
Bevezetés

A magnetotellurika (MT) passzív elektromágneses
geofizikai módszer, amely a napszél és a magnetoszféra,
illetve a villámlások és az ionoszféra kölcsönhatásában

létrejövő természetes elektromágneses tér komponenseinek
mérésével a felszín alatti térrész fajlagos ellenállásának
eloszlására tesz becslést. A vizsgálható mélységtartomány a
hullámhossz függvénye, alsó határa a hazai gyakorlatban
több tíz km. Az alábbiakban az ELGI-ben végzett munkákra
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Kivonat

Magyarországon több mint 50 éve folynak nagymélységű elektromágneses kutatások tellurikus és magnetotellurikus
módszerrel, amelyek több helyen jeleztek elektromosan vezető képződményeket a felső kéregben. Ezek közül a legnagyobb
a Dunántúli vezetőképesség-anomália, amely az alsó kéregre is kiterjed. A magnetotellurikus mérések kétdimenziós inver-
zióval végzett újraértelmezésével a Rába folyó vonalától a Dunántúli-középhegység alá húzódó, helyenként megszakadó
vezető zónát mutattunk ki, amely jól illeszkedik a területet az ausztroalpi takarórendszer keretében leíró allochton modell-
hez.

A vezetőképesség-anomália magyarázatát abban látjuk, hogy a tektonikai mozgások generálta repedésrendszert
elektromosan vezető anyag tölti ki, érzékelhetővé téve azt az elektromágneses vizsgálat számára. Ez a „kontraszt anyag”
lehet forró, sós vizes fluidum, köpeny eredetű CO2 redukciójából származó grafitfilm, hidrotermális zóna.
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Abstract

In Hungary there has been large depth electromagnetic research with telluric and magnetotelluric methods in the last 50
years, which have indicated conductive formations in several areas of the upper crust. From these the biggest is the
Transdanubian conductive anomaly, which expands over to the lower crust as well. With the re-interpretation of the
magnetotelluric measurements using 2D inversion we indicated a partially interrupted fault zone extending from the line of
the Rába River to under the Transdanubian Range, which fits well in the allochtonous modell of the area in the frame of the
Austroalpine nappe system.

We see the explanation of the conductive anomaly in that the fault zone created by tectonic movements is filled up with
electrically conducive material, making it sensible to electromagnetic measurements. This “contrast agent” could be hot,
salty, aqueous fluids; graphite film derived from the reduction of CO2 originating from the mantle; hydrothermal zone.



támaszkodva a Balaton-vonaltól ÉNy-ra eső területről 12
MT szelvény (1. ábra) eredményét mutatjuk be néhány füg-
gőleges és a prekainozoos aljzat felszínével párhuzamos
metszeten.

Magyarországon több mint 50 éve folynak nagymély-
ségű elektromágneses kutatások tellurikus és magneto-
tellurikus módszerrel. A tellurikus térképezés célja a nagy
fajlagos ellenállású medencealjzat felszínének nyomozása
volt, ám kiderült, hogy a kéreg nem mindenütt szigetelő,
számos helyen találhatunk kis fajlagos ellenállású zónákat.

Ilyen az 1961-ben felfedezett — azóta is feltáratlan —
magyarmecskei anomália, amely a későbbi szeizmikus és
MT mérések szerint a nagyjából 600 m mélyen levő paleo-
zoos aljzat 1 Ωm-nél kisebb fajlagos ellenállású, vélhetően
grafitos képződményeinek elterjedését körvonalazza (ÁDÁM

et al 1990, NEMESI et al 2000: p. 187). Sokkal nagyobb kiter-
jedésű, és jóval mélyebben elhelyezkedő összetett objektu-
mot jelez a Dunántúli vezetőképesség-anomália — névadója
ÁDÁM Antal (1977, 1992) — amelynek első MT észlelése
1966-ban Somlószöllős mellett történt (TAKÁCS 1968). Az
ezt követő évtizedekben az ELGI, az MTA-GGKI és az
OKGT illetve a GES több száz ponton végzett MT mérése-
ket. Az alábbiakban az ELGI magnetotellurikus vizsgálatait
vesszük szemügyre, amelyek — bár ezt a hivatkozások nem
tükrözik kellőképpen — túlnyomó részt VARGA Géza nevé-
hez kötődnek.

Módszertan

A föld felszínén végzett MT mérések során két-két, a
vízszintes síkban egymásra merőleges irányban elhelyezett
elektromos és mágneses érzékelő segítségével mérjük az
elektromágneses tér komponenseit (Ex, Ey, Hx, Hy). Az

elektromos és a mágneses tér közti kapcsolatot (1) a mag-
netotellurikus impedancia tenzor (Z) írja le.

