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A mezőföldi terület prekainozoos aljzatában öt nagyszerkezeti egység különíthető el: a Bakonyi-, Budai-, Igali-, Tolnai- és Mecseki
egység. Udvari-Diósberény körzete a Tolnai-egységbe tartozik, amelynek határa É-on a Tamási- és délen a Közép-magyarországi-vonal. 
A szeizmikus reflexiós mérések alapján a területen két kompressziós szerkezet rajzolódik ki: egy bádeni és egy alsópannóniai korú. A 
központi medencét lehatároló törések pannóniai utáni felújulása tapasztalható, ami a pannóniai összletet átszelő balos eltolódásokkal 
kapcsolatos virágszerkezetben nyilvánul meg. A miocén törések nagy része felújult, a Közép-magyarországi-vonal feléledése azonban 
csak Paksnál tapasztalható, Ny-ra megszűnik. Udvari-Diósberény környékén a szelvényben egy kisebb miocén medence 
körvonalazódik, határvetői mentén nem volt pannóniai utáni elmozdulás. A negyedidőszaki aktivitásra utaló földrengések törésekkel 
kapcsolatosak, amelyeknek felszíni megjelenése kérdéses.

1. Bevezetés

Udvari és Diósberény vidékétől É-ra és ÉNy-ra, a 
Közép-Dunántúlon, valamint K-re, Paks környékén volt 
regionális tektonikai elemzés. A  Közép-Dunántúlra előbb 
gravitációs és mágneses anyagok, valamint néhány reflexi
ós szelvény értelmezésével (B állá Z. et al. 1987), majd 
hálózatos szeizmikus reflexiós felmérés nyomán született 
átfogó kép (D ávid G y . 1992, 1993, 1995). A  Paks környé
ki adatokat több alkalommal is elemezték (B állá Z. 1988, 
1994, 1995, H orváth F. et al. 1990, 1993, Szabóné 
K ilényi É. 1994). Udvari és Diósberény vidékén egyelőre 
csak egy szeizmikus szelvény fut át (D ávid G y. 1993), 
összekötve a másik két területet, de rendelkezésre áll átte
kintő gravitációs és földmágneses térkép (K ovácsvölgyi

S. által az ELGI 1995a-b adatbázisból kinyomtatva). Min
dezen anyagok alapján kísérletet teszünk arra, hogy fel
vázoljuk az egész terület neogén szerkezetét és a pannóniai 
képződményeket érintő töréseket, s ennek alapján Udvari 
és Diósberény vidékét is értékeljük.

2. Tektonikai áttekintés

Felszíni elhelyezésről lévén szó (B állá Z. 1997b), első
sorban a fiatal tektonikát kell figyelembe vennünk, ezért az 
alábbiakban főként az oligocén-alsómiocén és a neogén 
szerkezetet tárgyaljuk. Elsőként az erre vonatkozó ismere
teket tekintjük át a szakirodalom alapján.

2.1. Oligocén-alsómiocén szerkezet

Magyarország mélyföldtani és tektonikai térképén 
(F ülöp J„ D ank  V. 1987, D ank V., F ülöp J. 1990) a kai- 
nozoikumnál idősebb képződmények kifejlődési típusa 
alapján két elsőrendű tektonikai egységet — Pelso- és Tisza- 
főegységet -  különítenek el (B rezsnyánszky K., H aas J. 
1985, B rezsnyánszky K. et al. 1986, F ülöp J. et al. 1987), 
határuk megegyezik a Zágráb-Kulcs-vonallai (W ein G y .

1969). Bállá Z. felfogásában (1997a) ez a vonal három 
önálló töréses övből — a Kapós-, Tamási- és Kulcs-vonalból 
— áll össze.

Bállá Z. (1982, 1984, 1989) és Ro yden , L ., et al. 
(1983) szerint a Pannon-régión belüli elsőrendű nagyszer
kezeti határ a Szolnoki-flisövre csatlakoztatható. Bállá Z. 
(1989) ezt a határt a Kapos-vonal mentén, majd annak 
KÉK-i folytatásában, Pakstól délre futtatva fordítja a 
Szolnoki-flisövre. Ez a Közép-magyarországi-vonal Bállá 
Z. (1989), továbbá C sontos L. et al. (1991, 1992) szerint a 
felsőeocén és alsómiocén eseményekben nagy szerepet 
játszott.

Kázm ér M. és Kovács S. (1985) nyomán számos 
kutató úgy véli, hogy a Bakonyi-egység a paleogénben — 
esetleg az alsómiocénbe áthúzódóan — az alpi területről 
való kinyomódása során került a mai helyzetbe (B állá Z. 
1989, N agymarosy A. 1990, C sontos L. et al. 1992). A 
Bakonyi-egység déli határát jobbos eltolódásként eleinte a 
Balaton-vonalban látták (K ázm ér M., Kovács S. 1985, 
N agym arosy  A. 1990). Bállá Z. (1989) azonban úgy 
gondolta, hogy a Bakonyi-egység kb. 500 km-es elmozdu
lását széles övre kiterjedő nyírás kísérte, amelynek öve a 
Balaton-vonaltól egészen a Közép-magyarországi-vonalig 
terjedt. A nyírás következtében az alaphegységi övék szét
nyomódtak, széthúzódtak, DNy felé „farkokat” alakítva, 
ezzel jött létre az aljzat pásztássága. Szerinte (B állá Z. 
1995) a Paks körzetében átfutó Közép-magyarországi- 
vonal az oligocénben erős jobbos nyírás, az alsó-középső- 
miocénben pedig kompresszió és balos nyírás színtere volt. 
C sontos L. et al. (1991, 1992) szintén úgy gondolja, hogy 
a Balaton-vonal és Közép-magyarországi-vonal közötti 
térség nyírás helyszíne volt a felsőeocén-alsómiocén 
során.

