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1965 — 1968 hozott kb. 20 000 kmz-en komplex légi-gammaspektrometriai és légimágneses 
mérések voltak a Dunántúli Középhegység területén. A tanulmány a légifelvételek metodikai, inter
pretációs, gazdasági kérdéseivel, valamint a módszer földtani hatékonyságával foglalkozik.

В период с 1965 -  1968 гг. на территории Задунайского Межгорья комплексной аэро- 
радиометрической и аэро магнитометрической съемкой была заснята площадь около 20 000 
км2. В настоящей работе рассматриваются методические, интерпретационные и эконо
мические вопросы аэросъемки, а также геологическая эффективность метода.

In den Jahren 1965 — 68 wurden im Gebiete des Transpannonischen Mittelgebirges über einer 
Fläche von etwa 20 000 km2 komplexe luftgammaspektrometrische und luftmagnetische Messungen 
ausgeführt. Im  Aufsatz werden methodische, ökonomische und Interpretationsfragen der Luftauf
nahme diskutiert und es wird auf die geologische Effektivität der Methode eingegangen.

MAGYAR GEOFIZIKA XI. ÉVF. 1 - 2 .  SZ.

Bevezetés
Az 1965-ben megkezdett légigeofizikai kutatást a Mecseki Ércbányászati 

Vállalat (M É V ) illetékes szakemberei a hasadóanyagkutatási program távlati 
tervezéséhez nélkülözhetetlen egységes, átfogó radiometriai térképek szükséges
sége miatt javasolták. 1962—1965 között nem állt rendelkezésre olyan légi
geofizikai berendezés, amely alkalmas lett volna a munkára.

Amikor nemzetközi kooperációval (szovjet-magyar szerződés) sikerült 
ilyen komplex berendezést biztosítani, a MEV által programba vett méréseket 
a Központi Földtani Hivatal (KFH)  országos érdekűnek fogadta el. A MÉV, 
mint az 1965-ben megkezdett légigeofizikai mérések fővállalkozója, az ASZG — 
48-as komplex légigeofizikai berendezéshez szállítórepülőgépről és szakszemély
zetről gondoskodott. A MEV-vel kötött kooperációs szerződés szerint a KFH 
jelentős anyagi hozzájárulással csökkentette a MEV-re háruló költségeket és az 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézetet (ELGI) bízta meg a mágneses mérésekben

1. ábra. Légigeofizikai m érések, 
1 9 6 5 -6 8

Фиг. 1. Аэрогеофизическая 
съемка, 1965-1968 гг.

Fig. 1. L uftgeophysikalische  
Messungen 1965 — 68
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való részvétellel. A 3 évre terjedő magyar-szovjet szerződés lejárta után a 
MÉV a légiberendezést megvásárolta és mint fővállalkozó a Repülőgépes Nö
vényvédő Állomástól (RNÁ)  bérelt repülőgéppel, saját szakszemélyzetével 
folytatta a légigeofizikai méréseket. 1968-ban az Országos Kőolaj és Gázipari 
Tröszttel (OKGT) is kooperáció jött létre.

Az 1965 — 68 között légigeofizikai mérésekkel felmért területeket az 1. ábra 
mutatja. 4 év alatt összesen kb. 22 000 km2-nyi területen végeztük el a komplex 
aerogammaspektrometriai-aeromágneses méréseket 1:25 000-es (helyenként 
1:10 000-es), és mintegy 15 000 km2-nyi területen 1:50 000-es méretarányban 
(helyenként többszintű mágneses észleléssel is). Az ASZG — 48 tipusú berende
zés a kőzetek U (R A ), Th és A-tartalmát, valamint ezek együttes gamma
aktivitását méri, a felvétel során folyamatosan regisztrálja a repülési magasságot 
és ennek változását automatikusan korrekcióba veszi.

A gammaspektrometriai mérések a kőzetek gammasugárzó komponensei
nek energiaspektrumában mutatkozó különbségeken alapulnak. Differenciál- 
diszkrimináció alkalmazásával három egymást nem fedő energiatartományban 
egyidejűleg kapott mérési adatból, a műszer egy számítóblokk segítségével a 
földfelszínre vonatkoztatott elemkoncentráció értékeket regisztrálja. A 2. ábrán 
tüntettük fel a berendezés energiaspektrumát, amelyen az egyes differenciál
csatornák ablakainak optimális szintjei szerepelnek.