Ex = Zxx•Hx + Zxy•Hy, (1)
Ey = Zyx•Hx + Zyy•Hy, 

A tenzor elemei komplex számok, amelyek a frekvencia
függvényei. A magnetotellurikus gyakorlatban általában a
főimpedanciákból (Zxy és Zyx) számolt látszólagos fajlagos
ellenállás (2) és fázis (3) értékeket használjuk, a periódusidő
függvényében ábrázolt szondázási görbe formájában. 

(2)

(3)

Egydimenziós (1D) esetben, amikor az elektromágneses
teret befolyásoló fizikai paraméterek (fajlagos ellenállás,
mágneses szuszceptibilitás és permittivitás) csak függő-
leges irányban változnak, a mellékimpedanciák (Zxx és Zyy )
értéke zérus és a főimpedanciákra a következő egyenlőség
áll fen: Zxy = -Zyx, azaz a szondázási görbék egyezőek.

A kétdimenziós (2D) modell esetén a szelvényre merő-
leges irányban nincs változás. A magnetotellurikus tenzort
csapásirányba forgatva 2D esetben a mellékimpedanciák
eltűnnek. A csapásirányú elektromos komponenssel rendel-
kező görbét E-polarizációsnak vagy TE-módusúnak, a csa-
pásirányú mágneses komponenssel rendelkező görbét H-pola-
rizációsnak vagy TM-módusúnak nevezik. A direkt feladat
megoldására általában numerikus közelítő módszereket hasz-
nálnak, a magnetotellurikában a véges különbség elvén ala-
puló, derékszögű rácsot alkalmazó eljárások terjedtek el.

Ha nincs olyan irány, amelybe az impedancia tenzort
forgatva a mellékimpedanciák eltűnnének, vagy legalább is
elhanyagolhatóan kicsinyek lennének, amit a tenzor-kom-
ponensekből számolható dimenzió faktorokból állapít-
hatunk meg, akkor modellünk háromdimenziós. 

Egydimenziós feldolgozás

Az elektromágneses síkhullám 1D válaszfüggvénye
egyszerűen számolható (pl. ZHDANOV & KELLER 1994: p.
828). A mérési adatokat legjobban megközelítő modellt ke-
reső inverziós programot az ELGI-ben CSÖRGEI József fej-
lesztette ki a Levenberg–Marquardt algoritmus (MARQUARDT

1963) alkalmazásával. 
A Kisalföld komplex geofizikai kutatása keretében

szeizmikus reflexiós szelvények mentén végezett MT mé-
rések (ALBU et al 1983, HOBOT et al 1986) lehetőséget
nyújtottak a szeizmikus horizontok és a magnetotellurikus
1D inverzió mélységadatainak összevetésére. A dunántúli
vezetőképesség anomália területén azonban a két irányban
mért MT szondázási görbe a nagyobb periódusok tartomá-
nyában jelentősen eltért egymástól. A probléma kezelésére
a következő eljárást dolgozták ki. Első lépésben a szon-
dázási görbéket fajlagos ellenállás maximuma és minimu-
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1. ábra. Magnetotellurikus szelvények helyszínrajza
Szürke kör — MT méréspont, szürke vonal — értelmezési nyomvonal

Figure 1. Location map of magnetotelluric profiles
Grey circle — MT site, grey line — interpretation line



ma irányába forgatták. Ezt követően mindkét szondázási
görbén elvégezték az 1D inverziót. A prekainozoos, nagy el-
lenállású aljzat mélységét a maximum görbéből határozták
meg. Azokon a szelvényszakaszon, ahol a két görbe jelen-
tősen eltért, a minimum görbéből egy kis fajlagos ellen-
állású, jól vezető réteget határoztak meg. Az eljárást az tette
elfogadhatóvá, hogy a jól vezető felszíne sok esetben aljza-
ton belüli erős szeizmikus reflexióval esett egybe (ALBU et
al 1983: 40–42. ábra).

Az évek során bővülő MT szelvényhálózat egydimen-
ziós feldolgozása a felszíntől 4–10 km mélységben kez-
dődő, 1–5 Ωm fajlagos ellenállású, a Rába-vonaltól induló,
a Dunántúli-középhegység alá húzódó „jólvezető réteget”
jelenített meg (DUDÁS et al 1987, NEMESI et al 1994). A
szlovákiai MT mérések 1D feldolgozása hasonló képet
mutat az Hurbanovó-vonaltól délre (NEMESI et al 1997).

