
A Nagyalföld Duna—Tisza közére eső nyolc db, 
l:100 000-es méretarányú lapjának átminősítés 
utáni képződményhatárai szintén szkenneléssel. 
kerültek számítógépre, de ezeknél a kiindulás a 
kézirat, vagy a végső térképváltozat 1:200 000-es 
méretarányú fotója volt, szükségessé téve a 
nagymérvű manuális beavatkozást a képződ
ményhatárok kiszűrése céljából.
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1992 tavaszán igen kedvező ajánlatot kapott 
az Intézet korszerű légigeofizikai repülések végzé
sére a Finn Földtani Szolgálattól. A projekt finanszí
rozásához szükséges pénzt, kilencmillió forintot, a 
két kutató intézet és az akkor még meglévő Köz
ponti Földtani Flivatal teremtették elő belső átcso
portosításokkal; magát a kétoldalú, nemzetközi 
szerződést a külkereskedelmi joggal bíró ELGI és a 
Finn Földtani Szolgálat kötötte meg.

A feladatoknak az intézetre háruló részét 
önálló projekt keretében végeztük, formailag 1992. 
október 1-jei kezdéssel, de jelentős előkészítő és 
szervező munka folyt már az azt megelőző idő
szakban is. A feladatok két fő témacsoportot ölel
tek fel: egyfelől jelentették a repülés előkészítését 
és lebonyolítását, másfelől a mérési eredmények 
értékelését és tervjavaslatok összeállítását. Az első 
témacsoport végzése időben 1993. március végé
vel zárult le a mérési anyagoknak a kétoldalú szer
ződés szerinti átadásával. A mérési eredmények 
értékelésére és javaslatok megtételére az év hát
ralevő Idejében került sor. Miután az ELGI szakem
bereinek többéves tapasztalata halmozódott fel 
helikopteres, különösen középhegységi bauxitkuta- 
tási célú repülések szervezésében és feldolgozá
sában, tapasztalataik átültethetők voltak a regio
nális célú, merev szárnyú repülővel végrehajtott 
munka esetében Is. Ezért a teljes projekt kivitelezé
se velük együttműködve, összehangoltan folyt.

A repülés előkészületei és elvégzése, a mérési 
eredmények megjelenítése a repülési terület kivá
lasztásával indult. Több, földtanilag és repülési
navigációs szempontokból eltérő mintaterület 
közül végül az Eger jelű, 1:100 000-es méretarányú 
szelvényre esett a választás (8. ábra), amely föld
tanilag igen változatos felépítésű, szerkezetileg is 
bonyolult, magába foglalja többek között a Dar- 
nó-zónát és az erősen gyűrt bükki képződménye-

The Survey recieved a favourable offer from 
the Geological Survey of Finland in spring 1992, to 
carry out modern airborne geophysical flights. The 
nine million Forints, necessary for the project were 
offered by the two research institutes and the for
mer Central Office of Geology with internal re
arranging of the money. The bilateral international 
contract was signed by the Eötvös Loránd Geo
physical Institute which had title to foreign trade 
and by the Geological Survey of Finland.

The tasks that were shared by the Hungarian 
Geological Survey were carried out in the frame 
of an independent project officially started on 
the 1st of October 1992, with much preparation 
and organization prior to this date. There were 
two main subjects: preparation and arrange
ment of the flight itself, and interpretation of the 
data and compilation of further plans. The first 
task was finished by the deadline, late March 
1993. when data of measurements were 
hanco over according to the contract. Data 
were interpreted and suggestions were made 
during the rest of the year. Researchers of the 
Eötvös Loránd Geophysical Institute had much 
experience in utilizing helicopters for bauxite 
prospecting in the Transdanubian Central 
Range. Their experience was transferable to 
regional surveys using fixed wing planes. There
fore we have cooperated with them during the 
whole project.

Preparation of the flight, its finality and the 
presentation of the measured data started with 
the selection of the flight area. From many model 
areas of different geology and flying conditions, 
the Eger sheet at 1:100 000 scale was chosen (Fig.
8.). This area has a complicated geological and 
tectonic buildup, including the Darnó Zone 
and the folded formations in the Bükk Mountains. It



két, továbbá a repülés idején még zajló észak
magyarországi hegyvidéki térképezés területét 
szintén érintette.