2.2. Neogén szerkezet

A  terület mai képének fő vonásai a későbbi miocénben 
alakultak ki, medenceképződéssel és vulkáni tevékenység
gel egy időben. A miocén medencék kialakulására több 
modell létezik, lényegük a következő: a medenceképződés



annak a következménye, hogy a medencealjzat egységei a 
környezetben lejátszódó lemeztektonikai folyamatok ered
ményeképpen az európai kerethez viszonyítva K vagy ÉK 
felé nyomódtak, a Közép-magyarországi-övben balos el
mozdulással (B á l l á  Z. 1984, H orvá th  F. 1990, 1993, 
C so n t o s  L. et al. 1991, 1992, R o y d e n , L., 1988).

A Közép-Dunántúlon Bállá Z. et al. (1987) szerint a 
paleogén és az idősebb miocén üledékek a Balaton-vonal 
övében diszlokációt szenvedtek, amely -  Bállá Z. (1984) 
felfogásának megfelelően — az egységek összeütközésére és 
rotációra vezethető vissza.

A Paks környéki szeizmikus anyag elemzése nyomán 
H orváth  F. et al. (1993) úgy vélte, hogy a medencefejlő
dés sokkal bonyolultabb, mint korábban tűnt, gyakran vál
tozó stílusú, és több fázisú tektonikai aktivitást mutat. A 
korábban két elsődleges (szinrift és posztrift) medence
fejlődési szakasszal szemben több fázist különített el: (a) 
transztenziós medencefejlődést az alsó-középsőmiocén- 
ben, (b) kompressziót a bádeniben, (c) süllyedést és me
dencefejlődést a felsőbádeni-szarm ata időszakban, (d) 
kompressziót az alsópannóniaiban és (e) feltöltődést az 
alsó- és felsőpannóniaiban. Végül a negyedidőszakban 
kompressziót és tektonikai reaktivációt tételezett fel.

A Paks környéki szeizmikus és egyéb anyagok alapján 
S z a b ó n é  K il é n y i É. (1994) úgy látta, hogy a Paksnál 
DNy-ÉK-i irányban átfutó törés a hozzá DDNy-ÉÉK-i 
lefutással csatlakozó kísérő törésekkel együtt a középső
miocénben balos eltolódásként működött, s a Pannóniái
ban szintén balosként újult fel. Bállá Z. (1995) szerint ez 
a törés a hazai elsőrendű nagyszerkezeti határra esik, ne
gyedidőszaki felújulása vitatható.

3. A Mezőföld fiatal szerkezete

Fiatalnak a neogén és negyedidőszaki szerkezetet te
kintjük, s úgy véljük, hogy az nagy valószínűséggel az idő
sebb, oligocén-alsómiocén szerkezet részleges felújulásá- 
val kapcsolatban jött létre. Megértéséhez tehát ismernünk 
kell ezt az idősebb aljzatszerkezetet, ezért a tárgyalást ezzel 
kezdjük.

A Mezőföld szerkezetének fő vonásai a neogénben ala
kultak ki. A neogén szerkezetet elsősorban geofizikai anya
gok alapján jellemezzük, mivel erre vonatkoztatható fúrási 
adat nagyon kevés van. A geofizikai anyagok három cso
portba vonhatók össze: egyik az elsősorban az aljzatdom
borzat változásaira visszavezethető gravitációs kép, másik 
az aljzatdomborzatot és az összletek szerkezeti rajzolatát 
leképező reflexiós szeizmikus szelvénysorozat és harmadik 
az interm edier-bázisós vulkánitok térbeli eloszlását 
tükröző mágneses kép. Mivel vulkánitok egyes esetekben — 
fúrás hiányában — csak a szeizmikus szelvények alapján 
tételezhetők fel, a mágneses anomáliákat a szeizmikus 
szelvények után tárgyaljuk.

A geofizikai és fúrási adatok értékelése nyomán kiraj
zolódó töréshálót külön jellemezzük, ezután a tektonikai 
felújulás korával kapcsolatos nézetünket ismertetjük. Végül 
röviden vázoljuk a szeizmicitásra vonatkozó adatokat.

3.1. Aljzatszerkezet

A mezőföldi terület prekainozoos aljzatában Bállá Z. 
(1989) felfogásának megfelelően (1. ábra) öt szerkezeti 
egység különíthető el. A Bakonyi-, a Budai- és az Igali- 
egység az Északi-főegység eleme. Területünkre a Bakonyi