2. ábra. A z A S z G -4 8 -as 
m érőállom ás energia-szelektivitása

Фиг. 2. Селективность 
по энергииаэрогеофизической 

аппаратуры АСГ - 4 8
Fig. 2. Energie-Selektivität der 

A S zF  — 48 M esseinrichtung

A műszer ilyen beállítás mellett alkalmas az U tartalom Í-ÍÖ_4%, a Th 
tartalom 3*10~á% és а К  tartalom 1% pontosságú meghatározására. Spektrum
érzékenységek:

A  szétválasztási ténvezők értékei az 1. csatornán—  =2,6. a 2. csatornán

Th
Th U—  =6,9 és a 3. csatornán —  = 1,6. Ezek az adatok jól egyeznek a műszerre 
U Th

elméletileg kiszámított értékekkel.
Az ASZG — 48-as mérőkomplexuson belül az A M F — 21 К  tipusú aeromág- 

neses ferroszondás magneto méter regisztrálja a földmágneses tér totális értéké
nek relatív változásait. A 3. ábrán bemutatott hitelesítési diagram szerint a mű
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szer érzékenysége az I. mérőskálán 5 gammaImm (automatikus kompenzálás 
400 gammánként). A műszer a ±2200 gamma intervallumon belül lineárisan 
működik. A II. mérőskálán az érzékenység ± 25 gammajmm (automatikus 
kompenzálás 2000 gammánként), a méréstartomány: ±11 000 gamma. A több
ízben meghatározott és a feldolgozáshoz szükséges ún. ,,der ivációs görbe” ampli- 
tudóértéke általában 80 gamma, az átlagos négy
zetes hiba nyugodt mágneses térben ±10 gamma 
volt.

Az ismertetett mérőkomplexust 1968-ban 
egy, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Geo
fizikai Tanszékén kifejlesztett protonprecessziós 
magneto méterrel egészítettük ki; ennek mérési 
idő jeleit a felvételi szalagon regisztráltuk. A mérő
állomást egy erre a célra átalakított A N  — 2 
típusú repülőgépre szereltük. Az átalakítás révén 
az észlelő számára lehetővé vált a felvételi terü
let, az esetleges anomáliát okozó képződmények, 
ill. álanomáliát indikáló objektumok vizuális meg
figyelése, továbbá a repülést irányító navigátor
ral való kapcsolat fenntartása, a repülési menet
vonalnak, valamint a földi azonosítási pontoknak 
a regisztrátumra történő feljegyzése végett. A kb.
180 km jó-s repülési sebesség mellett a szalag- 
sebességet úgy választottuk meg, hogy a felvétel 
léptéke kb. M  = 1:50 000 legyen. A felvétel 
méretaránya az 1965 — 1968 időszakban a mé
résekkel szemben támasztott követelménvektől 
függően 1:10 000,1:25 000, és 1:50 000 volt. Énnek 
megfelelően a felmérés a vizsgált terület földtani 
képződményeinek átlagos csapásirányára meg
közelítően merőleges 100, 250 és 500 m közű, pár
huzamos menetvonalrendszerben történt. A re
pülés biztonságát még nem veszélyeztető mini
mális magasságban észleltünk. Ez a magasság a 
domborzattól függően általában 25— 70 m között 
változott. Magasabb szintben (550 —1050 m) csak néhány szelvény mentén, és 
az Alföld K-i részén repültünk. E mérések célja főként mágneses hatószámítás 
volt, az ELGI által megjelölt program szerint.

A gammaspektrometriai rész érzékenységének meghatározásához és ellen
őrzéséhez minden kirepülés előtt ismert térfogatú ércetalonokat használtunk 
fel. A spektrometriai csatornák ,,0” vonalainak beállítását kb. 600 m repülési 
magasságban a felvételi terület megközelítése közben, a mágneses csatorna 
„0” vonalának beállítását és a csatorna érzékenységének beszabályozását 
jDedig a felvételi területek közelében, nyugodt mágneses térben kijelölt 10 — 15 
km hosszúságú ún. ,,bázismenetvonal” mentén végeztük. A bázisvonalra a napi 
mérések után visszatértünk; ez módot adott a mágneses ,,0” vonal napi ván
dorlásának meghatározására.