Az intézet szerezte be a navigációhoz szüksé
ges légifelvételeket és tervezte meg a repülési 
menetvonalakat a navigációt veszélyeztető objek
tumok feltüntetésével. Tekintettel a gazdaságos- 
sági szempontokra a figyelem a Magyar Honvéd
ség Tóth Ágoston Térképészeti Intézetének magas
repüléssel készült felvételeire terelődött, amelyek a 
rendkívül jó felbontás miatt a hatszoros nagyítás 
mellett is jó minőségű képet szolgáltattak, így lé
nyegesen kevesebb képkocka kinagyítására volt 
szükség, kevesebb montírozási probléma merült 
fel, a viszonylag nagy repülési magasság révén 
pedig a nagy szintkülönbségekből eredő méret
arány ingadozás jelentősen csökkenthető volt.
A repülési irány megállapításakor figyelembe vet
ték. hogy a tervezett mintavételi sűrűségek 50 « 50 
m-es grid előállítását teszik lehetővé, ennek meg
felelően nincs szükség bizonyos fő szerkezeti irá
nyokra merőlegesen elcsavart repülési menetvo
nalak kijelölésére. így É—D-i Irányú, 250 m-enként 
párhuzamosan haladó proflltávolságok mellett 
döntöttünk. A repülési menetvonalak hossza 4500 
km, a lefedett terület pedig 1400 km2-nyi volt. A 
tervezett repülési magasság 30 és 40 méter között 
ingadozott, a domborzat tagoltságát és a bizton
ságos repülés követelményét szem előtt tart va. Az 
alkalmazott szelvényezés, és koordinátarendszer 
megválasztásakor arra is figyelemmel kellett lenni, 
hogy van-e a hazai sztereo rendszer mellett olyan 
másik is, amely kiterjedten, a teljes országra vonat
kozóan elérhető. Sajnos az EOTR l:10 000-es mére
tarányú szelvények gyakorlatilag még egész Észak- 
Magyarországon hiányoznak, ezért a kívánt pon
tosságú navigálás sem volt ebben a rendszerben 
elképzelhető. Maradt a sztereo koordinátarendszer 
és szelvényezés annyi kiegészítéssel, hogy a térin
formatikai szolgáltatások kibővülésével a jövőben 
lehetővé válik az egyes vetületi rendszerek közti 
adatkonverzió.

A repülés végrehajtása 1992. októberében tör
tént meg miskolci központtal. A repülést a KARAIR 
finn légitársaság Twin Otter típusú repülőgépe 
végezte, a földi kiszolgálást, geodéziai méréseket, 
a földi mágneses állomás működtetését a két 
intézetből kialakított személyzet adta.

Az alkalmazott mérési módszerek és mért pa
raméterek magukba foglalták a légimágneses, 
elektromágneses (3100 Hz), VLF, gamma- 
spektrometrial összetevők (U, Th. K és totál) rögzíté
sét, valamint a navigáció során nyert GPS, magas
sági- és videó adatokat. A mintavételi idők a mé
rések fajtájától függően 0,25 s és 0,5 s között válta
koztak. A műszeregyüttes a Finn Földtani Szolgálat 
tulajdonát képezte.

A fő mért és számolt paraméterek közül kieme
lendők a másodlagos mágneses tér valós és képze
tes komponensei, a látszólagos fajlagos ellenállás, 
VLF, totális mágneses tér és látszólagos fajlagos 
ellenállás, a totális mágneses tér, a totális radioak
tív intenzitás és az eLI, eTh és K koncentrációk.

Fig. 8. Locality of airborn geophysical measurements

partly covered the area of geological mapping of 
mountain regions of North Hungary as well.

The aerial photographs, necessary for the 
navigation were obtained by the Survey. In this 
project, objects dangerous to navigation and 
flying directions are considered. Economic con
siderations have turned the attention to the high 
altitude aerial photographs of the Tóth Ágoston 
Cartographical Institute of the Hungarian Army. 
Because of the excellent resolution, these photo
graphs provided pictures of good quality even at 
six times enlargement. Therefore, we had to en
large only a few pictures and are faced with fewer 
problems preparing montages. The relatively high 
altitude of flying decreased the fluctuation in the 
scale that resulted from the significant differences 
in the relief.

