
Hozzászólások a „Geofizika az Akadémián 1949-2005” című
cikkhez

SZONGOTH Gábor hozzászólása
Örömmel olvastam a cikket a Magyar Geofizika 46. évf. 3. 

számában a geofizika helyzetéről az Akadémián, mert mindig 
örülök, ha újat tudok meg a szűkebb és a tágabb szakmáról. 
Kétségtelen, sok érdekességet tartalmaz a cikk és a függelé
kek, de van néhány észrevételem, illetve kiegészítésem.

Az intézményhálózat átszervezésénél — szerintem — az 
ELGI kutatói létszáma mára nem az 1975-ös létszám felé
re, de inkább negyedére vagy nyolcadára esett vissza. (Biz
tosabb adatokat az ELGI jelenlegi vezetése adhat.)1

Az átalakuláskor keletkezett új cégek felsorolásánál ki
maradt, hogy az ELGI-böl a 90-es években kivált a kömye- 
zet/mémök-geofizikával foglalkozó részleg ELGOSCAR 
Kft. néven, és a mélyfúrás-geofizikai részleg Geo-Log 
Környezetvédelmi és Geofizikai Kft. néven.

A 4. függelékben a nagyobb vállalkozások felsorolásá
nál a mi cégünk neve helyesen: Geo-Log Környezetvédel
mi és Geofizikai Kft. (és hát a felsorolt cégek nem mind
egyike nagyobb...)

Megjegyzés az 5. függelékhez (A magyar geofizika kezde
tei): Nem tudom, geofizikai mérés-e, ha valaki egy fúrásban 
(kb. 700 m mélységben) megméri a talphőmérsékletet? Ha 
igen, át kell írni a tankönyveket, mert Magyarországon az első 
mélyfúrás-geofizikai mérést 1875-ben, Zsigmondy Vilmos 
végezte a Városliget-I. hévízkútban a fúrás mélyítése közben. 
Még arra is rájött, hogy a higanyos hőmérő többet mutat a 
hidrosztatikai nyomás miatt, ezért átalakította a hőmérőt úgy, 
hogy kiegyenlítse a nyomás hatását. (Forrás: ZSIGMONDY 
Vilmos: A városligeti artézi kút Budapesten, 1878).

Mélyfúrás-geofizikával még az alábbi cégek foglalkoznak:
— Geo-Genesis Bt. (Várpalota),
— Karotázs Kft. (Pécs),
— Vikuv Rt. (Cegléd),
— geofizikával pedig pl.: a HÁROMKŐ Föltani és Geo

fizikai Kutató Bt.
A legnagyobb gond a 2. függelékkel van. A tudományos 

témacsoportok összeállítása rendkívül korszerűtlen és ren
geteg hibát tartalmaz, nem szerencsés, ha ez van érvényben 
az Akadémián.

Csak példákat említek, messze a teljesség igénye nélkül:
— Felszín alatti geofizika:

-Mélyfúrás-geofizika (ennek kb. 20 módszere van, 
mindegyiket külön is fel lehetne sorolni, mint ahogy 
más helyeken igen részletes a felsorolás).

-  Indukciós karotázs (miért pont ez a módszer van kitün
tetve?)

-Elektromos mérések fúrólyukban (miért pont ez a 
módszer van kitüntetve?)

1 Az 1993-as leépítést közvetlenül megelőzően az Intézet létszáma 
420 fő volt. Ez 133-ra csökkent, de ebben benne voltak azok is, 
akiket valamilyen okból abban a pillanatban nem lehetett elbocsá
tani (kismamák, tartósan betegek, katonák stb.). A valódi maradék 
létszám, értve ez alatt a ténylegesen munkát végzők számát, 100 fő 
alá süllyedt. Ma a létszám 80 fő körül mozog. (В. T.)

-  Karotázs (mélyfúrás-geofizika) értelmezés, karotázs 
kútdiagnosztika. (Ez legalább két külön sort érdemel
ne, mert semmi közük egymáshoz (miért használjuk a 
karotázs szót, ha ez magyarul mélyfúrás-geofizika?)

-  A karotázs kútdiagnosztika magyarul = kútvizsgálat, 
de van még termelés-geofizika is!)

-  Szeizmikus és mélyfúrási geofizikai adatok integrált 
értelmezése (helyesen mélyfúrás-geofizikai).

— Klasszikus felszíni geofizika 3:
-  Szeizmika címszó alatt miért szerepel az akusztikus 

hullámkép-analízis, amikor az mélyfúrás-geofizikai 
módszer?

-  Szénhidrogén-kutatás (két helyen szerepel: a Szeizmika 
alatt és az Egyebek alatt.) A mélyfúrás-geofizika kima
radt, pedig pl. a Geoinform kizárólag ezzel foglalkozik.

— A nyersanyagkutatás, vízkutatás, hévízkutatás, a geo- 
termális energia kutatása stb. mind kimaradtak a geo
fizikusok köztestületi tagjai által (2005 júniusában) mű
velt témacsoportokból. Kár, hogy ezekkel nem foglal
koznak.
Szerintem nem ártana aktualizálni ezt a listát a geofizika 

jó hírének megőrzése érdekében.