A regisztrátuinokat a felvételi anyag minősítése után dolgozzuk fel. A ,,0” 
vonalaknak, azokon a menetvonalak kezdő és végpontjainak, valamint a közbe
eső orientációs pontoknak megjelölése után, és a navigációs térképről kimért

3. ábra. Az A M F  — 21 típusú  
(223. sz.) m agnetom éter 

hitelesítési grafikonja

Фиг. 3. Калибровочная 
кривая магитометра 

А М Ф -у а  (№ 223;
Fig. 3. Kalibrierungskurve 

des M agnetometers 
A M F  — 21 (223)

43



távolságok ismeretében munkatérképekre rakjuk fel (a 0,5 &m-enként beosztott 
menetvonalakon). A munkatérképek léptéke a felvétel méretarányától függ: 
1:10 000-es felvételnél 1:25 000, 1:25 000-es felvételnél 1:50000, 1:50 000-es 
felvételnél 1:100 000. A térképek a topográfián (úthálózat, településkontúrok, 
stb.) kívül a terület földtani képződményeit és a menetvonalakat tartalmazzák. 
1:10 000-es felvételnél 100x250 m-es. 1:25 000-es felvételnél 250x500 m-es, 
és 1:50 000-es felvételnél 500x1000 m-es ponthálózatot hozunk létre. A regisz- 
trátumot a fluktuációból adódó ingadozások kiszűrése végett még a kiolvasás 
előtt grafikusan közepeljük. Ezt a műveletet a repülési magassággörbén kívül 
az is megkönnyíti, hogy а К  és Th csatorna fluktuációs ingadozása az U csa
tornáéval ellentétes irányú. Az izovonalas munkatérképekből készülnek a vég
leges izovonal térképek, amelyeken színezett földtani alaptérképen színes 
izo vonalakkal ábrázoljuk a mért elem-, ill. az ossz gammaintenzitás eloszlását. 
Ez az ábrázolási mód a mérési eredmények földtani értelmezését nagymérték
ben elősegíti.

A mágneses csatorna feldolgozásának egyik legmunkaigényesebb fázisa 
a ,,ö” vonallal és km-beosztással ellátott közepeit görbe derékszögű koordináta- 
rendszerbe való transzformálása. Az így átalakított görbék ,,ö” vonalainak 
megfelelő irányú és mérvű elcsúsztatása szolgál alapul a grafikon- és az izoano- 
mália térképek megszerkesztéséhez. A ,,0” vonalak elcsúsztatását a keresztező 
menetvonalak, újabban a protonprecessziós magnetométer adatainak felhasz
nálásával végezzük.

Értelmezés
A természetes radioaktív elemek, az U, Th, és a K A0 kisebb-nagyobb 

mennyiségben megtalálhatók a földkérget alkotó valamennyi magmás, meta
morf és üledékes kőzetben, 
sőt a tengerek, tavak, folyók 
vízében is kimutathatók.

A légi-gammaspektro- 
metriai felvételek célja egy
részt az U, Th és К  anomá
lis feldúsulási helyeinek fel
derítése, másrészt ezen ele
mek földtani eloszlásának 
megismerése volt. Az utóbbi 
elsősorban a prognózis-tér
képek elkészítésénél játszhat 
fontos szerepet. A radioaktív 
sugárzás áthatoló képessé
gének ismert korlátái követ
keztében a légigeofizikai 
módszer csak a földfelszín 
sugárzáseloszlási viszonyai
nak tisztázására ad lehető
séget. Az a körülmény, hogy 
a vizsgálatra kijelölt kép
ződmények ritkán fordulnak 
elő fedetlenül a felszínen, 
csökkenti a légi-gamma-

4. ábra. ASZG — 48 típusú  m űszer regisztrátum  részlete
1. teljes gam m a intenzitás; 2. urántartalom ;

3. repülési magasság; 4. tórium tartalom ;
5. a földm ágneses tér totális értékének relatív  változása;

6. kálium tartalom

Фиг. 4. Запись, полученная аппаратурой АС Г -4 8 ;  
1 — суммарная интенсивность гамма-изучения;

2 -  содержание урана; 3 -  высота полета;
4 — содержание тория; 5 -  относительная 

вариация величины гаомагнитного поля;
6 — содержание калия

Fig. 4. Teil eines R egistratum s des Apparats ASzG — 48 
1. Totale G am m a-Intensität, 2. Urangehalt,

