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A kutatási területen korábban mért szeizmikus szelvények egységes újrafeldolgozásának eredményeképpen a 
Dunántúli-középhegység egység és a Kisalföld keleti részén a geofizikai mérések során észlelt jellegzetes paraméter
tartományokat különítettünk el.

A medencealjzat és belső szerkezetének meghatározása során vizsgáltuk a földtani szerkezet kialakulását meg
határozó tektonikai folyamatokat. A korábbi mágneses- és gravitációs-hatószámítás eredményei alapján azonosí
tottuk a testeket a szeizmikus szelvényeken. Elemeztük a Dunántúli vezetőképességi anomália elterjedését és hely
zetét. Szeizmikus sajátosságok alapján vizsgáltuk az alsó kéreg belső szerkezetét.

M. Redlerné Tátrai, G. Varga: Newer data on deep structure of the Transdanubian Central Range

As a result o f unified reprocessing o f the seismic sections surveyed earlier on the prospecting area, character
istic parameter ranges are distinguished with accordance o f the geophysical surveys observed in the Transdanu
bian Central Range and eastern part o f the Little Hungarian Plain.

During the process as the basin basement and its inner structure were specified, we investigated the tectonic 
history that determined the area development. In the seismic sections we identified situation o f the modelled bodies 
by results o f calculations o f the anomalies based on the earlier magnetic and gravity surveys. We analysed 3D 
position, location and situation o f the Transdanubian conductivity anomaly. We examined inner structure o f the

A komplex értelmezés során pontosítottuk az alsó és fel
ső kelet-alpi takarók elhelyezkedését és szerkezeti felépíté
sét. Megállapítottuk, hogy a Kisalföld aljzatában lévő gra
vitációs ható egyértelműen a felső kelet-alpi takaró alatt 
van, míg a mágneses ható az alsó és felső kelet-alpi takarót 
elválasztó tektonikai sík felett helyezkedik el.

A Rába vonal a szeizmikus szelvényen a vízszintessel 
közel 30°-os szöget bezáró zónaként jelenik meg, mely 
folytatódhat a kéreg mélyebb tartományaiban is. Ezt való
színűsíti a magnetotellurikus szelvényen bemutatott, a 
környezetéhez képest kisebb ellenállású zóna.

A Dunántúli-középhegység szerkezeti felépítését meg
határozó, DNy-i irányban dőlő törések ~10 km-ig azonosít
hatók. A hegység ÉNy-i peremén rátolódásként értelme
zendő horizontok jelennek meg, melyek keletkezési kora 
szakirodalmi adatok alapján a kréta időszakra tehető.

A Dunántúli-középhegység tengelyében már korábban is 
azonosított egybeeső szeizmikus amplitúdó- és dunántúli 
vezetőképességi anomália vizsgálata során valószínűsíthe
tő, hogy az nem egy geológiai képződményhez, hanem a 
különböző kőzeteket ért hatásokra vezethető vissza.

A kéreg mélyebb zónáiban azonosítottuk a 4-5 km vas
tagságú transzparens zónát és az alatta elhelyezkedő ref- 
lektív alsó kérget, melynek alsó határa a Mohorovicic-disz- 
kontinuitás. A kutatás eredményeképpen kialakított mély
szerkezeti kép, valamint a Berhida környéki földrengések 
fészekmélységének és a kéreg reológiai sajátosságainak 
összevetése alapján kialakított szendvicsszerü modell ha
sonló jelenségeket mutat.

2. A medencealjzat és belső szerkezete
A korábbi részletes földtani és geofizikai vizsgálatok 

rámutattak, hogy a kutatási terület harmadidőszaki kép
ződményeinek aljzatát a „Kelet-alpi takarórendszer” kü-

lower crust used seismic features and attributes.

1. Az eredmények áttekintése

A kutatás során kialakítottuk a vizsgált terület (1. ábra) 
egy lehetséges tektonikai modelljét.

1. ábra. Helyszínrajz a mérési vonalakkal. 1—mélyfúrás,
2—szeizmikus és magnetotellurikus szelvény

Fig. 1. Map of the measured profiles. 1—well, 2—seismic and 
magnetotelluric measured profiles
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lönböző mértékben metamorfizált ópaleozoós és a Dunán
túli-középhegység újpaleozoós és mezozoós összletei al
kotják. A Rába vonal a kelet-alpi és a középhegységi kép
ződmények határa.