When the flying routes were determined, it 
was taken into consideration that the planned 
sampling sites made it possible to create a grid 
of 50 x 50 metres, so it wasn't necessary to mark 
out skewed flying directions perpendicular to 
the major strucural lines. Finally parallel profiles 
of North-South strike have been marked out, 
which were 250 metres from each other. Flying 
routes were 4500 km long and covered 1400 
square kilometres. The planned flying height was 
between 30 and 40 metres taking into consid
eration the relief and safety. When the project 
chose profiling methods and an appropriate 
system of coordinates, we had to think about 
another system in addition to the stereo one 
which could be used in the whole country. Un
fortunately the sheets at 1:10 000 scale of the 
Unified National Projection system are still miss
ing in North Hungary, therefore, we couldn't use 
it during navigation. Finally the traditional stereo 
system of coordinates and profiling was chosen 
with a supplement, so the enlargement of the



A mérési eredmények elsődleges feldolgozá
sa, korrekciók végzése, a geometriai torzítások 
kiiktatása és a gridelt mérési eremények megjele
nítése Finnországban történt meg, és az első sza
kasz lezárásaként mindkét intézmény megkapta az 
összes anyagot. Ez magába foglalja az összes fő. 
mért paraméter térképét 1:25 000-es és 1:100 000- 
es méretarányban, rövid műszaki leírást és egyéb 
adatot digitális formában, továbbá a navigáció 
során használt l:10 000-es méretarányú légifotó 
sávokat, videó felvételeket.

Az Eger környékéről készült légigeofizikai térké
pek bemutatására az intézet szemináriumot szer
vezett Budapesten, 1993. április 26-án.

A projekt végzésének második lépéseként az 
eredményekből előzetes kiértékelések készültek 
1:100 000-es méretarányban, amelyek részben a 
felszín közeli képződmények elterjedését, belső 
szerkezetüket, részben pedig a kirajzolódó, és a 
megjelenés markáns volta miatt nagyságrend 
szerint rangsorolható tektonikai elemeket mutatta 
be (I. melléklet). Több kiértékelés irányult 
paleovulkáni rekonstrukció. illetve elfedett 
vulkánitok körvonalazására, valamint a legújab
ban megjelent 1:500 000-es méretarányú 
metallogéniai térkép tematikáinak részletes azo
nosítására. A mérési eredményeket különböző 
mértékben felhasználták a „Bükk-hegység és elő
terei földtani térképezése" c. projekt felvételező 
geológusai a hegység DNy-i részeit ábrázoló tér
képváltozatok megszerkesztésekor. Az intézet 
munkatársai szakmai konzultációkat tartottak az 
ELGI-ben a velük párhuzamosan dolgozókkal, akik 
egyidejűleg a mérési eredmények földtani célú 
feldolgozásának módszereit dolgozták ki.

Az eredmények fontos módszertani következ
tetések levonását tették lehetővé. Ellentétben a 
korábbi hazai tapasztalatokkal, a merevszárnyú 
repülő alkalmazása a legbonyolultabb topográfiai 
viszonyok között is kiváló mérési körülményeket, 
stabil repülési magasságot és iránytartást biztosít. A 
profilok ugyanis harántolták a teljes Kelet-Mátrát, 
belefoglalva a Kékes területét, a Darnó zónát és a 
Szarvaskő környéki szurdokot, a Bélkőt. az 
antropogén objektumok közül pedig a Mátravidéki 
Hőerőművet, az onnan szétfutó magasfeszültségű 
vezetékek sorát és a külfejtést, valamint számos 
lakott települést (Eger kivételével)'. A repülési telje
sítmények ismeretében a repülési költségek mint
egy ötven százalékkal kisebbnek adódtak, mint a 
helikopteres repülés esetében lettek volna.

Bár a kiválasztott módszereket a finn légi
geofizikusok eredetileg a Skandináviára jellemző 
pajzs-területek kutatására dolgozták ki, a mintate
rület vulkanikus és mezozóos részein ennek ellenére 
változtatás nélkül alkalmazhatónak bizonyultak. 
Ugyanakkor problémát jelentettek a hazánk túl
nyomó részén jellemző, közel horizontális rétegte
lepülésű. uralkodóan domb- és síkvidéki területek, 
amelyeket több, de minimálisan két különböző 
elektromágneses frekvencián végzett méréssel 
lehetett hatékonyan vizsgálni. Merevszárnyú repü
lőgép-esetén azonban nincs a módszertan teljesen

provisions in the geographical information system 
would allow a conversion of the data between 
the different projection systems in the future.

