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1. Bevezetés

A kőolajipari felszíni geofizikai kutató te
vékenység területén  hazánkban első ízben ke
rü lt sor a jelen tanulm ányban ism ertetett 
összefüggések elemzésére.

Az alkalmazásra kerülő kutató módszerek 
műszaki fejlettségi szintjét meghatározó ténye
zők közül a kutatást irányító és végző fizikai
alkalmazotti állományok szakember s truk tú rá
jának jellemző adatait kísértem  figyelemmel a 
vizsgált időszakok során.

A korlátozott lehetőségek folytán az 1969. 
évben készült „A technikai fejlődés hatása a 
műszaki szakemberek számának és s truk tú rá já
nak alkalmazására a felszíni geofizika terü letén” 
című összeállítás csak részbeni ism ertetésére 
kerülhet sor.

Az alábbiakban a könnyebb érthetőség ér
dekében foglalkozom a kutatási tevékenység 
céljával, tárgyával, ezen m unka jellegével, a 
mérések eredményével és népgazdasági jelentő
ségével. Majd ezt követően kitérek a felm ért 
és vizsgált időszakok néhány gazdasági jellem 
zőjére — kutatási volumen, kapacitás, term elé
kenység, kutatási költségadatok stb. —, a m ű
szaki fejlődést meghatározó egyéb adatra, a 
dolgozók műszaki szintek szerinti megoszlására 
és a szakemberek foglalkoztatottságának m érté
kére. A továbbiakban ism ertetem  a fejlődést 
döntően meghatározó tevékenységi területeket, 
a szakemberállomány-szerkezetet, létszám ará
nyok menetét, a műszaki fejlődés és a szaklét- 
szám -struktúra kapcsolatának jellegzetes voná
sait.

Végül sor kerül a vizsgálat alapján levon
ható következtetések, eredm ények ismertetésére.

2. A  kőolajipari felszíni geofizikai kutatás 
hatékonysága és népgazdasági jelentősége

A geofizikai tudom ány iparszerű és széles 
körű alkalmazása m ind hazai, mind világvi
szonylatban is csak néhány évtizedes m últra 
tekint vissza.

A felszíni geofizika fejlődési szakaszait 
vizsgálva jól érzékelhetjük a műszaki fejlődés 
és a szakember s truk tú ra  között kölcsönösen 
fennálló véletlenszerű avagy determinisztikus 
kapcsolatokat.

Ezeket az összefüggéseket, illetve ezek tör
vényszerűségeit próbáltam  feltárni az OKGT 
Geofizikai K utatási Üzemében végzett vizsgá
latok révén.

A GKÜ az Országos Kőolaj- és Gázipari 
Tröszt keretén belül vállalatszerűén működik. 
Számos felszíni geofizikai módszer alkalmazá
sával ku tatja  fel a szénhidrogének tárolására 
alkalmas szerkezeti formációkat, alakzatokat.

Népgazdaságilag is érzékelhető jelentősé
gét ezen méréseknek egy példa bem utatásával 
illusztrálhatjuk a legjobban.

Hazánk üledékes m edenceterülete megköze
lítően 86 000 km 2. Ha az adott terü let szénhid
rogének utáni felkutatását felszíni geofizikai 
módszerek, ezek közül is elsősorban a szeizmika 
alkalmazása nélkül, csupán mélyfúrásokkal kí
vánnánk megtenni, ehhez legalább 2,5 kn r-kén t 
egy fúrópontot kellene telepíteni, összesen 
34 400 db 1670 m mélységű fúrást, 57,6 millió 
folyóm éter hosszt lefúrva.

Az ország szeizmikus felm értségét 43 % - 
nak, egy m élyfúrási m éter költségét 2300,— Ft- 
nak véve fel, a felszíni geofizikai mérések nél
kül, 57 m illiárd F t-ba került volna a csak fúrá
sokkal való kutatás.

Ezzel szemben 1952. és 1966. évek között a 
felszíni geofizikai módszerekkel k im utatott szer
kezetek kutató m élyfúrási költségráfordítása 11 
m illiárd F t volt, 46,7 m illiárd F t-tal kevesebb, 
m intha csak m élyfúrásokkal ku tattunk  volna a 
kőolaj és földgáz után.

Áz em lített 15 év alatt, a szeizmikus ku ta
tás 471 millió F t-ba került, a ténylegesen felm e
rült kutatófúrási költség 5 % -át sem érte el.

3. A kutatási folyam at célja, jellege, tárgya 
és szerepe

A következőkben a kutatási folyam at né
hány jellemző vonását érintem.