A Pannon-medence kialakulásának vizsgálatai során az 
elmúlt évtizedek földtani kutatásai felhívták a figyelmet a 
Dunántúli-középhegység és a Drauzug képződményeinek 
szoros kapcsolatára. A terület allochton jellegét MAJOROS 
[1980], Báldi [1982], Kovács [1983, 1984], Kázm ér  
[1984], Ká zm ér  és Kovács [1985] mutatta ki. Mai helyé
re az észak-pannon alpi egység a középső alpi 
tektonogenezis során lejátszódott horizontális mozgásokkal 
került. Ezen nagyméretű harmadidőszaki eltolódások sajá
tosságait Bá llá  [1985, 1987, 1988a, 1988b] is vizsgálta. 
KÁZMÉR és KOVÁCS modelljét elfogadva megállapította, 
hogy „a mintegy 500 km-es balos elmozdulás, amely a 
DAV-Rába vonal mentén mérve a Keleti-Alpok és a Du
nántúli-középhegység között ma észlelhető, nem tisztán a 
Rába vonal menti balos eltolódásban, hanem egyebek közt 
a Keleti-Alpok és a Nyugati-Kárpátok megnyúlásában 
keletkezett”. Ezt követően D udko et al. [1990] a Rába 
vonalat szeizmikus és gravitációs adatok komplex értelme
zése alapján egy meredek dőlésű, nagyméretű eltolódásként 
definiálta, mely a kéreg-köpeny határt is elnyírja. Eltoló
dással kapcsolatos hasadási öv alakult ki a balos nyírás 
hatására a miocén medenceképződés során egyebek között 
a Kisalföldi-medencében is. H orváth  [1993] a Pannon
medence kialakulását leíró mechanikai modelljének egyik 
fő eleme, hogy az extenziós mechanizmus a mélységfiiggő 
reológiai sajátosságokkal együtt változik. Megállapítja, 
hogy a felső kéregben az extenzió során a korábbi komp- 
ressziós nyírási felületek laposszögű normál vetőkként 
újultak fel, valamint számos meredek dőlésű normál vető 
és/vagy horizontális elmozdulás által kialakított tömbök a 
nyírási síkokon elfordultak. Az alsó kéregre a képlékeny 
alakváltozásokat tartja meghatározónak. H orváth  [1991] 
összegezve az észak-pannon alpi egység kialakulásáról 
szerzett ismereteket megállapítja, hogy „az oligocén végén 
megindult korábbi vastag kérgű gyűrt-torlódásos szerkeze
tek jelentős mértékű (több száz km) csapásirányú elmoz
dulás során extenziós feldarabolódást, kéregkivékonyodást 
és regionális süllyedést szenvedtek”. Megállapítása szerint 
a korábban a penninikum fölé tektonikusán települt 
ausztroalpi takarók a középső miocénben a kialakult 
extenziós környezetben lecsúsztak a takarósíkok normál 
vetőként történő felújulása során. L ister  és D avis [1989] 
modelljéhez hasonlóan a kontinentális litoszféra nagymér
tékű extenziója során metamorf magkomplexumok kiala
kulását állapítja meg H orváth  [1993]. Arra a következte
tésre jut, hogy a Rába vonal egy korábbi krétaidőszaki 
takarósík, amely a miocén során lisztrikus vetőként újul fel. 
A Rába vonal mentén valószínűleg volt balos elmozdulás a 
miocén során, mint minden ÉNy-DK-i csapású törés eseté
ben a Pannon-medencében, de mint elsődleges szerkezeti 
elemet, a Rába vonalat egy fő extenziós el válási törésnek 
kell tekintenünk.

Ugyancsak a Rába vonal gravitációs és szeizmikus mé
rések alapján történő komplex elemzése során SZAFIÁN és 
Tari [1995] a Horváth-féle modell létezését támasztja alá, 
melynél a terület kialakulásában a laposszögű normál vetők 
a meghatározóak és a kéreg alsó részén csak képlékeny 
alakváltozás történt.

Pápa  et al. [1990], valamint N em esi et al. [1994] a Rába 
vonaltól ENy-i irányban közel függőleges szeizmikus- 
amplitúdó-csökkenést azonosított teljes kéregmélységben, 
melyet a felső kelet-alpi takaró alatti zónaként értelmezett.

A Dunántúli-középhegység felépítésével és kialakulásá
val foglalkozva MÉSZÁROS [1983] felhívta a figyelmet, 
hogy a Bakony belső szerkezeti felépítését a miocén korú 
jobbos eltolódások és a kréta korú horizontális elvonszoló- 
dások határozzák meg. Tari [1991] a terület szerkezeti 
felépítését továbbvizsgálva megállapította, hogy a középső 
és felső miocén során a Rába és a Balaton vonal mentén 
végbement balos elmozdulás többszörös blokkrotációs 
szerkezetek kialakulásához vezetett, mely felső kéreg töm
bök a -10 km-es mélységben levő felszín mentén 
mozdultak el.

A terület felépítésének és kialakulásának pontosítását 
tette lehetővé a szeizmikus és magnetotellurikus adatok 
újrafeldolgozása. A K1-MK3 kompozit szelvény 118 km- 
nyi hosszban a Kisalföld és a Dunántúli-középhegység 
ÉNy-DK irányú szeizmikus szelvény általi keresztmetszet
ét mutatja be (2a., 2b. ábra; értelmezetlen és értelmezett 
változat).

A K1-MK3 vonal mentén végzett mérések különböző 
mérési elrendezéssel, különböző gerjesztési eljárásokkal, 
különböző regisztrálóberendezések segítségével készültek, 
így a déli MK-3 jelű szakasz 1977-ben 1200%-os fedéssel, 
50 m-es közös referenciapont-távolsággal, robbantásos 
gerjesztéssel, még a К-l északi szakasz 1985-86-ban 
2400%-os fedéssel, 25 m-es közös referenciapont
távolsággal, vibrátoros jelgerjesztéssel került kivitelezésre. 
A szeizmikus adatok feldolgozása során a végleges összeg
szelvény elkészítéséig a különböző években mért szaka
szokat önállónak kezeltem. A részszelvényeket az azonos 
energiaszintre hozást, valamint a horizontális és vertikális 
irányban történő átmintavételezést követően összeillesztet
tem és így a szokványos eljárásnak megfelelően a migráció 
elvégzése következett. A cikkben található „kompozit” 
kifejezéssel a bemeneti adatok nem egységes voltára szán
dékozom felhívni a figyelmet.

Az újrafeldolgozás során lehetőség adódott a zavarhul
lámok mértékének jelentős csökkentésére, ennek eredmé
nyeképpen a szeizmikus szelvényeken a már korábban is 
felismerhető jelenségek meghatározóvá váltak, egyben 
eltűntek az egyéb zavarhullámokból kialakuló értelmezhe
tetlen reflexiók.

A kompozit szelvény teljes hossza 118 km, így fekvő 
ábra esetén a szelvény horizontálisan kb. 1:650 000 méret
arányban mutatja be a terület felépítését. A mélységpontok 
50 méterre találhatók egymástól.

A szeizmikus szelvények értelmezése során az 1963-tól 
1988-ig kiadott „Magyarország Mélyfúrási Alapadatai” 
kötetek és az 1989-1992. évek kiadatlan adatai alapján az 
MGSZ által összeállított „Mélyfúrási Alapadatok adatbázi
sa [1992]”, valamint BÉRCZY et al. [1998] adatait fogadtam 
el hitelesként. Tájékoztató jelleggel figyelembe vettem 
egyéb országos és regionális földtani és geofizikai térképe
ket is, így pl. [Császár  et al. 1978], [Fü lö p , Dank  1987]. 
A cikkben külön csak a geofizikai adatok értelmezésénél 
döntő szerepet játszó fúrásokat emeltem ki.

