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Neogén süllyedékeink fejlődéstörténeti viszonyai 
a felszíni geofizikai mérések tükrében 

Pogácsás György 
(12 ábrával) 

Bevezetés 

Földünk geoszférájának fejlődéséről alkotott elképzeléseink szerint a regi
onális szerkezetalakulást a bolybót burkoló litoszféra lemezek mozgása hatá
rozza meg. 

Az Afrikai- és az Eurázsiai-lemez közeledése során a Tethys óceán a felső
kréta elejére konszumálódott. Az óceán északi és déli szegélyét kísérő eu- és 
miogeoszinklinálisok üledékei az Eurázsiái hegységrendszert alkotó vonula
tokká torlódtak össze. E hegységrendszer tagjai, az Alpok, a Kárpátok és a 
Dinaridák, között helyezkedik el a Kárpát-medence. A medencéből kiemelkedő 
szigethegységek és a medencealjzat (hiányosan feltárt) fáciesegységei több
kevesebb biztonsággal rokoníthatók a medencét övező hegységek képződmé
nyeivel. Feltételezve az izosztázia regionális érvényesülését, a Kárpát-medence 
süllyedékeinek kialakulását az Alp-Kárpát rendszer fejlődésének részeként 
értelmezhetjük. 

A kultúrtájjá formálódott pannon-síkság lát tán nehéz elképzelni az utóbbi 
20—25 millió év során végbement Himalaya magasságú (de nagyobbrészt 
negatív irányú) kéregmozgásokat. A térség tektogenezisének mező- és neo-
alpi mozgásait a medenceperemeken és a környező hegységekben (az Alpok
ban, Kárpátokban és Dinaridákban) a tektonikai folyamatok által érintett és 
igénybe vett idősebb képződmények szerkezeti helyzetét vizsgálva lehet re
konstruálni. A medence belsejében a prekainozóos képződmények hasonló célú 
részletes vizsgálata a nagy mélységek miatt nem oldható meg. A regionális 
süllyedés menetét számunkra elsősorban csupán a mozgások során létrejövő 
negatív formákat — a kialakuló kainozóos depressziókat — kitöltő üledékek 
dokumentálták meglehetős késéssel és elég nehezen kiolvasható módon. 

A süllyedési folyamat alakulásának vizsgálata 
A kainozóos medencék üledékeinek anyaga, települési módja és szerkezeti 

formái alapján következtethetünk felhalmozódásuk folyamatára és azon belül 
annak egyik meghatározó elemére, a süllyedésre. H a különböző területeken a 
süllyedés sebességének alakulását számadatokkal akarjuk jellemezni, akkor 
ehhez távolság- és időadatokra van szükségünk. Ismernünk kell a süllyedési 
folyamat tér- és időmértékeit. 

Süllyedés alat t természetesen csupán a szilárd földtani képződmények ki
választott nívófelülethez viszonyított süllyedését értem. A létrejövő elmozdulá
sokat a földtani idők folyamán is állandónak tekinthető felülethez célszerű 
viszonyítani. Erre legalkalmasabbnak a Föld gravitációs erőterének nívófelü
lete tűnik, amit az egymással összeköttetésben álló állóvizek — a világtenge-
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,rek — felszíne jelöl ki. A sarkokon kiváló jégsapka nagyságától függő tenger
szint ingadozás nagysága 80—90 méterre becsülhető. A vizsgált időszakban, a 
Jsainozoikumban általában meleg klíma uralkodott, erősebb lehűlés és az ezzel 
járó tengerszint-csökkenés csupán utolsó szakaszát jellemezte, amikoris a Kár
pát-medence állóvizei már nem voltak összeköttetésben a világtengerekkel. 

A vertikális mozgások egyes szakaszaihoz rendelhető időpont és időtartam 
.adatokat többirányú bizonytalanság terheli. Üledékek esetében ez egyaránt 
vonatkozik a lerakódások kezdő és végpontjainak meghatározására. Számolni 
lehet azzal, hogy az egyes üledékképződési ciklusok nem egyszerre kezdődtek 
és fejeződtek be a Kárpát-medence összes részmedencéjében (a „földtani órák" 
különböző sebességgel jártak). 

A felhalmozódási folyamat menetét a Kárpát-medencéhez tartozó depresszió
kat kitöltő üledékek anyaga reprezentálja, rögzítve egyúttal annak időmérté
keit is. Ezeket rekonstruálni, illetve kiolvasni a medencét kitöltő képződménye
ket harántoló mélyfúrások adatai, illetve a bemért reflexiós profilok (szeiz
mikus fácieselemzése) alapján lehet. Az azonos korú rétegcsoportok részme
dencénként eltérő térbeli helyzete jelenti (a Pannon-medence egészét tekintve) 
azt a geometriai testet, amelynek térmértékei igen szoros mennyiségi kapcso
latban vannak a süllyedési folyamat térmértékeivel. E geometriai testet az 
egyes feltöltődési ciklusok során kialakult képződménycsoportok határfelüle
teinek térbeli helyzetét ku ta tva lehet megismerni. 