Az üzem kutatási ciklusa a  felszíni geofizi
kai m érések tervezésétől, végrehajtásán keresz
tü l a m élységtérképek elkészítéséig egy teljes 
egységnek tekinthető. A folyam at analóg egy 
bárm ely más term elési folyam attal.

A felszíni geofizikai tevékenység végső so
ron szénhidrogéntelepek feltárására irányul, 
élő- és holtm unka ráfordítással. A term előbe
rendezésekként a kutatási eszközök szerepelnek, 
m int a kutatás tárgyi feltételei.

Széles skálájú munkaeszközökkel történik 
a kijelölt és rem ényteljesnek vélt medence
területek bemérése, a mérési adatok feldolgo
zása, így ezek több kutatási folyam atot szolgál
nak ki. A kutatóm unka tárgya, amelyből a 
fiktív term éket, pontosabban a mérési pontokat 
s ezek összességéből a szerkezeti térképeket 
előállítják, a kutatási folyam atban elhasználódik.

A  munkaeszközök értéke, a kutatás sze
m élyi feltétele, az élőmunka közvetítésével 
m egy át fokozatosan a term ékbe, illetve adott 
mennyiségű és minőségű kőolaj- és földgázt 
tartalm azó telepbe, amely kim utatása, körülha
tárolása a geofizikai m érések révén történik. 
A m unka tárgyának értéke pedig, m ert egyetlen 
folyam atban használódik el, teljes egészében 
alkotó eleme lesz a telep értékének.
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A  kutatási folyamatban résztvevő állóesz
közök — elsősorban a terepi bemérő berende
zések és az adatok feldolgozását végző gépi 
egységek — mennyisége, korszerűségi foka, kü 
lönösen kiem elt m értékben befolyásolják a ku 
tatás hatásfokát, eredményességét, de egyben 
az egész kőolajipar összráfordítását is.

Ezen utóbbi állítás bizonyítására egy rövid 
példa:

A felszíni geofizikai m érések — s ezek kö
zül is elsősorban a  szeizmikus módszer alkal
mazásával végzettek — volumene szoros korre
lációt m utat a feltárt szerkezetek számával, il
letve a szénhidrogénkészlet mennyiségi alaku
lásával. Az 1952—1966. közötti időszakban a 
szeizmikus módszerrel bemért km  és a fe lku 
tatott szerkezetek száma egyenes arányt mutat. 
A bem ért km-szám csökkenése, illetve növeke
dése a k im utatott szerkezetek számának csök
kenését, illetve emelkedését eredményezte.

Átlagban egy szerkezet bemérése 173 szel
vény km -t, és 2 MFt kutatási költségráfordítást 
igényelt és ugyanakkor 0,5 Mtonna szénhidro
génkészlet megtalálását segítette elő.

4. A  műszaki fejlettségi szintet reprezen
táló adatok és mutatószámok

Az elvégzett mikroökonómiai jellegű vizs
gálat nagy vonalakban TimowsZki lengyel pro
fesszor által javasolt részletes analízist követi, 
azonban néhány helyen eltér attól és a kutatás 
speciális adottságaiból fakadó m utatók elemzé
sével bővült.

A felm ért és vizsgált időszakok — 1957. 
(A), 1959. (B), 1964. (C), 1968. (D) évek — kivá
lasztása tudatosan úgy történt, hogy a felszíni 
geofizikai kutatás eredményességét egyik oldal
ról meghatározó korszerű műszerekkel és egyéb 
berendezésekkel való ellátottság szintje időszak
ról időszakra kedvezően alakuljon és az alkal
mazott kutatómódszerek fejlődését biztosító 
műszeres alapok évről évre előrehaladést jelez
zenek. Ily módon lehetőség adódott egyértel
műbben keresni az összefüggéseket a felszíni 
geofizikai kutatómódszerek egyes fejlettségi 
foka és a szakemberállomány sruktúrája között.

A következőkben a választott időszakok 
néhány olyan jellegzetes adatát ismertetem, 
amelyek részben jelzik a kutatási tevékenység 
hatékonyságát, eredményességét, kapacitásvál
tozásait és korszerűségi fokát időszakról idő
szakra.

1957. évben 6 kutatócsoportban 17 db terepi 
fotoregisztrálási m űszerrel szeizmikus m éréseket 
végeztünk. A m űszereket kiszolgáló berende
zések száma 61 db volt. Az üzem állóeszköz
állományának bruttó  értéke 32 MFt. A mérések 
volumenét kifejező egyenértékszám (bemért 
pontok száma) 4090. A term elékenységi m utató: 
3 6 ,4 .10-4. Egyenérték térítés/fő óra. Egy be
m ért pont átlag költsége 5800,— Ft.