Az ábrákon alkalmazott jelölések jelmagyarázatát az
1. táblázatban foglaltam össze.
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10 km

2b. ábra. K1-MK3 migrált időszelvény, értelmezett változat 

Fig. 2b. K1-MK3 migrated time section with interpretation
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1. táblázat Kelet-alpi takarórendszer

A K1-MK3 kompozit szelvényrészletet elemezve látha
tó, hogy (3. ábra) a Kisalföld mélyzónájában (1-800. Szel
vénypontok között) a Rába vonaltól ENy-ra a kelet-alpi 
takaró képződményei alkotják az aljzatot [Fü lö p , Dank  
1987]. Az első 25 km-es szakaszon a mélyzóna ÉNy-i 
oldalán (1-360. szelvénypontok között) az alsó kelet-alpi 
takaró (A.KA jelű horizont) képződményei laposszögű (a 
számítások alapján a vízszinttel 15°-30° szöget bezáró) 
tektonikus síkok mentén kb. 8 km-re (~3,5s) süllyednek. 
Nagyobb mélységekben a tektonikai síkok reflexiós határ- 
felületként jelennek meg a szelvényeken. A korábbi szel
vényváltozaton az aljzat felszíne alatt (2-3 s között) a 
szerzők gyűrt formaelemeket azonosítottak [Nem esi et al. 
1995], melyek az újrafeldolgozás során nem alakultak ki, 
helyükön párhuzamos reflexiókötegek láthatók.

A medence tengelyétől DK-i irányban (a 360-800. Szel
vénypontok között) eltérő szeizmikus képpel jellemezhető 
képződmény alkotja az aljzatot, amelynek besorolása, szer
kezeti helyzete vitatott a szakirodalomban. KŐRÖSSY 
[1987] a Mosonszolnok-1 és -2 fúrásokban (amelyek a 
szelvénytől kissé távolabb esnek, de tájékoztató adatként 
figyelembe veendők) alsó triász, illetve perm időszaki 
képződményekre hívja fel a figyelmet. MATTICH et al.

10 km
3. ábra. K1-MK3 migrált időszelvény északnyugati része 

Fig. 3. NW part of the K1-MK3 migrated time section with interpretation
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4. ábra. K1-MK3 migrált időszelvény attribútuma a Rába vonal környezetében. (A reflexióerősség és a pillanatnyi fázis koszinuszának
szorzatai)

Fig. 4. Perigram of the K1-MK3 migrated time section with interpretation across Raba line

[1996] cikkében a Mosonszolnok-2 fúrás rétegsorának 
aljzati képződményeit az alsó kelet-alpi takaró képződmé
nyeihez sorolják, azonban a Mosonszolnok-1 minősítésén 
nem változtattak. A mihályi fúrásokban felső kelet-alpi 
takaróként minősített képződmények elterjedését a Mihályi 
maximumtól északi irányban azonosított áttolódási sík 
mentén lezárják. Bállá [1993] a kisalföldi gyengén meta
morf képződmények tektonikai minősítésének elemzése 
során felhívja a figyelmet, hogy nem kizárható a mihályi 
fúrásokban azonosított képződményeknek a pennini- 
kumhoz történő sorolása. Az értelmezés során, mivel a 
szeizmikus sajátosságok mind a jellemző alsó kelet-alpi 
takaró, az ez alatt található penninikum, mind a középhegy
ségi újpaleozoós és mezozoós képződményekétől eltértek, 
Fülöp és Dank [1987] értelmezését elfogadva felső kelet- 
alpi takaróhoz tartozónak minősítettem (F.KA jelű hori
zont). A szeizmikus szelvényen mind a harmadidőszaki, 
mind az ópaleozoós üledékek a korábbi feldolgozási álla
pothoz képest jeldúsabbá váltak az újrafeldolgozás ered
ményeképpen. Szeizmikus sajátosságaik alapján — frek
venciatartomány, a reflexiós amplitúdók mértéke stb. — 
elkülöníthető a harmadidőszak előtti képződmények felszí
ne a szeizmikus attribútum szelvények egyidejű vizsgálatá
val. A felső kelet-alpi takaró belsejében tektonikai esemé
nyekre utaló jelek nem voltak fellelhetők, a szomszédságá
ban levő aljzatalkotó képződményekkel összehasonlítva 
megállapítható, hogy kevésbé reflektív.

A Kisalföld mélyzónájában POSGAY [1966] paleozoós 
földmágneses hatót azonosított -4 km-es mélységben. A 
területen elkezdődött szeizmikus kutatások már korábban 
felhívták a figyelmet, hogy a ható nagyobb mélységben 
van. Nemesi et al. [1994] a К-l vonal mentén az anomália 
korát a környező földtani adatok alapján miocénnek tételezi 
fel. Hatószámítás alapján a mágneses test felszínét kb.
8,5 km-es mélységben a 380-660. szelvénypontok között

határozták meg. A szeizmikus szelvényen beazonosítva a 
földmágneses ható felszíne ~4 s-nál a felső kelet-alpi taka
ró felett van. Elfogadva a hatószámítás eredményét, a me
dencealjzat felszínét --9,5 km-es (-4,8 s) mélységben azo
nosítottuk. (A szeizmikus szelvényen egyértelműen kijelöl
hető ez a mélyebb diszkordanciafelület.)

