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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ПРОДОЛЖЕНИЯ ВНИЗ

Вариант метода аналитического продолжения вниз по Константинеску -  Ботезату 
с успехом применялся сначала в геологически хорошо изученном районе в окрестностях 
гор Мечек-Виллани. Одновременно изучались возможности применения метода вычисле
ния глубин в некоторых межгорных бассейнах, а затем в отдельных участках так назыв. 
Флишевой зоны Большой низменности, где глубина залегания основания бассейна из
вестна по данным бурения или сейсморазведки. Опыт показывает, что метод аналитиче
ского продолжения вниз позволяет надежно определить глубину залегания геологической 
границы раздела, характеризующейся соответствующей разностью плотностей.

Е. B A G I-L . FACSINAY — Mrs. TKENKA

EXPERIENCES IN THE APPLICATION OF THE DOWNWARD-
CONTINUATION

The method was firstly applied on a well-known intramontane basin of rather simple 
structure. Later on it was extended with success, to other intramontane basins, too. Still later, 
backed by the success, the more complicated area of the socalled flysch-zone came into the fore
ground. The mentioned are demonstrated by profiles and contour sketches. A further extension 
of the method is suggested in basin-areas.

AZ ANALITIKUS LEFELÉFOLYTATÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK  
HAZAI TAPASZTALATAI

BAGI RÓBERT-FACSIN AY LÁSZLÓ -  TRENKA SÁNDORNÉ

Bevezetés

A gravitációs kutatás szerepét sokan kizárólag abban látják, hogy elő
kutatásul szolgáljon a költségesebb, részletezőbb geofizikai módszerek (pl. 
a szeizmikus módszer) számára.

Még lia elfogadjuk is ezt a nézetet, nyilvánvaló, hogy a gravitációs kuta
tóknak ebben a szűkített szerepkörben is a lehető legnagyobb információ- 
bőségre kell törekedniök.

A kézirat 1966. XII. 10-én érkezett.
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A teljes igazság azonban az, hogy amikor hatalmas területek rendszeres 
geofizikai térképezése kerül előtérbe, a gravitációs kutatás sajátos, önálló 
szerephez jut: a költséges, részletező módszerek laza hálózatának fehér foltjait 
gravitációs adatokból lehet és kell interpolálni.

A gravitációs értelmezés első, nyers terméke a Bouguer anomáliatérkép. 
Ha ennél megállunk, máris jogossá tettük azt a szemléletet, amely a gravitá
ciós mérésben csak előkutatást lát. A Bouguer anomáliatérkép ugyanis integrált 
hatásokat mutat, legfeljebb közvetve és kvalitative hozható összefüggésbe 
földtani szerkezeti képpel és bármilyen földtani elemet (elemeket) indikál is, 
annak (azoknak) mélységét nem mutatja.

Az eddig leírtak magyarázzák meg azt a világszerte felismerhető törek
vést, hogy a nyers Bouguer anomáliákat tovább (másodlagosan) feldolgozva, 
a gravitációs kutatás adatszolgáltató képességét növeljék.

A másodlagos feldolgozások két csoportba oszthatók.
Az egyik csoportot az jellemzi, hogy bármilyen elmélyülten elemzi is az 

elsődleges képet (regionális- és maradékanomáliák, magasabb deriváltak), 
lényegében nem lép ki a kvalitatív körből. Ha a Bouguer anomáliára ,,nincs 
felírva” , hogy mely hatók integrált hatásából jött létre, a szétbontott hatók 
sem feltétlenül viselik magukon a ható-komponensek egyedi bélyegeit.

A másik csoportba tartozó eljárások (pl. az analitikus lefeléfoly tatás) 
lényege az, hogy mennyiségi meghatározásra törekszenek: mélységet igyekez
nek meghatározni. Ehhez olyan földtani objektumot kell keresni, amelynek 
az adott területen kiemelkedő földtani (kutatási) jelentősége van és hatása 
uralkodik a Bouguer anomáliaképben (sűrűségkontrasztja van fedőjéhez ké
pest). Az e csoportba tartozó eljárások korlátáit az említett követelmények 
valamelyikének hiányában kereshetjük.