A z adott világszínvonalnak megfelelő m é
rés az össztevékenység 11 % -a és a világszín
vonalat el nem  érő, de még korszerűnek tek in t
hető mérés 89 %.

A  felm érés során ezen időszakok adatait 
tek in te ttük  bázisnak.

A  következő időszakban! 959. évben 7 ku
tatócsoport 16 db (94) ugyancsak oszcillográfi- 
kus terepi szeizmikus m űszerrel részben kedve
zőbb átvitelű erősítő egységekkel felszerelve 
60 (98) db kisegítő gépi berendezéssel végzett 
geofizikai méréseket.. A zárójelbe te tt számok 
— az 1., 2., 3. és 4. ábrákon is feltün tete tt ordi
náta értékek — a bázisadathoz viszonyított nö
vekedés m értékét jelzik % -ban kifejezve. Az 
állóeszközök bruttó értéke 58 MFt (181) volt. Az 
ossz egyenértékszám 7350 (180). A term elékeny
ség 48,2 . 10~'' (132) egyenértékterítés/fő óra. Egy 
bem ért pont átlag kutatási költsége 5550,— Ft 
(95). A világszínvonalat el nem érő, de még 
korszerűnek tekinthető mérés 32 %, elavult, 
korszerűtlen mérés 68 %  volt.

1964. évben ugyancsak 7 kutatócsoport műkö
dött 15 db (88) terepi műszerrel, amelyek még 
mindig fotoregisztrálást biztosítanak, azonban a 
műszerek 50 % -ánál jobb hullámszétválasztásra 
lehetőséget adó analóg szűrők vannak. Ezen idő
szakban a rengéshullámkeltés m ódja az észle
lési rendszerek, csoportos geofonok változato
sabb és kiterjedtebb alkalmazása további előre
lépést és eredményesebb szerkezetkutatást biz
tosít.

A szeizmikus mérések m ellett a komplexi
tást jelentő geoelektromos, gravitációs és mág
neses módszerek alkalmazása is elkezdődött 
egy_egy kutatócsoport keretében.

A segédberendezések száma 118-ra (193), 
az állóeszközök bruttó  értéke 90 M Ft-ra (281) 
nő. A teljesített egyenértékterítés-szám  az 
1957. évi 3,6-szorosára nő, (14 794 db). A ter
melékenységi mutató is közel 256 % -kal javul, 
(93,4 . 10-4 egyenértékesítés/fő óra). Ugyanakkor 
a bem ért pont kutatási költsége (3400,— Ft) az 
1957. évihez viszonyítva 59 % -kal csökken. A 
még korszerűnek tekinthető mérés volumene 
97 %  és csupán 3 %  az elavult, korszerűtlen 
mérés.

A  mérési adatok feldolgozása, az előző idő
szakban úgyszólván teljesen kézi úton történt. 
Viszont 1964. évben már részben gépi úton. A 
kijelölt reflexiós hullámok időértékeinek lyuk
szalagra vitele, m ajd a kívánt átlagsebesség 
függvények segítségével elektronikus számító
gépen a melységtranszformálás és végül rajzoló
autom ata gépen mélységszelvény, illetve térkép 
elkészítése történt meg. 1966-tól kezdve az 
analóg mágneses regisztrálású francia gyárt
m ányú terepi műszerek és az analóg számológép 
az eddigi legnagyobb ugrásszerű színvonalválto
zást hozza a szeizmikus mérési módszer terüle
tén. A közel 0,5 M$-os beruházás az üzem által 
végzett felszíni geofizikai mérési módszerek 
ossz volumene 62,7 % ban a világszínvonalhoz 
élenjáró korszerűségi fokot biztosított a hazai 
geofizikának.

A stacking-eljárással a többszörös fedésű 
szelvények azonos mélységpontjaihoz tartozó 
beérkezések dinamikus és statikus korrigálása 
u táni összegezése vált lehetővé, továbbá a jelek 
sávszűrése, valam int amplitúdó szabályozása. 
Ilymódon a  jel/zaj-viszony igen eredményes
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eszköze adódott. Ezzel olyan nagy hatékonyságú 
m űveletek gépesítése vált lehetővé, am elyeket 
analógszámítógép és mágneses regisztrálás nél
kül meg sem kísérelhettünk elvégezni.

