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Pliocene-Quaternary transcurrent faults in the Great 
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ÖSSZEFOGLALÁS

A nagyalföldi kőolajkutató 
szeizmikus szelvényeket elemezve négy pan- 
non-quarter oldaleltolódási zónát mutat
tunk ki Túra-Tóalmás, Paks-Kiskőrös-Kisúj- 
szállás, Sáránd-Biharnagybajom és Bács- 
szentgyörgy-Tompa térségében. Szeizmikus 
szelvényeken azonosítható virágszerkezet 
struktúrák alapján feltérképezve az oldal
eltolódási zónákat és a hozzájuk kapcsoló
dó extenziós, illetve kompressziós feszült
ség régimékét az oldaleltolódások többnyi
re balosnak bizonyultak. Az elmozdulás ho-- 
rizontális amplitúdója Kiskőrös térségében 
legalább nyolc kilométer. A Kaskantyú-2 
fúrás magnetosztratigráfiái adatait /HÁMOR 
et al. 1985/_figyelembe véve ez az oldal
eltolódási zóna^íí,^- millió éve még aktív 
volt. BISZTRICSÁNY /1977/ szeizmikus in

tenzitás térképével történő összevetése 
alapján egyértelmű, hogy a Kiskörös-Kisúj
szállási oldaleltolódási zóna mentén je
lentkeznek a legnagyobb szeizmikus inten
zitás értékek Magyarországon. Az oldal
eltolódási zónához kapcsolódó, konjugált 
nyírási zónák által határolt, kompresszió- 
san kiemelkedő blokkokban Kengyel-É, Föl
des, Sáránd, Kokad térségében pannon föld
gáztelepeket tártak fel a kutatófúrások- 
Feltételezhető, hogy az oldaleltolódási 
zónák mentén regionális szénhidrogén fel- 
halmozódási öv húzódik. Az oldaleltoló
dások geometriája és térbeli helyzete, a 
hozzá kapcsolódó deformációk egyértelműen 
észak-déli kompresszióra és kelet-nyugati 
irányú extenzióra engednek következtetni.

ABSTRACT

Analysing the seismic sections in 
the Hungárián Great Piain we could trace 
four Pannonian-Quartér strike-slip-fault 
zones: the area of
1. Túra-Tóalmás _____
2. Paks-Kiskőrös-Kisújszállás
3. Sáránd-Biharnagybajom
4. Bácsszentgyörgy-Tompa.

Mapping thé strike-slip zones by 
identifying flowerstructures on the seis
mic sections and mapping the extensional 
and compressional zones, we found the 
strike-slip-zones to be left-lateral ones 
The horizontal amplitude of the movemeht 
is at least 8 km in the area of Kiskőrös. 
Considering the magnetostratigraphic data 
of Kaskantyú-2 borehole /HÁMOR et al.,

1985/ 2,4 milluon years ago the strike- 
slip fault zone was still active. Comparing 
this.with BISZTRICSÁNY’s /1977/ seismic 
intensity map it is clear, that the seis
mic intensity maximum in Hungary occurs 
along the Kiskőrös-Kisújszállás strike- 
slip zone. In the area of Kengyel-É, Föl
des, Sáránd, Kokad there are Pannonian 
gasfields in the uplifted compressional 
blocks bounded by conjugate^ shear-zones 
of the strike-slip fault zone.
Presumably there are régiónál hydrocarbon 
field zones along the strike-slip-fault 
zones.
The geometry of the strike-slip faults and 
the connecting" deförmations can. be explai- 
ned by compression in north-south direktion 
and extension in east-west direction.

1Geofizikai Kutató Vállalat, 1068 Budapest, 
Gorkij fasor 42.
A szerzők előadták a Magyarhoni Földtani 
Társulat Általános Földtani Szakosztályának 
1986. márciusi ülésén.
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BEVEZETÉS

Az OKGT Geofizikai Kutató Vállala

tának szeizmikus mérései alapján posztmi

océn transzkurrens vetőzónákat mutattunk 

ki a Nagyalföldön. Dolgozatunkban jelleg

zetes szeizmikus szelvényeket és azok 

tektonikai értelmezési eredményeit bemu

tatva ismretetjük a posztmiocén oldalel

tolódások helyére, amplitúdójára és korá

ra vonatkozó következtetéseinket.

Az oldaleltolódási hipotézis tér

nyeréséhez vezető hazai tanulmányokkal 

kapcsolatban - a teljesség igénye nél

kül - hivatkozni szeretnénk a Dunántúli

középhegység 1:100 000 méretarányú bauxit- 

földtani térképére /CSÁSZÁR et al. 1978/, 

illetve MÉSZÁROS József /1983/ bakonyi 

oldaleltolódásokkal foglalkozó dolgozata

ira. A Pannon-medence extenziós jellegét, 

a kéregkivékonyodás illetve a miocén-ol

daleltolódások medencesüllyedésben játszott 

szerepét több tanulmány /STEGENA et al.

1975, HORVÁTH-ROYDEN, 1981/ elemezte.

BÁLLÁ / 1 9 8 V  oldaleltolódásokat és 100°- 

os rotációt magába foglaló modellt alkal

mazott a Kárpát-medence miocénkori fejlő- . 

désének kinematikai rekonstrukciójához.