A másodlagos feldolgozásra való törekvésből a magyar gravitációs kutatók 
is kivették a részüket (Facsinay L., 1953, Egyed L., 1956, Facsinay — Pin
té r— Pollhammerné, 1958, Pintér— Szabó, 1961, R enner J., 1962, Grav. 
munkaköz., 1963). Kutatásaik mind a két utat követték, mégis — a közel
múltig — lényegében a kvalitatív eljárásokon volt a hangsúly. Ennek túlzásai 
(pl. egységes maradékanomáliatérkép szerkesztése medencealjzatkibúvásról és 
a környező eltakart medenceterületről) vezettek arra, hogy egyrészt kialakult 
az említett ,,előkutatási” és csak a Bouguer anomáliákban bízó szemlélet 
(Szénás, 1965), másrészt viszont elemezni kezdtük hazánk (harmadidőszaki 
medence) és a gravitációs kutatás viszonyát.

Az elemzés során megállapítottuk, hogy ha van valahol olyan földtani
fizikai modell, amely a kvantitatív, másodlagos feldolgozásnak kedvez, 
hazánkban van ilyen: a medencealjzat.

Közelebbről vizsgálva azonban ez a kérdés sem egyszerű. Azt, hogy a 
medencealjzat hazánk melyik részén uralkodik a gravitációs képben, leg
könnyebben aszerint dönthetjük el, hogy a medencealjzat domborzata hol 
korrelál a Bouguer anomáliák menetével. Az erre vonatkozó vizsgálat (Pintér 
et ah, 1964) kimutatta, hogy eltakart medenceterületeinknek kb. a felén 
bizonytalan vagy negatív a korreláció (1. ábra). Az is kiderült, hogy a bizony
talanul vagy negatívan korreláló terület a 2000 m-nél mélyebb medencéket 
és az ún. flisösszlet vélhető elterjedési területét foglalja magában.
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1. ábra
1. a neogén (ill. harmadidőszaki) medence aljzata és a Bouguer anomáliák pozitiven korreláló (a mélységszámítások 
optimális alkalmazási) területe; 2. medencealjzat a felszínen; 3. a bizonytalan vagy negatív korreláció területe (Pintér

et al.)
Fig. 1.

1 area for gravitational depth determination (Bouguer anomalies positively correlate, with Pretertiary basin-floor 
t opography); 2 Pretertiary basin-floor, outcropping; 3 The area of uncertain or negative correlation (after Pintér el al.)

Фиг. 1.
I — площади оптимального применения метода вычисления глубин по гравиметрическим данным (ано
малии Буге положительно коррелируются с рельефом дотретичного основания бассейна); 2 — обна
жения дотретичного основания бассейна; 3 — площади ненадежной или отрицательной .корреляции

(по Пинтер и др.)

Ezzel egyrészt körülhatároltuk a gravitációs mélységszámítások ez idő 
szerint lehetséges alkalmazási területeit, másrészt kénytelenek voltunk diffe
renciálni a medencealjzat fogalmát.

Medencealjzaton hazánkban — ha nem teszünk elé jelzőt — mindenki 
a harmadidőszaki, sőt legtöbbször a neogén medence aljzatát érti, mert meden
cénk rohamos süllyedése valóban többnyire a középső miocénben (ill. a pannó- 
niai emeletben) indult meg. A neogén medence aljzatán (ha 2000 m-nél nem 
mélyebb) jogos a megfelelő sűrűségkontraszt feltételezése. Ahol azonban 
a neogén medence aljzata kréta-paleogén (tekintet nélkül a fáciesre), ott 
a sűrűségkontraszt azzal az (ópaleozóos-kristályos) összlettel tart, amelyik 
immár kréta-paleogén összlet alatt süllyed a mélybe. Ezt a medencealjzatot 
nevezzük gyűjtő fogalommal (minthogy széles földtörténeti tartományt fog 
át) preausztriai medencealjzatnak. Az ilyen területeken, a kréta-paleogén 
összlet sűrűség szempontjából egybeolvadhat a neogén összlettel és hiába van 
a neogén medence aljzata 2000 m-nél kisebb mélységben, a leírt szabály nem
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vonatkozik rá; szerepét itt átveszi a preausztriai medencealjzat, amelyik 
viszont igen mélyre süllyedt (4 — 6 km).

Ezek a bevezető szavak azért szükségesek, hogy érzékeltessük a rend
szerét és logikáját azoknak a kutatásoknak, amelyekről most beszámolunk.

