
A magyarországi geoelektromos kutatás rövid története

Csaknem 20 év telt el EÖTVÖS Loránd torziós 
ingájának kőolajkutatási célú gyakorlati alkalmazása 
után, amikor az első magyarországi geoelektromos 
mérések elkezdődtek. Az első ilyen jellegű tevé
kenység a Magyar Királyi Báró Eötvös Loránd Geo
fizikai Intézet munkája volt 1938-ban: a „Magyar 
Királyi Állami Vas Acél és Gépgyár, Diósgyőr” 
megbízásából, vasérckutatási célból, Martonyi térsé
gében. A mintegy 2,5 km2-nyi területen 80-100 m-es 
kutatási mélységű vertikális elektromos szondázást 
végeztek az Intézet munkatársai.

A néhány értékes, úttörő jellegű munkát a II. vi
lágháború kényszerű szünete törte meg és csak jó tíz 
évvel később folytatódott a tevékenység, amely 1948 
után több intézményben is rohamos fejlődésnek in
dult. A magyar geofizikusok az elsők között ismerték 
fel azt, hogy a Föld ásványainak, kőzeteinek fajlagos 
ellenállása közel 10 nagyságrendet fog át. Ezért a 
geoelektromos módszer a földköpeny mélységétől az 
agrogeofizika által kutatott felső néhány deciméterig 
— a kőolaj, a kőszén, a bauxit, a szulfidos ércek 
kutatásától a víz és az építőipari nyersanyagok kuta
tásán át a talaj környezetvédelmi kutatásáig, az árvíz- 
védelmi gátak vizsgálatáig — szinte minden földtani 
vizsgálatnál eredményesen alkalmazható. Ma intéz
ményeink közel 20-féle elektromos, elektromágne
ses módszerrel és eljárással dolgoznak, amelyek 
többségéhez műszereket és feldolgozási rend
szereket is kifejlesztettek. Ezek közül is talán a leg
kiemelkedőbb az a gyakorlati és hatalmas elméleti 
munka, amely a tellurikus-magnetotellurikus mód
szerek világméretű fejlődéséhez is hozzájárult.

A geoelektromos módszerek sokszínűségének ter
mészetes következménye, hogy a kis Magyarorszá
gon is viszonylag sok intézmény alkalmazza ezen 
eljárásokat és ma már jóval több, mint 1000 db 
jelentést tartanak nyilván a nagyobb intézetek adat
tárai, amelyek sajnos nem tartalmazzák az utóbbi 
évtizedben alakult kisebb vállalkozások tevékenysé
gét. Kutatási történetünkben ez utóbbiakkal ezért 
nem is foglalkozunk, csak a nagyobb intézmények, 
vállalatok kutatási tevékenységét ismertetjük.

A Magyar Tudományos Akadémia Geodé
ziai és Geofizikai Kutató Intézetének (MTA 

GGKI) geoelektromos tevékenysége

A magyarországi geoelektromos mérések bölcső
je az a soproni intézet (mai nevén MTA G G K I)/ 
amelynek eredete a középkorba nyúlik vissza. Á 
XIII. században az európai hírű és rangú magyar 
ércbányászat Európa arany termelésének 80 %-át ad
ta, a XVI. században pedig a világ legnagyobb réz
termelője volt. Ennek a bányászatnak szüksége volt 
a kutatás tudományos megalapozására, ezért 1735- 
ben Selmecen (ma: Banska Stiavnica) III. Károly 
császár bányatisztképző iskolát nyitott (amely ké
sőbb főiskola lett). Az I. világháború után ez az