A pannon töréses szerkezet alakulá
sát közvetett bizonyítékok alapján GAJDOS 
és PAP /1975/ meggyőzően valószínűsítette.
A keleti országhatár mentén fekvő derecs

kéi mélydepresszió /KŐRÖSSY 1980, POGÁCSÁS

VARGA 1983/ északi szárnyán a pannon üle

dékek rendellenes településére először a 

MÁELGI 1970-es évek végén végzett reflexi

ós mérései utaltak. E mérések alapján ALBU 

és POLCZ /személyes közlés/ egy "mobilis 

zónára" hívta fel a figyelmet. A KESZ-I 

kéregkutató szeizmikus szelvény mélyreflexió

inak elemzésével a MÁELGI kutatói /POSGAY 

et al. 1981/ a mobilis zóna alatt mélyre 

lenyúló törészónát mutattak ki, amelynek 

mentén a "Moho rétegzett, lamellás struk

túrával" jelentkezik. A kőolajkutató szeiz

mikus szelvények alapján a reflexió struk

túrák részletesebb vizsgálatával igazolást 

nyert a mobilis zóna oldaleltolódásos jel

lege /POGÁCSÁS-VARGA 1983, VARGA-POGÁCSÁS

1981, POGÁCSÁS 1985, 1986, GAJDOS et al.

1982, HAJDÚ et al. 1982, RUMPLER-HORVÁTH 

1984, SAMU 1985/.

A derecskéi depresszióban vég

zett szeizmikus sztratigráfiái vizsgálatok 

/POGÁCSÁS-VÖLGYI 1982, 1987, BERKES -et al. 

1983,. POGÁCSÁS 1984/ hívták fel a figyel

met az oldaleltolódási zóna két oldalának 

eltérő szeizmikus l'écies viszonyaira.

Az oldaleltolódáshoz kapcsolódó medence- 

süllyedés lehetőségét a Kiskun depresszió

ban RÉDLY /1987/, a Búkkalján TARI /l987/ 

elemezte.

A derecskéi.árok vizsgálata során 

került az érdeklődés homlokterébe az oldal- 

eltolódások kőolajfelhalmozódásban játszott' 

szerepe /MOLNÁR et al. 1985, VÖLGYI et al. 

1985/. Az oldaleltolódási zónában közel

múltban mélyített sárándi, földesi, kokadi, 

kengyel-északi fúrásokban harántolt szén

hidrogéntelepek messzemenően indokolják e 

jelenség további szisztematikus vizsgála

tát.

NEOTEKTONIKUS DEFORMÁCIÓK SZEIZMIKUS REP

REZENTÁCIÓJA

A kellő felbontású modern' szeizmikus 

szelvények reflexiós képe egyszerre tükrözi 

a földtani képződmények primer - elsősorban 

üledékes eredetű - rétegzettségév és a ké
sőbbi tektonikus hatások kapcsán kialakuló 

szekunder deformációs struktúráit.

1. ábra. Szeizmikus hullám reflexiója ré
teghatáron. Az egyes rétegek 
szeizmikus hullámsebességét v .v-, 
azok sűrűségét S h S t jelöli, ' ^
R a reflexiós “ koefficiens, c
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A szeizmikus mérés során a felszí

nen, vagy annak közelében mesterségesen 

gerjesztett rengéshullámok energiája az 

akusztikus impedancia /sűrűség x sebesség/ 

ugrásszerű válzozásával jellemezhető ha

tárfelületeknél megoszlik a visszavert és 

a továbbhaladó hullám között /l. ábra/. A 

felszínre visszaérkező hullámok alakja, 

beérkezési ideje, amplitúdója, frekvenciá

ja hordozza az alapvető információkat a 

mélybeli képződmények struktúrájáról. Az 

erősen dőlő felületekről, legyenek azok 

réteghatárok, vagy tektonikus határfelüle

tek, visszaverődő szeizmikus hullámok a 

mégoly hosszú /gyakran 2-5 km-t is elérő/ 

mérővonal mentén elhelyezett geofonokor. 

túl érkeznek vissza a felszínre és így 

számunkra elvesznek. A szeizmikus szelvé

nyeken ezért a meredek töréseket, különö

sen a közel vertikális transzform törése-

2. ábra. Kéregblokkok oldaleltolódás menti el
mozdulásának alapesetei. Sík felület 

menti oldaleltolódás során nem halmozódnak fel 
feszültségeky2.a. ábra/, így a litoszférablok
kok elmozdulása nem eredményez deformációkat.
Ha az elmozdulási zóna gyengén görbült, úgy a 
kouvex^görbület mentén térrövidülés, tömörödés 
megy végbe, és az érintett terület kiemelkedik, 
a konkáv görbületű zóna viszont széthúzódva be
süllyed /2,b. ábra/. Markáns kettős görbületű 
transzkurrens vető mentán az ütközési zóna kép
ződményei deformálódnak és kiemelkednek az egy
mástól távolodó szegélyek közti rész' pedig szét 
szakad es lesüllyed /2.c, ábra/. Az ütköző zá
rában a deformáció olyan erős lehet, hogy a kő— 
zettestek meggyűrődnek, illetve egymásra torlód 
nak /2.d. ábra/, az egymástól távolodó blokk
szegélyek között rombusz alakú, ún, "pull-apart 
süllyedék alakul ki /2.e. ábra/. /CROWBLL, 1974 
nyomán/