3. F lughöhe, 4. Th-Gehalt, 5. R elative Änderung 
der T otalin tensität des erdm agnetischen Feldes,

6. К alium- Gehalt
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spektrom etriai k u ta tá s  h atékon yságát. M ásrészt azonban — am int a k u ta tás  
során több  a lkalom m al b eb izon yosod ott — a felszínen  ún. „szóródási u dvarok” 
alakulnak ki; ezá lta l leh etővé vá lik  o lyan  anom áliák felderítése, am elyek  
eredete a fedő a la tt keresendő.
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7. ábra. A  kálium  eloszlása a Mátra hegységben (Géresi és W éber nyom án)
1. fedőandezit; 2. dácittufa és andezitösszlet; 3. szubvulkáni andezit; 4. agyagpala; 5. agyagpala  
benyom ult bázitokkal; 6. kálidús zónák; 7. feltételezett szerkezeti vonal; 8. izovonal és értéke %

egységben

Фиг. 7. Распределение калия в районе горы Матра (по данным ГЕРЕ111И и ВЕБЕР)
1 -  андезитовый покров; 2 -  дацитовые туфы; 3 — субвулканические андезиты; 4 — гли
нистые сланцы; 5 -  глинистые сланцы с интрузиями основного состава; 6 -  зоны обога
щенные калием; 7 — предполагаемые структурные линии; 8 — изолинии и их сечение в

%-ах
Fig. 7. Verteilung des K alium gehaltes im M atra-Gebirge (nach Géresi und Weber)
1. D eckandesit, 2. D azit-T uff und A ndesit-Schichtenfolge, 3. Subvulkanischer Andesit, 4. T on
schiefer, 5. Tonschiefer m it Instrusionsbasis, 6. K alium reiche Zonen, 7. Angenom m ene Struk

turlinie, 8. Isohnien-W erte in %-E inheiten

Anomáliákat nemcsak természetes településű földtani képződmények 
okozhatnak, hanem mesterséges objektumok (pl. bánya hányóterek) is. Ennek 
bizonyítására a 4. ábrán egy regisztrátum-részletet mutatunk be, amelyen 
megfigyelhető a Th-nak bauxitban, ill. az U-nák egy meddőhányóban való 
feldúsulása. Ez utóbbi is bizonyítja a dunántúli barnakőszenek viszonylag magas 
U-t art almát. A regisztrátumon valamennyi spektrometriai csatornán a ,,ö” 
szintre leeső minimum egy vízfelület jelenlétét mutatja.

A gammaspektrometriai térképekre mintának a Velencei hg. területének 
К  és Th eloszlási térképét (5. és 6. ábra) mutatjuk be. Amint gránitterületeken 
várható, a térképek mind a Th-ra, mind a K-ra vonatkozóan nagyobb kon
centráció-értékeket mutatnak, (15 — 20-10_4%, ill.8 — 10%). Különösen emlí
tésre méltó a nagy А-tartalom, amely kétszerese a Mórágyi hg. gránitjaiénak 
(3 — 4%K). Az U- és TA-koncentráció a két területen hozzávetőlegesen meg
egyező.
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Фиг. 8. Карта аномалий АТ района массивов Вертеш и Веленце 
Fig. 8. Isogam m enkarte (АТ) des Vértes- und Velencei-Gebirges

A 7. ábra a Mátra hg. А-eloszlás térképét mutatja. А A háttérszintje а 
hegység területén kb. 3%. A hegység központi területén jelentős A-feldúsulások 
figyelhetők meg. Wéber (1969) értelmezése szerint ezek létrejöttében az andezit
tömegeket ért nagymértékű kálimetaszomatézis játszik szerepet, amely helyen
ként 10-12% -os feldúsulásokat eredményez. A А-anomáliák bizonyos szabá
lyosságot mutatnak, amelyek más földtani megfigyelésekkel együtt valószínű
leg lehetővé teszik az ércesedést befolyásoló tektonikai irányok kijelölését.

A mágneses mérések eredményei
Az a lehetőség, hogy a komplex légigeofizikai felvételnél 100, 250, ill. 500 

méteres szelvénysűrűséggel ± 10 gamma pontosságú folyamatos regisztrátumot 
kapunk a földmágneses tér totális értékének relatív változásairól, a légimágne
ses mérések célszerűségét igazolja mind szakmai, mind pedig gazdaságossági 
szempontból. A légimágneses AT grafikontérképet, valamint a AT izogamma 
térképeket közvetlenül lehet alkalmazni földtani következtetésekre. A 8. ábrán 
bemutatjuk a Vértes — Velence-i hegység AT izogamma térképét. Az eredetiben
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1:50 000 méretarányú tér
képen igen jól látható a 
mágneses hatók elterjedése. 
A térképlap DK-i részén 
Pázmánd-Nadap környé
kén felszíni kibúvásban is 
ismert eocén-korú andezit- 
tal kapcsolatos többszáz 
gamma intenzitású anomá
liavonulat látható, amely 
két nagy kitörési centrum
mal jelentkezik. Az egyik a 
Pázmánd—1ST adap—V elence 
— Kápolnásnyék közti te
rület, a másik Dinnyéstől 
D-re takartan helyezkedik 
el. A térkép szerkesztése 
után mélyített Dinnyés-2 
fúrás 190,0 m vastagságú 
neogén üledéksort átfúrva 
andezitbe jutott.