egységnek a nyírás során deformált pereme, a Budai-egy
ségnek a kitolódás eredményeképpen létrejött „farka” és a 
Bükki-egység ilyen „farkát” képező Igali-egység esik. Ebben 
a felfogásban a Balaton-vonal nem az Északi-főegység 
nagyszerkezeti határa, hanem az oligocén-alsómiocén kori 
kitolódás egyik vonala, amely a velencei-hegységi gránittest 
Ságvártól Buzsákon és Gelsén át húzódó, ugyancsak el
nyírt „farkának”, vagyis a Bakonyi-egységnek a déli határa. 
Tőle DK-re még az Északi-főegységhez tartozó budai fáci- 
esöv, pontosabban a Budai-egység elnyírt „farka” található. 
Ennek nyírásos eredetű déli határa a Buzsáki-vonal, ezen 
túl az Igali-egység következik. Területünkön az Igali-egy- 
séget DK-ről a Tamási-vonal határolja, amely ÉK-en enyhe 
íveléssel a Kulcs-vonalra csatlakozik. A Tamási-vonal má
sik oldalán a Tolnai-egység következik, amelynek mezo- 
zoos aljzatkifejlődései a Déli- és nem az Északi-főegységé
vel rokoníthatók, azonban a fiatalabb, szenon-paleogén 
szerkezetben (amelynek meghatározó eleme a Szolnoki- 
flisöv) az ennek alapján várható képtől eltérően az Északi- 
és nem a Déli-főegységhez kapcsolódnak. Ezért a Tolnai
egységet a tektonikai felosztásban még az Északi-főegység 
részének tekintjük, s a két főegység határát az attól délre 
lévő Közép-magyarországi-vonalra tesszük. A Déli-főegy
ségbe területünkön a Mecseki-egység tartozik. Udvari-Diós- 
berény vidéke a Tolnai-egységbe tartozik.

3.2. Gravitációs anomáliakép

A gravitációs anomáliakép első közelítésben az aljzat
domborzatot tükrözi: maximumai kiemelkedéseknek, mini
mumai süllyedékeknek felelnek meg. A Mezőföld gravi
tációs anomáliaképében három maximumsáv különíthető 
el: egy északi, egy központi és egy déli (2. ábra), K-Ny-i 
irányban valamennyi két vagy több maximumból áll. 
Közöttük a központi és a déli minimumsáv húzódik.

Az északi maximumvonulaton belül a Ny-i anomália a 
Bakonyi-egység m etam orf aljzatát képviselő Balatonfői- 
blokkra esik, az attól K-re lévő gravitációs maximum a se- 
regélyesi mezozoos blokk (Budai-egység) nyúlványával ma
gyarázható. Ennek DNy-i folytatásába, a S om -1 fúrás irá
nyába esik két kisebb maximum, amely viszonylag kiemelt 
blokkokat jelez.

Az Iregszemcse-Sárbogárd vonalába eső gravitációs 
minimumok tengelyvonala jelzi a központi süllyedék 
(B á llá  Z . et al. 1987) vagy Naki-katlan ( D á v id  G y . 1992) 
ÉK-i folytatását, amely Sárbogárdnál sekélyebbé válik és be
szűkülni látszik. Az aljzatmélység a központi medence mély 
részén 2,5-3,5 km-t ér el (K il é n y i É„ S e f a r a , J., 1989).

A központi kiemelkedés Tolnanémedi körzetében jele
nik meg és attól K-re húzódik. A tolnanémedi blokkban ju
ra, a tőle K-re eső németkéri blokkban metamorf képződ
mények vannak közel a felszínhez. Sárbogárdtól K-re az 
aljzat-kiemelkedést jelző gravitációs anomáliák az ¡reg
szemcse-sárbogárdi gravitációs minimum tengelyvonalától 
délre esnek, de elkülönülnek a németkéri blokktól is. Itt 
tehát a központi süllyedék (¡regszemcse-sárbogárdi mini
mum) és a központi kiemelkedés (tolnanémedi-németkéri 
maximum) csatlakozása bonyolulttá válik. A dunaújvárosi 
kiemelkedésen az S z ta -1 fúrás metamorf palát tárt fel, a 
Mezőfalvától Ny-ra levő maximumon nincs fúrás.

Udvari-Diósberény körzete egy egészen Paksig húzódó 
déli minimumvonulatra esik.

A déli kiemelkedést a Kurd és Tolna körzetében lévő 
maximumok jelzik. Kurdon a fúrások mecseki típusú alsó
krétát, a tolnai blokkban gránitot harántoltak.



3.3. Szeizmikus szelvények

Hálózatos szeizmikus felmérés Paks körzetében és Ud
varitól É-ra volt (2. ábra). A szelvények a területet eltérő 
sűrűséggel fedik le, a szelvényháló Sárbogárdtól Ny-ra sű
rűbb volt, mint attól K-re. A közép-dunántúli és a paksi te
rületet csak egy szelvény (a REG-2, D ávid G y. 1993) köti 
össze.

A szeizmikus szelvényekben mind a pannóniai, mind a 
miocén képződmények feküvonala mentén az egész terüle
ten jól azonosítható különbség mutatkozott a reflexiók tu
lajdonságaiban, kivéve az ÉK-i részt (D ávid G y. 1992, 
1993, 1995). Minden szelvényben követték a pannóniai fe- 
kü közelében lévő felületet (II) és az aljzat felszínét (I); 
ÉNy-on a diszlokált, meredeken dőlő reflexiókkal jelentke
ző paleogén felszíne „II”, a pannóniai fekü pedig „III” jel
lel szerepelt.

A prekainozoos aljzat szerkezete a szelvényekben gya
korlatilag nem vehető ki. A központi medencét főleg pan
nóniai rétegsor tölti ki, az alatta levő miocén vastagsága 
háromszorta kisebbnek tűnik. A központi részen a ref
lexiós képben a miocén-pannóniai üledékek lerakódása fo
lyamatosnak látszik, a peremeken diszkordancia tapasztal
ható. Az Udvaritól ÉK-re levő medencében a pannóniai és 
miocén üledékek között szintén erős diszkordancia mutat
kozik.

Az alábbiakban a kompressziós szerkezeteket, a mio
cén medencék határtöréseit és a pannóniai összlet virág
szerkezeteit ismertetjük.