5. ábra. Oldaleltolódáshoz kapcsolódó 
vetőrendszer tömbvázlata. Az 

oldaleltolódásra merőleges szelvényben 
jól látszik, hogy a konjugált nyírási 
zónákkal határolt blokkok kisebb-nagyobb 
mértékű rotációt szenvednek. Extenzió 
esetén /a/ a rotációs blokkok besüllyed- 

! nek, kompresszió esetén /b/ feltorlódnak 
| /WOODCOCK és PISCHER, 1986 nyomán/.

két nem reprezentálják primer reflexiók. 

Jelenlétükre közvetett úton diffrakciós 

beérkezésekből, a reflexiók geometriájá

ból és a szeizmikus fáciesattribútumok 

markáns változása alapján lehet' következ

tetni /amplitúdó, frekvencia, reflexió- 

kontinuitás/.

A nagyalföldi szeizmikus szelvé

nyeken a pannon üledékekre erős folyama

tosságé, jól korrelálható szeizmikus fá

zistengelyekből álló primer /üledékes ere

detű/ reflexiós struktúrák jellemzők. A 

pannonnál idősebb miocén üledékek és a 

preneogén képződmények szeizmikus képe az 

erősebb tektonikus igénybevétel Aiatt a 

pannonnál általában bonyolultabb.

Azokban'a zónákban,. ahol utólag 

tektonikusán a pannon üledékek is deformá

lódtak, ott a szeizmikus szelvényeken a 

reflexiók folyamatossága megszakad.

Az oldaleltolódási zóna görbülete

inél extenziós és kompréssziós deformációs
I

151



merőleges szelvényeken /3* ábra/ a transz- 

form törészónákhoz kapcsolódóan a konju- 

gált nyírási zónákkal határolt blokkok 

kisebb-nagyobb mértékű ro

tációt is szenvednek /WOOD- 

OOCK - BISCHER, 1986/. Ex- 

tenziő esetén a rotációs 

blokkok besüllyednek /nega

tív virágszerkezet/, komp

resszió esetén pedig feltor

lódva kiemelkednek /pozitív 

virágszerkezet/. A pálmafa-, 

virág-, tulipán- stb. szer

kezet elnevezés onnan szár

matik, hogy a blokkok hatá

rait Jelző törésfelületeket 

kiszerkesztve jellegzetes 

elágazó vonalrendszer, ún. 

virágszerkezet rajzolódik 

ki a szeizmikus szelvénye

ken. A Nagyalföldön szeiz

mikus szelvények alapján 

Orgovány-Kiskörös-Kengyel- 

Kisújszállás, Bibarnagybajom

ra ptalő virágszerkezeteket mutattunk ki a 

pannon-quarter képződményekben. A pannon 

képződményeket érintő oldaleltolódások nyom-
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6. ábra. Ki-15/A szeizmikus profil. Szeizmikus időlépték, A  szel
vény bal oldalén iveit lisztrikus vetővel határolt "fél- 

árok" /half-graben/ látható. A szelvény közepén a medencealjzat! 
kiemelkedés felett a neogén üledékek települt boltqzatot formál- 
nak.^Ettől jobbra mintegy 2 km széles zónában a reflexiók folyto
nosságé lecsökken. A zavarzóna mentén a medencealjzat mélységkü- 
lonbsege é-00 m. A zónán belüli töredékes reflexiók struktúrája 
extenzióra utal.

vonalét a A. ábrán látható térképvázlat 

tünteti fel. Az oldaleltolódási zónák jel

legzetes szeizmikus struktúráit a kiskő

rösi szeizmikus mérések példáján vesszük 

elemzés alá.
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OLDALELTOLÓDÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZEIZMIKUS 

STRUKTÚRÁK

Az Orgovány-Kiskőrösi szeizmikus 

szelvények lehetőséget adtak az oldalél 

tolódáso3 mozgások korának és amplitúdó 
jának meghatározására. E térségben /5. 
ábra/ mind az Éfóy-DNy-i, mind pedig az



ÍJíy-DK-i iráyyú szelvényeken 

jellegzetes zavarzóna 1 átha

tó .