1968. évben a negyedik vizsgálati időszak
ban 10 terepi kutatócsoport 12 db (71) m űszerrel 
és 191 db (313) segédberendezéssel végzett 
80 % -ban világszínvonalú szeizmikus m éréseket. 
Az üzem állóeszköz-állományának bru ttó  ér
téke 151 M Ft-ra (471) nőtt. Az évi ossz felszíni 
geofizikai mérési teljesítm ény 33 209 egyenérték- 
terítés (815). A term elékenység (143,7 . 10- '1 
egyenértékterítés/fő óra) 394 % -os növekedése 
és az egy bem ért pont átlagkutatási költségének 
(2450 Ft) közel 42 % -ra  csökkenése m éltán jelzi,

QKGT Geofizikai Kutatási Üzem

{— K uta tás i segédberendezések 
2 —  Alloeszkozállomány értéké 
3 — Mérési egységre (egyenértektentés) vonatkor 

ta to tt ku ta tá s i kolfségszmt 
4— Felsőfokú végzettségűek

OK S T Geofizikai Kutatási Üzem

1 -— Műszaki technikusok
2.— K uta tás i volumen
J — Termelékenység
U— Furo és robbantomesterek
S — Technikusok es szakközépiskolai vegzettseguek

hogy a korszerű kutatási eszközök magas tech
nikai fejlettségi szintje nemcsak a bonyolult 
földtani problém ák (mint pl. a zalai k iskiterje- 
désű produktív mezozoos blokkok kim utatása) 
teljesebb megoldását segíti elő, hanem  lényege
sen magasabb term elékenység elérését is bizto
sítja, illetve teszi lehetővé.

A 0,01 mgal érzékenységű (Scharpe és Wor- 
den típusú) gravim éterek nagytöm egű mérési 
adat regisztrálási lehetőségét terem tették  meg 
ezen időszakban. Ez döntően k ihato tt az elektro
nikus számítógépes alapra helyezett feldolgozási 
eljárások továbbfejlődésére.

A geoelektromos módszerek közül számos 
új eljárás pontosabban a  frekvenciaszondázás, 
m agnetotellurikus, sekélyszondázás bevezetésére 
kerü lt sor, amelyek révén újabb és újabb föld
tan i információkat nyertünk. A felszíni geo
fizika ezen területén  is egyre erőteljesebb a 
m érési adatok feldolgozása és kiértékelése so
rán  a kedvező eredm ényeket biztosító számító- 
gépes technika felhasználása.

A z előzőekben elm ondottak világosan és 
egyértelm űen jelzik, hogy a felszíni geofizikai 
kutatás a vizsgált időszakokban a külföldi nagy 
geofizikai vállalatokat is figyelem bevéve m ilyen  
ütem ben fejlődött műszakilag és m ilyen  jelen
tősége van a korszerű műszeres alapoknak, a

OKOT G eofiz ikai Kutatási Üzem

A á  C 0  

2 aéora

i  — Termelékenység
2.— Felsőfokú vegzettseguek
3 — Geofizikusok
A — Terepi' kutatocsoportok
5 — Fő kutatási eszkozok (műszerek)

OK ü l  Geofizikai Kutatási Üzem

Létszám fő

4 — Ю0 geofiz ikusra ju tó  technikusok száma
2 — 100 m unkásra ju tó  felsőfokú végzettségűéi

száma
3 — 100 munkásra ju tó  geofizikusok száma
2, — Ю0 munkásra ju tó  műszaki technikusok szama

mérési adatok rögzítési módjainak, a feldolgo
zási és kiértékelési folyam atok automatizáltsági 
fokának.

5. A  műszaki színvonal számszerű felmérése

A  felszíni geofizikai kutatótevékenység m ű
szaki színvonalának m eghatározását az iroda
lomból ism ert A uerhahn-skála 11 fejlődési foko
zatának alkalmazásával is megkísérletük. A 
módszert csupán a terepi m érésekre korlátoz
tuk  a feldolgozási folyam at figyelmen kívül 
hagyásával.
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5.1 A  dolgozók megoszlása m űszaki szintek  
szerint

Műszaki
Időszak szint A dolgozók szám a összesen 

fokozata

b d ü
A 3 7 112 31

5 — 103 15
В 3 8 175 30

5 — 151 16
C 3 8 152 22

4 2 10 8
5 6 141 15

D 3 10 260 35
4 3 34 18
5 6 80 10
8 — 140 16

Jelölések (csak m unkásokra vonatkozik): 
b  — beállítok, m unkaelőkészítők

d — a m érések kivitelezésén (végrehajtásán) dol
gozók

ü — üzem fenntartás terü letén  dolgozók 
5.2 A  kutatóhelyek megoszlása műszaki 

szintek szerint

Műszaki
Időszak szint

fokozata
L M Ft M F

A 3 62 3,1 150 0,021
5 16 5,1 118 0,043

В 3 60 3,8 213 0,018
5 16 10,0 167 0,060

C 3 110 7,3 182 0,040
4 3 1,2 80 0,013
5 20 6,2 162 0,038

D 3 117 19,2 305 0,063
4 9 3,2 55 0,058
5 42 11,6 96 0,121

Jelölések

8 5 25,3 156 0,162

L — kutatóberendezések, gépek száma
M Ft — kutatóberendezések, gépek nettó  értéke