A terület Bouguer-anomália térképe [Szabó, Páncsics 
1999] felhívja a figyelmet a Kisalföld aljzatának elmélyü
lésére a környezetéhez képest, azonban a medence középső 
részén viszonylagos emelkedést mutat. A medenceüledékek 
hatásától megtisztított anomáliatérkép [Nemesi et al. 1994] 
a medencealjzaton belüli hatóra hívja fel a figyelmet. A 
gravitációs ható felszíne modellszámítás alapján a K1-MK3 
szelvény 440-960. pontjai között -10 km-es mélységben 
várható. A szeizmikus szelvényen ezen mélységnek meg
felelő 4,75-5,00s időtartományban kissé hullámzó felület 
rajzolódik ki (GH jelű horizont) a felső kelet-alpi takaró 
belsejében (3. ábra). A jelenség további elemzésére a kéreg 
mélyebb zónáinak vizsgálata során visszatérünk.

Rába vonal

A K1-MK3 szeizmikus szelvény 800. pontjától DK-i 
irányban a medencealjzat szeizmikus képe jelentősen meg
változik (4. ábra). Földtani adatokból ismert, hogy itt talál
koznak a kelet-alpi takaró ópaleozoós képződményei a 
Dunántúli-középhegység egység újpaleozoós, mezozoós 
összletével. Elhelyezkedése a szelvény mentén egyezik a 
Fü lö p , Da nk  [1987] által szerkesztett térképpel.

A szelvény mentén a Rába vonal zónájának kijelölése a 
szeizmikus és magnetotellurikus adatok, valamint a tágabb 
környezetében mélyített fúrások adatai alapján történt. 
Szeizmikus képe alapján a zónát a nagyobb mélységekben 
ÉNy felől a kb. 10 km-es mélységben a gravitációs ható
ként azonosított képződmény határaként (melynek felszíne
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a GH jelű horizont), DK-i irányból a nagy energiájú refle
xiókkal jellemezhető, jelentős vastagságú újpaleozoós és 
mezozoós képződmények elvégződéseként definiáltam 
(4. ábra). Ez a tektonikus zóna a magnetotellurikus mérések 
alapján a nagymélységü kisellenállású képződmények 
elterjedésének nyugati határaként jelenik meg. A Rába 
vonal a szeizmikus szelvényen a vízszinttel közel 30°-os 
szöget zár be a számítások alapján és nem zárható ki, hogy 
folytatódik a kéreg mélyebb zónáiban, mint azt a későbbi
ekben továbbelemezzük. Az újrafeldolgozás eredménye
képpen a korábban a kéreg középső és alsó részén azono
sított, szeizmikusán jelmentes zóna szélessége jelentősen 
lecsökkent. A jelenség a szelvény más szakaszain is fellel
hető, és egyértelműen nem nagyszerkezeti hatásokkal, 
hanem a terepi kivitelezés során felmerülő technikai prob
lémákkal hozható kapcsolatba (2b. ábra).

A szakirodalomban általánosan elfogadott meghatározás 
szerinti Rába vonalnak (a középhegységi újpaleozoós és 
mezozoós képződményeket és a tőle észak-nyugatra azono
sított az ópaleozoós összletektől elválasztó szerkezeti vonal 
mint képződmény határnak) a zóna ÉNy-i határa tekinten

dő. A szeizmikus szelvény alapján (4. ábra) tektonikus 
hatások a végbement mozgások során a középhegységi 
oldalon a neogénen belül is maradandó változást okoztak. 
A neogén üledékekben azonosított tektonikai események a 
miocénnél fiatalabb korú szerkezeti mozgásokra hívják fel 
a figyelmet.

Dunántúli-középhegység egység

A K1-MK3 kompozit szelvényen a 850. szelvényponttól 
DK-i irányban (5. ábra) az aljzat belső szerkezete jelentő
sen megváltozik. Megjelennek a Dunántúli-középhegység 
egységet alkotó, jelentős vastagságú újpaleozoós és 
mezozoós képződmények. Ezen összletekre a nagy energi
ájú reflexiós határfelületek jellemzők, melyeket a korábbi
aknál meredekebb törések szabdalnak. A nagyszerkezeti 
egység felépítését meghatározó törések 10-15 km mélysé
gig azonosíthatók. (Nagyobb mélységben a törések lapo
sabb szakaszairól származó reflexiók a kéreg középső ré
szén egy határfelületet — BT jelű horizont — jelölnek ki, 
mely alatt a reflexióerősség lecsökken.)

10 k m

5. ábra. K1-MK3 migrált időszelvény középhegységi szakasza, értelmezett változat 

Fig. 5. SE part of the K1-MK3 migrated time section with interpretation across Transdanubian Central Range

A szeizmikus szelvényrészleten terület szerkezeti fel
építését meghatározó fő törések DNy-i irányban dőlnek. A 
Dunántúli-középhegység szerkezeti felépítését bemutató 
térképekkel [Császár  et al. 1978, G y a lo g , Császár  
1990, a cikkben kiemelt tektonikai elemek ezen térképen 
tanulmányozhatók] összevetve megállapítható, hogy az 
ezeken a Nagybérpuszta-Feketebérpuszta helységek, vala
mint a Nagyveleg-1 és Mór-4 fúrások vonalában azonosí
tott DNy-ÉK irányú törések a terület kialakulásában meg
határozó szerepet játszottak. (Szelvénybeli metszetük az
5. ábrán az 1670. és az 1890. mélységpontoknál található.) 
Ugyancsak fontos szerep tulajdonítható a Fehérvárcsurgó- 
105 és -7 jelű fúrások között húzódó K-Ny irányú törés
nek, mely szelvénybeli metszete a 2190. mélységpontnál

van. Ezen tektonikai elemek a miocén során is aktívak 
voltak. A többi azonosított kisebb mélységig hatoló törés 
alárendeltebb szerepet játszottak a terület kialakulásában. 
Összességében a szelvény menti tektonikai kép blokkrotá
ciós szerkezetek jelenlétét támasztja alá.

