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Abstract 

We present a study that addresses the seismicity and tectonic problems of the site selection of 
radioactive waste depositories. First a brief summary on the legal aspects of the issue and the 
definition of several basic seismotectonic terms are provided. Then the present-day tectonics and 
geodynamics of the Pannonian basin and its wider geological environment are discussed. The 
principal aim of the paper is to assist current investigations on the site selection of a proper and safe 
radioactive waste depository in Hungary. 

Due to a change of the tectonic regime started at the end of the Pliocene, the crust of the Pannonian 
basin system is intensely deforming at present time. Considerable tectonic stresses are being 
accumulated and released either by the large-scale folding of the lithosphère associated with late-
stage subsidence anomalies or by active faulting represented by earthquake activity. Several active 
faults are identified by means of ultrahigh resolution seismic profiling and microseismic monitoring. 
T h e lack of large magnitude earthquake events (M L >6) indicates the low Theological strength of the 
hot Pannonian lithosphère on one hand and the frequent occurrence of pre-existing fractures in its 
rigid basement on the other hand. 

Site selection of waste depositories is strongly influenced by the tectonic stability of the area. At the 
end of our study a summary is given on the primary elements and methodology of the estimation of 
tectonic stability through a set of simple rock mechanic calculations. 

Manuscript received: 7 12 1999 

Összefoglalás 

A radioaktív hulladéktárolók telephelyének kiválasztására vonatkozó hazai és nemzetközi jogi 

szabályozás rövid áttekintése, valamint néhány fontosabb szeizmotektonikai fogalom definíciójának 

ismertetése után a Pannon-medence jelenkori tektonikai viszonyait tárgyaljuk. A bemutatott adatok 

és következtetések a nukleáris hulladékok hazai elhelyezésének tektonikai és szeizmológiai 

problémáinak elemzéséhez és megoldásához nyújthatnak elméleti hátteret. 

Tanulmányunkban kimutatjuk, hogy a pliocén korszak végén elkezdődött szerkezeti stílusváltás 
következtében hazánk földkérge napjainkban is intenzíven deformálódik. A Pannon-medencében 
jelenleg is jelentős tektonikus feszültségek halmozódnak fel. Ezek részben a litoszféra nagyléptékű 
meghajlása, részben pedig vetődések létrejötte és reaktiválódása útján szabadulnak fel. 
Nagyfelbontású folyóvízi szeizmikus szelvények, valamint a mikroszeizmikus megfigyelő hálózat 
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által gyűjtött és a történelmi földrengés adatok segítségével több aktív törésvonal vált azonosíthatóvá. 
A nagy magnitúdójú (M L >6) rengések hiánya egyrészt a teljes litoszféra alacsony reológiai 
szilárdságának, másrészt a rideg aljzat nagymértékű töredezettségének tudható be. 

A radioaktív hulladékok biztonságos elhelyezésére kijelölt területek tektonikai stabilitása alapvető 
fontosságú. Dolgozatunk végén a stabilitás főbb tényezőit és azok vizsgálatának fontosabb 
módszertani elemeit tekintjük át egyszerű kőzetmechanikai számítások alapján. 

Bevezetés - nemzetközi és hazai jogi szabályozás 

A nukleáris létesítmények, így a radioaktív hulladékok elhelyezésére szolgáló 
tárolók telephely kiválasztásának földtani szempontjait és követelményeit a 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) és a hazai jog is behatóan 
szabályozza. A legfontosabb irányelv szerint - ahogyan azt az 1996. évi CXVI. 
törvény (atomtörvény) pontosan megfogalmazza - „... a biztonságnak minden 
más szemponttal szemben elsőbbsége van". A nukleáris biztonságról a NAÜ 
keretében, Bécsben, 1994. szeptember 20-án létrejött nemzetközi egyezményt 
kihirdető 1997. évi I. törvény 14. cikke szerint az összes szükséges intézkedést 
meg kell tenni, hogy az „elemzések, megfigyelések... igazolják, hogy a nukleáris 
létesítmény fizikai állapota... mindenkor megfeleljen... az előírt nemzetközi 
követelményeknek". 

Mivel a radioaktív hulladéktárolók feladata a keletkezett hulladékok bizton
ságos elhelyezése, a telephely kiválasztásánál minden olyan földtani folyamatot 
és paramétert vizsgálni szükséges, melyek érdemi hatással lehetnek a radioaktív 
izotópokat visszatartó földtani gátak fizikai állapotára, esetleges sérülésére (ld. pl. 
IAEA 1995; KASTENBERG & GRATTON 1997). Ezen folyamatok közül kiemelkedő 
fontossággal bír a vizsgált terület földrengés-veszélyeztetettsége és tektonikai 
stabilitása. Ez tükröződik a nemzetközi szabályozásban és gyakorlatban is, ahol a 
NAÜ ajánlásai és előírásai az irányadók. A tektonikai folyamatok (törések, 
nyírásos zónák térbeli elhelyezkedése és esetleges aktivitása, a beágyazó 
kőzettest töredezettsége és kőzetmechanikai paraméterei) valamint a földrengés 
tevékenység (forrászónák helye és lefutása, a különböző magnitúdójú rengések 
gyakorisága, visszatérési ideje és fészekmechanizmusa) beható elemzése tehát 
feltétlenül szükséges (IAEA 1981a, 1981b). Hasonlóképpen, a hazai atomtörvény 
62/1997. IKIM végrehajtási rendelete részletes útmutatást nyújt a radioaktív 
hulladékok elhelyezésére szolgáló létesítmények telephelye földtani alkalmas
ságának vizsgálati szempontjairól. A szeizmotektonikai kutatások alapvető 
fontosságát igazolja pl. a rendelet 11. paragrafusa. Ez kimondja, hogy egyrészt 
„telephely nem jelölhető ki olyan törésszakaszon, ahol az utolsó százezer évben 
felszíni elmozdulás volt", másrészt pedig a „potenciális telephely kijelölését 
követően mérőhálózatot kell telepíteni és folyamatosan üzemeltetni legalább 
három éven át". A rendelet a kis- és közepes aktivitású hulladékok mélységi 
tárolói szempontjából „igen fontos, feltétlenül és behatóan vizsgálandó földtani 
adottságok" közé sorolja a vetőket, redőket, rá tolódásokat; a földrengések aktív 
és potenciális fészeköveit; a potenciálisan aktív töréseket és a természetes repe-
dezettséget. Ezen szerkezeti elemek közvetett módon befolyásolni képesek a 
telephely környezetének hidrodinamikai tulajdonságait is, hiszen pl. egy 
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földrengés következtében felnyíló törés vagy repedés mentén gyors 
folyadékáramlási övek (ún. „fast path" - 1 . N O R T H 1997) létrejötte lehetséges. 

Tekintettel a téma kiemelt fontosságára, tanulmányunkban kísérletet teszünk a 
hazánk környezetében észlelhető szeizmicitás, valamint a jelenkori tektonikai 
aktivitás és stabilitás áttekintésére. Reményeink szerint ezzel érdemben járulunk 
hozzá a radioaktív hulladékok hazai elhelyezésével kapcsolatos még nyitott 
problémák elemzéséhez és megoldásához. 

Szeizmotektonikai vizsgálatok alapjai 

A hazai adatok és szeizmotektonikai modellek ismertetése előtt célszerűnek 
látszik néhány alapvető fogalom tisztázása, definiálása. A megfelelő szakkifeje
zések pontatlan használata gyakran okozhat felesleges szakmai félreértéseket. 