Kutatásainkat egy viszonylag sekély és földtanilag (geofizikailag) jól 
ismert medencében (a Mecsek és Villányi hegység között) kezdtük. Utána 
kiterjesztettük vizsgálatainkat egyéb hegyvidéki medencékre is, még akkor is, 
ha vulkáni hegység alkotta a medencemodellt.

Végül kimerészkedtünk az alföldi nyílt medencének előbb sekélyebb, 
biztosabb (mezozóos vagy kristályos aljzatú) részeire, majd a mélyebb, bizony
talanabb részekre.

Kutatásaink nyomán szűkült a kvalitatív eljárások alkalmazási területe. 
Kezdetben csak a kibúvásokról „szorítottuk le” a maradékanomáliákat és 
magasabb deriváltakat, majd a medenceterületek 2000 m-t meg nem haladó 
mélységű részeiről. A mély medencékben azonban még tartják magukat és 
nem lehetetlen, hogy talán éppen itt találnak majd (lokálisan és megfontoltan) 
igazi alkalmazási területre.

Nem kétséges, hogy a magyar medence sajátossága, ill. maga a medence
jelleg, a mélységmeghatározó eljárásoknak kedvez. Nyilvánvaló tehát a sikere 
annak az eljárásnak, amelynek alkalmazása viszonylag olcsó és mérési hálózata 
majdnem az egész országra nézve készen áll.

* * *

A tényleges eredmények ismertetése előtt megjegyezzük, hogy az analiti
kus anomáliákat valamennyi területen Constantinesctt és Botezatu (1961) 
már többször ismertetett képletével számítottuk. A közölt Лег értékek minden 
esetben a medencealjzat és a fedőösszlet sűrűségkontrasztját jelentik.

Gyakorlati alkalmazás

1. Sekély (maximálisan 2000 m mély) és hegyvidéki medencében

A Mecsek hegységtől az országhatárig terjedő terület
Itt — mint említettük — a földtani viszonyokat jól ismerjük (MAELGI 

Évkönyve, 1964). A terület Bouguer anomáliái korrelálnak a medencealjzat 
domborzatával, jogos tehát az a törekvés, hogy ezt a domborzatot az analitikus 
lefeléfolytatás segítségével kvantitative is meghatározzuk. Itt egyben alkalom 
nyílik a valódi és a gravitációs úton számított medencealjzat összehasonlí
tására.

Az analitikus lefeléfolytatás anomáliáit elektronikus számítógéppel több 
szintre meghatároztuk, majd az analitikus anomáliákból 10 — 30 km hosszú 
szelvények mentén mélységszámítást végeztünk. A szelvényeket úgy jelöltük 
ki, hogy legalább két mélyfúráson haladjanak keresztül és egymástól való 
távolságuk még lehetővé tegye gravitációs mélységtérkép szerkesztését. A mély
séget változó sűrűségkülönbséggel és változó mélységre vonatkozó analitikus
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anomáliákból számítottuk. Példaként bemutatunk két szelvényt, amelyen 
feltüntettük a harmadkori medencealjzat metszetét és a Bouguer-, valamint 
a regionális anomáliák menetét is (2. ábra). A szelvényekből szerkesztett

2. ábra. Mélységszámítás a Mecsek és Villányi hegység környékén.
1. Bouguer anomália; 2. regionális anomália; 3. a tényleges (megfúrt) medencealjzat; 4. az analitikus lefeléfolytatás

segítségével számított medencealjzat

Fig. 2. Depth determination in the Mecsek-Villány region
1 Bouguer anomalies, 2 regional anomalies, 3 the actual (drilled) basin-floor, 4 the basin-floor as determined with

analytical downward continuation

Фиг. 2. Подсчетные глубины в районе гор Мечек и Виллани
1 — аномалии Буге; 2 — региональные аномалии; 3 — истинная глубина основания бассейна (определен
ная по данным бурения); 4 — глубина залегания основания бассейна, вычисленная по методу аналити

ческого продолжения вниз

aljzattérképet а 3. ábrán láthatjuk. A számított mélység igen jól egyezik 
a medencealjzat ismert, tényleges mélységével.