Különböző módszerekkel ku ta tva az egyes földtani ciklusok során képződött 
üledékek határfelületeit, előállítható e felületek mélységtérképe, valamint az 
^általuk közrefogott üledékek vastagságtérképe. Adott térségben az üledék
felhalmozódást a süllyedés mellett a beszállított törmelékanyag mennyisége, 
.az ülepedési környezet energetikai viszonyai, a vízmélység, valamint az utó
lagos anyagátrendeződés (vízalatti áthamozás, kompakció) szabja meg. Ezért 
a nyers mélység- és vastagságértókeket az eltérő ősföldrajzi és üledékképző
dési viszonyokat figyelembe vevő faktorokkal korrigálni kell, hogy a süllye
dési folyamatra ténylegesen jellemző számértékeket megkapjuk. Egy folya
matsor (üledékfelhalmozódás) eredményeként létrejött képződményegyüttes 
alapján következtetve a folyamatsor egyik alkotóelemére (a süllyedésre) a 
számított (süllyedési) értékek pontosságát a kiindulási adatok (üledékvastag
sági értékek) megbízhatósága és a folyamatra (az ősföldrajzi viszonyok alaku
lására) vonatkozó feltevések jósága együttesen szabja meg. 

Az üledéklerakódás és a lerakódott üledékek felhalmozódása egyensúlyi álla
potok sorozatán keresztül valósult meg. Az egyensúly egyik oldalát a környezet 
energetikai viszonyai, a másikat pedig a leülepedett anyag fizikai tulajdonságai 
alkották. A süllyedés biztosította a potenciális lehetőséget az anyagszolgál
tatás és a szállítási kapacitás differenciájának is tekinthető üledékfelhalmozó-
•dáshoz. Az egyensúly megbomlása kapcsán az üledéksorban diszkontinuitások 
és határfelületek alakultak ki, ezek mentén egyes (fizikai) jellemzők ugrás
szerűen változnak. 

Az egyes üledékképződési ciklusok során képződött üledékeket elválasztó 
regionális határfelületek mélyfúrásokban azonosíthatók (magminták, karotázs 
mérések) folyamatos nyomonkövetésük és térképezésük pedig felszíni geofizi
ka i mérések alapján kísérelhető meg. A határfelületeket ábrázoló mélyszer
kezeti térképek pontosságát (végső soron a süllyedési folyamat rekonstrukci
ójának megbízhatóságát) a térképszerkesztési műveletek során (szintazonosítás, 
:Szintkorrelálás, mélységtranszformálás, generalizálás), követett eljárások és a 
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felhasznált mélyfúrási és felszíni geofizikai adatok pontossága és sűrűsége 
szabja meg. (Sűrűbb adatrendszerrel a vizsgált felületek nagyobb térfrekven
ciájú összetevői is leképezhetők.) 

Mélyfúrási adatok 
Magyarország medenceterületein elsősorban szénhidrogén kutatási céllal 

közel 6000 mélyfúrás mélyült. Túlnyomó többségük a medencealjzati kiemel
kedések és az antiklinálisok tetőzónájára koncentrálódott és a szénhidrogén 
tárolás szempontjából elsősorban perspektivikus harmadidőszaki rétegcsoport 
fekvőjét elérve leállt. A mélyterületekre ennél nagyságrendekkel kevesebb jut, 
sőt az ultramély zónákban még nem sikerült elérni a medencealjzatot. A rotary 
rendszerű szénhidrogén kutatófúrások teljes szelvényben, szakaszos magminta
vételezéssel mélyültek. A nagyobb mélységekben uralkodó magas hőmérséklet, 
a jelentős túlnyomás, valamint az olajbázisú iszapok alkalmazása megnehezíti 
a karottázs mérések elvégzését és értelmezését. 

Felszíni geofizikai adatok 
Hazánkban az ötvenes évek eleje óta folyik ipari méretekben szeizmikus 

kuta tás . Az ötvenes és hatvanas években fotoregisztrálással bemért szelvé
nyek — melyek nyomán jelentős CH-telepeket fedeztek fel — feldolgozása és 
kiértékelése során a mélyzónák kainozóos medencealjzatáról sok esetben nem 
lehetet t mélységtérképeket szerkeszteni. 