Egyes tektonikai síkok mentén a pannonban kisebb 
mértékű elmozdulások mentek végbe, mint azt az 5. ábra 
mutatja a 900-1100. szelvénypontok között. A jelenségre 
N em esi et al. [1994] is felhívta a figyelmet. Ugyancsak a 
miocénnél fiatalabb tektonikai elem azonosítható mind a 
K1-MK3, mind a DK-1 jelű szelvényeken, mely a idősebb 
DK-i dőlésű törést átszelve ellentétesen ÉNy felé dől.

A Kisalföld délkeleti peremén — a számítások alapján 
l-5°-os DK-i dőlésű — csúszási síkok azonosíthatók, mint
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az a K1-MK3 jelű szelvény 1220-1560. (5. ábra), valamint 
a DK-1 szelvény 60-240. (6. ábra), valamint a DK-3 100- 
300. szel vény pontjai között látható. A 7a. és 7b. ábrákon a 
K1-MK3 szelvény jellegzetes szakaszát mutatjuk be. A 
harmadidőszaki képződmények aljzata DK-i irányban 
emelkedik 1,4 s-ról 0,4 s-ra (2,3 km-ről 0,6 km-re), az 
aljzaton belül azonban DK-i irányban gyengén süllyedő 
reflexiós beérkezések két kötege is azonosítható (0,7-0,9 s, 
mely megfelel 0,6-l,7km-es mélységnek, valamint 1,1- 
1,4 s, mely 1,9-2,9 km-nek felel meg). A jelenségek a kré
tában végbement kompressziós szerkezetalakulással hozha
tók kapcsolatba. „Valószínűen az ausztriai orogén fázis

során jött létre a középhegység szerkezetét meghatározó, a 
jelenlegi orientáció szerint ÉK-DNy-i tengelyű szerkezet, 
illetve a peremi antiklinálisok. A tengely zónában és a 
szinklinális peremeken a képződmények gyűrődése, pik- 
kelyeződése, sőt rátolódások kialakulása is megfigyelhető” 
[Haas 1994]. A pikkelyek egymásra tolódásának mértéké
ről, az egymásra tolódott képződmények koráról fúrási 
adatok nincsenek. A pikkelyek meglétének geofizikai ada
tokkal történő alátámasztása felhívja a figyelmet, hogy a 
Kisalföld délkeleti peremén az újpaleozoós és mezozoós 
képződmények jelentősen vastagabbak a tektonikai folya
matok következtében.

3. Jellegzetes anomáliák a Dunántúli-középhegység 
tengelyében

Korábban is már megállapítást nyert (nemcsak mély- 
szerkezet-, hanem nyersanyagkutató szelvények is jelzik pl. 
Magyarpolány térségében), hogy a középhegység tengelyé
ben 5 -1 0  km széles sávban, a kainozoós összlet felszíne 
alatt 3^1 km mélységben nagy reflexióerősséggel jellemez
hető horizont jelenik meg. E határfelület megegyezik a 
magnetotellurika által kimutatott „kisellenállású összlet” 
felszínével [R. T á tr a i, Rá n er , V arga  1993]. Fúrási

adatok szelvény menti korrelációja alapján, valamint az 
egyes korokban képződött üledékösszletek feltételezett 
vastagságával [MÓL Rt., MÁFI 1998] összevetve az 
ópaleozoós képződményeknek vagy felszíneként, vagy ez 
alatti kis mélységben egy újabb réteghatárként értelmez
hető. A sáv térbeli elhelyezkedése követi a terület felépíté
sét meghatározó haránttörések által kialakított képet 
(8. ábra).

Az újrafeldolgozás eredményeképpen a határfelületről és 
környezetéről újabb megállapításokat tehetünk.
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7. ábra. K1-MK3 migrált időszelvény részlet a feltételezett kréta időszaki rátolódás tartományában, a—értelmezetlen változat,
b—értelmezett változat

Fig. 7. Part of the K1-MK3 migrated time section in range of the presumed Cretaceous era overthrust, a—without interpretation across,
b—with interpretation

8. ábra. Szeizmikus amplitúdó anomáliák a Dunántúli
középhegységben. 1—szeizmikus vonal, 2—szeizmikus amplitú

dó anomália, 3—tektonikai vonal, 4— képződményhatár

Fig. 8. Bright spots in the Transdanubian Central Range.
1—seismic line, 2—bright spot, 3—tectonic line,

A— geological boundary

Szeizmikus amplitúdó anomáliák

A szeizmikus amplitúdó anomáliák mélységtartományát 
vizsgálva nagymélységü képződmények felszínei azonosít
hatók (BS1 és BS2 jelű horizontok a 9a. ábrán). A horizon
tok változó reflexióerősséggel jellemezhetők, melyek DK-i

irányban egy, a miocén során végbement blokkrotációs szer
kezetmozgás során is aktív törés mentén -600 m-rel mé
lyebbre kerülnek. (Ezen szerkezeti elem az összegszelvényen 
megjelenő diffrakciók által is megerősített.) A töréstől ÉNy- 
ra az alsó, DK-re a felső horizont mentén alakul ki szeizmi
kus amplitúdó anomália. Ezzel ellentétesen a tektonikai elem 
ÉNy-i oldalán triász időszaki, míg a DK-i oldalán kréta idő
szaki képződményekből áll a harmadidőszak előtti képződ
mények felszíne. Megállapítható, hogy a jelenség nem egy 
földtani összlethez, hanem az ezeket ért hatásokhoz (pl. 
póruskitöltés különböző kőzetekben) kapcsolható. Mint már 
a korábbi vizsgálatok is sejtetni engedték, a reflexiók erőssé
ge jelentősen lecsökken a szeizmikus amplitúdó anomália 
feletti 700-800 ms-os tartományban. A jelenség megértésé
hez további vizsgálatok szükségesek.

