elsevier, 
Akadémiai Kiadó — Pitman — John Wiley közös kiadású könyvei.)

4. A geofizikai kutatások értékelése

Az általános geofizika területén végzett kutatások egy része — szerény anyagi 
ráfordítás ellenére — meg tudta tartani magas tudományos színvonalát és nem
zetközi elismertségét. Ezt bizonyítja a magyar szerzők nemzetközi szakirodalom-
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ban publikált cikkeinek, könyveinek kedvező fogadtatásán kívül az a számos 
nemzetközi együttműködés, melyben a magyar kutatók egyenrangú partnerei a 
külföldi szakembereknek.

Kiemelkedőnek minősíthető kutatási tevékenység folyt:
— a geoidalak fizikai hátterének magyarázatában és a nehézségi erőtér el

méletének kutatásában;
— a Kárpát-medence földkérge és felsőköpenye szeizmikus, geoelektromos 

és geotermikus vizsgálatában;
— a paleomágneses adatok globális analízisében, illetve a Dunántúli Közép- 

hegység mezozoós. nagy tektonikai fejlődéstörténetének paleomágneses adatokon 
alapuló rekonstruálásában;

— a Pannon terület fejlődéstörténetének lemeztektonikai rekonstruálásá
ban;

— a felső ionoszféra és magnetoszféra kutatás több részterületén;
— a whistlerek analízisében.

/ Az alapkutatások jórésze a gyakorlati geofizika új módszereinek kidolgo
zását, új műszerek megépítését, feldolgozási és értelmezési eljárások kialakítá
sát segítette.

A gyakorlati geofizika sikerrel teljesítette nyersanyagkutatási feladatait. 
A geofizikai módszerek hasznosultak a nyersanyagkutatás minden fázisában, az 
előkutatástól a termelésig. Az elmúlt években a geofizikai módszerek kiterjedt al
kalmazása elősegítette a kitermelt készletek pótlását, a regionális kutatások pedig 
megalapozott prognózisok elkészítését.

A  szeizmikus időszelvények készítése néhány speciális művelettől eltekintve 
világszínvonalú. A  hazai programfejlesztés, a digitális technika megjelenése 
óta, folyamatosan adaptálni tudja az új műveleteket, esetenként saját kutatási 
eredményekkel is kiegészítve azokat.

A  G K V végzi a hazai szénhidrogénkutatás geofizikai munkálatainak mint
egy 90 —95%-át. 1985-ben a mért szeizmikus vonalhossz 3500 km volt, a gravitá
ciós állomáspontok száma 5000, a földmágneseseké 12500, a különböző nagybeha- 
tolású elektromágneses méréseké összesen 550. Tevékenységük eredményességét 
több szénhidrogénmező (Üllés, Szeghalom, Endrőd) felfedezése igazolta. A  tech
nológiai fejlődés lehetővé tette kisebb mélységben elhelyezkedő neogén csapdák 
felbontottabb megismerését és az alapegységhez kapcsolódó megtalálását.

Az ELGI szeizmikában elért eredményei közül kiemeljük a hajózó, számító
gépvezérelt 96-csatornás adatgyűjtő és real-time feldolgozórendszer kifejlesz
tését és a nagy felbontóképességű szeizmikus mérések alkalmazását a szilárdás
vány kutatásban.

A  bonyolult csapdák térbeli szerkezetének, kőzettani viszonyainak nagy
pontosságú megismeréséhez területi mérésekre, a megismerendő teret mintegy 
behálózó hullámutak létrehozására, mérésére, feldolgozására az ún. háromdimen
ziós (3D) szeizmikára van szükség. A nagy számítógépeket igénylő és nagy adat- 
mennyiségeket mozgató 3D feldolgozásban, az interaktív feldolgozásban és a 
számítógépes modellezésben lemaradás tapasztalható. Ennek oka a megfelelő 
hardware eszközök beszerzésének nehézsége. Előrelépésre van szükség a szeiz- 
mosztratigráfiai értelmezés általánossá tételében és a szeizmikai és mélyfúrási 
adatok integrált értelmezési módszereinek kidolgozásában és rutinszerű alkalma
zásában.

I
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A  gravitációs és földmágneses kutatási módszerek metodikája megnyugtatóan 
fejlődött. Megoldandó feladatok: 3D modellszámítások és változó sűrűségű, ta
golt topográfiájú hegyvidéki területek mérési anyagának jó minőségű feldolgo
zása.