A kisebb mélységekben végigkorrelált időhorizontok némelyikéről viszont 
feltételezhető, hogy az alsó-felsőpannon határ, illetve az alsópannon fekvő 
közelében elhelyezkedő reflektáló szintek valamelyikével azonosítható. Regio
nális térképeink (9 — 12. ábra) szerkesztése során egyes teriileteken — digitális 
mérések hiányában — felhasználtuk a regionális refrakciós profilokat és figye
lembe vet tük a fotoregisztrálású mérések adatait . Az 1. ábra az őrség keleti 
peremének egy jellegzetes fotoregisztrálású szelvényét mutat ja be. Látható, 
hogy a leszerkesztett fantomhorizontok a szelvény mélyebb szakaszán nem 
alkotnak folytonos szintet. 

Jóval nagyobb mértékben tudtuk hasznosítani a GKV 1966-ban megkezdett 
mágneses rögzítésű méréseinek eredményeit. Analóg szeizmikus szelvényrész-
letet ábrázol a 2. ábra. Helyzete közel megegyezik az 1. ábrán bemutatot t 
fotoregisztrálású szelvényével. A szelvényen a kisebb mélységben elhelyezkedő 
reflexiós szintek jól kivehetők. A medencealjzat viszont a nagyszámú többszö
rös reflexió és a nagy zajszint miat t alig azonosítható. 

A hetvenes évek elejétől a magyarországi szeizmikus méréseknél általánossá 
vált a digitális jelrögzítés és a többszörös fedésű rendszerek alkalmazása. Ezzel 
minőségileg új lehetőségek nyíltak meg a szeizmikus kutatások előtt. A mérő-
és jelfeldolgozó rendszerek fejlődésével jelentősen megnőtt a kutatási mélység 
és a felbontóképesség. Az időben változó frekvenciaszűréssel előállított idő
szelvények az adott rétegsor különböző mélységben húzódó tagjairól adnak 
optimális felbontású szeizmikus képet. Nagy mélységekbe csak az alacsony
frekvenciás hullámok tudnak behatolni (skin effektus), ezért a felbontóképes
ség növelésének az alkalmazott hullámhossz határ t szab. Különböző mélység
intervallumok kutatásakor tehát eltérő hullámhossz tar tományt kell anali
zálni. 

12 Földtani Közlöny 
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2. ábra. Analóg szeizmikus szelvény az őrség keleti peremér 
Fig. 2. Analogous seismic profile from the eastern margin of the őrség 

/. ábra. Fotoregisztrálású szeizmikus szelvény az őrség keleti pereméről 
Fig. 1. Photographically registered seismic profile from the eastern margin of the Őrség 
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3. ábra. Digitális szeizmikus szelvény a derecskéi mélyzóna délnyugati részéről 
Fig. 3. Digital seismic profile from the southwest part of the Derecske Deep Zone 

A 3. ábra a derecskéi mélyzóna szegélyén bemért digitális szeizmikus 
(24x-es fedésű) szelvényt muta t be. A hetvenes évek közepétől segítik az 
értelmezést az időszelvények migrait és dekonvolvált változatai. Az előbbi 
elsősorban a dőlt reflektáló felületek valódi térbeli helyzetének meghatározásá
ban és a diffrakciós beérkezések elkülönítésében nyújt segítséget. A dekon-
volúciós feldolgozás eredményeként a szelvényeken élesebben jelentkeznek és 
jobban felbontódnak a reflektáló horizontok. A 3. ábra migrait és dekonvol
vált vál tozatát mutat ja be a 4. és 5. ábra. 

Az időszelvény, annak migrait és dekonvolvált változatai, valamint a szel
vény mentén végzett sebességanalízis eredményei alapján kerül sor a szeiz
mikus profil interpretációjára. Ennek során jelöljük ki az egyes földtani egy
ségek határaiként is értelmezhető szeizmikus horizontokat és azonosítjuk a 
szelvényen felismerhető tektonikai elemeket. 

A jó minőségű időszelvények alapján szét lehet választani a medencealja-
tot alkotó blokkok mozgásához kapcsolódó (3. ábra), illetve a fiatalabb kép-

12* 
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4. ábra. A 3. ábrán látható szelvény migrait változata (A szelvény közepén a kristályos alaphegységhez tartozó kiemelt 
blokkra közvetlenül pliocén üledékek települnek. A szelvény bal oldalán -valószínűleg törések mentén- mélybesüllyedő 
medencealjzat felszínére flis jellegű üledékek települnek. A kiemelt blokk jobb oldalán miocén transzgressziós képződ

mények borítják a kristályos aljzatot) 
Fig. 4. Migrated variant of the profile shown in Fig. 3. (At the middle of the profile the horst blocks of the crystalline 
basement are overlain, immediately, by Pliocene sediments. On the left side of the profile the surface of the deep-
subsided (probably along fractures) basin substratum is overlain by sediments of flysch nature. On the right side of the 

block the crystalline basement is covered by Miocene transgression products) 

ződmények atektonikus szerkezetalakulása során létrejövő szerkezeti eleme
ket ( 6 . ábra). 