intézmény költözött át Sopronba, ahol egyetem lett, 
amely már a két háború között is jelentős kutatóköz
pont volt. A II. világháború után, 1947-ben a bánya
kutató mérnök szakon már geofizika képzés is volt. 
1949-ben a Fizika Tanszék professzora a Magyar— 
Amerikai Olajipari Rt. főgeofizikusa, KÁNTÁS Ká
roly lett, aki 1951-ben önálló Geofizikai Tanszéket 
szervezett. Itt azonnal jelentős eredményeket értek el 
a geoelektromos kutatási módszerek, főleg a telluri- 
ka-magnetotellurika fejlesztésében, amelyet a 
Schlumberger cég nagy teoretikusával, a magyar 
származású KUNETZ Gézával való együttműködés 
segített. A Tanszéknek úttörő szerepe volt általában 
a geoelektromos módszerek gyakorlati alkalmazásá
ban, különösen a víz- és bauxitkutatásban. Az egye
temi tanszékek oktatóiból és tudományos munkatár
saiból alakult meg a Geodéziai és Geofizikai Mun
kaközösség, majd ebből 1955-ben a Geodéziai és 
Geofizikai Kutató Laboratórium, amelyben kifej
lesztették az első magyar tellurikus műszereket. A 
közelgő Nemzetközi Geofizikai Évre való tekintettel 
a Sopron közelében lévő Nagycenken obszervatóri
umot hoztak létre, amely azóta is működik és amely 
a Földünket körülvevő elektromágneses tér tulajdon
ságainak kutatásában jelentős szerepet töltött és tölt 
be. 1956 után a Soproni Egyetem Geofizikai Tanszé
két Miskolcra helyezték át, de a Geodéziai és Geofi
zikai Kutató Laboratórium továbbra is Sopronban, 
függetlenül működött.

A Geodéziai és Geofizikai Kutató Laboratórium, 
később a GGKI tevékenységében kiemelkedő jelen
tőségű az obszervatóriumban megvalósított pulzáció 
regisztrálás, a légköri elektromos tér mérése, a csúcs
kisülési áramok mérése és az ezen megfigyelésekből 
kiinduló széleskörű tudományos, elméleti kutatás, 
amely világszerte az egyik jelentős megalapozója a 
tellurikus-magnetotellurikus módszereknek. Az el
méleti eredményeket és obszervatóriumi megfigye
léseket igyekeztek a gyakorlatban is alkalmazni or
szágos terepi mérések során. A tellurika-magnetotel- 
lurika (gyakorlatban alkalmazott) műszerei évtize
deken át itt készültek Közép-Európában, de más 
intézményekkel közösen ellenállásmérő műszereket 
is kifejlesztettek.

A 60-as évek végétől az űrkutatásba is bekapcso
lódtak. Legjelentősebb eredményük talán, hogy a 
Vertikál-7 nevű geofizikai szondával felküldött foto- 
elektron analizátorral első ízben sikerült közvetlenül 
kimutatni a plazmaszférából az ionoszférába irányu
ló plazmaáramlásokat. Kutatásaik fő iránya és tárgya 
azonban a magnetotellurika maradt, amelynek fej
lesztésében pl. a két- és háromdimenziós modellszá
mításokban és fizikai modellezésben, az elektromág
neses értelmezésekben a világ élvonalában tudtak 
maradni a rendkívül szerény anyagi viszonyok köze
pette is. Gyakorlati kutatásaikban az utóbbi években 
a kéregbeli és az asztenoszférabeli vezetőképesség
eloszlások vizsgálatában értek el jelentős eredmé
nyeket.
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Geoelektromos kutatás a Miskolci Egyetem 
Geofizikai Tanszékén

A geoelektromos módszerek kutatása a Miskolci 
Egyetem Geofizikai Tanszékén is folyt. A Tanszék, 
mint említettük, Sopronból került Miskolcra, ezért 
története és tevékenysége (kezdetben különösen) 
összefonódott az előbb bemutatott MTA GGKI tör
ténetével.

A Miskolci Egyetem — korábban Nehézipari M ű
szaki Egyetem — Geofizikai Tanszékét 1951-ben 
alapították. Kutató munkájában a geoelektromos 
módszerek fejlesztése és a külföldi eredmények ha
zai bevezetése kezdettől fogva kiemelt helyet kapott.

Az alapítást követően azonnal megkezdődött a 
hagyományos VESZ mérések bevezetése a bauxit-, 
szén-, és vízkutatásba és korai törekvések voltak a 
bányabeli alkalmazásra is. A későbbiekben a VESZ 
módszerrel kapcsolatos fejlesztésük volt a fókuszált 
áramterű mérés és a laterális inhomogenitások helye 
megadásának metodikája.

A tanszéki kutatások első jelentősebb eredménye 
azonban a tellurikus módszer hazai bevezetése — és 
feltételeinek megteremtése — volt, amit az MTA 
Geofizikai Munkaközössége kutatóival közösen ér
tek el. Miután az első kísérleti mérések bizonyították 
a módszer alkalmazhatóságát — ennek műszerezett
sége a Tanszéken készült —, kifejlesztették a soro
zatgyártásra alkalmas műszert és megkezdődött a 
módszer bevezetése a CH-kutatásba. 1956—59-ben 
a Tanszék oktatói alkották a kínai—magyar Geofizi
kai Expedíció tellurikus csoportját, amely eredmé
nyesen dolgozott az Ordosz fennsíkon és a Sung- 
Liao medencében. A módszerfejlesztésben kiemel
hető a feldolgozást automatikussá tevő totális válto
zások módszerének kidolgozása és a mélyfúrások
ban mérhető E(z) komponens kapcsolatának tisztá
zása az aljzat dőlésével.