Szongoth Gábor

A szerző, Szarka László válasza
Megköszönöm Szongoth Gábor észrevételeit, aki a 

megnevezett függelékekben a magyar geofizika szakmai és 
a tudományos körképére vonatkozó tényleges hiányossá
gokat tett szóvá.
1. Szakmai körkép

A céglista feltétlenül kiegészítendő. A 4. függelék 2. 
pontjában a közismert cégneveken kívül azokat a cége
ket szerepeltettem, amelyeket 2005 elején web-es kere
sővel (Google-lal) megtaláltam. A 3. pontban pedig a 
magyarországi környezetvédelmi nyilvántartásban sze
replő, geofizikai tevékenységeket (is) feltüntető hazai 
vállalkozásokat vettem figyelembe.

Megszívlelendő tanulság, hogy — akár egyesületi, 
akár akadémiai bizottsági keretben — meg kell szervez
nünk ennek a folyton változó képnek a rendszeres aktua
lizálását.

2. Tudományos körkép
A függelék 2. pontjának félreérthető címet adtam. A 

lista valójában nem a 2005 júniusában művelt témacso
portokat tartalmazza, hanem azt, hogy 2005-ben az 
MTA köztestületi adatbázisában milyen témacsoportok 
szerepeltek a köztestületi tagok neve mellett. (A legutol
só letöltést 2005 júniusában végeztem.) Tudni kell, hogy 
ezt a rovatot minden új jelentkező a kérelem beadásakor 
tölti ki. A 2. függelékben szereplő lista tehát nem más, 
mint a 0-1-2-5-10-15 évvel ezelőtt beadott téma
csoportok összesítése: ami a nem szakmabéliek számára 
impozánsnak tűnhet (annak is bizonyult az akadémiai 
beszámoló hallgatósága körében), az igazán hozzáértők
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körében lehet korszerűtlen. Igazat kell adnom 
Szongoth Gábornak: a megjelent lista szakszerűtlen is. 
Egyéb okokat nem említve, eredendően a kiinduló adat
bázis inhomogenitása miatt.

Kétségtelen tanulság, hogy időnként (3-6 évenként) 
minden köztestületi tagnak érdemes volna felfrissíteni a 
reá vonatkozó adatokat az MTA adatbázisában (a leg
több nemzetközi szakmai szervezet erre időnként fel is 
kéri tagjait).

Szarka László

Zilahi-Sebess László hozzászólása

(S z a r k a  László cikke említi, hogy albizottságok
ban is folyt munka, de nem részletezi — nyilván ter
jedelmi okok miatt — ezt a tevékenységet. A hozzá
szóló azonban fontosnak tartja az egykori mély
fúrás-geofizikai albizottság tevékenységének hang
súlyosabb említését.— B. T.)

Az MTA mélyfúrás-geofizikai albizottsága 1991 végéig 
létezett, majd 1992 elejétől beolvadt a bányászati albizott
ságba. Elnöke Morvái László 1986-ig, majd Barlai Zol
tán 1986-1991 között.

Ez a munkabizottság általában kéthavonként ülésezett, 
és a szakma általános helyzetén kívül az egyes részterüle
tek (pl. mélyfúrás-geofizikai módszerek alkalmazásának 
helyzete a vízkutatásban, szénhidrogén-kutatásban stb.) is 
napirendre kerültek.

A munkabizottság az MGE-vel együtt több tudományos 
szemináriumot szervezett a 80-as évek során és a részt

vevők nagy száma miatt elmondható, hogy a szakterület 
szakmai életében szinte a legnagyobb szervező erő volt 
abban az időben. Természetesen ez nem valósulhatott volna 
meg az MGE Mélyfúrás-geofizikai Szakosztályának ki
emelkedő aktivitása nélkül.

Szemináriumok az MTA szervezésében:
1984 Csopak: Elektronhéj és magfizika a mélyfúrás

geofizikai fluidum- és szilárdásvány-kutatásban. A kiad
vány szerkesztője Ferenczy László;

1987 Siófok: Elektrokarotázs módszerek. A kiadvány 
szerkesztője ifj. Zilahi-Sebess László és Drahos Dezső;

1988 Siófok: Tároló és termelőkutak komplex vizsgálata 
(Rezervoár szeminárium). A kiadvány szerkesztője ifj. 
Zilahi-Sebess László és Jesch Aladár.

Ezek a tudományos konferenciák négynaposak voltak, 
100 körüli résztvevővel. A róluk készült kiadványok 100- 
220, illetve 500 példányban készültek el.

Szeminárium az MGE szervezésében:
1987: A mélyfúrási geofizika alapjai, lehetőségei és 

korlátái. A kiadvány szerkesztője KOMLÓSSY Zsolt.
1990-ben alakult meg az SPWLA Budapest Chapter, 

amely az év októberében az MGE-vel közösen szervezve 
nemzetközi szimpóziumot rendezett Budapesten, melynek 
kiadott anyaga a Transactions of the Thirteenth European 
Formation Evaluation Symposium 1990 címen található 
meg. A nemzetközi szerkesztőbizottság vezetője Barlai 
Zoltán és Paulik Dezső volt.

Ifj. Zilahi-Sebess László, 
a mélyfúrás-geofizikai albizottság 

volt titkára 1986-1991 között
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