When the flying was carried out in October 
1992, the plane took off from Miskolc. A Twin Otter 
was flown by KARAIR (Finnish Airlines) while the 
land service, geodesy surveying and the operation 
of the field magnetic centre were offered by the 
researchers of the two institutes.

The methods of measurement and the measured 
paramétrés included the registration of airborne 
magnetics, electromagnetics (3100 Hz), VLF and 
gamma spectrometric components (U, Th. K and 
total) as well as GSP, height and video data during 
navigation. Frequency of sampling was dependent 
on the types of measurements, it was changing be
tween 0.25 and 0.5 seconds. The instruments be
longed to the Geological Survey of Finland.
The most important measured and calculated 
paramétrés were the real and derived components 
of the secondary magnetic field, the apparent resis
tivity, VLF, magnetic total field, and total radioactive 
intensity and concentrations of eU. eTh and K.

Primary elaboration of the data, correction, 
elimination of the geometric deformations and the 
presentation of the grided data took place in Finland. 
Upon finishing the first stage of research, both insti
tutes have recieved all the materials. This included 
maps of all the major and measured paramétrés at 
1:25 OCX) and 1:100 000 scales, a brief technical de
scription and other data in digital form, as well as 
aerial photographs at 1:10 000 scale that were used 
during navigation and video records.

The airborne geophysical maps of the Eger 
area were introduced at a seminar organized by 
the Survey on the 26th of April 1993.

During the second stage of the research proj
ect, preliminary data were interpreted at 1:100 000 
scale which showed the distribution of the nearsur
face formations and their inner structures, as well 
as the tectonic elements of different orders which 
were outlined sharply (Appendix I.). Some interpre
tations discussed palaeovolcanic reconstructions 
and outlined buried volcanes. while others identi
fied the details of the latest métallogénie map at 
1:500 _. O'scale. Data were used by the field ge
ologists of the "Geological Mapping of the Bükk 
Mountains and its Forelands" project since they 
had edited specific maps of the SE Bükk Moun
tains. Our colleagues have consulted with the 
researchers of the Eötvös Loránd Geophysical 
Institute, working with us, who have elaborated 
the methods of geological interpretation of the 
data at the same time.

Important methodological conclusions were 
drawn from the results. In contrast with former 
opinion, the plane with fixed wings provided excel
lent environment for measurements, a stable 
height of flying and constant directions even with 
a very complicated relief. Profiles crossed the East 
Mátra Mountains including the Kékes area, the Damó 
Zone and the deep valleys next to the Szarvaskő and 
Bélkő Mountains. Also profiled the Mátra Thermal



kidolgozva, illetve kettőnél több csatornán ismere
teink szerint nem lehet mérni. Az ötven méteres 
Interpolálási háló ugyanakkor nagyságrendjében 
összemérhető az ország gravitációs térképeivel, az 
egyéb mágneses mérések digitálisan meglévő 
eredményeivel, illetve a különféle űrfelvételek, így 
a LandsatTM. SPOT és ERS-1 pixel értékeivel. Ezáltal 
egy adott földtani probléma megoldására az 
elektromágneses spektrum legkülönbözőbb tarto
mányaiból mintegy húsz adatrendszer áll rendelke
zésre. Ebből következően — eltérően a geofizikus 
kollégák véleményétől — nem szűkebben meg
szabott feladatok megoldásaira javasolunk egyes, 
önálló légigeofizikai repüléseket alkalmazni, ha
nem a kísérlet alapján megszabott, részben kiegé
szített légigeofizikai mérésekkel regionális értelem
ben lefedett területen kell a sokféle adat integrá
lásából, megfelelő módszer kidolgozásával a kí
vánt igényeket kielégítő információkat kinyerni. Ez 
a megközelítés teljesen elfogadott az űrfelvételek 
esetében, ahol a spektrális ablakok adottak, s a 
legkülönbözőbb igényekkel fellépő felhasználók és 
alkalmazók azonos adatrendszerből indulnak ki.