M — a  berendezéseken, gépeken dolgozó m unkások 
száma

F — az egy dolgozóra jutó ku tatási eszközök á t
lagértéke (MFt/fő)

5.3 A  m űszaki fejlődés fokozata

A z  előzőek alapján az üzem ossz terepi 
tevékenysége műszaki fejlettségi fokának a k i
szám ítása a következő képlet alapján történhet: 

S =  f . (A’ +  F)
ahol f — a m űszaki szintfokozata

f = l ,  2 , ...........11.
A’ —  a dolgozók százalékaránya a  kü

lönböző színvonalú m unkahelye
ken,

F — az egy dolgozóra ju tó  eszköz ér
téke

A vizsgált időszakok vonatkozó adatainak 
felhasználásával a m űszaki fejlettségi fok ala
kulása a következő:

А В C D 
S 4,1 4,2 4,5 6,7

6. A  m űszaki szakem berek foglalkoztatott
ságának hatékonysága, a szakgárda lét- 
számarányának, struktúrájának alakulása

A  továbbiakban a teljesség igénye nélkül 
igyekszem választ adni arra, hogy a felszíni 
geofizikai kutatás terü letén  az előzőekben rész
letesen vázolt m űszaki-technikai fejlődés milyen 
hatással volt az üzem szakem ber-állom ányára, 
létszám ára és struktúrájára , illetve mi idézte 
elő a vázolt fejlődést s ebben m ilyen szerepe 
volt a felsőfokú végzettségűeknek, technikusok
nak és a  szakm unkásállom ánynak? A szemléle
tesség kedvéért az 1., 2., 3., és 4. sz. ábrákon a 
műszaki fejlődést és a szakgárda struk tú rá já t 
jellemző adatok 1957. évhez viszonyított m ene
té t ábrázoltuk.

A felte tt kérdésekre a műszaki szak
emberek körét érintő s általunk is elvég
ze tt és mélyrehatóan elem zett statisztikai 
felm érések egymagukban nem  m inden esetben 
adnak kielégítő választ. Ha azonban a  műszaki 
szakem berek foglalkoztatásának hatékonyságát 
is figyelem mel kísérjük és vizsgáljuk, hogy a 
kutatás fejlődésében komoly szerepet játszó be
osztásokban a  k íván t képzettséggel rendelkezők 
vannak-e foglalkoztatva, avagy sem, akkor a 
műszaki fejlődést és a szakem berállom ány 
strukturális viszonyai között felfedezhetjük a 
keresett, jól definiálható összefüggéseket.

A felszíni geofizikai ku tatási tevékenységet 
jól ismerő szakember egyértelm űen eldöntheti, 
hogy melyek azok a beosztások az irányítás- 
politika, a stratégia és a tak tika szintjein, ahol 
a feladatok kellő hatékonysággal való végzésé
hez felsőfokú végzettséggel rendelkezők beállí
tása elengedhetetlenül szükséges. Nézzük meg, 
hogy mely területek  azok, am elyek felsőfokú 
képzettségű szakem bereket kívánnak.

A m érési módszerek, eljárások kifejlesztése, 
adaptálása, a műszeres alapok kiválasztása, a 
szakirodalom rendszeres figyelem mel kísérése, 
a m érések kutatási terü letre  lebontott tervezése, 
a lebonyolítás közvetlen irányítása, a m érési 
adatok feldolgozásának közvetlen felügyelete, 
kiértékelése és értelmezése, mindazon m unka
fázisok a kutatási folyam atban, am elyek a  k í
vánt, a világszínvonalon való végzése érdekében 
egyetem i végzettségű okleveles geofizikus, illet
ve oki. geofizikus m érnökképesítéssel rendel
kező szakem bereket igényelnek. 1957-ben a fel
sorolt tevékenységű terü letek  csupán elenyésző 
részére és számban ju to tt geofizikus, elsősorban 
a tervezés, a  kiértékelés-értelm ezés területére.