Kétdimenziós feldolgozás

A számítástechnika fejlődése az 1990-es évek közepén
tette lehetővé, hogy a 2D direkt feladatot és inverziót asztali
számítógépen futtathassuk. Az első időszakban az USGS
együttműködés keretében megismert, és a Geotools prog-
ramcsomagba integrált RRI (rapid relaxation inversion)
eljárást (SMITH, BOOKER 1991) használtuk. A kezdeti bíztató
eredmények után azt tapasztaltuk, hogy az
eljárás sok esetben nem ad megfelelő
illeszkedésű eredményt a TE és TM módusú
görbék együttes inverziója során. Ezért új
inverziós eljárást kerestünk, amit az
NLCGA-ban (nonlinear conjugate gradients
algorithm) (RODI & MACKIE, 2001) találtunk
meg. Ezzel, a WinGLink szoftverbe épített
eljárással kezdte el VARGA Géza az 1990-es
évek végén a korábban mért MT szelvények
2D bimodális (TE&TM) inverzióval történő
feldolgozását, amelynek eredményét nem-
zetközi fórumokon mutatta be (pl. KISS et al
2005). A munkákról beszámoló jelentések az
ELGI adattárába kerültek. Az időközben
szerzett — a szondázási görbék simítására, a
„static-shift” jelenség kezelésére, a modellrács
méretezésére, az eljárás paraméterezésére, a
start-modellre vonatkozó — inverziós tapasz-
talatok érvényre juttatása indokolja az MT
szelvények 2007 óta folyó újrafeldolgozását.

Eredmények

A legújabb feldolgozások eredményét, a
fajlagos ellenállás térbeli eloszlását három
szelvénnyel (KA4, MK1 és DK3) illusztráljuk.
Emellett négy térképen, a prekainozoos aljzat
felszínétől 2, 5 és 10 km-rel mélyebben lévő
felületen, valamint a Mohorovičić diszkon-

tinuitás (Moho) felszínén mutatjuk be a fajlagos ellenállás
térbeli eloszlását (l. később 5. ábra). A szelvényeken a meden-
cekitöltő üledékek vezetőképességének azonosítása érdeké-
ben feltüntettük a prekainozoos aljzat felszínét. Az aljzat
képződményeit és a harántolt nagyszerkezeti vonalakat HAAS

et al (2010) térképe alapján ismertetjük. 
A KA4 szelvény (2. ábra) a Pennini-egységről indul, 15

km-nél takaró határ, majd variszkuszi kisfokú metamorf
képződmények és triász dolomit következnek az Nt–4
fúrásig, amitől DK-re senon karbonátokat találunk. Nagy-
jából 30 km-nél, a Kol–3 fúrás vonalában mezozoos takaró-
határ mentén érintkeznek a Felső-Ausztroalpi- és a Dunán-
túli-középhegységi-egység metamorfitjai. Ugyanitt a –5 és
–14 km szintek között a fajlagos ellenállás drasztikus csök-
kenése figyelhető meg. A nagyobb mélységtartományban is
igaz, hogy a Pennini-egység és a Felső-Ausztroalpi-egység
képződményei nagyobb ellenállásúak, mint a szelvény DK-i
része. A Rába folyó mindkét oldalán, valamint a Zala folyó
kanyarulatában DK-i látszólagos dőlésű vezetőképesség-
anomáliákat mutattunk ki, amelyek 10 és 20 km-es mély-
ségig követhetők.

Az MK1 szelvény (3. ábra) az Ausztroalpi-egység meta-
morfitjairól indul, kb. 36 km-nél takaróhatár található. A
Rába folyótól 2 km-re kezdődnek a Dunántúli-középhegy-
ségi-egység képződményei, 62 km-ig variszkuszi, maj 5 km
szélességben triász, majd hozzávetőlegesen Ajkáig senon
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2. ábra. KA4 MT szelvény
Figure 2. KA4 MT crossection



képződmények. Ajka után a Bakony hegység triász képződ-
ményei következnek. A vonal végén a Litéri-áttolódást talál-
juk, amelyet a szelvény a Hegyestű híres bazaltorgonáinak
közelében metsz. 