A térképen egy másik 
figyelemre méltó Ék-DNy-i 
irányú anomáliacsoport 
Csór — Iszkaszentgyörgy — 
Sárkeresztes vonalától D-re 
helyezkedik el. DNy-i 
irányban az anomáliavo- 
nulat a lit éri szerkezeti 
vonal mentén előbukkanó 
paleozóos diabáz elterjedé
si területéig követhető. 
Iszkaszentgyörgy tő] D-re a 

viszonylag egyszerű anomália vonulat bonyolultabbá válik, több különálló 
anomália figyelhető meg, amelyek az említett litéri szerkezeti vonal és a Móri
árok metszéspontjával esnek egybe. A Bauxitkutató Vállalat által a területen 
mélyített Isz.-I fúrás 190 m-ben paleozóos diabázba jutott, a mágneses anomá
liát okozó ható ezzel vált földtanilag minősíthetővé.

A Tabajd környéki mágneses anomáliacsoport hatóját a T  — 6 fúrás hatá
rozta meg. A fúrás 177,4 m mélyséig felső-eocén mészköves, homokos, agyagos 
rétegek közé települt andezitet, andezitagglomerátumot és tufát harántolt.

Ezek az adatok igazolják, hogy a légimágneses izogamma térképek kellő 
pontossággal jelzik a különböző méretű és elhelyezkedésű hatók területi elter
jedését s ezáltal földtani-szerkezeti következtetések levonására alkalmasak.

A légimágneses mérések eredményei azonban nemcsak a mágneses hatók 
megközelítő területi elhelyezkedésének (mélység, hatóalak és méretek), hanem 
a hatók fontosabb mágneses paramétereinek meghatározására is alkalmasak. 
1960-ban a MÉV geofizikai csoj^ortja a Mecsek hegység Ny-i részén végzett 
500x100 m hálózatú földmágneses méréssel részletesen meghatározta a közel 
800 gamma amplitúdójú helesfai AZ anomáliát (9. ábra). A fúrások a geofizikai

9. aura. H elesfa és környékének AZ izogam m a térképe

Фиг. 9. Карта аномалий 
A Z  района с. Хелешфа и его окрестности

' Fig. 9. Isogam m enkarte {AZ) von H elesfa und Um gebung
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10. ábra. H elesfa és környékének AT izogamma térképe 

Фиг. 70. Карта аномалий AT района с. Хелешфа и его окрестности 
Fig. 10. Isogam m enkarte (АТ) von H elesfa und Um gebung

11. ábra. H elesfa AT  észlelt és A T 9 szám ított grafikonok összehasonlítása  
l . s 2. észlelt; 3. szám ított

Фиг. 11. Сопоставление наблюденных величин А Т с расчетными А Т' для района с. Хелешфа 
1 - 2  — наблюденные, 3 — расчетные величины

Fig. 11. Vergleich der gem essenen AT  und bereclm eten A T’ — K urven von H elesfa  
1., 2. gem essene, 3. berechnet
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számításokkal jól megegyező mélységben, felső pannóniai képződmények 
átharántolása után 106,2 m (H — 1), ill. 113,lm  (H — 2) mélységben szerpenti
nébe jutottak. A H — 2 fúrás harántolta az erősen szuszceptiblis szerpentinitet, 
és 381,2 ш-Ъеп gránitba jutott.

A földi és légi felvétel (AZ és AT) anyagának ismeretében kiegészítő szel
vénymenti AZ és négy szintű (50, 300, 550, 750 m) AT méréseket végeztünk (10. 
ábra). Ezekkel főleg a AZ, ill. AT hatószámítási eljárások hatékonyságát akar
tuk összehasonlítani.

A többszintű repülések és a számítások végeredményben lehetővé tették a 
helesfai mágneses ható összes lényeges geometriai és mágneses paramétereinek 
egy lehetséges és nagyon valószínű meghatározását.