Olyan fontos m unkakörök, m int a  ku tató
m unka közvetlen irányítása a terepen, a m ű
szaki fejlesztés túlnyom órészt nem  geofizikus 
szakerőkkel voltak betöltve. A m érnökök me
chanikus jellegű technikusi m unkát végeztek.

Rendelkezésre álltak, de nem  felsőfokú is
kolai végzettséget igénylő m unkakörben voltak  
foglalkoztatva. M unkájuk hatékonysága nem a 
kívánt szinten volt. Számuk igen magas ezen 
időszakban, 100 dolgozóra 4,9 geofizikus jut. 
Viszonylag magas szám arányuk a technika és a 
term elékenység magas szintjét még sem vonta 
m aga után  elsősorban azért, m ert nem  képzett
ségüknek megfelelő beosztásban dolgoztak.

A „B” időszakban bár a geofizikusok, a  fel
sőfokú végzettségűek szám aránya még nem 
megfelelő ugyancsak az előbb em lített okok
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folytán. Némi javulás ugyan tapasztalható, h i
szen a tervezés-fejlesztésben és a kutatás irányí
tása területén mérnökök beállítása történik. Ez 
már érezteti hatását és a term elés volumene 
(3. ábra) az előző időszak adatait 100-nak véve 
— 180-ra, a term elékenység 130-ra nő. Ugyan
ilyen arányban növekszik a műszaki techniku
sok száma is, bár arányuk — 100 geofizikusra 
jutó technikusok száma 169-re és a 100 m un
kásra jutó műszaki technikusok száma 1,04-re 
csökken. Az 1964-es időszak már komolyabb 
változásokat hozott. Gyorsabb ütem ben megin
dul az új módszerek és eljárások átültetése, 
illetve kifejlesztése, a szakirodalom figyelése 
mérnökök bevonásával történik, és a kutató- 
csoportok vezetői 90 % -ban felsőfokú végzett
ségűek. Ennek következtében megnő az igény a 
technikusok és szakközépiskolai végzettségűek, 
de külön a műszaki technikusok iránt. Szám
arányuk (4. ábra) 337, ill. 6,1-re nő. Ezen nagy
m érvű emelkedés a geofizikusok, illetve a fel
sőfokú végzettségűek szám arányát érthetően 
némileg csökkenti — 8,8, illetve 16,2 — ez 
azonban igen kedvező változások előidézője. 
Ugyanis, mivel a geofizikus mérnökök fejlesz
tési, irányítói és értelmezői, tehát képzettségük
nek legjobban megfelelő feladatokat látnak el, 
ez ösztönzően hat m unkájukra és így hatékony
ságuk lényeges javulását m érhetjük le. Ekkor 
az elavult, korszerűtlen mérés csupán 3 % , a 
termelési volumen 360-ra, a term elékenység 
260-ra növekszik. A felszíni geofizikai kutatás 
műszaki fejlettségi szintje egyre közelebb ke
rül a világszínvonalhoz.

S ez nemcsak azt jelenti, hogy eredm énye
sebb a földtani célkitűzések megvalósítása 
(Szánk, Üllés, Algyői CH-mezők felfedezése), 
hanem gazdaságilag is egyre hatékonyabb a ku
tatási folyamat. Egységnyi, bem ért pont kuta
tási költsége évről évre csökken, s ennek egyik 
közvetlen okozója az a tény, hogy a felsőfokú 
végzettségű szakemberek kedvvel végzik a m ér
nöki szintű m unkájukat, m egindul gyors ütem 
ben az önképzés, számos m unka és üzemszer
vezési tanulm ány készül, amelyek realizálása 
észszerűbb ráfordítás-arányokat alakít ki.

Az utolsó vizsgált időszakot (D) megelőzően 
sor kerül a m ár em lített nagy műszaki változá
sokra, az analóg mágneses technika külföldi, 
m ajd később részben hazai műszeres alapokra 
épített bevezetésére. Ezzel egyidőben a külön
böző geofizikai mérési adatok elektronikus szá
mológépen történő feldolgozása újabb korszerű
södést jelent a kutatásban és ezzel túlnyom ó- 
részt a világszínvonalhoz élenjáró műszaki fej
lettségi szint elérését konstatálhatjuk. A modern 
műszerek a kutatási ciklus időbeli lerövidítésé
re is lehetőséget adtak. Ehhez azonban az üzem 
összlétszámában bizonyos srukturális változáso
kat kellett végrehajtani, ami tudatos intézkedés 
eredménye volt.