A DK3 szelvény (4. ábra) felső-triász–alsó-jura platform
karbonátokról indul, és végig a Dunántúli-középhegységi-

egység képződményein halad. A szelvény 23 km-től Orosz-
lányig tartó szakaszán az aljzatot albai képződmények, azt
követően triász karbonátok alkotják. A szelvény érdekes-
sége az Oroszlánytól DK-re lévő kis kiterjedésű, viszonylag
sekély, 2 km mélységben elhelyezkedő alacsony fajlagos
ellenállású anomália, és az 50 km-nél nagyjából 10 km

mélységben kezdődő, ÉNy-i lát-
szólagos dőléssel a Moho felszín
alá nyúló vezetőképesség anomá-
lia.

Megfigyelhetjük, hogy a szel-
vényeken — a simított inverziós
algoritmus sajátságaként — a me-
dencekitöltő üledék és az aljzatot
alkotó képződmények fajlagos
ellenállása közti esetenként ugrás-
szerű változás leképzése folyama-
tos (simított) átmenetet mutat,
ezért ezek az eredmények a mély-
ség meghatározására kevéssé al-
kalmasak. Ennek következtében az
eredmények térképi megjeleníté-
sénél azt a megoldást választottuk,
hogy a 2D inverziós modelleket az
MT méréspontok helyén megmin-
táztuk, majd a prekainozoos aljzat
felszínétől azonos mélységben
lévő felülettel, illetve a Mohorovičić
diszkontinuitás felszínével elmet-
szettük (5. ábra). Az aljzat fel-
színétől számított 2, illetve 5 km
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3. ábra. MK1 MT szelvény
Színskála és jelmagyarázat a 2. ábrán 

Figure 3. MK1 MT crossection
Colour scale and legend in Figure 2

4. ábra. DK3 MT szelvény
Színskála és jelmagyarázat a 2. ábrán.

Figure 4. DK3 MT crossection
Colour scale and legend in Figure 2



mélységben a 10 Ωm-nél kisebb fajlagos ellenállású szaka-
szok többé-kevésbé folyamatos, nagyjából a Rába folyó
vonalát követő alakzatot alkotnak, hasonlóan az 1D feldol-
gozásból kapott kiékelődési vonalhoz. Az aljzattól számított
10 km mélységben ez a folyamatosság gyengül, ugyanakkor
a minimumok DK-felé tolódnak, vagy eltűnnek (ALP13 és
CEL7), kivéve az MK1 szelvény D-i részét, ahol az elmoz-
dulás ellentétes irányú.

Kéregbeli jól vezetők

Mi lehet az oka ezeknek a nagy kiterjedésű anomáliák-
nak? Mi okozza az alsó és felső kéreg fajlagos ellenállá-
sának jelentős csökkenését? A kontinentális kéregben a
világ számos helyén megfigyelt megnövekedett vezetőké-
pesség okát forró, sós vizes fluidumok, vagy grafit jelenlé-
tének, illetve — a jelenleg is aktív tektonikus területeken —
részlegesen olvadt kőzeteknek tulajdonítják (JÖDICKE

1992, SIMPSON 1999, NOVER 2005). Vizsgálódásunk terü-
letén napjainkban az első két mechanizmussal kell számol-
nunk.

Az elhanyagolható elsődleges porozitású alsó kéregben
lévő sós fluidumok forrása lehet a hidrát tartalmú ásványok
dehidratációja, a mafikus magma illó tartalmának diffúzió-
ja (JONES 1987), a szubdukció vagy hegységképződés során
mélybe került üledékek víztartalma, vagy a felső köpeny
gáztalanodása. 

A grafit szerves anyag tartalmú üledékek metamorfózi-
sából, köpeny eredetű szén-dioxid redukciójából, például
szén-dioxid és metán reakciójából (LUQUE et al 2012) szár-
mazhat. A gázokból kivált elemi szén vékony, filmszerű
bevonatot alkothat a szemcsék felületén.

Mind az ionos, mind pedig az elektronos vezetési
mechanizmus esetén a hőmérséklet növekedésével csökken
a fajlagos ellenállás. Az elektromosan vezető anyag miben-
lététől függetlenül fontos, hogy az összefüggő hálózatban
helyezkedjen el.
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5. ábra. A fajlagos ellenállása a prekainozoos aljzat felszíne alatt 2 (A), 5 (B) és 10 km-re (C), valamint a Moho felszínén (D)
Figure 5. Resistivity distributon below the surface of basement 2 (A), 5 (B) and 10 km (C), and on the surface of Moho (D)



Szén és víz, nélkülük nincs élet a Földön, és úgy tűnik
kéregbeli jól vezető sem.