A Tanszéknek úttörő szerepe volt a magnetotellu- 
rikus módszer hazai bevezetésében. Az első regiszt
ráló magnetométerek megépítése után 1960-tól vé
geztek ilyen méréseket és elkészültek az első regio
nális szelvények is. Foglalkoztak a földtani felépítés 
jellegének a H(z) komponenssel és a polárdiagra- 
mokkal való összefüggésével. Az utóbbit illetően 
1968-ban fizikai modellezést is végeztek, különös 
tekintettel a Dunántúl vezetőképesség-anomália te
rületén tapasztalt tértorzulásokra. Az MT tér nume
rikus modellezésére a Tanszéken készült az első 
hazai 2- és 3-dimenziós program.

Az MT mérés analógiájára kis kutatási mélységű 
feladatoknál felhasználták a villamos távvezetékek 
térerősségét. A 10 kHz—2 MHz tartományban dol
gozó rádióadók terét mérve pedig rádiófrekvencia- 
szondázást végeztek.

1968-tól végeznek mesterséges áramterű frekven
ciaszondázásokat közepes és sekély mélységű kuta
tásoknál. Eredményeket értek el a műszerfejlesztés
ben, az inverzióban, a 2- és 3D-s numerikus model
lezésben, a nagyfrekvenciás CSAMT metodika ki
dolgozásában.

A geoelektromos módszerek speciális fejlesztését 
jelenti a felszín alatti források alkalmazása a bánya
geofizikában és más átvilágítási feladatoknál. Erre 
egyenáramú és váltóáramú módszereket dolgoztak

ki: az egyenáramú vágat- és telepszondázást, vala
mint az elektromos tomográfiát, továbbá a multifrek
venciás átvilágítást.

Az újabb eredményekből kiemelhető a geoelekt
romos és szeizmikus mérési adatok együttes inverzi
ójának kidolgozása, valamint a GP időtartománybeli 
lecsengési görbéjéből az amplitúdó spektrum vizsgá
latának bevezetése.

A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet (ELGI) geoelektromos tevékenysége

Ez az intézmény a gyakorlati geofizika, ezen belül 
a geoelektromos módszerek legszélesebb magyaror
szági bázisát jelenti. Műszerezettsége, felszerelése 
és mintegy félszáz kutatója ma a világ egyik legsok
oldalúbb geoelektromos profilját vallhatja magáé
nak.

A már idézett 1938. évi érckutató tevékenysége 
1948-tól vett új lendületet. Akkor is elsősorban a 
szulfidos érceket kutatták svéd Túrám és Slingram 
berendezésekkel és Schlumberger kompenzátorok
kal, de hamarosan felvállaltak minden olyan földtani 
feladatot, ami a kőszén-, bauxit-, vízkutatásban, a 
mérnöki tervezésben felmerült. A néhány évig (kb. 
az 50-es évek közepéig) tartó érckutató kampány 
azonban lecsengett és a kutatóknak más téma után 
kellett nézni. így került sor a Sopronban és Miskol
con megalapozott tellurikus mérések bevezetésére és 
rendszeres alkalmazására a magyar olajipar megbí
zásából. Az 1960-ban kezdődő kvázihálózatos rutin
mérések évente 1500—2000 km2-nyi területre ter
jedtek ki. Ekkorra azonban külföldön, elsősorban 
Franciaországban ismertté váltak a tellurikus mód
szer korlátái. Erre az ELGI kutatói azonnal reagáltak 
és kifejlesztették a tellurikus térképek ellenőrzésére 
és korrekciójára vonatkozó eljárásaikat, amelyeket
1962-től dipól ekvatoriális szondázásokkal, majd a 
70-es évek elejétől magnetotellurikus szondázások
kal hajtanak végre. Azóta is mind a nagymélységű 
egyenáramú szondázások, mind a magnetotellurika 
műszereit az ELGI maga fejlesztette. E fő profil 
mellett ebben az időben is igyekeztek minden felme
rülő problémát megoldani. így számos vízkutató és 
más, nem érces nyersanyagkutatási célú mérés tör
tént.