Aktív vető (active fault): olyan törés, amely mentén a geológia közelmúltban 
elmozdulás történt és a jövőben ismételt elmozdulás valószínűsíthető. Rögtön 
egy fontos megjegyzés: a magyar szakirodalom vető alatt gyakran csak a 
normálvetőket érti. Véleményünk szerint ez szükségtelen megszorítás; az el- és 
feltolódások ugyancsak ebbe a kategóriába sorolandók. Az aktív vető megha
tározása két fontos kritériumot nyújt, melyek további diszkussziót igényelnek. A 
geológiai közelmúltra nem létezik pontos, nemzetközileg is elfogadott definíció. 
Egy vető aktívvá minősítése esetén meg kell adnunk azt az időtartományt is, 
amely időszak alatt a törés mentén elmozdulás történt. Ez lehet pl. az elmúlt 10 3 , 
1 0 4 (holocén), 1 0 5 , 1 0 6 év vagy akár a teljes negyedidőszak is. Ez a megfontolás 
igaz a vető esetleges jövőbeni reaktiválódására is: a szeizmotektonikai modellek 
egyik legfontosabb feladata a töréses deformáció, a földrengések visszatérési 
idejének meghatározása. Az aktív vetők tovább is osztályozhatók. A japán 
gyakorlat (HUZITA et al. 1992) pl. különbséget tesz a teljes vagy csak az alsó kvarter 
összletet érintő tektonikus vetők, valamint a vulkáni működéshez és a kiemelt 
topográfiájú területek gravitációs széteséséhez köthető atektonikus törések közt. 
A nukleáris létesítmények biztonsági kérdéseiben irányadó meghatározást a 
NAÜ 1979-ben adta meg (IAEA 1979). Eszerint az a vető aktív, amely a felszínen 
vagy annak közelében az ismétlődő működésre utaló bizonyítékokat szolgáltat 
kb. félmillió évre visszamenőleg oly módon, hogy további mozgásokra is lehet 
számítani. Egy másik fontos szempont szerint egy törést akkor is aktívnak kell 
tekintenünk, ha bizonyíthatóan szerkezeti kapcsolatban áll egy másik, aktív 
vetődéssel úgy, hogy a felületen vagy annak közelében egyik működése a másik 
működését előidézheti. 

A törések általában szakaszosan, bizonyos időközönként működnek. Ha a vető 
síkja mentén felhalmozódó nyírásos feszültség meghaladja a törési sík nyírási 
szilárdságát, akkor a törés működésbe lép, azaz a sík két oldalán lévő kőzet
blokkok egymáshoz képest elmozdulnak. A deformáció stílusát és lefolyását tehát 
két tényező, a feszültségtér jellemzői és a kőzettest, valamint a törési sík 
kőzetmechanikai, ún. reológiai tulajdonságai határozzák meg. A feszültség 
felhalmozódásának ideje és mértéke döntő fontosságú. Ott, ahol viszonylag 
gyorsan nagy feszültségek tudnak felhalmozódni, a tisztán töréses alakváltozás 
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az uralkodó. Ezt a folyamatot legtöbbször földrengések kipattanása kíséri 
(szeizmoaktív vető - seismoactive fault). Ha a törés és környezete alacsony szilárd
ságú (pl. nagy mélység, magas hőáram, vizes oldatok jelenléte), a deformáció 
részben vagy jellemzően képlékennyé válik (aseismic slip). Ugyanazon vető 
mentén is előfordulhat, hogy bizonyos szakaszokon pusztító rengések pattannak 
ki és a mikroszeizmikus aktivitás elhanyagolható (ld. Szent András-törésvonal 
dél-kaliforniai szakasza - HUTTON et al. 1 9 9 1 ) ; míg másutt csak egészen enyhe 
rengések észlelhetők (1. Szent András-törésvonal közép-kaliforniai szakasza -
H I L L et al. 1 9 9 1 ) , sőt bizonyos szegmensek teljesen csendesek (seismic gap). Ezek 
a törések is aktívak, bár nem szeizmoaktívak; az uralkodó deformáció mechaniz
mus a képlékeny nyírás ill. kúszás (creep). 

Szeizmoaktív törések a legritkábban fordulnak elő önmagukban, általában 
vetőzónákban csoportosulnak (szeizmikus zóna). Az egyes vetők és a vető
rendszer háromdimenziós képe a rengések hipocentrumainak minél pontosabb 
meghatározásával adható meg. Ez a feladat jóval egyszerűbb olyan szeizmikusán 
rendkívül aktív területek esetén, mint pl. a Déli-Alpokban található Friuli 
szeizmikus zóna ( 2 . ábra). A szelvényen jól látható, hogy a szeizmoaktív vetők egy 
viszonylag keskeny zónában, a visszatorlódásos (back-thrust) szerkezetű Déli-
Alpok déli frontján csoportosulnak (SLEJKO et al. 1 9 8 9 ; D E L B E N et al. 1 9 9 1 ) . Az alpi 
orogén egységek ezen a területen tolódnak az északi irányba mozgó Adriai
mikorlemez északi peremére. Számos vető a felszínen is észlelhető elvetést hoz 
létre: ezek az ún. kapabilis törések (capable faults). A legdélibb és egyben 
legaktívabb feltolódás azonban nem fut ki a felszínre, bár a felszínen egy jól 
azonosítható boltozatot hoz létre. Ezek a felszín alatt elvégződő törések az ún. 
vakvetők (blind fault). Az ábrán az is jól érzékelhető, hogy pusztán az epi
centrumok (a rengések felszíni vetülete) elemzésével a vetők valós elhelyez
kedése, geometriája ezen a területen nem határozható meg. A frontális lapos 
feltolódás ugyanis olyan alacsony szögben dől, hogy a szerkezethez köthető 
rengések epicentrumai egy mintegy 2 0 km széles sávban jelentkeznek. Vak
vetőkkel természetesen eltolódásos zónákban vagy akár normálvetős területeken 
is találkozhatunk. 

A fentiek arra figyelmeztetnek, hogy még a Friuli zónához hasonlóan jól ismert 
és igen intenzíven deformálódó területeken sem egyszerű precíz szeizmotektonikai 
modelleket kidolgozni. Az ilyen modellekhez - ahogy a név is utal rá - nélkülöz
hetetlen a földrengés tevékenység és az aktív tektonikai folyamatok minél 
pontosabb ismerete és - ami legalább ilyen fontos - azok kapcsolatának meg
értése. Tisztázni kell a földrengések magnitúdó szerinti gyakoriságát, visszatérési 
idejét, forrásparamétereit és fészekmechanizmusát. Szükséges a szeizmoaktív 
törések azonosítása, az aktív töréses övek geometriájának pontos meghatározása, 
a kőzettestek feszültség állapotának és kőzetmechanikai paramétereinek, 
töredezettségének vizsgálata. Csak ezen információk minél teljesebb begyűjtése 
után lehetséges a nukleáris létesítmények, így a radioaktív hulladéktárolók 
telephelyének kijelölését döntően befolyásoló földrengés-veszélyeztetettség és 
tektonikai stabilitás megítélése. A következőkben bemutatjuk, hogy milyen hazai 
adatokra támaszkodhatunk a Pannon-medence központi része szeizmo
tektonikai modelljének kidolgozásához. 
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1 . ábra. A Friuli szeizmikus zónában a dél-alpi orogén egységek déli irányban az észak felé mozgó Adriai-mikrolemezre tolódnak (DEL B E N et al. 1 9 9 1 nyomán). 
Az aktív törések legtöbbje a felszínig hatol, a legintenzívebb szeizmicitást mutató frontális feltolódás viszont még a felszín alatt elvégződik (vakvető). Aktív 
törések: FS: Fella-Sava vonal, G: Gorizia vonal, ID: Idrija vonal, P: Pordenone vonal, FAL: Periadriai vonal, Rí: Rijeka vonal 