A reflexió konfigurációk elemzése során (szeizmikus fáciesanalízis) következ
tetni lehet az egyes üledékcsoportok képződésének fáciesviszonyaira ( 7 . ábra). 

A szeizmikus kutató módszer egyik alapfeltevése szerint az előállított idő
szelvények „wavelet"-jei reflexiószerű eseményeket képeznek le. Az egyes 
reflexiók a szelvény mentén reflexiós horizontokat (szeizmikus szinteket) alkot
nak. A horizontokat alkotó ,,wavelet"-ek amplitúdója összefügg a reflexiót 
okozó — réteghatár menti — hullámsebesség és sűrűség (akusztikus impedan
cia) ugrás nagyságával. 
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5. ábra. A 3. ábrán látható szelvény dekonvolvált változata 
Fig. 5. Deconvolved variant of the profile shown in Fig. 3 

Ciklushatárok (diszkordanciafelületek) szeizmikus kutatása 
A Pannon-medencében — ellentétben a táblás területekkel (SZÉNÁS GY. 

1965.) — több részmedencére kiterjedő, jól követhető szeizmikus szint ritkán 
akad. Ezek helyett a regionális diszkordanciafelületeket (harmadidőszaki üle
dékek medencealjzata, pannóniai üledékek fekvőképződményeinek felszíne) 
kell kuta tnunk. 

E felületek a miocén szárazulatok partjain egybesimulnak. Az elmúlt években 
a CH-kutató szeizmikus mérések során e két felületről egyre több és egyre 
pontosabb részlettérkép (időtérkép) készült. A pannon fekvő térképezése a 
miocén—pliocén határon folyamatos üledékképződéssel jellemezhető medence
részeken bizonyos nehézségekbe ütközik. Általában a mélyfúrásokban megvont 
alsópannon fekvőhöz közeleső, jól korrelálható szeizmikus szintről (az idő
szelvény alsópannon fekvő közeli szintjéről) készítünk időtérképet. 

A medencealjzat felszínének azonosítását egyes mélyterületeken (Budafa, 
Lovászi) a rossz szeizmológiai adottságokkal rendelkező területeken (Alsó-
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6. ábra Szeizmikus szelvény a derecskéi mélyzóna területéről. Atektonikus elmozdulások a pliocénben és a quarterben 
(ŰJFAiiTJSY A. és VARGA I . értelmezése szerint) 

Fig. 6. Seismic profile from the Derecske deep zone. Atectonic dislocations in the Pliocene and the Quaternary (as 
interpreted by A. ÜJFALTTSY and I . VARGA) 

7. ábra. Szeizmikus szelvény a Makó-Hódmezővásárhelyi árok nyugati szárnyáról (SZANYI B. és VARGA I. értelmezése-
szerint). A szelvény jól mutatja a neogén üledékek alsó szakaszainak hármas tagozódását: I. A medencealjzatra pár
huzamos reflexió kötegeknél jelentkező összlet települ; I I . Felette -a középső sávban- lecsökken a reflexiók kontinuitá

sa; I I I . a felső zónát eltérő dőléssel közbetelepült rétegcsoport képviseli 
Fig. 7. Seismic profile from the western flank of the Makó-Hódmezővásárhely graben (as interpreted by B. SZANYI 
and I . VARGA). The profile shows very well the three-member division of the lower parts of the Neogene sediments: I . 
The basin substratum is overlain by a complex with parallel reflexion bundles; I I . Above it, in the middle zone, the 
continuity of the reflexions decreases; I I I . the uppez zone is represented by a sequence interlain with different dip angle 
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8. ábra. Szeizmikus szelvény a flis zóna déli szegélyéről. I. A kristályos képződmények felszínét a neogén transzgresszió 
és az azt megelőző eróziós időszak erősen lesimította. Az összlet belső felépítéséről nem kaptunk adatokat. II. A szel
vény jobb oldalán a neogén összlet aljzatát felsőkréta — paleogén flis alkotja. Az összlet felszíne szaggatott, ferde 
fázistengelyekkel jelentkező reflexiókötegek alapján azonosítható, belső felépítését számos törésre, kaotikus rétegzett
ségre utaló reflexiós beérkezés jellemzi. III. Jellegzetes ferde reflexiókötegekkel jelentkező szakasz képviseli az alsó-