A Ki-15/a szeizmikus 

szelyány /6. ábra/ bal olda

lén extenziós Ívelt "liszt- 

rikus" vetővel határolt, 

jellegezetes aszimmetrikus 

fél árkot /half-graben-t/ 

formáló depresszió rajzoló

dik ki. Az árkot kitöltő 

pannonnál idősebb miocén és 

pannon képződményeket erős 

folyamatosságú reflexiók 

reprezentálják. A szelvény 

közepén a /Solti-3 fúrással 

kutatott/ kiemelt medence

alj zati blokkok települt 

pannon boltozat gyangébb fo- 

lyamatosságú reflexiókkal 

jelentkezik. A reflexiók 

gyenge folyamatossága az 

aljzatblokk feletti és mel

letti képződménysor el térő 

kompakciójával magyarázható, 

a kiemelt blokkra települő 

vékonyabb üledékösszlet ki

sebb mértékben kompaktéió- 

dott, mint a jobb és bal ol

dali mélyzónét kitöltő vas

tagabb üledéksor. A Solti-3 

fúrástól három km-re jobbra, 

mintegy 2 km széles sávban 

a reflexiók folyamatossága 

átmenet nélkül hirtelen le

romlik. A szeizmikus kép egy

értelműen arra utal, hogy 

ebben a zónában a pannon üle

dékeket, azok eredeti struk

túráját deformáló utólagos 

hatás érte. A sáv mindkét ol

dalán jobb a reflexiók folya

matossága, mint a sávon belül 

de a reflexiók összességében 

összeálló szeizmikus fácies- 

kép a sáv jobb és bal oldalén 

erősen eltérő.

A Solti-3 fúrás és a 

zavarzóna közötti szakaszra ~ 

közel homogén nagy amplitúdó

jú reflexiókból álló kép jel

lemző. A zavarzónától DK-re 

a pannon üledéksor kezdőtagja

\K i-3 ia n i)

CZTDPÓh.-h y i ■ ' . ' ■ •

irTtfTnimnTniinmrr rnnnmn n rm i imrmimTTn— ni;rnnmimnrmTTmnnmTimnTmnnn mn rmmmimnmuniiui'

7. ábra. Ki-12 szeizmikus profil. Szeizmikus időlépték.
A szelvény közepén húzódó zavarzóna behajló 

reflexiós szintjei széthúzódásos extenziós feszültség- 
térré utalnak. A szelvény felső szakaszán elhelyezkedő 
igen fiatal képződményeket is érintettek az oldaleltoló- 
dasos mozgások. A szelvényre eső Páhi-Ny-1 fúrás alsó 
szakaszán a kútkönyvi dokumentáció szerint a fúrási szel
vényben ̂ tektonikus hatásra utalva miocén és jura korú 
képződmények váltakoznak.
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A reflexiókat figyelme

sen szemlélve megállapítható, 

hogy semmilyen, a szelvény sík
jában történő elmozgatással sem 

illeszthetők össze a zóna két 

oldalához tartozó reflexiók. A 

400 méteres magasságkülönbséget 

tehát olyan mozgás hozta létre, 

amelynek nincs /vagy nagyon ki

csi/ a szelvény síkjába eső 

komponense. Azaz extenziós nor

mál, illetve extenziós iisztri- 

kus vető jelenléte éppúgy ki

zárható, mint kompresszióé fel- 

tolódásé .

Az ÉK-DNy-i irányú Kl-12 

szeizmikus szelvény /7. ábra/ 

az előző ábrán bemutatott szel

vénytől kissé keletebbre metszi 

a zavarzónát. E szelvényen az 

előző profilhoz hasonlóan a neo- 

gén üledékek erős folyamatosságú 

reflexiókkal jelentkeznek. A 

szelvény közepén elhelyezkedő 

mintegy 3 km széles, felfelé 

szélesedő zavarzónában a reflek- 

sziók folyamatossága erősen le

csökken. A zónához tartozó be- 

hajló reflexiók széthúzódás /ex

tenziós/ jellege nyilvánvaló. A 

szelvény közepén nélyült Páhi- 

Ny-1 fúrás pannon alatti szaka

szán - az OKGT kútkönyvi doku

mentáció szerint - miocénbe és 

jurába sorolt üledékék váltakoz

8. ábra. Ki-3^szeizmikus szelvény. Szeizmikus idő
lépték. A szelvény jobb oldalán a pannon 

és fiatalabb szintek boltozatot formálnak. Mivel e 
felboltozódás alatt nincs alaphegységi kiemelkedés, 
biztosak lehetünk abban, hogy nem települt, hanem 
kompressziós boltozattal állunk szemben. A szelvény 
közepén látható zavarzóna két oldalán a neogén alj
zat rnélységkülönbsége 600 m.

N W

igen kis amplitúdójú reflexiócsoporttal 

kezdődik /(^szeizmikus fácies/, amelyre 

enyhén divergens //% szeizmikus fácies/ , 
majd jellegzetesen kétosstatú parallel 

reflexiókból álló összlet települ 

szeizmikus fácies/. A felső szakaszon 

négy nagy amplitúdójú reflexió reprezen

tálja a következő /<T/ szeizmikus fáciest. 

E fácieseknek nyoma sem látszik 

a zavarzóna ÍMy-i oldalán. Szem- ; 

ügyre véve a zónán belüli ref- 0 " '  

lexiókat megállapítható, hogy 

azok extenziós feszültségmezőre 

utalva egyértelműen behajlanak, 

berogynak. A zavarzóna két ol

dalán a medencealjzat mélység

különbsége mintegy 400 m.

nak a fúrási szelvényben. A rétegismétlő- 

dés egyértelműén tektonikus hatásra utal, 

‘jelezve, hogy a pannonban látható zavar- 

zóna a neogén aljzatban is folytatódik.