Fig. 1 In the Friuli seismic zone the South Alpine orogenic wedges are backthrusting on the northward drifting Adriatic microplate (after DEL BEN et al. 1991). The majority 
of active faults reach up to the surface, whereas the seismically most active frontal thrust is forming a blind fault. Active faults: FS: Fella-Sava fault, G: Gorizia fault, ID: Idrija 
fault, P: Pordenone fault, PAL: Periadriai lineament, RI: Rijeka fault 
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A Pannon-medence jelenkori geodinamikája 

Legújabb ismereteink szerint a húzásos eredetű Pannon-medence és a 
környező orogén hegyláncok jelenleg döntően kompressziós erőhatások alatt 
állnak (HORVÁTH & CLOETINGH 1 9 9 6 ; B A D a et al. 1 9 9 9 ; GERNER et al. 1 9 9 9 ) . A 

medencerendszerre ez idő szerint három irányból is aktív nyomófeszültség, 
kompresszió hat ( 2 . ábra). Ezek közül a régiótól délre elhelyezkedő Adriai-
mikrolemez forgásából fakadó, a Dinári-hegység peremére ható aktív nyomás 
tűnik a legfontosabbnak (BADA et al. 1 9 9 8 ) . Ezen a vidéken intenzív deformáció 
tapasztalható, az aktív törésvonalak - többnyire fel- és eltolódások - pontosan 
kijelölhetők (SLEJKO et al. 1 9 8 9 , D E L B E N et al. 1 9 9 1 ; GERNER et al. 1 9 9 9 ) . A geo-
dinamikai képet tovább árnyalja a tény, hogy egyúttal a Nyugati- és a Keleti-
Kárpátok bizonyos részei is - igaz, kevésbé intenzíven - deformálódnak. A Cseh-
masszívum irányából a nyugat-európai feszültség-provincia hatása érződik 
( M Ü L L E R et al. 1 9 9 2 ) , emiatt a szlovák és morva Kárpátok nyugati oldalán E N y -
DK-i kompresszió figyelhető meg. Az egykoron aktív kárpáti szubdukciós 
folyamatok végleges lezáródása miatt a Vrancea-zóna felől nagyjából ENy-DK-i 
irányú nyomás hat, ami lényegesen befolyásolja a Keleti-Kárpátok és az Erdélyi
medence feszültségállapotát és deformációs képét. Lényeges a medence
rendszert körülölelő hegyláncok gravitációs (helyzeti) energiatöbbletének hatása 
is: az ebből fakadó kompressziós erőhatások főképp a Pannon-medence nyugati 
részén fejtenek ki jól észlelhető hatást (BADA et al. 2 0 0 0 ) . 

A húzófeszültségek teljes megszűntével tehát a rendkívül kivékonyodott 
kérgű medence tovább már nem képes tágulni, így fokozatosan összenyomódik, 
invertálódik. Valószínűleg ennek tudható be a térségben a földkéreg nagy 
hullámhosszú gyűrődése is: miközben a Nagy- és a Kisalföld tovább süllyed, a 
medence peremi és központi területei (pl. a Dunántúli-középhegység) ki
emelkednek (HORVÁTH & CLOETINGH 1 9 9 6 ) . Ezzel párhuzamosan a Déli-Alpok és 
a Dinaridák vonulata északias irányban, a Pannon-medence belseje felé mozog. 
Emiatt a Pannon-medence aljzatát alkotó ALCAPA egység északkeleti irányban 
nagyjából az Északkeleti-Kárpátok ívére merőlegesen sodródik néhány mm/év 
sebességgel (GRENERCZY et al. 1 9 9 9 ) . Ez a deformációs sebesség jóval nagyobb a 
korábban feltételezettnél. A deformációs és feszültségtérre vonatkozó numerikus 
modellszámításaink (BADA et al. 1 9 9 8 , 2 0 0 0 ) bizonyos, a probléma jellegéből 
fakadóan korlátozott érvényű jóslások megtételét is lehetővé teszik. Eszerint a 
Pannon-medence további térrövidülést fog elszenvedni, így - legalábbis a 
geológiai időskálán vett - közeljövőben a környék szeizmicitása, földrengés 
tevékenysége is egyre intenzívebbé válhat. 

Magyarország nagytektonikai környezetének szeizmotektonika jellemzése 

Szeizmicitás a Pannon-medencében 

Hazánk nagytektonikai környezetében, a Pannon-medencében és a környező 
hegységekben napjainkban is aktív tektonikai folyamatok zajlanak, emiatt 
bizonyos tektonikai egységek egymáshoz képest törésvonalak mentén elcsúsz-
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2. ábra. A Pannon-medencére a húzóerők megszűntével napjainkban három irányból is aktív 
kompresszió hat, melyek közül az Adriai-mikrolemez forgásából eredő nyomás a legfontosabb (BADA 
et al. 1998). A Dinaridák és az Alpok erőteljesen, a Nyugati-Kárpátok és a Vrancea-zóna kisebb 
mértékben deformálódik. Néhány fontosabb, aktívnak tartott törésvonalat és azok kinematikai 
értelmezését is feltüntettük. 1. molassz öv, 2. flis öv, 3. harmadidőszaknál idősebb képződmények, 
4. neogén vulkánitok, 5. Eurázsiái előtér, 6. eltolódás, 7. normálvető, 8. antiklinális és feltolódás. MMZ. 
Mur-Mürz-Zilina szeizmikus zóna, PAL. Periadriai vonal, Z. Zágráb vonal 

Fig. 2 At present time the Pannonian basin of extensional origin is affected by active compression from three 
different directions. Among these, the most essential appears to be the "Adria-push" associated with the 
counterclockwise rotation and northward drift of the Adriatic microplate (BADA et al. 1998). The most intensely 
deforming areas are the Dinaric and Alpine chains, whereas the Western Carpathians and the Vrancea zone in 
the Eastern Carpathians deform less severaly. Several important active faults are also indicated. 1 Molasse belt; 
2 Flysch belt; 3 internal pre-Tertiary unit; 4 Neogene volcanite; 5 Eurasian foreland; 6 strike-slip fault; 7 normal 
fault; 8 anticline and thrust fault. MMZ: Mur-Mürz-Zilina fault system; PAL: Periadriatic lineament; Z: 
Zagreb fault 
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hatnak. Ezeket a mozgásokat gyakran kíséri földrengések kipattanása: a térség 
szeizmicitásának elemzésével az aktív törésvonalak bizonyos feltételek mellett 
kijelölhetők, a szerkezeti egységek laterális elmozdulása meghatározható. Az 
aktív tektonikai folyamatok jellegét legjobban tehát az adott terület szeizmicitás 
képe mutatja. A vizsgált területen a komolyabb rengések túlnyomó többsége a 
3 - 5 közötti magnitúdó tartományba sorolható (3. ábra). Ennél erősebb szeizmikus 
események csak viszonylag ritkán és térben lokalizáltan fordulnak elő (Déli-
Alpok, Délkeleti-Kárpátok). Ezek alapján a Pannon-medence térségét a szeiz
mikusán közepesen aktív területek közé kell sorolnunk. A tektonikai aktivitás 
átmenetet képez a lemezperemi (pl. Japán, Andok) és a lemezen belüli területek 
(pl. Ukrán pajzs, Orosz tábla) között. 