Dunántúli vezetőképességi anomália

A Dunántúli-középhegységben, a Somlyó hegy környe
zetében végzett első magnetotellurikus szondázások 
[Ádám , Verő 1964, Takács 1968] meglepő geo- 
elektromos mély szerkezeti felépítést jeleztek: a harmadkori 
nagyellenállású képződmények alatt igen jól vezető 
(<1 ohmm fajlagos ellenállású) kőzetek találhatók. Később 
az MTA GGKI részletesebb mérései kimutatták, hogy az 
anomális felépítés a Dunántúli-középhegység egész terüle
tén fennáll; megszületett a dunántúli vezetőképességi 
anomália fogalma [Ádám 1990].
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9. dbra. K1-MK3 vonal (részlet), a—szeizmikus mélységszelvény, b—magnetellurikus szelvény

Fig. 9. Part of the K l-МКЗ profile, a—seismic depth section, b—magnetotelluric profile

Az ELGI a 80-as évek elején kapcsolódott be a vezető- 
képességi anomália vizsgálatába, a középhegységben és 
ÉNy-i előterében több mint 300 ponton végeztünk 
magnetotellurikus szondázást. A korábbi ID kiértékelések 
rámutattak [Nemesi et al. 1994], hogy a jólvezető képződ
mény a középhegység területén egy kb. ÉK-DNy-i irányú, 
mintegy 15-20 km szélességű sávban (Sümeg-Somlyó 
hegy-Súr-Aka-Mór vonalban) kiemelt helyzetben (3-6 km 
mélységben) található. A közös nyomvonalú szeizmikus és 
MT szelvények alapján a jól vezető képződmény mélysége

a kiemelt helyzetű sávban nagy energiájú reflexiós beérke
zésekkel esik egybe. A kiemelt helyzetű sávtól ÉNy-ra, a 
Kisalföld peremén a jólvezető képződmények 8-Ю km 
mélységben találhatók, ÉNy-i elterjedésük a Rába vonallal 
esik egybe. Ezen a sávon megszűnik a kapcsolat a jólvezető 
mélysége és a szeizmikus szintek között.

A WinGLink programmal eddig mintegy 6 , a Kisalföld
ről induló és a vezetőképességi anomáliát keresztező szel
vény 2D újraértelmezését végeztük el. Az inverziók alapján 
a jólvezető képződményre az alábbiak mondhatók. A kép
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ződmény, hasonlóan a korábbi értelmezéshez, kb. a Rába 
vonalnál kezdődik, tetőmélysége itt 6 - 8  km. A kapott szer
kezeti kép gyakorlatilag az összes szelvényben azonos: a 
jólvezető összlet viszonylag meredek dőléssel a közép- 
hegység mezozoikuma alatt folytatódik, és mintegy 2 0  km 
mélységig követhető (10. ábra). Az MT leképzés a közép
hegységi és az alpi egység rátolódásos szerkezetére utalhat.

A középhegység területén a jól vezető képződmény ki
sebb — 4-5 km — mélységben, az 1D kiértékelésekhez 
képest sokkal kisebb területen található. A szeizmikus

szelvények alapján kialakított földtani képet összevetve 
magnetotellurikus adatokkal valószínűsíthető, hogy a kü
lönböző mélységtartományokban megjelenő kisellenállású 
zónák eltérő okokra vezethetők vissza (9b. ábra). Nem 
zárható ki, hogy a kisalföldi üledékekben azonosított kis- 
ellenállásű zóna benyúlása a középhegységi aljzatképződ
ményekbe a nagymélységi rétegvizek áramlási rendszeré
vel hozható kapcsolatba. A jelenség további tanulmányozá
sa a terület szénhidrogén-potenciáljának megítélésében 
(hidrodinamikai csapda) újabb távlatokat nyit.

10. ábra. K1-MK3 magnetotellurikus szelvény a szeizmikus értelmezés feltüntetésével 

Fig. 10. K1-MK3 magnetotelluric profile drawn with interpretation which was made in the seismic section

4. A földkéreg középső és alsó részének vizsgálata
Magyarországon a földkéreg középső és alsó részének 

vizsgálata az 1950-es évek közepétől kezdődött, mely 
GÁLFI és STEGENA nevéhez fűződik. A hatvanas években 
végzett refrakciós mérések [Mituch, Posgay 1972] fel
hívták a figyelmet a Mohorovicié-diszkontinuitás elmé
lyülésére a Dunántúli-középhegység alatt, melynek legna
gyobb mélységét 30,4 km-es tartományban határozták meg. 
A különböző időben és módszerekkel végzett mérési ada
tok eredményeit összefoglalva a Mohorovicié-határfelület 
Közép-Európa alatti domborzatát bemutató térképet szer
kesztettek [Posgay et al. 1991], mely a Pannon-medence 
és környezetének kialakulásához szolgáltat újabb adatokat. 
Ezen térkép egy javítását végezte el Eperjesi [1996] az 
újabb szeizmikus adatok és az izosztázia törvényszerűsé
geinek figyelembevételével. (A Pannon-medence mély

szerkezeti felépítésének vizsgálatában a hazai kutatók által 
évtizedek hosszú során elért, nemzetközi viszonylatban is 
kiemelkedő jelentőségű eredményeit POSGAY et al. [1998] 
foglalta össze.)

A szeizmikus szelvények korábbi értelmezése során 
megállapítást nyert, hogy a Rába vonal két oldalán eltérő 
sajátosságok azonosíthatók a kéreg középső és alsó részén 
[PÁPA et al. 1990]. A nagyszerkezeti vonal ÉNy-i oldalán 
néma zóna alakult ki, kissé eltávolodva, az alsó kelet-alpi 
takarók alatti 1 0 - 2 0  km-es mélységben töredezett képet, a 
Mohorovicié-diszkontinuitás környezetében viszonylag 
nyugodtabb, nem nagy dőlésű reflexiókat láthatunk. A 
középhegység területén mért szelvényeken a kéreg középső 
része reflektál, a Mohorovicié-diszkontinuitás mélységéből 
nehezen értékelhető reflexiókat kaptunk.