Megállapítható tehát, hogy az analitikus lefeléfolytatás segítségével szá
mított gravitációs mélységtérkép kielégítő, ha a Bouguer anomália eleve az 
aljzatdomborzattal korrelál és ha a mélységszámításokhoz — kiindulási alap
ként — kellő számú fúrási adat, vagy más — pl. szeizmikus mérésekből szár
mazó — megbízható mélységérték áll rendelkezésünkre.

A Börzsöny hegység
A Börzsöny hegység K-i részén két szelvény mentén számítottunk mély

séget analitikus anomáliákból. A 4a ábrán látható szelvényben a Szécsény-1 
fúrásból indultunk ki és Borsosberény felé haladva, az érsekvadkerti mágne-
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3. ábra. Az analitikus lefeléfolytatás segítségével szerkesztett medencealjzattérkép a Mecsek és 
Villányi hegység környékén; a szintvonalak értékköze 100 m

Fig. 3. Basin floor topography in the Mecsek-Villány region as computed with analytical down
ward continuation; contour interval 100 m

Фиг. 3. Карта рельефа основания бассейна в районе гор Мечек и Виллани, построенная 
по методу аналитического продолжения вниз; сечение изогипс -  100 м

ses hatószámítás eredményével egyező mélységet kaptunk. A 4b ábrán bemu
tatott szelvényben a romhányi aljzatkibúvásról indulva, az alsópetényi fúráson 
át a szendehelyi felszínközeli triászképződményig számítottuk a gravitációs 
medencealjzat mélységét. A számított és a tényleges mélység között igen jó 
az egyezés (Szabó Z., 1966). A számítást több Zlcr-val végeztük; a legjobb 
egyezést a Zlcr =  0,3 g/cm3-nél kaptuk.

A Cserehát
A Cserehát komplex geofizikai kutatásáról máshol számolunk be (E r k e l  A. 

et ah, 1966), itt tehát Csak utalunk arra, hogy az analitikus lefeléfolytatást 
ezen a területen is eredménnyel lehetett alkalmazni.
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4. ábra. Mélységszámítás a Börzsöny hegység K-i részén (Szabó Z. nyomán) 
Fig. 4. Depth determination on the E part of the Börzsöny Mts. (after Z. Szabó) 
Фиг. 4. Определение глубин в восточной части горы Бёржень (по 3. Сабо)
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1. Bouguer anomáliákból, 2. regionális anomáliákból, 8. analitikusan lefeléfolytatott anomáliákból, 4. analitikusan 
lefeléfolytatott regionális anomáliákból számított medencealjzat Füzérkajata és Sárospatak között
Fig. 5. The basin-floor between Füzérkajata and Sárospatak as computed from

1 Bouguer anomalies, 2 regional anomalies, 3 analytical anomalies, 4 analytical regional anomalies
(after G. Szabó)

Фиг. 5. Глубины залегания основания бассейна в районе Фюзеркаята -  Шарошпатак, вы
численные по:

1 — аномалиям Буге; 2 — региональным аномалиям; 3 — аналитическим аномалиям; 4 — региональ
ным аналитическим аномалиям (по Г. Сабо)

A Hegyköz ( Tokaj — Szalánci hegység)
Az 5. ábrán bemutatunk egy szelvényt a Fűzérkajata-2 és a Sárospatak-5 

fúrás között. Mindkét fúrásban elérték a medencealjzatot, a felszín alatt 950, 
ill. 220 m-ben. A mélységet Bouguer- és regionális anomáliákból, ill. ezek 
lefeléfolytatott anomáliáiból számítottuk (Sza b ó  G., 1966). A számított és 
a fúrásból ismert aljzatmélység akkor egyezik legjobban, ha lefeléfolytatott 
regionális anomáliákból számolunk. Ennek valószínű oka az, hogy a Bouguer 
anomáliaképet erősen befolyásolják a felszínközeli, viszonylag nagy sűrűségű 
vulkáni eredetű, medencekitöltő kőzetek. Valószínűleg ennek tulajdonítható 
az is, hogy az említett szelvénytől Ny-ra levő területen, kevesebb sikerrel 
alkalmaztuk az analitikus lefeléfolytatás módszerét.