m a g n i t ú d ó t a r t o m á n y 

3. ábra. Műszerekkel észlelt földrengések magnitúdójának gyakorisága a Pannon-medence térségében 
(3d<M). A rengések túlnyomó többsége a 3d<Md<5 magnitúdó tartományt képviseli, így - átlagban -
a terület tektonikusán közepesen aktívnak tekinthető 

Fig. 3 The Pannonian region is characterised by medium level seismicity with the occurrence of earthquakes 
generally in the magnitude range of3 to 5.5. The diagram shows the statistical analysis of instrumental events 
(3d<M) 

A Pannon-medence és környéke szeizmicitását (4. ábra) és a felszabaduló 
szeizmikus energiát (5. ábra) ábrázoló térképeken jól látható, hogy a leginten
zívebben az Adriai-tenger peremi vidékei deformálódnak. A Déli-Alpok területén 
az északi irányú térrövidülés az uralkodó (1.1. ábra). A Dinári-hegységben, külö
nösen annak északnyugati vidékén, jobbos eltolódásokat észleltek transz-
pressziós jelleggel, az aktív kompresszió itt is szembetűnő (SLEJKO et al. 1989; D E L 
B E N et al. 1991; POLINSKI & EISBACHER 1992; VRABEC 1994). Ezek alapján egyetértés 
mutatkozik abban, hogy a megfigyelt deformációs képért legelsősorban az 
Adriai-mikrolemeznek az óramutató járásával ellentétes forgása és az Európához 
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képest északias mozgása tehető felelőssé. Ez az észak felé sodródó, viszonylag 
merev, kontinentális kérgű blokk folyamatos nyomást fejt ki mind az Alpok, 
mind pedig a Dinaridák láncolatára. Független adatokra támaszkodva ANDERSON 
& JACKSON ( 1 9 8 7 ) és W A R D ( 1 9 9 4 ) egyaránt meghatározta az Adriai-mikrolemez 
Európához képesti forgásának rotációs pólusát. A két vizsgálat meglepően 
hasonló, épp ezért nagyon meggyőző eredményt hozott. Eszerint Adria Euler-
pólusa nagyjából a Nyugati-Alpok alatt, kb. az északi szélesség 45° -án és a keleti 
hosszúság 6 - 1 0 ° - a között található. 

A Déli-Alpokhoz és a Délkeleti-Kárpátok viszonyítva a Pannon-medence belső 
(hazai) területein gyengébb a tektonikai aktivitás. A szeizmicitáskép ( 4 . ábra) és a 
számítások (5. ábra) viszont egyértelműen mutatják, hogy a Pannon-medencében 
a Kárpátok orogén ívéhez, és különösen az aszeizmikusnak tekinthető Kelet-
Európai táblához viszonyítva nagyságrendekkel nagyobb energiák szabadulnak 
fel a földrengések során. Ennek alapján a Pannon-medencét feltétlenül a tektoni
kusán aktív területek közé kell sorolnunk. A mérsékeltebb aktivitás miatt persze 
sokkal nehezebb precíz szeizmotektonikai modelleket kidolgozni - így pl. aktív 
vetőket kijelölni - , mint a medence déli peremvidékein. A nehézségek ellenére 
lehetséges néhány szeizmoaktív zóna behatárolása. HORVÁTH ( 1 9 8 4 ) szerint ezek 
a nyírási övek korábbi, főképp neogén szerkezeti elemeknek feleltethetők meg: 
ezek reaktiválódásához köthető a magyarországi földrengések zöme. Vannak 
kivételek is, ahol rendkívül fiatal törésvonalakhoz kapcsolódó szeizmoaktív 
zónák körvonalazhatók. Jó példa erre a Komárom és Berhida közötti szerkezeti 
zónában tapasztalható földrengés tevékenység. Az első és alapjaiban mindmáig 
jónak tartott regionális szeizmotektonikus modellt GUTDEUTSCH & ARIC ( 1 9 8 8 ) 
dolgozta ki, melyet tovább finomított GERNER et al. ( 1 9 9 9 ) legújabb dolgozata. 
Szerintük a Pannon-medence térségében található néhány merev blokk egymás
hoz képest szeizmoaktív vetők mentén csúszik el. Ezen törések többsége már a 
Pannon-medence korábbi története során is aktív volt. Jó példa erre a Keleti-
Alpokból induló, a Bécsi-medencét déli oldalról határoló és nagyjából Zsolnánál 
elvégződő Mur-Mürz-Zil ina szeizmikus zóna. Az ALCAPA egységet délen a 
szintén aktívnak mutatkozó Periadriai és Zágráb vonal határolja. Utóbbi 
folytatása valószínűleg a Kapós vonalban keresendő. Ez a törés tovább 
nyomozható Paks környékétől egészen Kecskemétig (POGÁCSÁS et al. 1 9 8 9 ; 
DETZKYNÉ LŐRINCZ 1 9 9 6 ; T Ó T H & HORVÁTH 1 9 9 9 ) . A szerzők fontos megállapítása 
tehát, hogy az igen aktív dinári fronttól távol is észlelhető ezen kéregblokkok 
mozgása illetve kismértékű deformációja. 

A magyarországi szeizmológiai hálózat detektálási és helymeghatározási 
képessége az ország nagy részén a legutóbbi időkig nem ment az érezhető 
földrengések szintje alá. Ezért a Pannon-medence térségének szeizmicitásáról 
alkotott képünk addig csaknem kizárólag a történelmi rengések epicentrum 
eloszlásán alapszik. A régi rengésekről csak makroszeizmikus adatok állnak 
rendelkezésre. A makroszeizmikus anyag minősége térben és időben nagyon 
heterogén. Mivel mindig településekhez kötött adatokról van szó - melyben 
tükröződik az adott kor településszerkezete és település sűrűsége - , a 
makroszeizmikus epicentrumok meghatározása igen bizonytalan. Ez az 
értelmezésben könnyen oda vezethet, hogy az ismert szeizmicitást nem 
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5. ábra. A földrengések során felszabaduló kumulatív energia a Pannon-medence térségében. Az 
árnyékolás mértéke arányos az adott terület aktív deformációjának mértékével. A medence a 
Dinaridáknál kevésbé, a Kárpátokhoz és az európai előtérhez viszonyítva viszont sokkal 
intenzívebben deformálódik (GERNER et al. 1 9 9 9 nyomán). Alp: Alpok, CsM: Cseh-masszívum, Din: 
Dinaridák, EM: Erdélyi-medence, KAR: Kárpátok, MP: Mőziai-platform, PM: Pannon-medence 

Fig. 5 Seismic energy release in the Pannonian region (after GERNER et al. 1999). The degree of shading is 
proportional to the intensity of present-day deformation. In accordance with the seismicity distribution, it 
appears that the most actively deforming areas are the Dinaric - Southern Alpine belt and the Vrancea zone in 
the Carpathians. Note that deformation is more intense in the Pannonian basin than in the surrounding 
Carpathian belt. Alp: Alps, CsM: Bohemian Massif, Din: Dinarides, EM: Transylvanian basin, KAR: 
Carpathians, MP: Moesian platform, PM: Pannonian basin 