3.3.1. Miocén kompressziós szerkezet

A terület ÉNy-i részén a legjellegzetesebb a több szelvé
nyen keresztül, hasonló kép alapján követhető diszlokált zó
na, amelyet Bállá Z. et al. (1987) három szeizmikus szel
vény és fúrások alapján jelölt ki. A diszlokált zóna nagyon 
markánsan, meredek ÉNy-i dőlésű reflexiókkal jelentkezik 
(3. ábra, Pg). ÉNy-on a meredeken álló paleogén és a vi
szonylag nyugodtan települő miocén összlet határán 
D ávid Gy. (1992) eróziós diszkordanciát tételezett fel, s 
ennek alapján az egész övét paleogén zónának nevezte. En
nek a minősítésnek azonban ellentmond az a tény, hogy a 
Lajoskomárom L k -1 fúrással feltárt kárpáti finomhomokos- 
agyagmárgás aleurolit a szeizmikus képben (LA-28 szel
vény) hasonlóan meredek dőlésű reflexiókkal jelentkezik, 
miközben a fúrásban a dőlések 15°-tól 85°-ig változtak, 
vagyis gyűrtek voltak (Bállá Z. et al. 1987). Nem világos, 
hogy a gyűrt összletet a szeizmikus szelvény miért közel 
párhuzamos, meredek dőlésű reflexiókkal képezi le, annyi 
azonban megállapítható, hogy a fúrással feltárt idősebb 
miocén és az alatta feltételezett oligocén képződmények 
között a szeizmikus képben nincs diszkordancia, a rétegsor 
folyamatosnak látszik (D ávid Gy. 1992). Egyértelmű 
tehát, hogy nem csak a paleogén, de a miocénnek egy része 
(kárpáti, alsóbádeni) is diszlokált, Bállá Z. et al. (1987) 
megállapításával összhangban. A zónát a területen legújab
ban a magánerőből mélyített Nagyberény-1 termálvízkuta
tó fúrás tárta fel, amely 680-1674 m-ben meredeken dőlő 
középsőoligocén Kiscelli Agyagmárgát harántolt, rajta a 
felsőbádeni, szarmata és pannóniai üledékek már nyugod
tan települtek (Jámbor Á. szóbeli közlése).

A feltételezett paleogén-miocén összlet a kutatási te
rület ÉNy-i szélén a Balaton-vonaltól (Ba) délre egy 
ÉK-DNy-i irányban hosszan elnyúló árokban, egy keskeny 
(4-8 km-es) sávban követhető (4. ábra). A diszlokált övét

feltehetően egy haránt irányú (ÉNy-DK-i) törés bonyolítja. 
Az árok déli határa jól követhető a szeizmikus szelvénye
ken, az É-i viszont — mivel az időszelvények egy része nem 
fut ki kellő hosszban az É-i peremre — csak némi bizonyta
lansággal rajzolódik ki. A déli határt D ávid G y . (1992, 
1993) balos eltolódásként tünteti fel. Ez a határ gyakor
latilag megegyezik a Bállá Z. et al. (1987) által kijelölt 
„erősen zavart településű paleogén-miocén zóná”-val. A 
„balos eltolódásos” jelleg csak a pannóniai összlet virág
szerkezete alapján tételezhető fel, a miocénben a 4-8 km 
széles kompressziós zóna inkább feltolódásos jellegű lehe
tett. É-i határa a Balaton-vonallal csak a Ny-i területrészen, 
a Lajoskomárom környéki haránttörésig esik egybe, innen 
K-re már attól délre elhajlik (4. ábra).

A LA-37 szelvényen a meredek reflexiók zónája a pan
nóniai összlet alatt felismerhető a mezozoos seregélyesi 
blokktól K-re (5. ábra). A LA-37 szelvény megerősíti a 
Polgárdi-medencét keresztező GO-27-es szelvény értelme
zését (D udko A. 1988, D udko A. et al. 1989). Nincs kizár
va hogy itt is paleogén képződmények vannak, és nem alsó
miocén, ahogy korábban gondoltuk. A LA-37 tanúsága 
szerint a Polgárdi-töréstől (Po,) DK-re van még egy törés, 
amely elhatárolja a Polgárdi-medencét a gránitpásztától 
(4-5. ábra, Po). A gránitot a Balaton-vonal (Ba) határolja, 
attól DK-re a területen a miocén korú Börgöndi-medence 
következik (D udko A. 1988, D udko A. et al. 1989). En
nek jól reflektáló miocén üledékei alatt reflexiómentes 
rész (esetleg velencei-hegységi eocén), majd alatta boltozó
dó felszín következik. Itt a Velencei-hegységtől délre feltárt 
alsótriász, esetleg a dinnyési fúrásokból ismert permi kép
ződmények jöhetnek számításba.

A diszlokált zónán kívül a szelvényekben más komp
ressziós jelenségek is mutatkoznak. A medence mély ré
szén D ávid Gy. (1992, 1993) két párhuzamos, komp
ressziós törést jelölt, amelyek csak miocén üledékeket szel
nek át (3-5. ábra, C„ C 2). A kompressziós törések több 
szelvényben reflexió-kimaradással és szélesebb zónával je
lentkeznek (4-5. ábra). Mivel ezek a törések a szelvények
ben elég meredeknek tűnnek, valószínűnek tartjuk, hogy 
eltolódásokkal kapcsolatban jöttek létre, vagyis transz- 
pressziós eredetűek. A kompressziót D ávid Gy. (1992) a 
pannóniai összlet feküszintjén lévő hajlatokban (3. ábra) is 
felismerte. Ez a kompresszió tehát a pannóniai korszak ele
jén zajlott le, s a H orváth F. et al. (1993) által a paksi te
rületre leírt alsópannóniai kompresszió jelének tekinthető. 
Ennek a kompressziónak nyomai a szeizmikus szelvények
kel léfedett egész területen mutatkoznak, és nemcsak a 
medence belsejében. A központi medence déli peremén 
meredeken dőlő miocén üledékek tapasztalhatók (5. ábra), 
hasonlóan az Udvaritól ÉK-re szeizmikus szelvényben ki
rajzolódó miocén medencéhez (6. ábra).