A szelvényen a zavarzóna határai egyér

telműen azonosíthatók, akárcsak a 6. áb

rán bemutatott profil esetében. A zónaha- 

térok azonosíthatósága biztosította annak 

lehetőségét, hogy a szeizmikus szelvényhá-
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ábra.

ló zab alapján a za

varzóna térbeli hely

zetét, geometriai 

jellemzőit feltérké

pezzük.

A Ki-5-as

szelvényen /G. ábra/ 

a zavarzóna két olda

lán a medencealjzat 

mélységkülönbsége 

GOO m. A zavarzóná

hoz kapcsolódó pannon 

és a fiatalabb üle

dékek kompressziós 

boltozatot formálnak.

Az aszimmetrikus bol

tozat mintegy 6 km 

szélességű. A bolto

zat amplitúdója a 

különböző rétegtani 

szintekben azonos és 

a szelvény síkjában 

mintegy 200 m-re 

becsülhető. Érdemes 

megfigyelni, hogy a 

szelvény közepén lát

ható pannon boltozat 

alatt a medencealjzat 

felszíne nem formál 

kiemelkedést. A pan

non szintekben jelent

kező antiklinális 

forma tehát semmikép

pen sem sorolható az 

aljzati kiemelkedések 

felett kialakuló te

lepült boltozatok 

közé. Megfelelő rezer- 

voárok és zárókőzetek 

esetén óriási mennyi

ségű szénhidrogén tá

rolódhat egy 6 km széles 

ságú csapdában.

A még keletebbre eső Ki-4-es szel

vény közepén /9. ábra/ egy keskenyebb kb.

1,5 km széles zónában a reflexiók folyama

tossága megszakad. A medencealjzat mély- 

ségkülönbsége e zóna két oldalán 700 m.

UJJ:.xjuLt iiJL § ?.p. s j.j_0_LpJ J .p  f--OjJ

Ki-4 szeizmikus szelvény. A szelvény bal oldalán 
kirajzolódó zavarzóna két oldalán a medenceáljzati 
mélységkülönbség 700 m.

200 m etázsmagas- A DEFORMÁCIÓS ZÓNÁHOZ TARTOZÓ FESZÜLTSÉG- 

TEREK

A bemutatott szelvényekéhez hasonló 

módon elvégezve a kutatási terület összes 

szeizmikus tektonikai értékelését kijelöl

hettük a zavarzóna határait. A 10. ábrán 

a zóna északi és déli határát vastag fe

kete vonal jelöli. Jól látszik, hogy a 

zóna határai nem egyenesek, hanem ívelt 

lefutásúak. A térkép feltünteti az exten- 

ziós szinklinálisok és a kompressziós
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10 km
+ +  1

2 .
10. ábra.

Az oldaleltolódásos zóna térbeli 
elhelyezkedése a szeizmikus szel- 

| vénykép alapján azonosított ex-
: tenziós /l/ besüllyedések és kompresszióé /2/ fel- 
' boltozódások feltüntetésével. Az ívelt zavarzóna 
! nyugati részére extenziós, a keletire pedig 'komp- 
| ressziós feszültség rezsim jellemző. Ilyen fe- 
: szültségeloszlás a szeizmikus szelvények alapján 
azonosított, geometria /görbület/ mellett csak 
akkor alakulhat ki, ha a zavarzónától északra eső . 

] blokk nyugat felé, a déli rész pedig keleti irány- 
! ba mozgott.

boltozatok tengelyirányait. A szelvényeken 

mint láttuk, az extenziós regime-re be

hajtó, a kompressziósra pedig felbolto- 

zódó reflexiók jellemzők a pannon és fia

talabb szintekben. A kitérképezett bolto

zatok ’tengelyirányai a 10. ábrán a fő za

varzónával 55-75° közötti szöget zárnak 

b e .

Az oldaleltolódásos mozgás iránya 

könnyen meghatározható, hiszen az iveit 

lefutású deformációs zóna keskenyebb ke

leti részéhez kompressziós boltozatok, 

szélesebb nyugati szakaszához pedig ex

tenziós struktúrák kapcsolódtak. Belát

ható, hogy a zóna ívelt geometriájához 

ilyetén módon kapcsolódó feszültségelren

deződés csak akkor jöhet létre, ha az

északi tömb nyugat, a déli tömb pedig 

kelet felé mozgott /ill. mozog/. A 

deformációs zóna jelzi e két ellenté

tes irányba mozgó litoszfératömb üt

közési zónáját.

A kiskőrösi oldaleltolódás te

hát balos. Az elnevezés azt jelenti, 

hogy ráállva a deformációs zónára az 

előttünk levő litsozféra tömb a bal 

kezünk, a hátunk mögötti pedig a jobb 

kez-ünk irányába mozdult el. Természe

tesen 180°-kal elfordulva szintén az 

előttünk fekvő kéregtömb mozgott a bal, 

a hátunk mögötti pedig a jobb kezünk 

irányában.