Az azonos feldolgozási eljárások alkalmazásának ered
ményeképpen jelentősen javult a szelvényeken a jel/zaj
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arány, valamint megszűnt az értelmezést zavaró különbö
zőség az egyes szelvényszakaszok között. A korábban 
néma zónaként leírt tartomány részben eltűnt. A közép- 
hegység felépítését bemutató MK-3 és DK-1 szelvények (a 
korábbi újrafeldolgozások 1982-ben készültek [Albu I. et 
al. 1983]) az újabb feldolgozás eredményeképpen a kéreg 
mélyebb tartományainak zónáit dinamikusan részekre 
bontják.

A szeizmikus szelvények értelmezése során azonosításra 
kerültek a kéreg jellegzetes szeizmikus paramétertartomá
nyai:

Transzparens felső kéreg

A transzparens felső kéreg, amint azt MOONEY, 
Brocher [1987] összefoglalta, hagyományos szeizmikus 
mérési eljárások által leképezhetetlen térként értelmezhető, 
mivel a rideg felső kéreg e tartományában az ott uralkodó 
feszültségek hatására kis léptékű (esetenként repedésrend
szerekkel, vagy gyűrődésekkel szabdalt) felületelemek 
valószínűsíthetőek.

A K1-MK3 szelvényen mutatkozik legszembetűnőbben 
a zóna (UC jelű horizont) (11a. ábra), melynek felszínét 
13-16 km-es mélységben (4,4-6,8  ms tartományban) azo
nosítottunk, vastagsága 5-6 km lehet. Felszíne a Kisalföld 
alatt DK-i irányban kissé emelkedik, a Rába vonalnál hir
telen felemelkedik. A Dunántúli-középhegység alatt DK-i 
irányban süllyedő jellegű, melyet néhány felugrás szabdal. 
Ezen szelvénnyel párhuzamosan (10 km-re Ny-i irányban) 
menő DK-1 vonal mentén (11c. ábra) kevésbé jellemző a 
reflexiómentes paramétertartomány. Felszíne DK-i irány
ban süllyed.

Reflektív alsó kéreg

Klemperer [1987] a hőáram és a mélyszerkezetet ku
tató szeizmikus reflexiós szelvényeken tapasztalt jelensé
gek közötti kapcsolatok vizsgálata során arra a megállapí
tásra jutott, hogy ha a hőmérséklet meghaladja a 300°- 
400°C-t, úgy az alsó kéreg reflektivitása megnő. Bodri 
[1998] ezen hőmérséklettartományt 20-22 km mélységben 
valószínűsíti, míg Lenkey [1999] 25-30 km-ben.

Mooney, Brocher [1987] meghatározása szerint az al
só kéreg nagy átlagsebességgel jellemezhető, mely nagy és 
kis sebességű rétegek összessége. Ezen sajátosság eredmé
nyeképpen alakul ki a jellegzetes szeizmikus kép: extenziós 
terrének esetén kifejezetten nagy reflektivitású és erősen 
rétegzett, a képződményekben a sebesség 6 ,5-7,3 km/s.

A szelvények mentén (11a. és 11c. ábra) e képződmé
nyek jól azonosíthatók (a felszíne az LC jelű horizont) 18- 
22 km-es mélységben. A Kisalföld alatt 6  km-es vastag
ságban jelenik meg. A középhegység alatt jelentősen ki
vastagodik (13 km). A változás nem egyenletes. A terület 
kialakulásában fontos szerepet játszó Rába vonal folytatá
sában a kéreg nagyobb mélységeiben jelleg váltás azonosít
ható, mely korrelál a magnetotellurikus adatokkal. A konti
nentális területek extenziójának egyszerű nyírásos modell
jéhez [Lister, Davis 1989] hasonló kép rajzolódik ki. A 
nyírási sík mentén horizontális elmozdulást feltételezve 
magyarázható a középhegység alatti alsó kéreg eltérő vas
tagsága és kiemeltebb elhelyezkedése.

Korábban felfigyeltünk a szeizmikus szelvényeken a 
balatoni kristályos metamorf vonulat északi határának

közelében a kéreg alsó részén azonosítható összefogazó- 
dásra („szeizmikus krokodil”). A jelenség magyarázata 
Meissner [1989], Meissner, Sadowiak [1992] szerint 
horizontális elmozdulás során a különböző viszkozitású 
képződmények egymásba nyomulása. Az elvégzett vizsgá
lataink a korábbi feltételezéseket igazolják, az újrafeldolgo
zás során a képződmények egymásba préselődése szembe
ötlő. A jelenség jól azonosítható a K1-MK3 vonal 2000- 
2400. szelvénypontjai között (11a. ábra). A reflektív alsó 
kéregben -25 km-es mélységben egy horizont jelölhető ki, 
mely DK-i irányban felemelkedik (LC2 horizont). A 2200 
szelvényponttól DK-i irányban -18 km-es mélységben egy 
mélyülő határfelület is kijelölhető (LC1). így az LC1, LC2 
és az LC jelű horizontok által lehatárolt, a környezetéhez 
képest keményebb test nyomult be a tőle DK-re lévő kép
ződménybe. A jelenség kialakulásához vezető horizontális 
elmozdulás sajátosságainak pontos meghatározásához még 
további mélyszerkezet-kutató szelvények vizsgálatba törté
nő bevonása szükséges.

Mohorovicic-diszkontinuitás

A kutatási terület környezetében a kéreg és köpeny ha
tárfelület mélységének meghatározásában többféle adat 
szerepel a szakirodalomban. A Pannon-medence és a kör
nyezetét is bemutató térképen a Dunántúli-középhegység 
alatt a kéregmélység meghaladja a 32 km-t, míg az előte
rein 26 km-es értékeknél is kisebbet valószínűsít [POSGAY 
et al. 1991]. Az Eperjesi-féle átdolgozott változat a közép
hegységi részt döntő mértékben változatlanul hagyva az 
előtereken magasabban tételezi fel a Mohorovicié-diszkon- 
tinuitás mélységét [Eperjesi 1996].