A tolnanémedi kiemelkedést Bállá Z. et al. (1987) 
kompressziós eredetűnek vélte, az ÉNy-i lehatároló törést 
vetőnek, a DK-i határt pedig feltolódásnak gondolva. A 
tolnanémedi blokk valószínűleg a miocén és részben pan
nóniai üledékek lerakódása során is kiemelt helyzetben 
volt, mivel a reflexiók nem hajlanak, s a kiemelkedésnek 
nekiütköznek (6. ábra). Tolnanémeditől DK-re a magas 
helyzetű aljzatfelszín erősen tektonizált, miocén üledékek 
nincsenek rajta. A pannóniai üledékek feküjének felszíne 
nagyon tagolt, nincs kizárva alsópannóniai kompresszió 
hatása. A tolnanémedi „ék-szerkezet” kialakulását a bádeni 
kompresszió következményének tekintő felfogás (Bállá Z. 
et al. 1987) tehát a fentiek szerint módosítandó.



3.3.2. Miocén medencék határtörései

A miocén medencék határai ezen a területen -  valószí
nűleg későbbi kompresszió következtében — nem egyértel
műen rajzolódnak ki. Akkor markánsak, ha a pannóniai 
rétegsort is törések szelik át. A központi medence ÉNy-i 
határtörése általában vetődésként jelentkezik (3. ábra, B), 
a DK-i határát balos oldaleltolódásként értelmezték 
( D á v id  G y. 1992, 1993, „Zágráb-Kulcs-vonal”). A me
dence aszimmetrikus, a legmélyebb pontjait összekötő 
tengelye a DK-i határhoz közelebb helyezkedik (4. ábra).

Az Udvaritól ÉK-re levő miocén medence határtörései 
egyértelműen vetők (6. ábra, G„ G,). Pannóniai felújulá- 
suk nem észlelhető.

3.3.3. Virágszerkezetek a pannóniai összletben

A pannóniai (felsőmiocén) összletben szinte minden 
korábbi törés felett virágszerkezet tapasztalható, ami a tek
tonikai mozgások felújulását jelzi. Ezeket a virágszerkeze
teket többnyire az aljzaton belüli eltolódásokkal hozzák 
kapcsolatba. A virágszerkezetek szelvénybeli képe igen vál
tozatos, szimmetrikus vagy aszimmetrikus ágakkal bonyo
lítva. A LA-28 szelvényben a központi medence DK-i ha
tártörését, a Tamási-vonalat a pannóniai rétegekben erős 
meghajlás és széles, több törésből álló zóna kiséri (7. ábra). 
Úgy tűnik hogy a virágszerkezet itt ugyanúgy kompressziós 
jellegű, mint a diszlokált zóna feletti szimmetrikus virág
szerkezet (3. ábra, A), ugyanakkor a medence ÉNy-i hatá
rának felújulása (B) ebben a szelvényben vetődéses, tágulá- 
sos eredetűnek látszik. A paksi területhez ( S z a b ó n é  
K il é n y i É. 1994) hasonlóan nem világos az az erőtér, 
amelyben ez a kép kialakult. Gyakran azonban maga a vi
rágszerkezet jellege sem állapítható meg egyértelműen.

A pannóniai üledékösszletben látható törések és 
virágszerkezetek (4. ábra) az esetek döntő többségében a 
miocén és idősebb képződményeket átszelő törések 
felújulásával keletkeztek.

A szeizmikus szelvényekben körvonalazott töréses jelen
ségek mellett fontos szerkezeti információt tartalmaz a mág
neses anomáliakép, amelyben a medencéknek egyrészt ki
töltésében, másrészt aljzatában lévő vulkanittesteket tükrö
zi.

3.4. Mágneses anomáliakép

A mágneses anomáliákat (2. ábra) nagy valószínűség
gel vulkáni képződmények okozzák. Területünkön három 
típusuk különíthető el: (1) pozitív (Udvari, Diósberény), 
(2) negatív (Paks) mágneses anomáliák gravitációs minimu
mok tengelyvonalában vagy annak közelében és (3) mágne
ses maximumok gravitációs maximumokon (Kurd, Tolna).

Az első típusba tartozik az Iregszemcsénél lévő maxi
mum, amely a korábbi elemzések alapján miocén andezit- 
vulkanitokkal (B á llá  Z. 1995) kapcsolatos.

Dunaföldvártól ÉNy-ra három mágneses anomália 
jelentkezik: két ÉK-DNy-i irányú között egy magasabb 
értékű, közel K-Ny-i anomália helyezkedik el, amelynek 
tetővidékén -  Nagykarácsony körzetében, Mezőfalvától 
délre -  D á v id  Gy. (1995) szeizmikus szelvények alapján 
egy pannóniai vulkáni centrumot tételezett fel. Ha ez a vul
káni centrum pannóniai bazaltokból áll, akkor a tárgyalt 
mágneses anomália annak tulajdonítható. A másik két 
maximum — Mezőfalvától ÉNy-ra és Dunaföldvártól Ny-ra 
— az előzőtől eltérően ÉK-DNy-i irányú. Gravitációs mini

mumvonulaton belüli helyzetükre támaszkodva (első tí
pus) mindkettő miocén vulkánitokkal hozható kapcsolat
ba.