Következtetések

„A kéregbeli vezető tektonikát jelez” — írja ÁDÁM

(2005). Valóban, számos, de nem mindahány nagyszerke-
zeti vonalnál tapasztaljuk a felső kéregben a fajlagos ellen-

állás csökkenését. A tektonikai mozgások generálta repe-
déshálózatot kitöltő kis fajlagos ellenállású „kontraszt-
anyag” láthatóvá teszi azt az elektromágneses módszerek
számára. A „festés” eredményességének záloga az, hogy a
vezetőképes anyag összefüggő legyen. Úgy gondoljuk,
hogy ez a feltétel nem minden esetben teljesül, minek követ-
keztében a leképzés hiányos lehet. Tehát nem várhatjuk el,
hogy minden egyes szerkezeti elem megjelenjen az MT
szelvényeken, de elvárhatjuk, hogy a kis fajlagos ellenállású
zónák illeszkedjenek a feltételezett szerkezeti modellhez.

Nézzük meg ezt az MK1 kéregkutató szeizmikus szelvény
példáján. A Rába-vonal, mint a felső köpenyig hatoló mély-
törés jelenik meg DUDKÓ et al. (1990) gravitációs modelle-
zésre támaszkodó munkájában (6. ábra A). Az 1D MT ered-
mények ismeretében azzal érveltek, hogy az aljzat ellenállása
a feltételezett mélytörés két oldalán eltér, és az aljzaton belüli
1–2 Ωm fajlagos ellenállású réteg, — amelynek földtani
magyarázatát nem adták — e meredek határon véget ér. Ez a
leírás a 2D MT eredményekre láthatóan nem illik. 

A TARI & HORVÁTH (2010) által — nagy mennyiségű
szeizmikus szelvény értelmezése után — javasolt, az
ausztroalpi takarórendszeren belüli allochton model (6. ábra

B) esetén a 150–175 km közé eső MT vezetőképség ano-
máliák olyan helyre esnek, ahol a vázolt tektonikai mozgások
következtében kiterjedt repedéshálózat alakulhatott ki. A 2D
MT eredmények tehát ez utóbbi modell mellett szólnak.

Az MT szelvény DK-i végén, a Moho felszíntől DK-felé
emelkedő csökkent fajlagos ellenállású zóna nem illik a
képbe. Egy lehetséges magyarázat érdekében vegyük szem-
ügyre a nevadai Dixie-völgyben mért MT szelvényt (7.
ábra). Nagyjából 20 km mélységben egy vízszintesen több

mint 50 km hosszúságban elnyúló vezetőképesség-ano-
máliát (a színskála az általunk használt fordítottja) határol-
tak le, amelyet részlegesen olvadt kőzetek hatásának tulaj-
donítanak (WANNEMAKER et al 2006). A magmás testből egy
kis fajlagos ellenállású zóna húzódik a felszín felé, egészen
az ott működő geotermikus erőműig (a 7. ábrán PP — power
plant). Véleményünk szerint e zóna fajlagos ellenállásának
csökkenését nem a kőzetek részleges olvadása okozza,
hanem a magmás tevékenység által generált hidrotermális
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6. ábra. Földtani modellek és a 2D MT ellenállás-eloszlás összehasonlítása az MK1 vonal mentén. A) Rába mélytörés modell (DUDKO et al. 1990,
16. ábra), B) allochton modell (TARI & HORVÁTH 2010, 17. ábra)
Figure 6. Geological model and 2D MT resistivity comparison along profile MK1. A) Rába deep fracture model (DUDKO et al 1990, Figure 16), 
B) allochthonous model (TARI & HORVÁTH 2010, Figure 17)

7. ábra. MT szelvény a Dixie-völgyben (WANNEMAKER et al 2006, 
4. ábra)
Figure 7. Dixie Valley MT subsection (WANNEMAKER et al 2006, 
Figure 4)



rendszerhez kapcsolódó elváltozások. Ha türelmesen kivár-
nánk a 20 km alatti, most nagyjából 900 °C-os kőzettömeg
lehűlését, akkor ez a lapos vezetőképesség anomália eltűn-
ne, de a meredeken emelkedő, a hidrotermális elváltozáshoz
kapcsolódó anomália továbbra is megmaradna. Ezt azért
tartjuk érdekesnek, mert az MK1 szelvényen lévő hasonló
anomália tengelye a Hegyestű bazaltorgonái közelében
metszi a felszínt.

Köszönetnyilvánítás

Gondoljunk hálával a hazai nagymélységű elektromág-
neses geofizikai kutatás úttörőire és mindazon kutatókra,
műszerfejlesztőkre, terepi észlelőkre, akik áldozatos mun-
kájukkal hozzájárultak azon eredmények létrejöttéhez, amit
itt bemutathattunk.
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