felsőpanon határ környékén lerakódott üledékeket 
Fig. 8. Seismic profile from the southern margin of the flysch zone. I. The surface of the crystalline formations has been 
heavily smoothened by Neogene transgression and the erosion that preceded it. No information has been obtained on 
the inner structure of the complex. II. On the right side of the profile the base of the Neogene complex is constituted 
by Upper to Paleogene flysch. The surface of the complex can be identified on the basis of discontinuous reflexion 
bundles with oblique phase axes. Its inner structure is characterized by hosts of reflexion arrivals suggesting chaotic 
stratification. III. The sediments deposited around the Lower-Upper Pannonian boundary are represented by a stretch 

with peculiar oblique reflexion bundles 

Tisza vidék) és az árnyékoló képződményekkel (flis, vulkánitok) fedett terü
leteken (Tiszántúli flis öv, Nyírség) sok esetben csak távolabbi mélyfúrások 
alapján lehet megkísérelni. Szeizmikus szelvényeken történő nyomonkövetése 
ezeken a területeken meglehetős bizonytalansággal terhelt. 

Az alsó-felsőpannon határ közelében a Pannon-medence különböző részein 
eltérő dőlésű rótegcsoport jelentkezik. Az összlet képződését a jelenség ismer
tetői (VARGA I. et al. 1 9 7 8 . ) intrapannon tektonikai mozgásokhoz kapcsolják 
és feltételezik, hogy földtani értelemben egyidejű üledékek alkotják. A Be-
rettyó-süllyedék peremén bemért dőlésirányú ( 8 . ábra) szelvény illusztrálja 
az összlet jellegzetes, ferde reflexió-kötegekkel jelentkező szeizmikus képét. 
Az eltérő dőlésű reflexió-csoport elhatárolása az alatta és felette lévő zónától 
elég szubjektív. Az összlet burkoló felületeinek térképezésére is történtek 
kísérletek (ADOK J . 1 9 7 8 ) . Egyenlőre bizonytalanul identifikálhatok a ferde 
reflexió-kötegekként leképződő települési formák. A térbeli elhatároláshoz 
hasonlóan megoldatlan a jelenséget (létrehozó fácies viszonyok fellépésének 
pontos időbeli lehatárolása (akkor is, ha ezek fellépését azonos jellegű mozgá
sok eredményének tekintjük). A képződmény-csoportra a szeizmikus méré
sek hívták fel a figyelmet, tehát előbb ismertük meg a szeizmikus reprezen
tánst, mint az általa képviselt geológiai modellt. 

A felsőpliocén és pleisztocén üledékek szénhidrogénföldtani jelentősége alá
rendelt, ezért e rétegeket a CH-kutató fúrások általában teljes szelvénnyel 
harántolják. A szénhidrogénkutató szeizmikus méréseknél alkalmazott ész
lelési rendszerek és feldolgozási eljárások is az idősebb (nagyobb CH-perspek-
tívával rendelkező) rétegcsoportok kutatására orientálódnak. 
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A beérkezési idők és a reflektáló felületek mélységértékei között kapcsolat
teremtő sebesség függvényeket mélyfúrásokban végzett szeizmokarottázs mé
rések eredményeiből határozzák meg. E függvények felhasználásával az idő
térképek mélységtérképekké transzformáihatók, visszaállítva a reflektáló felü
letek közelítő térbeli helyzetét. 

Térképszerkesztés mélyfúrási és geofizikai adatok alapján 
A 9 — 12. ábrákon bemutatot t térképek szerkesztéséhez mintegy 5500 mély

fúrás és kb. 13 500 km hosszúságú mágneses jelrögzítésű szelvény adatait 
használtuk fel. Az elsősorban szénhidrogénkutatási célokat szolgáló szeizmikus 
térképmozaikocskák információtartalmának számunkra fontos részét szűrtük 
ki, ennek során mintegy 300 db 25 000-es és 50 000-es méretarányú résztér
képet kicsinyítettünk le, majd vonalas elemeiket generalizáltuk. Egyes rész
térképek esetében az adott területre vonatkozó újabb sebességadatok alapján 
helyesbítettük a régebben transzformált térképeket. Néhány körzetben a nagy 
mélységek és a rossz szeizmológiai adottságok miat t mélyebb szintekről a 
szeizmikus mérések ipari feldolgozása során nem lehetett 50 000-es léptékű 
térképeket előállítani. E területeken újraértelmeztük a töredékes mélyref
lexiókat és ezek alapján egyből 200 000-es léptékben szerkesztettünk szint
vonalakat. Azokon a részterületeken, ahol szeizmikus anyag nem állt rendel
kezésünkre, figyelembe vet tük a tellurikus és magnetotellurikus adatokat. 