A Sárbogárd mellett a felszínen ismert sárszentmiklósi 
miocén riolit-ignimbrit kibúvásán nincs mágneses anomá
lia, a közeli szeizmikus szelvényben (D U -15, D ávid G y . 
1995) pedig a miocén felszíne kb. 400 m-ben van. A riolit- 
tufa szuszceptibilitása többnyire igen alacsony, így a mág
neses anomália hiánya nem meglepő. Mindenesetre arra 
mutat, hogy az anomáliák nem általában vulkánitokat, ha
nem valószínűleg elsősorban intermedier és bázisos össze
tételűeket követnek. A nagy települési mélység talán azzal 
kapcsolatos, hogy a sárszentmiklósi kibúvás és szeizmikus 
szelvény között egy komoly törés húzódik, amelynek a 
szelvény a levetett szárnyán van.

Az Udvari-Diósberény körzetében levő mágneses ano
máliától a szeizmikus szelvény K-re van, abban vulkáni 
szerkezet nem látható. A nyugatabbi vidékek tapasztalata 
alapján miocén vulkánitokkal kapcsolható össze, helyzeté
ből ítélve (első típus) ilyen lehet a Diósberénytől D-re eső 
maximum eredete is. Talán miocén vulkánitok okozzák a 
paksi mágneses anomáliát is, azonban ennek negatív ható
ja (második típus) medenceterületen szokatlan.

A harmadik típusba tartozó (gravitációs maximumra 
eső) anomáliák közül a Kurdnál lévő -  a fúrások tanúsága 
szerint — alsókréta alkáli bazaltokkal kapcsolatos, valószí
nűleg ugyanilyen eredetű a Tolnától DNy-ra és ÉK-re lévő 
anomália is.

3.5. Törésháló

A paksi területen a pannóniai összletet érintő törések
ről a pannóniai feküre vonatkoztatott térkép készült 
(S z a b ó n é  K ilén y i É. 1994, Bá l l á  Z. 1995). A paksi és a 
közép-dunántúli szeizmikus anyag felhasználásával a Me
zőföld területére is megszerkesztettük a pannóniai képződ
ményeket harántoló törések térképét, ezúttal a kevéssé 
diszlokált miocén — s csak ennek hiányában a pannóniai — 
összlet feküjére vonatkoztatva (4. ábra). A térképre a mio
cén összletet átszelő törések középpontját raktuk fel, majd 
a virágszerkezetek sávszélességét a szelvénybeli legmaga
sabb pontokon olvastuk ki, s ezt tüntettük fel törésmenti 
kiújulás sávjaként, amelyeket a főtörések mentén ábrázol
tunk (4. ábra). Ha a melléktörések szimmetrikusak a főtö
réshez képest, akkor a felújulási sáv a főtörés mindkét olda
lán megvan, ha aszimmetrikusak, vagy pl. csak egy törés je
lentkezik (3. ábra), akkor a főtörésnek csak az egyik oldalán.

A térképre felvittük a diszlokált paleogén-alsómiocén 
zónát (déli határán felújulással, északi határán a felújulást 
illető bizonytalansággal, amely a szelvényvégi helyzetből 
fakad), a fel nem újult miocén töréseket és a törések jellegét.

Majdnem minden korábban vázolt nagyszerkezeti 
vonal felújult, kivétel a Közép-magyarországi-vonal Ny-i 
folytatása (4. ábra, P). A terület Ny-i részén a Közép- 
magyarországi-vonal csak néhány szelvényben látható, de a 
pannóniai összlet és annak feküje jól kirajzolódik. Az alat
ta levő miocén összlet szerkezete többféleképpen vagy 
egyáltalán nem értelmezhető. A miocén összlet feküjét 
D ávid  G y . (1992) a szelvényeknek csak egyes szakaszain 
tudta jelölni, ez a körülmény is a miocén kompressziós 
szerkezetére utalhat. Ennek a kompressziónak a kora azon
ban nem állapítható meg. A pannóniai összlet alsó részén 
a rétegek meghajlása és levetődése tapasztalható, felfelé 
azonban ezek a vetődések elhalnak. Ezen a területen a 
LA-29 vonal mentén D á v id  G y . (1992) egy feltolódott



medencealjzati egységet tételezett fel, amelynek korát nem 
tudta megállapítani.

A Balaton-vonal (Ba) felújulása a harántszelvényekben 
egyértelmű, s a felújulási sáv korlátozott térképi elterjedése 
a harántoló szelvények kis számával magyarázható. A leg
markánsabb virágszerkezet a Tamási-vonalat (4. ábra, D) 
kíséri. D á v id  Gy. (1992, 1993) szerint balos eltolódásként 
értelmezhető.

Külön kell tárgyalnunk a Buzsáki-vonal helyzetét (4. 
ábra, A, Bu). A diszlokált zónától délre eső „erősen zavart 
településű miocén”-en túl — a mezőföldi területtől messze 
Ny-ra — Buzsáktól délre az Ö reglak-1 fúrással harántolt 
miocén zavart települése és a S om -1 fúrásban az aljzat fe
letti, meredek (35°) dőlésű, alsómiocénnek vélt összlet 
alapján Bá l l á  Z. et al. (1987) még egy gyengén diszlokált 
zónát tételezett fel, s ennek déli határa mentén vonta meg 
a Buzsáki-vonalat. Az aljzatfelszínként értelmezett szint 
hajlata alapján D á v id  Gy. (1992) törést (3. ábra, Bu) jelölt 
ki, e töréstől ÉNy-ra azonban nem látható diszlokált mio
cén. Ezért szerintünk a Buzsáki-vonal — mint két szerkezeti 
egység határa — a diszlokált zóna déli határára tehető át (4. 
ábra, A). Ezen a határon majdnem végig felújulás tapasz
talható.