A KISKŐRÖSI OLDALELTOLÓDÁS KORA É3 

AMPLITÚDÓJA

A Kiskőrös-Orgovány térségében 

végbemenő oldaleltolódás kezdetének és 

befejeződésének időpontjára az oldal- 

eltolődásos mozgásokhoz kapcsolódó de

formációk által érintett és Igénybe

vett üledékek kronosztratigráfai hely

zete alapján lehet következtetni. Sze

rencsére a 11. ábrán látható Ki-2 sze

izmikus szelvény közelében az oldalel- 

tolódási zóna déli szegélyétől 5 km-re 

mélyített Kaskantyú-2 MÁFI alapfúrás 

magnetosztratigráfiai adatai /HÁMOR et 

al. 1985, ELSTON et al.1985, ELSTON et 

al. in press/' ehhez igen jó kiindulási 

alapot adnak. A Ki-2-es szelvény bal 

oldalán töredékes reflexiók alapján 

azonosítható oldaleltolődási zónához 

a Kaskantyú-2 fúrás térségében a pannon 

képződményekben enyhe kompressziós bol

tozat kapcsolódik. A zavarzónára utaló 

első reflexió 250 msec-nál jelentkezik. 
Ez a szeizmikus időérték kb. 250 m-es 

felszín alatti mélységnek felel meg. Az 

ennél sekélyebb képződmények struktúrá

járól sajnos nem rendelkezünk szeizmikus 

információkkal. A 250 msec-nál jelentke
ző reflexió a Kaskantyú-2 fúrásig kö

vethető. A Kaskantyú-2 fúrás magmin

táinak paleomágnesezettségét összevet

ve LOWRIE és ALVABEZ /1981/ polaritás- 

idő skálájával, a fúrást feldolgozó 

MÁfI/USGS csoport /HÁMOR et al. 1985, 

ELSTON et al. 1985/ szerint a 24C m
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11. ábra. Ki-2 szeizmikus szelvény. A szelvény bal
oldali részén elhelyezkedő oldaléltolődási 

zónában az első reflexió 250 msec-nál jelentkezik.
A zónától 3 km-re mélyü]t Kaskantyú-2 MÁPI alapfúrás 
magnetosztratigráfiai adatai /HÁMOR et al. 1985/ 
alapján a 250 msec-nál jelentkező képződmények kora 
2,á millió év. Az- oldalél tolődási zónában a 2,4- mil
lió éves rétegek is deformálódtak, tehát akkor még 
aktív volt. A mozgások csak később fejeződtek- be, de 
az sem tekinthető kizártnak, hogy jelenleg is tarta
nák.

mélységben harántolt üsszlet 

2/4- millió éves. Eszerint a 

tfanszkurrens vető 2,4 millió 

éve még aktív .volt. Mivel a 

fiatalabb■rétegekről a kőolaj

kutató szeizmikus szelvények 

sajnos nem szolgáltatnak érdemi 

információkat, nem dönthető el 

egyértelműen, hogy befejeződtek- • 

e már az oldalé]tolódásos moz

gások. A viszonylag keskeny de

formációs zóna, valamint az a 

tény, hogy a depressziós zóna 

a mélyebb szintekben sem széle

sedik, arra utal, hogy az oldal- 

eltolódás Kiskőrös környékén - 

egyetlen fázisban folyamatosan 

történt illetve történik ma is.

Az oldalel-tblódásos moz

gások kezdetének időpontját a 

zavarzóna két oldalán a neogén 

szintek részletes szeizmikus 

sztratigráfiái, szeizmikus fá- 

cies analízise és ehhez kapcso

lódó kronosztratigráfiái vizsgá

lata alapján lehetne meghatároz

ni. E vizsgálatok elvégzése a 

jövő feladata.

BISZTRICSÁNY /1977/ 12.

oldaleltolódások feltüntetésével. A kis
kőrösi oldaleltolódási zóna egybeesése a 
szeizmicitás intenzitás maximumával arra 
utal, hogy e zóna mentén halmozódnak fel 
a legnagyobb recens kéregfeszültségek Ma
gyarországon.
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13. ábra. Oldaleltolódási zónához kapcsolódó szén
hidrogéncsapdák /HARDING - LOWELL, 1979

nyomán/.
1 . Oldaleltolódást jelző virágszerketet.

14.

ábrán bemutatott "Magyarország szeizmi

kus intenzitás maximum térképén" a tár

gyalt oldaleltolódási zóna kiugró szeiz 

mikus intenzitás maximum érték

kel jelentkezik. Ez arra utal, 

hogy az oldaleltolódási zóna 

mentén hatalmas feszültségek 

halmozódhatnak fel jelenleg is, 

és nem kizárt, hogy az oldalel

tolódási zóna mentén a jövőben 

is a kecskeméti földrengésekhez 

hasonló nagyságú rengések fog

nak kipattanni. E lehetőség 

ipartelepítési, építési-szere

lési konzekvenciáit nem szabad 

figyelmen kívül hagyni. A 4. 

ábrán jól látszik, hegy mind a 

Duna, mind a Tisza medre irányt 

vált az oldaleltolódási zóná

ban.