<—4. ábra. Földrengések epicentrumai a Pannon-medence térségében. A körök nagysága a rengések 
magnitúdójával arányos. A vastag vonalak néhány jelenleg is aktívnak tartott törésvonalat 
ábrázolnak. A terület legintenzívebben deformálódó zónája a Déli-Alpok és a Dinári-hegység, 
valamint a Délkeleti-Kárpátok térsége. A Pannon-medence - legalábbis a Kárpátok és a Kelet-Európai 
táblához képest - tektonikusán közepesen aktívnak tekinthető. Alp: Alpok, CsM: Cseh-masszívum, 
Din: Dinaridák, DK: Déli-Kárpátok, EM: Erdélyi-medence, KET: Kelet-Európai tábla, KK: Keleti-
Kárpátok, MP: Mőziai-platform, NyK: Nyugati-Kárpátok, PM: Pannon-medence 

Fig. 4 Seismicity pattern of the Pannonian region including historical earthquakes. Size of circles is proportional 
to the calculated magnitudes. Heavy lines indicate active faults, dotted lines mark political boundaries. Intense 
deformation is observed in the Southern Alps, the Dinarides and in the southern part of the Eastern Carpathians. 
From the viewpoint of contemporary deformation, the Pannonian basin is considered as a semi-active area. 
Tectonic units: Alp: Alps, CsM: Bohemian Massif, Din: Dinarides, DK: Southern Carpathians, EM: 
Transylvanian basin, KET: East European platform, KK: Eastern Carpathians, MP: Moesian platform, NyK: 
Western Carpathians, PM: Pannonian basin 
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6. ábra. A Pannon-medence térségében 50 éves időszakok alatt észlelt földrengések száma a XVIII. 
század elejétől napjainkig. Háromszáz év alatt két nagyságrendnyit nőtt az egységnyi idő alatt 
megfigyelt rengések mennyisége 

Fig. 6 Number of earthquakes observed in 50 year time intervals since the beginning of the 18th century. Note 
that since then the number of observed events increased by two orders of magnitude 

lehetséges ismert tektonikai vonalakkal kapcsolatba hozni. Másfelől pedig minél 
távolabbi múltba tekintünk vissza, annál hiányosabb a történelmi rengések 
adatbázisa (6. ábra). Az ábrán - amely 1700-tól napjainkig 50 éves időszakonként 
összegzi a Pannon-medencében észlelt földrengések számát - jól látszik, hogy az 
utóbbi 300 évben két nagyságrendnyit nőtt az észlelt rengések mennyisége. Ez 
természetesen nem azt jelenti, hogy a tektonikai aktivitás ilyen mértékben nőtt: 
a hálózat észlelési képessége javult ugrásszerűen. A 6. ábra arra is figyelmeztet, 
hogy a néhány száz évnél nagyobb visszatérési idejű, azaz a ritka és igazán nagy 
intenzitású rengésekről nincsenek megbízható, közvetlen információink. Ezt 
fontos észben tartani, ui. több helyről (pl. Kalifornia, Kína, Rajna-árok) ismertek 
olyan szeizmoaktív törések, amelyek mentén a földrengések visszatérési ideje 
néhány ezer vagy tízezer év is lehet. 

A szeizmotektonikai modellek pontosítása szempontjából az utóbbi évtized 
legnagyobb áttörését a Paksi Atomerőmű környezetében telepített mikro-
szeizmikus megfigyelő hálózat kiépítése jelentette (TÓTH et al. 1998). A hálózat 

n=697 
700 л ; : ' : ; 
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elsősorban a magyarországi és a határmenti területek földrengéseit hivatott 
megfigyelni. Három év (1995-1998) adatai állnak rendelkezésünkre (összesen 
több, mint 130 rengés), amelyekből megállapítható, hogy a hálózat alkalmasnak 
bizonyult a M L > 2 földrengések azonosítására és hipocentrumának meghatá
rozására. A rengések nagy része eddig is ismert zónákhoz, aktív törési övekhez, 
azaz tektonikai zónákhoz köthető (pl. Mur-Mürz-Zi l ina vonal, Berhida-
Komárom szeizmikus zóna, Kapós vonal, Dunaharaszti és Kecskemét környéke). 
A szeizmogén kéreg vastagsága max. 20 km, a rengések több mint fele a 10-15 
km-es mélységtartományhoz kötődik. 

Egy szeizmoaktívnak tartott törés aktivitásának megítélésében döntően fontos 
a területre vonatkozó magnitúdó - gyakoriság kapcsolat tisztázása. A szeizmo
lógiában jól ismert összefüggés szerint egy adott térségben a rengések száma a 
magnitúdó csökkenésével exponenciálisan növekszik az alábbi összefüggés 
szerint: 

log N(m) = a - bm (1) 

ahol N(m) az olyan földrengések száma, melyek magnitúdója nem kisebb, 
mint m. A történeti szeizmicitás ismerete és a mikroszeizmikus monitorozás 
eredményének kombinációja lehetővé tette egy megbízható földrengés 
gyakorisági összefüggés meghatározását egészen széles, 1,5<M<5,5 magnitúdó 
tartományban. A 7. ábrán jól látható, hogy a történelmi rengések csak M>4 ren
géseknél követik a logaritmikus gyakoriság eloszlást, míg a paksi mikro
szeizmikus megfigyelő hálózat adatai már M>1,5 rengéseknél illeszkednek a 
görbére. Ebből egyrészt az következik, hogy az észlelt történelmi rengések 
valószínűleg alulreprezentáltak, azaz számos rengést nem érzékeltek. Másrészt 
pedig az is kiderül, hogy igazán korrekt visszatérési időket csak a mikro
szeizmikus megfigyelő hálózat segítségével lehetséges kiszámolni. 

Aktív törésrendszerek kimutatása 

Tekintettel arra, hogy még a mikroszeizmikus monitorozás során észlelt 
földrengések hipocentrumainak meghatározása is átlagban 2 - 5 km-es hibával 
terhelt, a szeizmoaktívnak vélt törésvonalak pontos helyének és geometriájának 
meghatározására kiegészítő földtani vizsgálatokat kell elvégezni. Ennek egyik 
leghasznosabb módja a felszín alatti rétegek szerkezetét leképző szeizmikus 
szelvényezés. Amennyiben a mérést folyóvízen vagy tavon végzik, a felbontás 
akár egy nagyságrenddel is jobb lehet, ezenkívül a legfelsőbb rétegek települése 
és tektonikai elemei is jól tanulmányozhatóvá válnak. A módszer hasznát, 
használhatóságát és korlátjait az ELTE Geofizikai Tanszéke által mért dunai és 
tiszai szelvény bemutatásával szemléltetjük, melyeken sikerült leképezni egy a 
Duna-Tisza közét keresztül szelő aktív vetőzónát (TÓTH & HORVÁTH 1997,1999) . 