A gravitációs mérésadatok térfrekvenciás szűrésével kapott relatív érté
kekből szerkesztett térképeken az izovonalak helyzete — egyes területeken — 
figyelemre méltó kapcsolatot muta t a nagyobb sűrűségugrásokkal jelentkező 
diszkordaneia felületek térbeli helyzetével. Alkalmasan megválasztott tér
hullámhossz tar tományban a szűrt gravitációs kép és a regionális diszkor
daneia felületek morfológiai képe között is nagyfokú hasonlóság áll fenn. A 
szerkesztési munkák eredményeinek kontrolljaként ezért a készülő izovonalas 
térképeinket összevetettük a szűrt gravitációs anomália-képpel (POGÁCSÁS 
1 9 7 9 ) . 

Helytálló következtetések levonásához ismerni kell a kiindulási adatok meg
bízhatóságát. Megvizsgáltuk a szerkesztési munkák során jelentkező hibaforrá
sokat és a hibahalmozódási lehetőségeket. A süllyedési folyamat tér- és idő
jellemzőit vizsgálva a valószínű hibaintervallumba eső anomáliáknak nincs 
komoly információs értéke. A bemutatot t mélyszerkezeti térképeket terhelő 
bizonytalanság három forrásból tevődik össze: 

1. A felhasznált résztérképek reflexiós horizontjainak korrelálása geodéziai 
sokszögvonalak beméréséhez hasonlítható. H a a kutatás során feldolgozott 
vonalhálózat szélein nincsenek szeizmokarottált mélyfúrások, a követett ref
lexiós szint egyre jobban eltérhet az általa reprezentálni vélt geológiai réteg
határtól . 

2. Elvi nehézségeket rejt a különböző elszigeltelt részmedencék reflexiós 
horizontjairól készített résztérképek összeillesztése. Az elszigetelt térkép
mozaikocskák összeillesztésénél elsősorban az országos szeizmikus alaphálózat 
(már bemért) regionális vonalaira támaszkodtunk. 

3. A felhasznált mélyfúrási adatok, valamint a mélység- és a reflexiós idő
adatok között kapcsolatot teremtő sebességfüggvények megbízhatósága eleve 
megszabja az elvileg elérhető maximális pontosságot. 

A csatolt térképek szerkesztéséhez csak ismert forrásból származó, ismert 



10. ábra. Duna-Tisza köze. Harmadidőszaki üledékek medence aljzatának mélységtérképe. J e l m a g y a r á z a t o t lásd a 9. ábránál 
Fig. 10. The Danube-Tisza InterfTuve. Isobath map of the bottom of the Tertiary basm-filling sediments. Eor the l e g e n d , see Fig. 9 



11. ábra. Délnyugat-Dunántúl. Akainozóos üledékek medencealjzatának mélységtérképe. J e l m a g y a r á z a t o t lásd a 9. ábránál 
Fig. 11. Southwestern Transdanubia. Isobath шар of the bottom of the Cenozoic basin- illing sediment*. For the l e g e n d , »e# Fig. 9 . 



12. ábra. Délnyugat-Dunántúl. A pannóniai képződmények fekvőszintjének mélységtérképe. J e l m a g y a r á z a t o t lásd a 9. ábránál 
Fig. 12. Southwestern Transdanubia. Isobath map of the foötwall of the Pannonian. For the e g e n d , see Fig. 9 . 



9. ábra. Tiszántúl. A harmadidőszaki üledékek medence aljzatának mélységtérképe. J e l m a g y a r á z a t : 1. Izovonalak mélységértékei a tengerszinttől 
számítva, 2. Szeizmikus képben jelentkező (törésként, illetve vetőként is értelmezhető) diszlokációs zóna 

Fig. 9. The Tiszántúl (Trans-Tisza Region east of the Tisza river). Isobath map of the bottom of the Tertiary basinfilling sediments. L e g e n d : 1. Depth values 
of contours below the Sea level, 2. Dislocation zone (interprétable as fracture and/or fault line) suggested by the seismic pattern 
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megbízatóságú adatokat használtunk fel. Más szerzők (KERTAI, SZENTES,. 
KŐRÖSSY, HAJDTJ), a neogén képződmények vastagságviszonyait ábrázoló 
térképei hasznos információkat adtak, de számszerű adataik átvételétől (azok 
pontos forrásait nem ismerve) tartózkodtunk. 

Térképeink — szerkesztésük időpontjában — a legvalószínűbb mélyszerkezeti 
helyzetet ábrázolják. Újabb fúrások és geofizikai mérések során a kép termé
szetesen finomodhat, sőt egyes területeken — jelentős mértékben módosul
ha t is. 

Megállap ítások 
A medencefejlődés jelenlegi stádiumát ,,basin and range system" jellemzi. 

Viszonylag szűk, 3 — 7 km mélységű süllyedékek váltakoznak relatíve magas 
helyzetű hátságokkal. 