2. Mély (2000 m-nél mélyebbre is süllyedt aljzatú) alföldi medencében

Kisújszállás— Túrkeve —Endrőd vonalában a paleozóos medencealjzat 
mélységét határoztuk meg (6. ábra). A számított és tényleges mélységek 
egyezése kiváló: a számítást Acr =  0,4 g/cm3 sűrűségkülönbséggel végezve,
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6. ábra. A paleozóos medencealjzat számított mélysége Kisújszállás —Túr ke ve —Endréd
vonalában

1. Bouguer anomália; 2. analitikus anomália
Fig. 6. The computed depth of the Paleozoic basinfloor (the Basement)

1 Bouguer anomalies, 2 analytical anomalies

Фиг. 6. Расчетные глубины залегания палеозойского основания бассейна (фундамента) 
по линии Кишуйсаллаш -  Туркеве -  Эндрёд
1 — аномалии Буге; 2 — аналитические аномалии

mindössze 1 — 7% eltérést tapasztaltunk az ellenőrzésül választott fúrásoknál. 
Azt tapasztaltuk, hogy a paleozóos aljzatra vonatkozóan elsősorban akkor 
kapunk jó eredményeket, ha a kristályos aljzat nem túlságosan tagolt, vagyis 
az aljzat közepes szintje feletti, ill. alatti mélységkülönbségek kisebbek, mint 
a középszintnek a felszíntől való távolsága.

A sándorfalvi, üllési területen a regionális hatás miatt az első mélység
számítás nem járt sikerrel. A regionális hatást tehát vagy a lefeléfolytatás 
művelete előtt, vagy utána le kellett vonni. P j r a k a s h  (1963) szerint e műveletet 
úgy is elvégezhetjük, hogy a lefeléfolytatott anomáliákból levonjuk a felfelé
folytatott anomáliákat. Szerinte így kapjuk a leghelyesebb maradékanomália- 
képet, minthogy a felfeléfolytatott anomália nem más, mint a regionális 
anomália.

Mivel azonban a felfeléfolytatás elég hosszadalmas számítás, közelítő 
megoldásként a kisimított Bouguer anomáliákat vontuk ki a .lefeléfolytatott 
anomáliákból.

A számítás eredményét egy olyan szelvényen mutatjuk be (7. ábra), 
amely a Kér —2 szeizmikus refrakciós szelvény egyik (kb. 20 km-es) szakasza. 
A szelvény a sándorfalvi gravitációs maximum Ny-i oldalán halad végig, ahol 
az alaphegységen belüli, nagyobb sűrűségű ható regionális hatása még jelentős. 
A refrakciós mélységértékekkel а Лег =  0,25 g/cm3 sűrűségkülönbséggel számí
tott gravitációs értékek egyeznek a legjobban.

Az analitikus anomáliák segítségével az alföldi ún. flis-öv egy részén is 
végeztünk mélységszámítást, a Rákóczifalva — Kengyel — Martfű — Vezsenv 
községek által határolt területen. A számított és tényleges (fúrásokból ismert)
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7. ábra. Mélységszelvéíiy a sándorfalvi gravitációs maximum Ny-i oldalán
1. Bouguer anomália: 2. analitikus anomália; 3. maradékanomália; 4. maradékanomáliából számított mélységértékek;

5. a KeB,-2 refrakciós szelvény
Fig. 7. Depth determination on the W slope o f the gravity maximum of Sándorfav a

1 Bouguer anomaly, 2 analytical anomaly, 3 residual anomaly, 4 depth-data as computed from the residual anoma
lies, 5 the seismic refraction profile KeR-2

Фиг. 7. Подсчетные глубины по западной стороне гравитационного максимума
Шандорфальва

1 — аномалии Буге; 2 — аналитические аномалии; 3 — остаточные аномалии; 4 — величины глубин, 
подсчитанные по остаточным аномалиям; 5 — сейсмический разрез К еР —2 по данным метода прелом

ленных волн

aljzatmélység egyezése általában elfogadható (I. táblázat). Szembetűnő azon
ban, bogy ott nagyobb az eltérés, ahol a kontrollpontként választott fúrásban 
a neogén medence aljzata az ún. flisösszlet; ez valószínűleg annak tulajdonít-

I. táblázat

Kezdőpont Ellenőrző pont Számított
mélység

%-os
eltérés

Rá — 1 1504 m-től Sza — 4 1850 m-től 0,2 1558 +  20
kréta flis eocén flis 0,3 1540 +  20

1932 m-től 0,4 1531 +  21
kréta diabáz

S zoH -7 2073 m-nél 0,2 1744 +  16
kréta ? 0,3 1663 +  20

0,4 1623 +  22 .