1960-tól indult meg az ELGI geoelektromos kuta
tóinak rendszeres expedíciós tevékenysége a mongo
ljai vízkutatásokkal, amit számos kisebb munka egé
szített ki részben a környező országokban, részben 
Afrikában és a Közel-Keleten.

A 60-as évek utolsó szakasza újabb nagy változást 
hozott. Az olajipari megrendelések, amelyek az 
ELGI geoelektromos kutatásainak 70—80 %-át je 
lentették, egy politikai döntés miatt gyakorlatilag (és 
szerencsére átmenetileg) egyik napról a másikra 
megszűntek. Ismét új feladatok után kellett nézni, 
így terelődött a kutatók figyelme az akkor felfutó 
bauxitkutatásra és a jó 10— 15 évre újra felelevenedő 
hidrotermális érckutatásra. Közben a magyar szén
bányászat is extenzív növekedésnek indult. Ezek 
együtt az ELGI elektromos kutatásainak rendkívül 
nagy mértékű növekedését eredményezték. A kutató 
gárda a terepi kisegítő személyzettel együtt a 240 főt 
is elérte.
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Ebben az időben az érckutatás megkövetelte a 
korszerű ellenállásmérő és geijesztett polarizációs 
műszerek kifejlesztését. A DIAPÍR típusú műszerek 
olyan jól sikerűitek, hogy Kelet-Ázsiától Dél-Ame- 
rikáig mintegy 200 darabot el is adtak. Más felada
tokhoz a néhányszor 10 m-es és a néhányszor 100 ni
es mélységű kőszén-, bauxit- és vízkutatásokhoz ka
nadai műszereket vásároltak. Mintegy 6-8  féle 
elektromágneses műszer került bevezetésre a felső 
métereket vizsgáló EM-16-tól, a VLF műszereken át 
az 1 Hz-es frekvenciatartományt is megközelítő 
Maxi-Probe és tranziens műszerekig. Ebben az idő
szakban jelentek meg a feldolgozásban, de később az 
adatgyűjtésben és a műszervezérlésben a számítógé
pek is. Közben nagy erők dolgoztak Mongóliában és 
a 80-as évektől Kubában is, főleg érckutató munká
kon.

A 70-es évek közepén jelentek meg rendszeresen 
a geofizikával szembeni igények a mérnöki tervező 
munkákban: így a vízépítés, árvízi gátak, alagút- 
építési feladatokban, majd a 80-as években indult és 
rohamosan növekedett a környezetvédelmi tevé
kenység a hulladéklerakók, talajszennyezések, havá- 
riák olajszennyezéseinek vizsgálatára. E feladatok 
megoldására előnyösen használhatták széles skálájú 
műszerezettségüket és űj, speciális, kombinált esz
közök (mérnökgeofizikai szondázó berendezések, 
agrogeofizikai szondázó berendezés) kifejlesztését 
kezdték meg. Ezekkel egyedülálló sikereket értek el 
pl. az elhagyott szovjet katonai objektumok környe
zetszennyezési feladatainak megoldásában.

A 90-es évek újabb jelentős változást hoztak. A 
létszám felére, majd később már a 80-as évek csú
csának alig 10%-ára csökkent, mert szinte minden 
nyersanyag kutatása megszűnt Magyarországon. Ma 
a környezetvédelem és vízvédelem, a nagyobb mély
ségű és még szennyezetlen víz kutatása vált idősze
rűvé. Úgy tűnik, hogy ezeknek a feladatoknak a 
megoldásában szerepe lesz a néhány éve osztrák 
kooperációban kezdett légi geofizikai kutatásnak is. 
Ezek mellett még más feladatok is vannak a kéreg- 
és köpenyszerkezeti kutatásokban, amelyek eredmé
nye a földrengésveszélyeztetettségi vizsgálatokhoz 
szükséges egyik alapvető információ és talán szere
pük lehet a speciális, az ELGI-ben kifejlesztett CH- 
telep lehatároló tevékenységüknek is. Az ország 
rendszeres földtani térképezését geofizikai mérések
kel is támogatják.