A Kárpát-medence jelentősebb Magyarországra eső depressziói: a kisalföldi, 
őrségi, lovászi, budafai, nagykanizsai, gyékényesi mélyzóna, a Dráva-medence 
Kiskun-depresszió, Makói-árok, berettyói, békési, jászsági, hortobágyi és nyír
ségi mélyterület. A Kárpát-medencéhez tartoznak még az alábbi mélyzónák: 
Bécsi-medence, Száva-völgye, Erdélyi-medence és a Felső-Tisza vidék. 

A kainozoikum során regionálisan süllyedő Kárpát-medence medencealjza
tá t vizsgálva megállapítható, hogy a Balatontól délre húzódó nagyszerkezeti 
vonalak mentén eltérő kifejlődésűek a mezozóos és a paleogén képződmények. 
E határ mentén W E I N ( 1 9 7 8 ) szerint eredetileg különálló szegmentumok érint
keztek, amelyeket HORVÁTH F . ( 1 9 7 6 ) az Afrikai és az Eurázsiái kontinensről le
szakadó mikrokontinensekkel azonosított. 

A miocén andezites, riolitos vulkanizmus súlypontilag e nagyszerkezeti 
vonalak környékére koncentrálódik. A neogén vulkanizmus súlypontjának 
kelet felé történő vándorlása arra utal, hogy a szegmentumok (vagy mikro-
kontinensek) összesimulása nyugatról kelet felé haladt. Emellett szól az is, 
hogy horizontális elmozdulásokhoz kapcsolódó, kompressziós erők hatására, 
létrejött felboltozódások, domináns mértékben csak egyes nyugati mélyme
dencékben (Budafa, Lovászi) felhalmozódott, idősebb miocén képződményekre 
jellemzőek. 

A csatolt térképek alapján úgy tűnik, hogy az egyes mélyzónák földrajzi el
helyezkedése és a kainozóos medencealjzat morfotektonikai arculata nem muta t 
szoros korrelációt sem a különböző prealpi metamorf fáciesek határaival, sem 
az újpaleozóos—mezozóos képződmények pásztás elrendeződésével. 

A Kárpát-medencét a karpatiennel kezdődően tekinthetjük olyan egységes 
fejlődésmenettel rendelkező területnek, ahol az elmozdulások vertikális kom
ponense már jelentősen meghaladja a horizontálisokét. A középső-miocéntől 
egyre inkább előtérbe kerültek a lokális jellegű (de igen nagy amplitúdójú) 
mozgások. 

Az utolsó 2 0 millió év során végbement elmozdulások maximális nagysága 
eléri a 7 — 8 km-t, e mozgások nagyságrendje összemérhető a Pannon-medence 
alatt i kéregrész ( 2 5 — 3 0 km-es )vastagságával. A süllyedés csupán szembe
szökő következménye a térségben végbemenő geodinamikai folyamatoknak. 
A hogyan történt kérdésekre a rögtektonikai és/vagy a membrán modell adhat 
választ. Az első szerint eltérő mértékben süllyedő, azizosztázia által megszabott 
egyensúlyi helyzet körül oszcilláló, esetenként megbillenő tömbök alkotják a 
medencealjzatot. A tömböket törészónák választják el egymástól, ezek mentén 
több szakaszban vertikális elmozdulások zajlottak le. Membrán modellt alkal-
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mázva a köpenyre boruló kvázielasztikus kéreglemez deformációinak tekinthet
jük a kialakult süllyedéseket. 

Az általánosan elfogadott (STEGBNA 1 9 7 3 , SZÉNÁS 1 9 7 7 ) geodinamikai modell 
szerint a miocén vulkanizmust kísérő intenzív hőszállítás és a Kárpát-medencét 
övező hegykoszorú mélybenyúló gyökere által létrehozott köpenyboltozat hő-
akkumulációja kapcsán fellépő — a medence kérgét alulról romboló — szub-
krusztrális erózió váltot ta ki a máig is tar tó süllyedési folyamatot. E feltétele
zést alátámasztja a regionális süllyedés megindulásának és a neogén magma-
tizmus maximumának időbeli egybeesése. A magmatizmus és a süllyedés tér
beli és időbeli kiterjedése szorosan összekapcsolódik a térség regionális feszült
ségviszonyainak (tenzió, kompresszió) alakulásával. E kapcsolat és ennek idő
beli fejlődése további vizsgálatokat érdemel. A tényleges geodinamikai modellt 
a süllyedés mellett a tektogenezis többi elemét (vulkanizmus, prekainozóos 
képződmények szerkezeti helyzete, a kéreg strukturális jellemzői, a történelmi 
idők geodinamikai eseménye, a szeizmicitás, a recens kéregmozgások) figye
lembe vevő szintézisek fogják szolgáltatni. 
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Evolution of Hungary 's Neogene depressions in the light 
of geophysical surface measurements 