A szerkezetföldtani gyakorlatban egy vető működésének korát a törés által 
még érintett és a már nem érintett rétegek korának meghatározásával és össze
vetésével szokás becsülni. A módszer sajnos több hibával is terhelt. Ha pl. az 
1. ábrán látható, nyilvánvalóan aktív, de csak a mezozoos rétegeket érintő vak-
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7. ábra. A magyarországi és a határmenti területek történelmi (1-4) és a paksi mikroszeizmikus 
megfigyelő hálózat által 1995 és 1998 között regisztrált és azonosított (5) lokális földrengések 
magnitúdó - gyakoriság eloszlása (logaritmikus skála) (TÓTH et al. 1998 nyomán) 

Fig. 7 Diagram showing the local magnitude - frequency (logarithmic scale) distribution of historical 
earthquakes (no. 1-4) in and around Hungary and events observed by the microseismic monitoring network 
(no. 5) located around the Paks Nuclear Power Plant site (after Tóm et al. 1998) 

vetővel van dolgunk, akkor szakmai baklövés volna azt állítani, hogy a szerkezet 
a harmadidőszaktól kezdődően inaktívvá vált. Problémák adódhatnak akkor is, 
ha a rétegsor hiányos: ekkor a vető korát csak tág határok között adhatjuk meg. 
Gyakran fordul elő, hogy egy aktívan süllyedő medence legfelső, fiatal és még 
konszolidálatlan üledékei csak plasztikusan tudnak deformálódni, így az egyéb
ként aktív törések még a felszín alatt elvégződnek, eltűnnek. 

A szeizmikus szelvények értelmezésénél feltétlenül szükséges a fenti elvi 
megfontolásokat figyelembe venni. A paksi atomerőműtől kb. 7 -9 km-re, a Paks 
feletti Duna szakaszon mért Duna-207 jelű szelvényen (8. ábra) jól látszik, hogy a 
pannon (s.l.) rétegösszlet erősen deformált, számos törés jól azonosítható. A 
pannon rétegekre diszkordánsan települő dunai alluviális üledékek viszont nem 
tektonizáltak. A pannon (s.l.) sorozat legfiatalabb rétegeit a pliocén korú Toronyi 
Formáció képviseli (JÁMBOR 1989), míg a dunai hordalékos összlet maximális kora 
mintegy 50 000 év (HERTELENDI et al. 1989). Mivel a törések egészen a diszkor-
dancia felületig felhatolnak, megállapíthatjuk, hogy a paksi törésrendszer 
posztdatálja a pliocén Toronyi Formációt és láthatólag nem volt aktív a legutolsó 
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50 ezer év során. Minthogy a pliocén és legfelső pleisztocén rétegek között több 
millió évet átfogó üledékhiány van, a vetők negyedidőszaki működését csak 
valószínűsíteni lehet, bizonyítani azonban nem. 

A negyedidőszaki tektonikai aktivitás bizonyítására egy olyan terület 
vizsgálata nyújt lehetőséget, ahol a pannon és a kvarter rétegek közti üledék
hézag jelentősen kisebb, ideális esetben nem is létezik: a Nagyalföld területén. A 
terület ma is a Pannon-medence süllyedő része, központi szektorában a 
pannon/kvarter rétegsorban nincs jelentős időrétegtani hiány. Ezt a dévaványai 
és vésztői magnetosztratigráfiai szelvények bizonyítják, amelyek az átfúrt 
mintegy 1200 m vastag legfelső üledékes rétegsorában az összes pleisztocén és 
pliocén korú mágneses térfordulást kimutatták (RÓNAI 1981). A Tiszán 1996-ban 
végzett nagyfelbontású szeizmikus szelvényezés során egy folytonos szelvényt 
regisztráltunk Szeged és Kisköre között, melynek egy mélységmigrált részlete 
látható a 9. ábrán. A Tisza-40/96 szelvény 1100 m hosszan, a Tisza martfűi 
kanyarjától közvetlenül északra mérődött. A szeizmikus szelvény közvetlenül a 
mederfenéktől 500 méteres mélységig képezi le az üledéksort. A szelvény
részleten élesen kirajzolódik egy vetőzóna felső része, mely oldalelmozdulásra 
utaló negatív virágszerkezetet mutat. A szelvény felbontása a legfelső rétegekben 
2 méter alatti, ami azt jelenti, hogy két méternél nagyobb függőleges elmozdulás 
még biztosan észlelhető. A szétseprűződő vetők közül a 2185-ös CDP környékére 
eső vetőág egészen 45 méteres mélységig követhető. Ez azt jelzi, hogy ennek a 
vetőzónának még ebben a kis mélységben is egyértelműen 1-2 méteres vertikális 
elmozdulás-komponense van. Fontos megfigyelés, hogy az egyes vetőágak 
mentén észlelhető vertikális elvetés mértéke a mélységgel növekszik. Ez arra utal, 
hogy az oldalirányú mozgás nem egy lépésben, hanem a negyedidőszak során 
ismétlődő jelleggel történt (szinszediment vető). 

A leképzett negyedidőszaki összlet tehát 45 méteres mélységben már biztosan 
töréses deformációt szenvedett el. A szelvényrészlet mentén a kvarter bázisa 350 
méter körüli mélységben található (DETZKYNÉ LŐRINCZ 1996). Feltételezve, hogy ez 
a 2,4 millió éves kvarter/pliocén határnak felel meg és az üledékképződés a kvarter 
során folyamatos és egyenletes volt, a 45 méteres mélység kevesebb, mint 310 ezer 
éves kornak felel meg. Tehát a vetőzóna 310 ezer évvel ezelőtt (késő-pleisztocén) 
még biztosan működött. Ha figyelembe vesszük, hogy a kvarter összlet felszín
közeli részét olyan alig konszolidált üledékek alkotják, melyekben töréses defor
máció nehezen vagy egyáltalán nem alakulhat ki, jogosan tételezhetjük fel, hogy 
a sorozat plasztikusan még 310 ezer év után is deformálódhatott. Ezek alapján a 
Tisza alatt kimutatott vetőzóna ágai vakvetőknek minősíthetők (1. még 1. ábra). 

POGÁCSÁS et al. (1989), DETZKYNÉ LŐRINCZ (1996), valamint T Ó T H & HORVÁTH 
(1997) szeizmikus adatait felhasználva megállapíthatjuk, hogy a három kutatás 
egymástól függetlenül, más és más adatrendszerek vizsgálatával elemezte annak 
a tektonikus zónának három szegmensét amelyen Paks elhelyezkedik. Ez a 
nagyjából EK-DNy-i csapású tektonikus zóna a Duna-Tisza közén több tíz km-en 
keresztül követhető a Dunától egészen a Tiszáig. Figyelembe véve a NAÜ 1979-
ben kiadott biztonsági normáit (IAEA 1979), megállapíthatjuk, hogy mivel a 
Tisza-40/96 szeizmikus szelvényen leképzett töréses öv aktívnak tekinthető, az 
ezzel szerkezeti kapcsolatban álló paksi vetőzónát szintén aktívnak kell ítélnünk. 
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8. ábra. A Duna-207/94 szeizmikus szelvény és annak értelmezett változata. A teljes pannon (s.l.) összletet elvető törésrendszer a felső-pleisztocén folyami 
hordalékokat nem érinti (TÓTH & HORVÁTH 1999) 

Fig. 8 Duna-207/94 high resolution multichannel seismic profile measured at the Paks bend on river Danube and its interpretation. The fault system displacing the whole о 
Pannonian (s.l.) strata is covered by the unconformably overlying Pleistocene alluvial sequence (Tóm & HORVÁTH 1999) 
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Tektonikai stabilitás vizsgálata 

Aktív tektonikai folyamatok elemzésénél egy adott terület tektonikai 
stabilitását feltétlenül vizsgálnunk kell. Ennek keretében két fő kérdésre keressük 
a választ: számolhatunk-e bizonyos törések létrejöttével vagy reaktivációjával, 
azaz ismételt működésével, és ha igen, mi ezen l ineamentumok térbeli 
elhelyezkedése, iránya? A földkéregben ható kőzetfeszültség irányok és 
magnitúdók ismeretében, valamint egyszerű kőzetmechanikai összefüggések 
felhasználásával a kőzettestek tektonikai stabilitása becsülhető. Ebben a 
fejezetben előbb áttekintjük a hazánk területéről származó kőzetfeszültség 
adatokat. Kőzetmechanikai számítások segítségével jó közelítéssel kijelölhetők 
azok a szerkezeti irányok, amelyek mentén a legnagyobb valószínűséggel 
számolhatunk tektonikai aktivitással. Kimutatjuk, hogy az előző fejezetben 
aktívnak minősített vetőzóna ilyen iránnyal rendelkezik, így ezt a szerkezeti 
pasztát tektonikusán instabilnak minősítjük. 