A Magyar Olajipari Rt. (MÓL Rt.) Geofizi
kai Kutató Egységének Geoelektromos Osz

tálya

A magyar olajipar 1952 óta rendelkezik saját fel
színi geofizikai bázissal, ami kezdetben csak szeiz
mikus részlegből állt, de később más módszerek 
osztályaival is kiegészült. A Geoelektromos Osztály
1963-ban alakult néhány fővel, akik először az 
ELGI-től átvett gyakorlattal a tellurikus csoportju
kat, majd a mélyszondázó csoportjukat hozták létre 
magyar műszerekkel. Az osztály hamarosan 30-50 
fős csoportokból és belső feldolgozó, értelmező rész
legekből állt és fő tevékenységként a harmadkori

medencealjzat áttekintő jellegű kutatásával foglalko
zott.

A 70-es évek elején bevezették a magnetotelluri- 
kus módszert és néhány évvel később a mesterséges 
frekvenciaszondázások nagymélységű, 20 Hz— 
0,01 Hz tartományú változatát is. Adó generátorukat 
magyar villamosipari vállalat (GANZ) tervezte és 
hozta létre. Vevő műszereik kanadai és ELGI műsze
rek voltak, amelyeket a 80-as évek végére a Phoenix 
cég számítógép-vezérelt real-time feldolgozó szink
ron műszere váltott fel a magnetotellurikában és a 
V-4 Phoenix műszer a frekvenciaszondázásban. Fel
dolgozó rendszerük a Phoenix cég, a saját, valamint 
a magyar intézmények fejlesztési eredményein, az 
ELGI-vel közös 2D, 3D programvásárlásain és az 
USGS-sel való együttműködéseken alapul. Ezzel a 
korszerű technikával már nemcsak a szeizmikus ku
tatások előkészítésére, hanem komplex értelmezésre 
és önálló CH-kutatási feladatokra is vállalkozhatnak.

A Mecseki Ércbányászati Vállalat (MÉV) 
geoelektromos tevékenysége

Az olajipar után a legnagyobb geofizikai részlege 
a magyar urániparnak volt. Széles skálájú kutatási 
módszereik között szerephez jutottak a geoelektro
mos módszerek is. A különböző (főleg egyenáramú) 
szelvényező és szondázási eljárásokkal végigmérték 
Magyarország középhegységi területeinek jelentős 
részét, ahol potenciális lehetősége volt a hasadóanya
gok előfordulásának. Legrészletesebben a D-ma- 
gyarországi Mecsek hegységet mérték fel. Tevé
kenységük az 50-es évek második felében kezdődött 
szovjet műszerekkel. É-Magyarországon a 60-as 
évek közepétől a 70-es évek elejéig az uránkutatáson 
kívül más kutatási céllal is mértek. Ekkor mintegy 60 
jelentésük látott napvilágot. A Mecsek hegységben 
végzett rendszeres munkájuk azonban ma is jórészt 
ismeretlen maradt, csak kutatási eredményeik épül
tek be a nyomtatásban is megjelent áttekintő jellegű 
geológiai térképekbe. 1990—92-re a magyarországi 
rendszerváltás, a Szovjetuniótól való függetlenség, a 
fegyverkezési verseny befejezése az uránipar leépü
léséhez, a kutató részlegeknek (így a geoelektromos 
tevékenységnek is) a teljes megszűnéséhez vezetett.

Egyéb szervezeteknél folyó geoelektromos 
tevékenység

Az eddig felsorolt jelentősebb és nagyobb geofi
zikai intézményeken és részlegeken kívül több intéz
ménynek, szervezetnek volt és van néhány fős geo
fizikai részlege, akik geoelektromos méréseket, fő
ként egyenáramú szondázásokat és szelvényezéseket 
csinálnak. így jelentős volt a geoelektromos tevé
kenysége a Központi Bányászati Fejlesztési Intézet
n ek  főként a bányászati létesítmények mérnökgeo
fizikai célú kutatásában. De voltak geoelektromos 
szondázásai a Vízügyi Tudományos Kutató Intézet
nek, az Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat
nak, az Észak - magyarországi Vízügyi Igazgatóság
nak és még több bányavállalatnak.

Magyar Geofizika 35. évf. 3. szám 127



Az utóbbi évtizedben, de főként a nagy geofizikai 
intézmények, részlegek leépülésével párhuzamosan 
számos, néhány fős korlátolt felelősségű társaság jött 
létre. Ezek főként az egyszerűbb, egyenáramú geo- 
elektromos műszerekkel és személyi számítógépek
kel tudták magukat felszerelni és megkísérlik a helyi 
víz és környezetvédelmi, mérnökgeofizikai és építő
ipari nyersanyagkutatási igényeket kielégíteni.

Összeállította: Nemesi László;
Takács Ernő és Verő József tanulmányainak

felhasználásával
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