A  geoelektromos kutatás az európai színvonalat képviseli, néhány módszer 
esetében eredményei a világszínvonalat közelítik. Jelentős szerepük van a bau- 
xit-, a víz- és az érckutatásban, a szénkutatásban, hasadó anyagok kutatásá
ban, de kiegészítő adatokat szolgáltatnak a szénhidrogénkutatás számára is. Az 
ELGI-ben új módszerek sorozatát dolgozták ki a sekélykutatás számára. Né
hány hazai fejlesztésű műszer (pl. a Diapir műszercsalád) világszínvonalú. Az 
ELGI-ben gyártott műszereket 25 országba, közöttük számos tőkésországba is 
exportálják.

Az utolsó helyzetkép megírása óta eltelt csaknem egy évtizedben az igények 
jelentősen megnövekedtek és a mélyfúrási geofizikától is nagyobb választékú és 
nagyobb pontosságú adatszolgáltatást várnak. Mivel a kutatás a nagyobb mély
ségek és bonyolultabb litológiai és sztratigráfiai csapdák felé tolódik el, a mérési 
feladatok is nehezebbé váltak. A mélyfúrási geofizikai információk szerepe alap
vető valamennyi kutatási és művelési döntésben. Az adatok feldolgozásában és 
értelmezésében a jövőben fokozottan kell támaszkodni a modern statisztikai és 
korrelációs módszerekre.

Hazai fejlesztő helyeink (ELGI, SZKFI stb.) biztató eredményeket értek el 
mérőberendezések előállításában; a számítógépes programok kidolgozásában je
lentős volt a vállalatok karotázs osztályainak szerepe is. A kielégítő fejlődés elle
nére a hazai mélyfúrási geofizikának számos fejlesztési feladata maradt: új esz
közök biztosítása részben import, részben hazai fejlesztés útján, egységes szá
mítógépes feldolgozási rendszer megteremtése (hardware és software), új mérési 
eljárások bevezetése.

Jelentősen megnövekedett a bányászati geof izikai tevékenység mind a szén, 
mind az ércbányászatban. Intenzív fejlesztés folyt azokon a helyeken, ahol már 
működnek bányageofizikai osztályok vagy csoportok (Mecseki, Borsodi Szén
bányák, a Veszprémi- és a Nógrádi Szénbánya Vállalat, a Mecseki Ércbánya Vál
lalat). A legfontosabb módszerek: szeizmikus tomográfia, szeizmikus csatorna
hullámok, geoelektromos telep és vágatszondázások. Kívánatos a sújtólég ellen 
védett műszerezettség kialakítása, a szondapark bővítése, a feldolgozás területén 
a digitális regisztrálás megoldása és a számítógépes programok továbbfejlesztése.

5. Kívánatos fejlődési irányok

Az általános geofizika területén a szakmai közvélemény a következő alap- 
kutatási feladatokat látja kiemelkedő jelentőségűnek:

— a litoszféra kutatását geofizikai módszerekkel, mely a Nemzetközi Litosz
féra Programban való eredményes részvételünket is biztosítaná;

— a szeizmológiában a háromkomponensű, szélessávú regisztrálás és számító- 
gépes jelfeldolgozás bevezetését;

— az obszervatóriumi hálózat korszerűsítését.
A gyakorlati geofizika területén — a nemzetközi fejlődés trendjének, vala

mint a hazai földtani feladatok nehezedésének figyelembevételével, kiemelten a 
nagy mélységű és bonyolult felépítésű szénhidrogéncsapdák és a tektonizált szén
telepek meghatározására — javasoljuk a következő súlyponti feladatok fokozott 
támogatását:
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— térbeli és nagyfelbontású szeizmikus mérések és feldolgozás, valamint a 
szeizmika interaktív értelmezési rendszereinek kutatása és fejlesztése;

— a felszíni és fúrólyukban végzett szeizmikus mérések, valamint mélyfúrá
sokban felvett szelvények együttes értelmezését előkészítő kutatás és fejlesztés;

— a mélyfúrási geofizikában új eszközök, új mérési módszerek bevezetésére 
irányuló fejlesztés és egységes, modern matematikai apparátust használó fel
dolgozó rendszerek kutatása;

— az elektromágneses terek numerikus és fizikai modellezése a nyersanyag- 
kutató elektromágneses módszerek fejlesztése érdekében.

A bányászatban, a megindult fejlődés folytatásával, mind nagyobb szerepet 
kell kapniuk a korszerű geofizikai módszereknek, elsősorban azoknak, amelyek 
segítik a bányászati veszélyek — vízbetörés, gázkitörés, kőzetomlás — előre
jelzésére alkalmas eljárások kidolgozását. A  szeizmikus holográfia, a szeizmoakusz- 
tikus jelzőrendszerek bevezetése látszanak súlyponti feladatoknak.
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