A Magyarország kismagasságú légi geofizikai 
lerepülésére összeállított projekt javaslat éppen 
ezért a kísérleti mérések eredményeinek figyelem- 
bevételével merevszárnyú repülővel végzett, két 
elektromágneses csatornán mérő, É—D-i általános 
irányú méréseket javasol, amely több ütemben, a 
teljes ország lefedését szolgálná. Első ütemként 
Észak-Magyarországot, másodikként a Dunántúli
középhegységet és a Mecsek-hegységet, majd 
harmadikként a dunántúli dombságok területét 
célszerű lefedni. Az egyéb, uralkodóan alföldi táj
egységekről csupán áttekintő, 1 km-es profilközű 
fedéssel lehet számolni.

A már elkészült mérési erdmények iránt több 
ipari cég is érdeklődött, a helykiválasztás jellegé
ből következően elsősorban érckutatással foglal
kozó konzultáns és multinacionális cégek, amelyek 
egyes térképváltozatok másolataitól gyakorlatilag 
a teljes mérési anyag megvásárlásáig igényelték 
az anyagokat.

A projekt a kísérleti mérések végzésével, fel
dolgozásával és javaslattételekkel 1993 végén 
lezárult. Egy rendszeres, az országot több ütemben 
lefedő kis magasságú légigeofizikai felvétel jelen
tős, mintegy félmilliárd Ft-os költséggel hajtható 
végre, és figyelembe kell venni, hogy a szükséges 
műszeres és személyi háttér megteremtése 1993 
után a kísérlet idején fennálló viszonyokhoz képest 
teljesen más megközelítést igényel.

Power Station and the wires of high voltage radiating 
from there, the opencast mine and many settlements 
(except Eger). Knowing the flying mileage, the cost was 
50% less, than it would have been with a helicopter.

Although these methods were established by'the 
Finnish geophysicists to survey the ancient shield ar
eas of Fennoscandia. they could be used on the 
volcanic and Mesozoic parts of the Hungarian model 
area without any changes. At the same time, the 
nearly horizontal beds and the mainly hilly and plain 
morphology of Hungary caused problems because 
this pattern can only be studied effectively by at 
least two different measurements at various electro
magnetic frequencies. This method isn't developed, 
in detail, for planes with fixed wings and, according 
to our present knowledge doesn't include measure
ment on more than two frequencies. The scale of the 
interpolation grid of 50 metres can be compared to 
the gravitational maps of the country at the same 
time, as well as with further digital results of other 
magnetic measurements and pixel values of satellite 
images like Landsat TM. SPOT and ERS-1. Thus some 
twenty data sets from various electromagnetic spec
tra are at disposal to solve a specific geological 
problem. We are not of the same opinion as our 
geophysicist colleagues concerning the aims of fu
ture flights. According to our opinion, airborne geo
physical measurements should be completed in re
gional scale and the integration of numerous data 
should provide the required information about the 
investigated region, instead of local and individual air 
geophysical flights focusing just on a specific prob
lem. This approach is accepted for satellite images 
where the spectral windows are given and the differ
ent users and appliers of various demands use the 
same data system.

Taking into consideration the results of the 
previous measurements, our project plan of air
borne geophysical flights at low altitude in Hun
gary suggests general measurements on a North- 
South strike in two electromagnetic frequencies 
using planes with fixed wings that should cover the 
whole territory of the country. During the first stage. 
North Hungary, then the Transdanubian Central 
Range, and the Mecsek Mountains, and finally the 
hilly areas of the Transdanubia should be investi
gated. On other plain areas the distance between 
the profiles should be 1 kilometre.

Industrial companies have payed attention to 
our measurements because of the specific geol
ogy of the model area. Consulting and multina
tional companies of ore exploration set up a claim 
to our material. Some copied the maps while 
others bought all the measured data.

The project was finished at the end of 1993 
with experimental measurements, elaboration and 
interpretation of the data and suggestions for the 
further research. A multi-stage systematical air 
geophysical survey, of the country, at low altitude 
costs about 5 hundred million Forints. It also has to 
be taken into consideration that the required 
technical and personal background has changed 
since the 1993 experiment.