Rá — 3 1741 m-nél 0,2 1422 +  18
kréta flis 0,3 1449 +  17

0,4 1462 +  16

R á- 2 1610 m-nél 0,2 1823 -1 3
kréta flis 0,3 1716 -  7

0,4 1663 -  3

Rá —4 1673 m-töl Rá —3 1741 m-nél 0,2 1381 +  21
kréta flis kréta flis 0,3 1478 + 15

0,4 1527 +  12
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ható, hogy a Bouguer és az ebből számított analitikus anomáliák inkább 
a preausztriai medencealjzattal korrelálnak.

Eötvös-inga mérések gradienseinek lefeléfolytatásával (M a l o v ic s k o , 
1956) Újszász és Tápiógyörgye között (a AbR — 64/1 szeizmikus refrakciós 
szelvény mentén) meghatároztuk a medencealjzat mélységét (8. ábra). A szeiz
mikus és a gravitációs eredmények jól egyeznek.

Soltvadkert környékén, a fúrásokkal elért gránitszintből kiindulva is 
ezt az eljárást alkalmaztuk. Térképünk (9. ábra) a már ismerten kívül egy 
másik jelentősebb kiemelkedést is mutat.

8. ábra. Lefeléfolytatott gradiensgörbe segítségével számított aljzat domborzat Újszásznál
1. gradiens görbe; 2. lefeléfolytatott gradiens görbe; 3. számított medencealjzat; 4. szeizmikus mérésekből ismert

medencealjzat
Fig, 8. T h e b a s in -floo r  as com p u ted  from  dow n w a rd  con tin u ed  grad ien t-cu rve  

1 gradient-curve, 2 the same downward continued, 3 the computed basin-floor, 4 the seismic basin-floor horizon

Фиг. 8. Рельеф основания бассейна по данным градиентных кривых, аналитически про
долженных вниз

1 — градиентные кривые; 2 — продолженные вниз градиентные кривые; 3 — подсчетное положение 
основания бассейна; 4 — положение основания бассейна по сейсмическим данным
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9. ábra A gránit (?) aljzat Eötvös-inga mérésekből számított mélységtérképe Soltvadkert kör
nyékén, a szintvonalak értékköze 100 m

Fig. 9. Depth contour-sketch of the granite Basement as computed from torsion-balance measu
rements at Soltvadkert, contour interval 100 m

Фиг. 9. Схема строения гранитного основания по данным вариометрической с’емки в 
районе с. Шолтвадкерт; сечение изолиний -  100 м

Következtetések

Eredményeinket mindenhol a szeizmikus szelvényekkel, vagy mélyfúrá
sok adataival vetettük egybe. Ezek azonban — mint hangsúlyoztuk — csak 
kiinduló és ellenőrző adatok. A valóságban éppen olyan területeken akarjuk
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az eljárást alkalmazni — és már alkalmaztuk is — ahol mélyfúrások, ill. szeiz
mikus szelvények között interpolálni kell.

A leírtak ismételten bizonyítják, hogy az analitikus lefeléfolytatás (vagy 
annak egyszerűsített változata) kiválóan alkalmas megfelelő sűrűségkülönbség
gel jellemezhető földtani határfelületek mélységének meghatározására.

A lefeléfolytatott anomáliák kiszámítása, rutinszerű alkalmazásnál, ha
talmas számolási munkát jelent, ezért csak nagyteljesítményű elektronikus 
számítógépek segítségével gyors és gazdaságos.

Javasoljuk, hogy a jövőben ezt az eljárást rutinszerűen, a terepi mérések 
feldolgozásával egyidőben alkalmazzák mindazokon a területeken, ahol alkal
mazása sikerrel kecsegtet, vagyis ott, ahol a medencealjzat a Bouguer anomá
liákkal pozitiven korrelál (1. ábra). Láthattuk, hogy a rossz, vagy negatív 
korrelációjú területeken (mélymedencék, az ún. fhs-öv) még számos, meg
oldatlan probléma maradt.

A gravitációs módszerfejlesztés egyik soronkövetkező fontos feladata az 
ilyen területek hatószámítási eljárásának kidolgozása.
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