Jelenkori kőzetfeszültség Magyarország területén 

Az utóbbi évtizedben a Pannon-medencében és a környező hegységekben 
(Alpok, Kárpátok és Dinaridák) intenzív vizsgálatok folytak a földkéreg jelenkori 
kőzetfeszültségének meghatározására (MÜLLER 1992; GERNER et al. 1999). Ennek 
oka rendkívül egyszerű, mivel a szerkezetföldtani vizsgálatok fő célja a 
kőzetdeformáció okainak elemzése: a kőzetekre ható feszültségtér a felelős az 
azokban létrejövő alakváltozásért, így pl. a törések, gyűrődések kialakulásáért. 
Tekintettel arra, hogy egy térben változó, nyomásjellegü, anizotrop mennyiségről 
van szó, a kőzetfeszültségeket egy háromtengelyű ellipszoiddal jellemezhetjük. 
Ennek tengelyeit nevezzük főfeszültségeknek (ebben az irányban nyíró-
feszültségek nem ébrednek), amelyeket crl, a 2 és a 3 szimbólumokkal jelölünk, 
ahol а1>а2>стЗ. Tekintettel arra, hogy a Föld felszínén a nyírási feszültségek 
gyakorlatilag zérusnak tekinthetők, a három főfeszültség közül kettő mindig a 
vízszintes síkban található, a harmadik pedig függőleges. Ennek függvényében 
beszélhetünk tágulásos ( a l a függőleges), eltolódásos (a2 a függőleges) és 
kompressziós (аЗ a függőleges) feszültségtérről (ANDERSON 1951). 

A vizsgálatok túlnyomó többsége - így a fúrólyukak faldeformációjának és a 
földrengések fészekmechanizmusának meghatározása, a fiatal törések geo
metriájának elemzése, mikrotektonikai mérések - a vízszintes síkban ható maxi
mális főfeszültség irányát (a továbbiakban: S H m a x ) képes meghatározni, amely a 
fentiek értelmében az egyik főfeszültség irányával egyezik meg. A földrengések 
fészekmechanizmusának elemzése alapján kiderült, hogy napjainkban a 
Pannon-medence tektonikai értelemben invertálódik és gyakorlatilag teljes 

<—9. ábra. A Tisza-40/96 szeizmikus szelvény és annak értelmezett változata. A pliocénre folyamatosan 
települő kvarter üledékeket egészen a felszín alatt 45 méterig egy negatív virágszerkezet 
(transztenzió) törései deformálják (Tóra & HORVÁTH 1999) 

Fig. 9 Tisza-40/96 high resolution multichannel seismic profile measured near the Martfű bend on river Tisza 
imaging a fault zone that clearly crosscut nearly the whole Quaternary strata (Tóm & HORVÁTH 1999) 
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területe el- vagy feltolódásos (kompressziós) deformációt szenved. így tehát a 
meghatározott S H m a x irányok azonosnak tekinthetők a legnagyobb főfeszültség 
( a l ) irányával. A Pannon-medence déli régióiban és a délről illetve nyugatról 
szomszédos Dinaridákban és Alpokban az S H m a ^ irányok viszonylag homogén 
képet mutatnak. A terület jelenleg É-D-i illetve EÉK-DDNy-i kompresszió alatt 
áll: ez az irány az Alföld területén EK-DNy-ivá válik (20. ábra). Az intenzív 
szénhidrogén kutatásnak köszönhetően Magyarország medenceterületeiről 
(Nagyalföld és Zalai-medence) bőséggel rendelkezünk feszültség meghatáro
zások eredményeivel, és mivel az irányok viszonylag egységes képet 
mutatnak, extrapolációval az egész ország recens feszültségterét becsülni tudjuk. 
A Duna-Tisza közén a l jó közelítéssel EK-DNy-i irányú. 

A kőzetfeszültségek abszolút nagyságának tekintetében lényegesen kevesebb 
adatra támaszkodhatunk. A Pannon-medence területéről eddig mindössze két 
feszültség-magnitúdó került publikálásra Duna-Tisza közi olajos fúrásokban 
elvégzett rétegrepesztés tapasztalatai alapján (GERNER et al. 1999). A két mérés 
közel azonos eredményt hozott: a minimális főfeszültség (a3) nagysága kb. 65 
MPa, míg a maximális főfeszültség (a l ) magnitúdója kb. 205 MPa-nak adódott. 

Tektonikai stabilitás becslése 

A litoszféra legfelső tartományában (kb. 8 -15 km mélységig) a kőzettestek 
ridegen viselkednek, a bennük fellépő erők (feszültségtér) hatására elsősorban 
töréses módon deformálódnak. A törések létrejöttét és a már a kőzetekben meg
lévő törések menti elmozdulást az ún. törési kritériumok segítségével írhatjuk le. 
Ezek olyan összefüggések, melyek megadják, hogy egy tetszőleges térbeli sík 
esetén az adott síkon ébredő nyírófeszültség és az arra merőleges nyomó
feszültség között milyen kapcsolatnak kell fennállnia ahhoz, hogy abban a síkban 
törés jöjjön létre vagy a már meglévő törés mentén elmozdulás történjék. Eltoló-
dásos vagy kompressziós tektonikai stílus esetén ( a l tengely vízszintes) jól 
alkalmazható a Coulomb-Mohr féle törési kritérium, amely szerint a nyíró- és 
nyomófeszültségek (sorrendben т és an) között lineáris a kapcsolat, azaz: 

T > с + u a n (2) 

ahol с az ún. kohézió és ц a súrlódási tényező. A kohézió a már meglévő 
törések mentén elhanyagolható nagyságú; ц a kőzetek többségénél 0,5 és 0,8 
közötti értéket vesz fel. 

A törési kritériumokat egyszerűen ábrázolhatjuk egy olyan koordináta
rendszerben, amelynek az x tengelyén a nyomó-, míg у tengelyén a nyíró-
feszültségek találhatók. A törési kritérium nem más, mint egy cp meredekségű 
egyenes, ahol ц = tgcp. Ugyanebben a koordinátarendszerben ábrázolhatjuk a 
főfeszültségek segítségével egy adott feszültségtér ún. Mohr-körét is: ennek 
középpontja az x tengelyen van ( a l + a 3 ) / 2 értéknél; sugarának nagysága: ( a l -
a3)/2. A Mohr-kör segítségével а feszültségi ellipszoidhoz képest bármilyen 
pozíciót elfoglaló síkon kiszámolható mind a síkban ébredő nyírófeszültség, 
mind pedig az arra merőleges nyomófeszültség. 