A Mohorovicié-diszkontinuitás a reflexiós szeizmikus 
szelvényeken közel folyamatos reflexiós köteg aljaként 
jelenik meg. A szeizmikus adatfeldolgozásban rendszere
sített migrációs eljárás a szelvények alsó részén zavarzónát 
hoz létre. Az értelmezés során a megbízhatóság fokozása 
céljából a feldolgozási lépések eredményeinek teljes verti
kumát (egyedi szeizmogramok, összegszelvény) figyelem
be vettük. A változatos földtani környezet felépítésének 
szemléletesebb bemutatása érdekében a migrált időszel
vényt mélységszelvénnyé alakítottuk át. Az átszámításhoz 
felhasznált sebességteret a feldolgozás során meghatáro
zottból származtattuk mindazon mélységtartományig, me
lyet a terepi mérési paraméterek megengedték. Az ez alatti 
mélységtartományokban az egyes rétegekre a szakiroda- 
lomban szereplő intervallumsebesség adatokat alkalmaztuk 
[Posgay et al. 1979].

A K1-MK3 kompozit szelvény mentén a kéreg-köpeny 
határ 27,0 km-es mélységből 25,5 km-re emelkedik, a kö
zéphegység irányában az 1700. szelvénypontig 30,0 km-re 
süllyed vissza (11. ábra). Ezen azonosított mélységtarto
mány lefutása megegyezik a POSGAY et al. [1991] szerinti 
térképen láthatóval, de kb. 1 km-rel magasabban észlelhető. 
Az Eperjesi [1996] által meghatározott 3, 5 km-es mély
ségváltozás nem valószínűsíthető a szelvény alapján a 
vizsgált térrészen. Az 1700. szelvényponttól DK-i irányban 
az előre jelzettől jelentősebb eltérés tapasztalható. Az alsó 
kéreg szeizmikus képét vizsgálva — melyre korábban már 
felhívtuk a figyelmet — egy laposszögű nyírási (?) zóna 
azonosítható, összekötve az alsó kéreg és felső kéreg 
felszínének megemelkedési helyeit.
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77. abra. a—K1-MK3 szeizmikus mélységszelvény (1— gravitációs modell); b—számított Teológiai szelvény Berhida térségére [Bodri
1998]; c—DK-1 szeizmikus mélységszelvény

Fig. 11. a—K1-MK3 seismic depth section (1—gravity model); b—Calculated rheological profile for Berhida area [Bodri 1998];
c—DK-1 seismic depth section
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HIVATKOZÁSOK
A kisalföldi nagymélységű gravitációs ható képe a szeizmi
kus szelvényen

A K1-MK3 mélységszelvényen (11a. ábra) feltüntettük a 
lassan mélyülő gravitációs modellt [Nemesi et al. 1994, 
14. ábra]. A modellben a „kéreg bazalt rétegéinek felszí
neként felvett határfelület az alsó kelet-alpi takaró kép
ződményei alatt, valamint a Rába vonal középhegységi 
oldalán a szeizmikus szelvény értelmezése során azonosí
tott transzparens felső kéreg felszínével közel megegyezik. 
A Mohorovicié-diszkontinuitás felszínének a gravitációs 
modellben valószínűsített felemelkedése a szeizmikus 
adatok alapján kissé északnyugatabbra várható.

A szeizmikus szelvény és a jelenlegi gravitációs modell 
csak a ható felszínében mutat hasonlóságot. Az adatok 
további elemzése szükséges, mely számos, a terület felépí
tésének megítélésében döntő szerepet játszó kérdést vet fel. 
Ezeket a szeizmikus értelmezés eredményeinek figyelem- 
bevételével felállított modellre történő hatószámítás segít
hetne eldönteni. így: a 360-800. szelvénypontok között a 
gravitációs ható felszíne ténylegesen alsó kéreg kiemelke
dés jelenlétére utal-e, a ható DK-i határaként a Rába vona
lat feltételezve megengedi-e a gravitációs tér lefutása az új 
tektonikai képet, milyen mértékű kéreg-köpeny határ fel- 
emelkedést kíván meg a gravitációs tér stb. Ha a további 
kutatások az alsó kéreg kiemelkedését támasztanák alá, úgy 
a gravitációs ható felett jelentősen idősebb képződménye
ket kell feltételezni. Ez maga után vonja, hogy a terület 
kialakulásáról alkotott elképzeléseket újra kell gondolni.

Reológiai sajátosságok összevetése a szeizmikus szelvénye
ken azonosított jelenségekkel

Bodri [1998] a magyarországi földrengések fészek
mélységének és a kéreg reológiai sajátosságainak összeve
tése során egy „szendvicsszerű” modell létezésére jutott, 
amelyen rideg és képlékeny rétegek váltakoznak. Külön 
részletesen vizsgálta a Berhida környéki térséget (1. ábra). 
Ezen terület szeizmikus képe a K1-MK3 kompozit szel
vény és a DK-1 szelvény DK-i végeinél található. Ezen 
számított reológiai modell korrelál a Dunántúli
középhegység alatt a tektonikai síkok által kijelölt BT jelű 
horizonttal, valamint a kéreg alsóbb részeinek felosztásával 
(11. ábra). A földkéreg mélyebb zónáinak szeizmikus sa
játosságok által történt felosztása így újabb geofizikai pa
ramétertartományok által nyert megerősítést.

A K1-MK3 jelű vonal 2075. szelvénypontjának közvet
len környezetében (1 1 a. ábra) is regisztráltak mikrorengést 
(fészekmélysége ~15 km), mely a transzparens felső kéreg 
felszíne közelében pattant ki. Ezen a helyen egy kis kiterje
désű amplitúdóanomália található, ahol egyben a Csatkai és 
a Móri medence kialakulásában döntő szerepet játszó töré
sek — ugyan a viszonylagosan képlékeny zónában és már 
nem töréses szerkezetváltozással — „találkoznak”. A jelen
ségek közötti kapcsolat meghatározása további regionális 
elemzéseket igényel.
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