Nagy figyelmet érdemel a 

pannon-quarter oldaleltolódás 

szénhidrogén migrációban és a 

szénhidrogén felhalmozódásban 

játszott szerepe. A 13. ábrán 

láthatók az oldaleltolódáshoz 

kapcsolódó szénhidrogén csapdák 

leggyakoribb típusai. Az oldal

eltolódási zónában a közelmúlt

ban felfedezett sárándi, kakasdi 

és kengyel-É-i szénhidrogénte

lepek bizonyítják, hogy perspek

tivikus szénhidrogénfelhalmozó- 

dási övezetek kapcsolódhatnak az 

oldaleltolódási zónákhoz. A pan

non fekü szeizmikus időtérképé

nek /14. ábra/ morfológiáját ele

mezve megvizsgáltuk az oldalel

mozdulás amplitúdóját. Az oldal

eltolódási zóna két oldalán az 

egykor összetartozó morfológiai 

elemek jelenlegi távolsága becs

lést tesz lehetővé arra vonatkozó

an, hogy azok mennyire távolodtak 

el egymástól. A becslés természe

tesen csak akkor helytálló, ha az 

elmozdulás mértéke nem haladja meg 

a térképezett terület kiterjedését.

A pannon fekü térképen a karakterisz

tikus süllyedékek közötti távolság 

/A,A’/ 8 km. A jellegzetes gerinc- 

vonulatok távolsága /B,B’/ 7,5 km.

A pannon kezdete óta tehát legalább ekkora 

elmozdulás ment végbe.

Amennyiben az oldaleltolódás a pan-

ábra. A,kiskőrösi terület pannon fekü' időtérkép- 
vázlata. Plélységértékek seoundumban /szei'- 

kesztette BAEVITZ Anna, 1985/.

Az oldaleltolódási zóna két oldalán az eredetileg 
összetartozó jellegzetes morfológiai elemek távol
ságára a szinklinális esetében /A,A’/ 8 km, a hát
ság esetében /B,B’/ pedig 7,5 km adódott. Az oldal
eltolódás mentén az elmozdulás horizontális ampli
túdója ezen adatok alapján minimum 7>5-*S km-re be
csülhető.
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15. ábra. VA-ll/c szeizmikus szelvény. A reflexiók folyamatosságának 
leesökkenése és ezek geometriája alapján a zavarzóna hely

zete egyértelműen azonosítható.

non kezdetétől a holocénig tartott, úgy 

sebességére 0,66 mro/év adódik. Ha a moz

gás később kezdődött és hamarabb befeje

ződött, úgy sebessége a néhány mm/év-et 

is elérhette.
I-

TOVÁBBI OLDALÉT,TOLÓDÁSI ZÓHÁK A NAGYAL- 

FÖLDÖN

A Kiskőrös környékén részletesen 

térképezett oldaleltolódási zóna mind ke

let, mind nyugat felé tovább nyomozható.

Az általunk szeizmikusán azonosított pan

non oldaleltolódások helyét a é-. ábra mu

tatja be; az oldaleltolódások irányának 

feltüntetésével. A 15-19. ábrákon bemuta

tott szelvények a kiskőrösi oldal el T.olő- 

dási zóna szerves folytatásába esnek. E 

zóna ismert szakaszának hossza meghaladja 

a 200 km-t.

A 20. és 21. ábrán bemutatott szelvényok 

a Derecskei-árok északi szegélyén húzódó 

oldaleltolódásra esnek. Ennek ismert hossza
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16. ábra. VA-12/e szeizmikus szelvény. Az exterziós 
feszültségteret létrehozó oldaleltolódás 

során az alaphegységi kiemelkedés felett a fiatal 
pannon szintekben lokálisszinklinélis alakult ki a 
szelvény bal oldalén.

2km

19* abra. FI—17 szeizmikus szelvény, A szelvény 
hal oldalán lévő zavarzónában a megsza

kadó reflexióvégeket összekötve jellegzetes virág- 
szerkezet /flower structure/ rajzolódik ki. A Kis- 
ujszallás-EK-1 fúrásban harántolt magmás képződ
mény kora BALOGH k. vizsgálatai szerint 18,? millió' 
ev.
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17. ábra. Rág-6 szeizmikus szelvény. A pannon és fiatalabb 
rétegekben kialakult kompresszióé boltozat alatt 

a neogén aljzat felszíne enyhe 'szinklinálist formál. A pan- 
■> non boltozathoz gáztelep kapcsolódik.

kb. 100 km. A Túra-Tóalmás /22. ábra/ és 

e Bácsszentgyörgy /23. ábra/ térségében 

térképezett oldaleltolódások ugyanolyan 

távolságra esnek a Kiskörös-Kisújszállási

oldaleltolódástól. Kialakulásuk É-D-i 

kompressziós és K-Ny-i extenziós főfeszült

ség irányokkal jellemezhető feszültség- 

térrel magyarázható.

! S 2
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18. abra. Rag-10 szeizmikus szelvény. Az oldalé:to
lódás különösen jól látszik a szelvény 

felső delta háttéri, fluvio-lakusztrikus képződmé
nyeket reprezentáló szakaszán.