A 100 szak- és betaníto tt m unkásra jutó 
segédmunkások száma 3,0—4,0 között mozgott 
a vizsgált négy időszak alatt. A műszaki fe jle tt
ség, a term elés volumene és a term elékenység 
változása nem hato tt a  segédmunkások szám
arányára és viszont. Az összlétszám a szak- és

betanított munkáslétszámmal megegyezően 
emelkedett időben a vizsgált időszakokban, de a 
növekedés m értéke alatta m aradt a term elé
kenység javulása mögött. A termelékenységre 
(a 3. ábra) a műszaki technikus és a fúró- és 
robbantómester a legjobban kiható állomány. 
Szembetűnő a műszaki technikusok létszámának 
nagyarányú növekedése 1964-től kezdődően. 
Ennek oka a bonyolultabb felépítésű elektroni
kus műszerek, amelyek kezelése, de elsősorban 
üzem fenntartása technikus végzettségűek beál
lítását is igényelte.

A műszaki technikusok létszáma közel 
nyolcszorosára nőtt. A mérési volumen és a 
term elékenység emelésében érthetően a leg
munkaigényesebb feladatot ellátó fúró- és rob
bantómesterek létszámnövekedése játszott leg
döntőbb szerepet (3. ábra).

A 100 m unkásra jutó felsőfokú végzettségűek 
száma tovább csökkent 11,8-ra és úgyszintén a 
geofizikusok száma is 5,9-re annak ellenére, 
hogy a mérési adatok gépi úton történő feldol
gozásának szélesebb körű kiterjesztése progra
mozó m atem atikusok beállítását te tte  szük
ségessé.

A gépi adatfeldolgozás térthódítása, az analóg 
és digitális számítógépek, rajzolóautomaták fel- 
használása túlnyom órészben a technikus és 
szakközépiskolai végzettségűek létszámának 
emelkedésére hato tt ki, de természetesen nem 
olyan m értékben, amilyen m értékben növeke
dett a feldolgozott m érési adatok tömege és a 
velük végzett számítások volumene. Ez első
sorban a gépesítés érdeme.

7. A  vizsgálat alapján levont következteté
sek, eredm ények és a műszaki fejlődés 
várható alakulása

A z  elmondottakból kitűnik, hogy a szak
emberek szám ára és s truk tú rájára  vonatkozó 
statisztikai adatok üzemi szinten adnak kellő 
információt a m űszaki fejlődés, termelékenység 
szintjével, m enetével kapcsolatosan. Különös 
figyelmet érdemel a felsőfokú iskolai végzettsé
gűek, illetve a geofizikusok létszám arányának 
menete, amely a termelékenység, a kutatási 
volumen növekedésével, a műszaki fejlődés 
emelkedő szintjével ellentétben a „B” időszak
tól kezdődően egyenletesen csökkenő tendenciát 
m utat (4. ábra). Tehát a korszerűbb kutatási 
eszközök alkalmazása, a term elési folyamat 
autom atizáltsági fokának javulása egyértelm űen 
felsőfokú végzettségűek szám arányának csök
kenésével jár. Létszámuk azonban különösen a 
geofizikus- és villamosmérnököket tekintve kö
zel azonos 1959-től kezdődően. Ebből tévesen 
arra  lehetne következteni, hogy a felsőfokú is
kolai végzettségűek száma nem befolyásolja a 
műszaki fejlődés m enetét, a term elékenység 
emelkedését stb.

Ezen ellentm ondást a mérnökök technikusi 
szintű foglalkoztatása és a kutatás szempontjá
ból szúlyozott beosztások a szükségesnél alacso
nyabb képesítésű dolgozókkal való betöltésére 
történő törekvés oldja fel. Ahogy a mérnökök 
a technikusi m unka alól fokozatosan m entesül
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tek, m unkájuk hatékonysága úgy javu lt idő
szakról időszakra és úgy emelkedett a term elé
kenység a kutatás műszaki fejlettsége is. Az 
egyre korszerűbb technológia term észetesen a 
szakmunkások és technikusok szám arányának 
növekedését is maga után  vonta. Tehát ha  a 
különböző létszám statisztikák szerkezeti adatain 
kívül a termelési, illetve esetünkben a kutatási 
folyam atban résztvevő szakerők munkájának  
hatékonyságát is vizsgálat tárgyává tesszük, a 
keresett összefüggések jónéhány törvényszerű
sége világosan kirajzolódik elénk. Ennek alap
ján ma előre tervezhető  megfelelő biztonsággal 
a felsőfokú, középfokú végzettségűek szám
aránya, de még a súlyponti szakmunkásoké is. 
Ehhez a kutatási folyam at igen alapos ismerete 
szükséges s nem kevésbé ism erni kell részben 
a szakirodalomból, illetve tanulm ányutak alap
ján a fejlődési irányokat, az elért eredmények 
technikai feltételeit. A felszíni geofizika hazánk
ban ma újabb ugrásszerű fejlődési szakasz előtt 
áll. A közelmúltban leszállításra kerü lt amerikai 
gyártm ányú digitális terep i műszerek és soft- 
w errel jól felszerelt speciális perifériákkal gyor
sított elektronikus számítógép az átvitelelm élet 
m atem atikai eljárásának a szeizmikus adatokra 
történő alkalmazását teszik lehetővé. A m ár k i
fejlesztett új m atem atikai programok, az ezek
hez kapcsolódó új szűrési eljárások (Wiener- 
szűrés, dekonvolució, rekurzív szűrés, több csa
tornás szűrés) jobb és több hasznos információt 
fognak szolgáltatni a felszínalatti szerkezetek
ről. A  digitális technika révén a kiértékelés, ér
telmezés folyamata nemcsak meggyorsítható, 
hanem teljesen automatizálható, a különböző 
feltételezett kritérium ok alapján a legvalószí
nűbb mélység-szerkezeti térképek állíthatók elő.