Gy. Pogácsás 

The Carpathian Basin, including the Pannonian basin, is surrounded by the chains of 
the А1рз, the Carpathians and the Dinarides. The inselbergs emerging from the basin and 
the basin's substratum (rather incompletely explored) include facies units that are cor-
relable with more or less certainty with formations of the surrounding mountain ranges. 
Supposing a regional isostasy, the formation of the depressions of the Carpathian Basin 
may be interpreted as integral part of the development of the Alpine-Carpathian system. 
The meso- and neo-Alpine movements of the tectogenesis of this realm can be reconstruct
ed by analyzing the structural positions of the more ancient formations affected by tectonic 
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processes on the basin margins and the neighbouring ranges (Alps, Carpathians, Dina-
rides). In the central parts of the basin, because of the great depths involved, an investiga
tion of similar aim into the pre-Cenozoic formations is not feasible. The course of the 
regional subsidence can be deciphered, though with considerable difficulties and delay, 
from the sediments filling the negative form produced by the movements, i.e. the result
ing Cenozoic depressions. It is the material, mode of occurrence and structure forms of 
the Cenozoic basin infilling that have recorded the time and space dimensions of one of 
the determinant elements of the accumulation process, the course of the subsidence. 
Varying from subbasin to subbasin, the spatial position of the synchronous sequences of 
strata is that which (regarding the Pannonian basin as a whole) gives the geometric body 
whose spatial dimensions are in a very close quantitative relationship with the spatial 
dimensions of the subsidence. In spite of the multiple uncertainties connected with the 
time moments and spans corresponding to the individual phases of vertical movement, 
these data can be relied on in drawing conclusions as to the evolution of the rate of sub
sidence (varying from subbasin to subbasin). The regional boundary surfaces separating 
the cyclothems can be traced continuously in boreholes (core samples, well-logs and their 
mapping can be attempted on the basis geophysical surface measurements. This way the 
thickness (isopach) maps of the individual cyclothems can be compiled. The rate of 
accumulation in a given area is determined, beside the rate of subsidence, by the quantity 
of the detritus introduced, the energetic regime of the sedimentary environment, the 
water depth and the postgenetic rearrangement of the material (redeposition, compac
tion). The raw depth and thickness values must be corrected by consideration of factors 
such as differences in palaeogeography, in order that figures virtually characteristic of 
the subsidence may be obtained. The accuracy of the subsidence values is defined by the 
reliability of both the hypotheses concerning the evolutiou of the palaeogeographic 
background and of the source data involved in the calculations. 

The overwhelming majority of the great number of boreholes, primarily for oil and 
natural gas, put down in the basin areas of Hungary have been concentrated on the 
summit zones of basin bottom horsts and, having attained the footwall of the prospective 
reservoir sequence, they have been stopped. 

With application of digital registration, of common use since the early seventies in 
Hungary in seismic hydrocarbon exploration measurements and of the multiple coverage 
systems, qualitatively new possibilities have arizen for surface geophysical research. In 
favourable oases these yield differentiated information of the whole sedimentary (Meso-
Cenozoic) sequence. The data files of about 5500 boreholes and about 13 500 km of 
seismic profile of magnetic registration have been used for compilation of the subsurface 
structure maps attached to the paper. These maps illustrate the geology of the deep 
situated structures supposed with highest probability to exist at the time of their com
pilation (1977 — 1979). With new drilling and geophysical results, of course, this picture 
may be considerably improved or, in some areas, even modified. As evident from the 
maps, the present-day evolutional stage of the Hungarian subbasins of the Carpathian 
Basin is characterized by a „basin and range system". Relatively narrow depressions 
3 to 7 km depth alternate with ridges of relatively high position. Neither the geographic 
situation of the individual deep-situated subsurface zones, nor the morphotectonic pat
tern of the Cenozoic basin's substratum does show any close correlation with either the 
boundaries of the various pre-Alpine metamorphic facies, or the zonal distribution pat
tern of the Upper Palaeozoio-Mesozoic formations. The maximal size of the dislocations 
taken place during the last 20 million years is a high as 7 to 8 km, thus being commensur
able with the thickness of the crustal portion underlying the Pannonian basement (25 to 
30 km). The subsidence can be interpreted by supposing block tectonic and/or membrane 
models. According to the former, the basin substratum is formed of blocks subsiding at 
different rates, oscillating around an isostatically controlled equilibrium state and eventu
ally tilting. The blocks are separated by fracture zones, along which, in several phases, 
vertical dislocations took place. According to the membrane model, the resulting depres
sions may be regarded as deformations of a quasi elastic crustal membrane enveloping 
the mantle. 