ÉK-en a szerkezeti vonalak követése bizonytalan, nem 
annyira a vonalak hiánya, mint inkább a szeizmikus kép 
romlása miatt. A vulkánitok és a kiemelt aljzat területén a 
szintek nehezen követhetők, ezért a törések a térképen 
ilyen helyeken igen szaggatottan jelentkeznek.

3.6. A felújulás kom

A telephelykutatás szempontjából legfontosabb kérdés 
a jelenkori tektonikai aktivitás mértéke a felszínen. A jelen
kori tektonikai aktivitás véleményünk szerint elsősorban 
korábbi törések mentén, azok felújulásával kapcsolatos el
mozdulásokra vezethető vissza. A felújulás ténye a szeizmi
kus szelvényekből egyértelmű, problematikus viszont az, 
hogy ez a felújulás mennyiben vonatkoztatható a jelen
korra. A kérdés konkrétan úgy fogalmazható meg, hogy mi 
a pannóniai összletet átszelő virágszerkezetek korának fel
ső határa.

A szeizmikus szelvényekből a pannóniai összletet át
szelő virágszerkezetek kialakulásának felső korhatára nem 
állapítható meg, mivel a szelvények az üledékösszleteket 
nem a felszíntől, hanem többnyire valamilyen, a pannóniai 
összleten belüli szinttől kezdve képezik le. Ezért az illető 
szerkezetek kora eleve kérdéses. H orváth  F. et al. (1990, 
1993) szerint a virágszerkezetek a negyedidőszakban kelet
keztek, P o g á c sá s  Gy. et al. (1989) létrejöttüket a pliocén- 
negyedidőszakra teszi. A Szolnok környéki szeizmikus 
mérésekből több fázisú eltolódásokat állapítottak meg, a 
legutolsó mozgást a pliocén-negyedidőszakra téve 
(L ő r in c z  K ., Sza bó  P. 1992). B á llá  Z . (1995) szerint a 
felújulásos tektonizmus felső korhatára a pliocénen és ne
gyedidőszakon belül általában bizonytalan. Szerinte a fel
újulás inkább a pliocénre tehető, amelyre többnyire hiátus 
vagy erősen redukált üledékképződés jellemző.

A vélemények után vizsgáljuk meg a rendelkezésre álló 
tényeket. A felszínt jellemzi a domborzati elemzés. Az en
nek nyomán kijelölt pleisztocén törések ( J á m b o r  Á . et al. 
1993) iránya és lefutása eltér a pannóniai után felújult töré
sek irányától, s a domborzati elemek alapján kijelölt töré
sek nagy része általában véve is megkérdőjelezhető (B á llá  
Z. et al. 1993a). így pl. a pleisztocénben aktív törések 
térképén ( J á m bo r  Á. et al. 1993) a Tamási-vonalnak más a

lefutása, mint az a szeizmikus szelvényekből következett: 
Pincehelytől ÉK-re ez a vonal bizonytalan jelöléssel szerepel, 
biztos törést a Kapós menti domborzati lépcsőnél jelölnek.

Közvetlenül a felszínre vonatkoznak a pleisztocén lösz
ben mért kőzetrések adatai is. Ilyen mérések Paks környé
kén nagy számban (közel kétezer mérés) történtek. Meny- 
nyiségük és irányuk nem függ össze a pannóniai összletben 
szeizmikus szelvényekből megismert törésekkel, így tekto
nikus eredetük erősen kétséges ( D u d k o  A , M a r o s  G y. 
1994, Bá l l á  Z. 1995).

Már nem közvétlenül a felszínt, de még a negyed
időszaki üledékeket jellemzik a sekélyszeizmikus szelvények. 
Paks környékén ezekben a negyedidőszaki- mozgások jelei 
csak igen korlátozottan és igen bizonytalanul jelentkeznek 
(B á llá  Z. 1995).

Fúrási adatok összesítésével J a sk ó  S. és K r o l o p p  E. 
(1991) kimutatta, hogy a negyedidőszaki folyóvízi összlet a 
Duna-völgy alatt Kalocsánál igen vastag, de É-on Paksnál 
hirtelen megszűnik. E megszűnést jobbos eltolódással ma
gyarázta, amely a Duna-kanyar K-Ny-i szakaszát követi. 
Ettől északra azonban a nagy vastagságú folyóvízi összlet 
nincs meg keletebbre (a feltételezett elmozdulás irányá
ban) sem, vagyis a törés nem tekinthető eltolódásnak. A 
szeizmikus szelvények alapján a pannóniai üledékössz- 
letben itt egy 30°-kal eltérő irányú törés körvonalazható, 
ami a J a sk ó  S. és K r o l o pp  E. (1991) feltételezte törés léte
zését is kétségessé teszi.

Közvetlenül a jelenkori tektonikai aktivitással kapcsola
tosak viszont a földrengések, amelyeket gyakorlati jelentő
ségüknél fogva külön tárgyalunk.