Ezen korszerű technika irányítása,' kiszol
gálása, a kívánt célra való felhasználása meg
felelően kiképzett szakgárdát kíván. Ma m ár 
elképzelhetetlen egy ilyen bonyolult műszeres, 
gépi alapokra helyezett kutatási folyam at szak
képzetlen erőkkel való lefolytatása. Tehát a 
geofizikus, villamosmérnök, m atem atikus, tech
nikus szakkáderek foglalkoztatásának hatékony
sága a 10— 15 évvel ezelőtti szinthez képest bi
zonyos, hogy lényegesen magasabb fokú lesz. 
Meggyőződésem, hogy az analógtechnika alkal
mazása során kialakult létszámarányokon nem 
szükséges változtatni a jövőben sem. Az analóg
technikát felváltó digitális berendezések a meg
levő szakemberállomány kicserélését nem, ha
nem tanfolyamokon történő továbbképzését 
követelik meg. Itt a felső- és középfokú képzés 
általános jellege feltétlen előnyt jelent a szűk, 
szakosított oktatással szemben.

8. Összefoglalás

Az elvégzett m ikrovizsgálat a felszíni geo
fizikai kutatás területén  néhány általános össze
függés, érvényesülő tendenciák megismerését 
eredményezte. Pontosabban, hogy pl. növeke

dett a szakmunkások és technikusok létszám- 
aránya, a műszaki fejlődés és term elékenység 
emelkedésével, hogy ugyanakkor csökkent az 
oki. geofizikusok számaránya. Ezenkívül rávilá
gított arra is (aminek kifejtésére ezen a helyen 
nem volt mód), hogy m ilyen legyen az oktatás 
és ami talán a legfontosabb, egy szűk területre 
szorítkozva m egm utatta, hogy lehetőség van az 
előző és meglevő időszakok adatai és a technikai 
fejlődés trendje alapján 5— 10 évre előre meg
adni a felszíni geofizikai kutatás szakember- 
(mérnök, technikus) szükségletének szerkezeti 
arányait, továbbá a fontosabb szakmunkás lét- 
szám arányokat is.

Talán legélesebben arra  hívta fel a figyel
met ezen elemzés, hogy a jövőben tudatosabban 
törekedni kell a műszaki szakemberek képzett
ségüknek, érdeklődési körüknek megfelelő be
osztásba való helyezésével.

Meggyőződésem, hogy a szakerők kívánt 
m értékű kihasználása lehet csak az egyik alapja 
a felszíni geofizikai kutatóm unka területén  is 
a hatékonyság és eredményesség további foko
zásának.
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П РИ М ЕН ЕН И Е М И КРО  Э К О Н О М И Ч Н Ы Х  
МЕТОДОВ И ССЛ ЕДО ВАН И Я  
В ГЕОФ ИЗИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКЕ

Гергель Миклош

На территории поверхностной геофизической 
разведки в первый раз анализируют характерные 
структурные данные управляющих и исполняющих 
специалистов, как фактор определяющий уровень 
технического развития применяемых измеритель
ных методов.

Автор излагает несколько экономических харак
теристик изученного периода (объём разведок, 
производительность, расходные данные) и другие 
данные определяющие техническое развитие, а по
том занимается разделением трудящихся по тех
ническим уровням и занятостью специалистов. На
конец он сообщает структуру состава специалис
тов влияющих решительно на развитие, ход отно
шений состава, характерные черты структурных 
отношений технического развития и состава спе
циалистов а также достигнутые результаты.
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