10. ábra. Maximális horizontális főfeszültség irányok ( S H M A X ) Magyarország területén. A főbb trendeket kiemelendő, a térkép feltünteti EZ adatokból HANSEN 
& M O U N T (1990) algoritmusa alapján nyert simított és extrapolait irányokat is 

Fig. 10 Maximum horizontal stress (SHmax) directions measured in Hungary. In order to highlight the major trends, the map shows the smoothed stress directions obtained 
by the algorithm of HANSEN & MOUNT (1990) 
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A törési kritérium és a Mohr-kör együttes ábrázolásával megadható az összes 
olyan sík, amely mentén törés létrejöttével, vagy a már létező törések felúju-
lásával számolhatunk. A fentiek alapján ui. világos, hogy ha a törési egyenes 
érinti vagy belemetsz a Mohr-körbe, akkor lesznek olyan síkok, melyeken a 
nyírófeszültségek meghaladják a törési kritériumok által megadott nagyságot, 
így ott törés illetve elmozdulás jön létre. Mindezt jól szemlélteti a 11. ábra. A 
Mohr-kört a rendelkezésünkre álló főfeszültségértékek segítségével rajzoltuk fel 
( a l = 205 MPa, a 3 = 65 MPa); szimmetria okok miatt csak a kör felső felét 
mutatjuk. A kör középpontja tehát az x tengelyen (CJ1+CT3)/2 = 135 MPa értéknél 
található; a kör sugara 70 MPa. Mivel a már biztosan létező törések esetleges 
aktivitását vizsgáltuk, a kohézió értékét zérusnak vettük. Három törési egyenest 
rajzoltunk fel a leggyakoribb ц = 0,5, ц = 0,6 és ц = 0,7 súrlódási tényezőknek 
megfelelően. 

Az ábrán jól látszik, hogy nagyobb súrlódási tényező esetén (ц = 0,7) nincsen 
egyetlen olyan irány sem, amely mentén a meglévő törések reaktivációjától 
kellene tartani. Ha azonban u értékét csökkentjük (kőzetmechanikai szempont
ból még mindig reális értékre, pl. u = 0,6 vagy ц = 0,5 értékekre), akkor a törési 
görbék belemetszhetnek a Mohr-körbe. Természetesen ez jóval szembetűnőbb, 
ha ц = 0,5 értékkel számolunk. Az ábráról könnyen leolvasható az a szög
tartomány is, amelyet az esetlegesen aktívvá váló törések a maximális 
főfeszültség irányokkal bezárhatnak. Ez ц = 0,6 esetén még egy viszonylag szűk 
(8°-os) tartományt ((ß2)/2 = 25,5°-tól (ßl)/2 = 33,5°-ig) (11b ábra); ц = 0,5 esetén 
viszont már egy szélesebb (kb. 30°-os) zónát jelent ((a2)/2 = 16,5°-tól (cd)/2 = 
47°-ig) (11c ábra). 

A 11b és 11c ábrák segítségével - és c l irányának függvényében - immáron 
térképi vetületben is jól kijelölhetők azok a szerkezeti irányok, amelyekben 
törések reaktivációja várható. Ez a Duna-Tisza köze esetében ( a l itt EK-DNy-i 
irányú) egyfelől egy nagyjából É-D-i, másfelől pedig egy KÉK-NyDNy-i csapású 
aktív törési övet valószínűsít (12. ábra). Az előző fejezetben bemutatott, Pakstól 
Kecskeméten keresztül a Tisza martfűi kanyarjáig nyomozható aktív törésvonal 
csapása mindkét számításba vett súrlódási tényező (u = 0,6 és ц = 0,5) által 
kijelölt szerkezeti pasztába beleesik. Ezért - a szeizmikus anyagokból szerezhető 
információkkal összhangban - ezt a törési övet tektonikusán instabilnak kell 
tekintenünk. Egyszerű kinematikai megfontolások alapján a vetőzóna mentén 
balos elmozdulást várhatunk a jövőben is. 

11. ábra —> a) A törési kritérium egyenesei három súrlódási együttható esetén, valamint dél-alföldi 
feszültség magnitúdókból nyert feszültségi Mohr-kör. b) ц = 0,6 súrlódási tényező esetén a l és az 
esetlegesen reaktiválódó törések közti szög ß2/2=25,5° és ß l /2=33 ,5° között változhat (sötét szürke 
szögtartomány), с) ц = 0,5 súrlódási tényező esetén C l és az esetlegesen reaktiválódó törések közti 
szög a2 /2=16 ,5° és a l / 2 = 4 7 ° között változhat (világos szürke szögtartomány) 

Fig. 11 a) Failure criteria in the case of three different values of the coefficient of internal friction (m) and the 
Möhr circle based on stress magnitude measurements carried out in the Great Hungarian Plain, b) Assuming ц 
= 0.6, the angle between a l and the potentially reactivating faults ranges between ß2/2=25.5° and ß l /2=33.5° 
(dark grey shading), c) Assuming u = 0.5, the angle between a l and the potentially reactivating faults ranges 
a2J2=16.5° és al/2=47° (light grey shading) 
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törési kritérium egyenesei 

a 3 = 6 5 M P a a l = 2 0 5 MPa 
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12. ábra. A Duna-Tisza közén KÉK-NyDNy-i átlagos csapásiránnyal rendelkező, Pakstól Kecskeméten 
át a Tiszán keresztül húzódó nyírási öv tektonikusán instabilnak tekinthető. A szerkezeti öv csapása 
(vastag fekete vonal) ugyanis a kőzetmechanikai számítások során meghatározott azon 
szögtartományba esik, amelyben a már létező törések reaktivációjával kell számolnunk 

Fig. 12 The strike of the fracture zone (simplified projection is by heavy black line) running from Paks through 
Kecskemét to river Tisza is within the instable zone determined by the rock mechanic calculations. Thus, this 
ENE-WSW trending shear zone can be considered tectonically instable where one can anticipate the reactivation 
of pre-existing faults 

Összefoglalás 

Tanulmányunkban összefoglaltuk hazánk aktív tektonikai folyamatainak 
fontosabb jellemzőit. A bemutatott adatok és következtetések elméleti hátteret 
adnak a radioaktív hul ladékok elhelyezésére szolgáló tárolótelephelyek 
tektonikai veszélyeztetettségének megítéléséhez. Mivel a Pannon-medence és 
környezete szeizmikusán közepesen aktív területnek számít, precíz szeizmo-
tektonikai modellek kidolgozása csak nagy körültekintéssel és a lehető legtöbb 
földtani adat bevonásával lehetséges. Rámutattunk, hogy az ilyen modellek 
kidolgozásához nélkülözhetetlen a földrengés tevékenység és az aktív tektonikai 
folyamatok pontos ismerete és azok kapcsolatának megértése. Tisztázni kell a 
földrengések magnitúdó szerinti gyakoriságát, visszatérési idejét, forrásparamé
tereit és fészekmechanizmusát. Szükséges a szeizmoaktív törések azonosítása, az 
aktív töréses övek geometr iá jának pontos meghatározása, a kőzet tes tek 
feszültség állapotának és kőzetmechanikai paramétereinek, töredezettségének 
vizsgálata. Csak ezen információk minél teljesebb megléte és részletes elemzése 
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után lehetséges a radioaktív hulladéktárolók telephelyének kijelölését döntően 
befolyásoló földrengés- veszélyeztetettség és tektonikai stabilitás hiteles 
megítélése. 
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