3.7. Szeizmicitás és tektonika

Ismeretes, hogy földrengések általában ott alakulnak 
ki, ahol töréses zónák már korábban is léteztek ( S ib s o n , R. 
H., 1989). A hazai földrengések sűrűsödési övei (B á l l á  Z. 
et al. 1993b) különböző térképeken ábrázolt lineamensek- 
hez kapcsolódnak, ami arra utal hogy ezeket az öveket va
lamilyen módon törések határozzák meg. E törések döntő 
többsége miocén medencéket határol és a pannóniai kor
szak után felújult ( D u d k o  A. 1995). Nemzetközi tapaszta
latok szerint azonban törések csak nagy intenzitású (M>6) 
földrengések során jelennek meg a felszínen ( A l l é n , C. 
R., 1975, S erva , L., 1994). A magyarországi földrengések 
ennél gyengébbek (M<5, T ó t h  L. 1995), így a jelenkori 
felújulás valószínűleg nem éri el a felszínt.

Magyarország gyenge szeizmicitású területnek számít. 
Az utolsó másfél évezredben 16 erősebb — az MSK-64 ská
la szerint 6-9° intenzitású — földrengést jegyeztek fel. A 
földrengések fészekmélysége 2-20 km között változott, a 
földrengések többsége a kéreg felső részén keletkezett 
(S z e id o v it z  Gy., M ó n u s  P. 1993).

A kutatási területen egy nagy földrengést jegyeztek fel. 
Ez 1892. június 22-én történt Pincehelyen, intenzitása 
(M SK -64) I0= 6,5, fészekmélysége kb. 2 km volt 
( S z e id o v it z  G y., M ó n u s  P. 1993). Ettől DNy-ra több 
kisebb földrengés is volt, amelyek Bállá Z. et al. ( 1993b) 
szerint a Nagyatádtól Pincehelyig követhető fészekövbe 
tartoznak. Az öv tengelye kielégítő pontossággal esik egybe 
a Tamási-vonallal (8. ábra), de az epicentrumok széles sáv
ban szóródnak szét, többségük a Tamási-vonaltól délre levő 
kiemelt blokkban helyezkedik el. Meg kell azonban jegyez
nünk, hogy nagy részük történelmi földrengés volt, műsze
res észlelés nélkül, igy epicentrumuk helye valójában igen 
bizonytalan.



Ha a pincehelyi (szintén történelmi) földrengés helyé
nek Pincehelyet fogadjuk el, akkor a hipocentrum a 
blokkon belüli felújulásos F, törésvonalra eshet (6. ábra) és 
nem a Tamási-vonalra, amely innen kb. 6 km-rel van ÉNy- 
ra. Az F, vonal (6. ábra, D) a Tamási-vonalhoz képest 
jelentéktelennek tűnik. Természetesen blokkon belüli 
másodlagos törésként is felfogható, amely a miocén kori 
Tamási-vonal felújulásával kapcsolatos. Magának a Tamási
vonalnak a szeizmikus aktivitására vonatkozóan nincs 
közvetlen adatunk,

4. Összefoglalás

A mezőföldi terület prekainozoos aljzatában öt szerke
zeti egység különíthető el: Bakonyi-, Budai-, Igali-, Tolnai- 
és Mecseki-egység. Udvari-Diósberény vidéke a Tolnai
egységbe tartozik. A Tolnai-egység határa a Tamási- és a 
Közép-magyarországi-vonal. Az aljzatpászták az oligocén- 
alsómiocén során alakultak ki, lehatároló töréseik a neo- 
génben felújultak.

A közép-dunántúli hálózatos szeizmikus reflexiós mé
rések és a paksi eredmények felhasználásával kirajzolódtak 
a mezőföldi vidék neogén szerkezetének fővonásai. A terü
leten két kompressziós szerkezet rajzolódik ki, az egyik bá- 
deni, a másik alsópannóniai korú. A bádeni kompressziós 
szerkezet a Budai-egység DK-i (az Igali-egység ÉNy-i) hatá
ra mentén, az alsópannóniai kompresszió a központi me
dence mély részén, .az Igali-egységen belül rajzolódik ki.

A miocén törések többsége felújult, ami a pannóniai 
összletet átszelő balos eltolódásokkal kapcsolatos virág - 
szerkezetben nyilvánul meg. A központi medence DK-i ha
tártörését, a Tamási-vonalat a pannóniai rétegekben erős 
meghajlás és széles, több törésből álló zóna kíséri. A virág
szerkezet kompressziós jellegűnek tűnik. A Közép-magyar
országi-vonal pannóniai korszak utáni felújulása csak Paks- 
nál tapasztalható, Ny-ra elhal. Udvari-Diósberény környé
kén a szelvényben egy kisebb miocén medence látható, 
amelynek határvetői mentén nem volt pannóniainál fiata
labb elmozdulás. A felújulás pontos kora a szeizmikus 
anyagból nem állapítható meg. Paks környékén a pleiszto
cén löszben mért kőzetrések nem függnek össze a pannó
niai összlet szeizmikus szelvényekből megismert törései
vel, tektonikus eredetük ezért erősen kétséges, nem szol
gálnak bizonyítékul a negyedidőszaki törések létezésére. A 
jelenkori aktivitásra utaló földrengések törésekkel kapcso
latosak, a törések felszíni megjelenése azonban kérdéses.

5. Köszönetnyilvánítás

A szerző hálás köszönetét mond M a r v in  G. 
G in s e l n e k , a  Coastal Oil and Gas Corporation elnökhe
lyettesének a kutatási jelentések használatának enge
délyezéséért, valamint K o v á c sv ö l g y i S á n d o r n a k , az 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet kutatójának a terület 
gravitációs és földmágneses térképének előállításáért és 
átadásáért.