A 19. ábra a 161. oldalon található.
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A 21. ábra a 167. oldalon található



22. ábra. Je-65 jelűj a Zagyva-árok déli részén bemért szeizmikus szelvény 
a pannon képződményeket is érintő negatív virág-szerkezettel. A z  

oldsleltolódási zóna két oldalán markánsan eltérő szeizmikus kép jellemzi 
az oligoeén képződményeket.
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2>. ábra. Ku-118/a szeizmikus profil. A pannon sorozatot Jellegzetes virág- 
szerkezet blokkokra osztja. Markánsan különbözik az egyes konju- 

gált nyírási felületekkel elválasztott blokkok szeizmikus i'áeies jellemzői 
/reflexiőfolyamatosság, amplitúdó, geometria/.

i 6 6



21. ábra, A Derecske-I fúráson keresztül bemért szeizmikus 
szelvény az oldaleltolódási zóna, a jellegzetes 

szeizmikus fáciesek /A, B, C, D, E/ és a fúrásban azonosí
tott litosztratigráfiái egységek /POGÁCSÁS - VÖLGYI, 1982/ 
határainak feltüntetésével.
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FiGURE CAPTIONS

Fig. 1 

Fig. 2

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5. 

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 0.

Fig. 9. 

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13. 

Fig. 14.

. An arriving impulse is split intő a ref- 
lected and a transmitted component 
(v velocity, 3 density, R reflection 
coefficient) (modified after Lindseth, 
1982).

. Crustal block geometry in a transform 
régimé.
a/ Strike-slip along a straight fault, 
b/ Strike-slip along a fault with a 

gentle double bend. 
c/ Right-slip on fault with marked 

double bends results in pull-aparts 
at releasing bends and deformation 
and uplift at restraining bends. 

d/ Severe deformation at sharp restrain
ing bend results in folds and thrust 
faults.

e/ A sharp pull-apart on a right-slip 
fault (after Crowell, 1974).

Block rotation in a transform régimé: 
a/ Extensional régimé with negative 

flower struoture.
b/ Compressional régimé with positive 

flower structure /after Woodcock 
and Fischer, 1986).

Pliocene-Quaternary transcurrent faults 
in the Great Hungárián Piain. A/ Loca- 
tion of Fig. 5 seismic network.
6, 7, 8, etc. are locations of seismic 
profiles on Fig. 6, 7, 8, etc.
Seismic network of the Kiskőrös Explo- 
ration area.
Seismic line Ki-15/a (two-way travel 
time). On left a listric fault bounded 
half graben and a depositing arch can 
be seen. Negative flower structure is 
on right. The seismic facies are dif- 
ferent on the two sides of the trans- 
current fault.
Seismic line Ki-12. On the Central part 
the negative flower structure indicates 
a strong releasing bend. In borehole 
Páhi-W-1 Miocéné rocks were penetrated 
beneath the Jurassic sequence.
Seismic line Ki-3. A transcurrent com
pressional anticline can be seen on the 
Central part of the profilé.

Seismic lin e Ki-4. The Neogene basement 
is more than 700 m higher in the NW side 
of the flower structure.
The areal distribution of compressional 
and extensional regimes and the geometry 
of the bending transform fault proves its 
left-lateral character. 1. Compressional 
anticlines, 2. Extensional syncl.ines. 
Seismic line Ki-2. According to the mag- 
netic polarity data in borehole Kask-2 
(Hámor et al., 1985) the geological age 
of the youngest seismic event on the pro
filé at 250 msec is 2,4 millión years old, 
It is proved by the seismic deformationp 
that the strike-slip motion was still 
active at that time.
Map showing the maximum seismic intensity 
in Hungary (after Bisztrics'ány,1977) and 
the location of the Pliocene-Quaternary 
transform faults.
Hydrocar bon accumulation along a wrench 
fault system (after Harding and Lowell,
1979).

Isopach map of the Pannonian basement 
(two-way travel time). Because of the 
similar morphology on the northern and on 
the Southern side of the transform fault

we could estimate the horizon- 
tal amplitude of the strike-slip. 
According to the recent distance 
between points A - A ’ and B - B ’ 
this amplitude is at least 8 km.

Fig. 15. Seismic line VA-ll/c. The positive 
flower structures can be identified 
fairly well.

Fig. 16. Negative flower structures on 
seismic line VA-12/e.

Fig. 17. A transcurrent compressional anti
cline on seismic line RáG-6 .

Fig. 18. Positive flower structure on 
seismic line RáG-6 .

Fig. 19. Negative flower structure on 
seismic line F1-17 .

Fig. 20. On the Kö-35 seismic line a well 
developéd very young synciine can 
be seen just above the huge paleo- 
geomorphic dome of the Biharnagy- 
bajom oil field.

Fig. 21. The northern margin of the Derecske 
Trough coinciöes with a left-lateral 
strike-slip fault. The seismic 
facies (identified by Pogácsás and 
Völgyi, 1982) are different on the 
opposite sides.

Fig. 22. Je-65 seismic line shows a negative 
flower structure. This profilé was 
measured on the northern margin of 
the Pannonian Basin. The Oligocene 
sequences are bharacterized by very 
different seismic facies on the two 
eides of the transcurrent fault zone

Fig. 23. Ku-118/a seismic line. The Pannonian 
sédiments are cut intő blocks by a 
young flower structure. The seismic 
facies parameters of the individual 
blocks (amplitude, continuity) are 
different.
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