A kiértékelés szerint a véges keresztmetszetű hatónak 1340 CGSM egy
ségnyi mágneses nyomatéka van. Metszeti súlypontjának mélysége 600 m, 
keresztmetszetének területe 863 000 m2, felső határának mélysége kb. 100 m, 
alsó határának mélysége kb. 1150 m, szélessége kb. 900 m, mágnesezettségi 
intenzitása I  = 1552- 10~6 CGSM.

A kiértékelés után 163 db fúrási mintán mágneses paramétermeghatározást 
végeztünk. Feltételezve, hogy a ható induktív ( I t) és remanens ( I r) mágnese- 
zettségének iránya közel azonos, a ható mágnesezettségi intenzitása:

I  = I t + I r = 1176- 10 6+ 428- 10 ~* = 1604-10- 6
CGSM egység, amely mindössze 3%-kal tér el az interpretáció során kapott 
1552-10-* értéktől!

Mivel a mágneses anomáliákból ítélve a helesfai mágneses ható KEK-i 
csapással folytatódik (10. ábra), a AT mágneses anomáliából ki lehetett számí-

12. ábra. A  helesfai mágneses ható függőleges m etszete és függőleges síkú ЛТ  izogam m a
szelvénye

Фиг. 12. Геологический разрез магнитного тела района с. Хелешфа с изолиниями ЛТ
Fig. 12. Vertikalprofil des m agnetischen Störkörpers von H elesfa und Zl T — Isogam m en profil

(vertikal)
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tani, hogy Bakonya környékén 3300 m metszeti súlyponti mélységgel 4275 
CGSM mágneses nyomatéké ható helyezkedik el. A ható keresztmetszete 
2 720 000 m2, s felső peremének mélysége 2400 m. A geológusok a felszínen 
levő permi képződmények vastagságát 2200 — 2400 m-nek gondolják. Ez össz
hangban van értelmezésünkkel, azaz igen valószínű, hogy a szóban forgó terület
részen a permi kéjoződmények alatt közvetlenül a kristályos alaphelységhez 
tartozó, mintegy 1700 — 1800 m függőleges vastagságú szerpentinittest települ.

A Mecsek hegység Ny-i részének antiklinálissá való gyűrődésében, véle
ményünk szerint, éppen ennek az antiklinális tengelyzónájában húzódó szerpen- 
tinittestnek van igen nagy szerepe.

Ismeretes, hogy az alsó krétában az ausztriai mozgások hatására a Ny- 
Mecsek kiemelkedik és antiklinálissá gyúródik. A folyamat mechanizmusa a 
mágneses hatószámítások eredményeinek ismeretében a következőképpen 
értelmezhető.

A kialakuló antiklinális tengelyzónája alatt húzódó bázisos képződmények 
vagy amfibolpalák vízfelvétel következtében (1 0 -2 5 %-os térfogatnövekedés 
mellett) szerpentinesedtek, s egyúttal képlékennyé váltak (diapir jelleg).

A szerpentinesedéssel együtt járó térfogatnövekedés a Ny-Mecseki kőze
tekre alulról felfelé ható erőteljes nyomást eredményezett, amelyet a diapir 
jelleg fokozott és boltozó hatássá alakított.

Ez a tanulmány többek között annak igazolására is törekedett, hogy a 
Magyarországon végrehajtott légimágneses mérések jelentős mértékben képe
sek hozzájárulni az ország némelyik földtani problémájának tisztázásához, re
gionális és lokális vonatkozásban egyaránt.

Beszámolónk nem tart teljességre igényt, sőt azzal is tisztában vagyunk, 
hogy a felvételek lényegesen több információt tartalmaznak, mint amennyit 
jelenleg hasznosítunk. A maximális információmennyiség elérésére való törek
vésünk csak elektronikus számítógépes feldolgozással valósulhat meg. Elsősor
ban az adatok statisztikus feldolgozására, arány térképek szerkesztésére és 
korrelációs kapcsolatok kimutatására gondolunk.

Befejezésül, nevek említése nélkül szeretnénk hangsúlyozni, hogy a ma
gyarországi kooperációs légigeofizikai mérések megszervezésében, tervezésében, 
kivitelezésében a földtani szakemberek (geológusok és geofizikusok) népes 
gárdája vett részt odaadóan, s ez biztosította, hogy a kezdetben szovjet segít
séggel és szovjet tapasztalatokra támaszkodva megkezdett légigeofizikai méré
seket ma már képzett hazai geofizikus gárda végzi.
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