
1. 1 REGIONÁLIS FÖLDTANI KUTATÁS

1.1.1 Szeizmikus reflexiós kutatás a Pannon Geotraverz mentén

Posgay Károly, Hegedűs Endre, Tímár Zoltán

Bevezetés

A földkéreg és a felsőköpeny térségéből származó mélyszeizmikus és más 
földtudományi adatok — világszerte azonos elvek szerinti — gyűjtése és értelme
zése geotraverzek mentén történik. A geotraverzek a kontinensek nagyszerkezeti 
jellegzetességeit vizsgálják. A Pannon Geotraverz menti vizsgálatok célja az 
alpi-kárpáti orogén övön belüli Pannon medence mélyszerkezetének megismeré
se volt.

A Pannon Geotraverz (PGT) északon a 2T jelű, szlovákiai kéregkutató 
szelvényhez csatlakozik (2. ábra), amely harántolja a Nyugati-Kárpátok északi 
részén a Magúra flis zónát, a Pieniny szirtövet, a belső Nyugati Kárpátokat 
(Tatricum, Veporicum) és a. magyar határ közeli fiatal üledékes területet [TOMEK 
etal. 1987].

A Pannon Geotraverz északi szakaszát a csehszlovák határnál kezdődő ÉK-2 
jelű szelvény alkotja, amelyet a földtani alapvonalak geofizikai vizsgálata prog
ram keretében mértünk. Az ÉK-2 szelvény a Mátra és a Bükk hegység között 
halad és Kömlőtől délre fejeződik be. Az ÉK-2 Komlótól D-re eső szakaszát 
átlapolva kezdődik a kéreg és felsőköpeny kutató szelvény, amely a román határ 
közelében fejeződik be. Ez a szelvény a Központi Földtani Hivatal és az Országos 
Tudományos Kutatási Alap finanszírozásával készült. A Kömlő és a Békési 
medence (kb. Doboz) közötti szelvényszakasz szeizmikus reflexiós eredményeit 
ismertetjük jelen cikkünkben.

A román kutatók érdeklődnek a vonal folytatása iránt és vizsgálják a Déli- 
Kárpátokat harántoló vonal mérési lehetőségeit. Az 1990 szeptemberi bayreuthi 
litoszférakutató szimpóziumon a BIRPS (the British Institutions Reflection Pro
filing Syndicate) bejelentette, hogy az Égéi- és Földközi tengert harántoló szel
vényt tervez [HOBBS et al. 1990]. Ezzel a közléssel jó összhangban volt az a 
javaslatunk [POSGAY et al. 1990b], hogy nemzetközi összefogással a Pannon
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I  1 REGIONAL GEOLOGICAL PROSPECTING

1.1.1 Reflection seismics along the Pannonian Geotraverse 

Károly Posgay, Endre Hegedűs, Zoltán Tímár

Introduction

Seismic and other geological data on the deep structure of the earth’s crust 
and upper mantle are collected and interpreted on the basis of the same principals 
used for along the geotraverses. Tectonic peculiarities of the continents are being 
studied along geotraverses. Investigations on the Pannonian Geotraverse we aimed 
at examining and elaborating the deep structure of the Pannonian Basin situated 
within the Alpine- Carpathian orogene.

The Pannonian Geotraverse (PGT) is merged in the north with the Czech- 
Slovak crustal profile 2T (Fig. 2) which crosses in the northern West Carpathians 
the Magúra flysch zone, the Pieniny Klippen belt, the Inner West Carpathians 
(Veporids and Gemerids) as well as late sedimentary area at the Hungarian border 
[TOMEKetal. 1987].

The northern section of the Pannonian Geotraverse is represented by the base 
lines ÉK-2 which start at the Czech-Slovak border, run between the Mátra and 
Bükk Mountains and end south of the village of Kömlő. Measurements on the 
profile were performed in the frame of the program of the geophysical study of 
the basic profiles. The profile for studying the earth’s crust and upper mantle starts 
with an overlap of the ÉK-2 profile south of the village of Kömlő and ends at the 
Romanian border. Measurements were supported by the Central Geological Office 
of Hungary and by the Science Research Found of the Hungarian Academy of 
Sciences. In this report the results of reflection seismics are presented on the 
section of the profile between the village of Kömlő and the Békés Basin (near the 
village of Doboz).

Romanian scientists expressed interest in measurements relating to the 
continuation of the profile, and the possibilities for measurements on a profile 
across the South Carpathians are being studied. At the Symposium on Deep 
Seismic Reflection Profiling of the Continental Lithosphere held in Bayreuth,
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2. ábra. A Pannon Geotraverz (PGT), a cseh és szlovák 2T, továbbá a 
D-i folytatásra javasolt nemzetközi szelvények helyszínvázlata

Fig. 2. Sketch to illustrate location of the Pannonian Geotraverse (PGT),
of the Czech-Slovak profile 2T and of the international profiles _k 
proposed on the southern continuation of the Geotraverse ^

puc. 2. Схема расположения временного сейсмического профиля 
вдоль Паннонского Геотраверса (ПГТ), а также чешско- 
словацкого профиля 2Т, а также международных 
профилей, предлагаемых на южном продолжении геотраверса

Geotraverzhez délen csatlakozó szelvény készüljön, amely Románián, Bulgárián, 
Görögországon és az Égéi tengeren át Krétától délre a Földközi tengerig húzódna 
(2. ábra). Ez a geotraverz a meglévő 2T szelvény figyelembevételével a teljes "alpi 
övezetet" harántolná úgy, hogy közben több "köztes medence" szerkezetét is 
feltárná.

Módszertani kérdések

A globális tektonika egyik alapvető feltételezése, hogy a "merev" litoszféra
lemezek elmozdulnak a "képlékeny" asztenoszférán és az asztenoszférába be is 
nyomulhatnak. A litoszféralemezek jelenlegi szerkezetének ismerete segítheti 
kialakulásuk megértését és a feltárható ásványi nyersanyagok előfordulási tör
vényszerűségeinek jobb megismerését. A litoszféralemezek vertikális inhomoge
nitása szükségessé teszi, hogy teljes vastagságuk megismerésére törekedjünk.

A szeizmikus reflexiós kutatások a földkéreg szerkezetének megismerésében 
jelentős szerephez jutottak. A szubkrusztális litoszférából viszont csak ritkán 
sikerült adatokat kapni [DOHR 1970, POSGAY 1975, POSGAY et al. 1980, 1981a, 
1981b, 1986, BREWER et al. 1983, LIE et al. 1990]. A Pannon Geotraverz mentén 
folytatott reflexiós kutatásoknál a terepi és a számítógépes feldolgozási paramé
tereket úgy igyekeztünk kialakítani, hogy lehetőség szerint a teljes litoszféra és az 
asztenoszféra időtartományából is kapjunk adatokat [POSGAY et al. 1990а]. E 
törekvések lényeges eleme, hogy az általában használtnál alacsonyabb (2-10 Hz) 
frekvencia tartomány keltésére, észlelésére és megőrzésére is törekedtünk: alul
vágó szűrők helyett a reflexiós jel/felszínközeli-hullám amplitúdó viszonyt 50-70 m 
mélységű fúrt lyukakban végzett robbantásokkal és sebességszűréssel javítottuk. 
Ez utóbbival 0-5 Hz között a 250-1000 m/s látszólagos sebességű, 0-10 Hz között 
a 2500-3000 m/s látszólagos sebességű sávot gyengítettük. Amplitúdóhű feldol
gozást végeztünk geometriai korrekció alkalmazásával. A sebességmeghatározás
hoz a Biharkeresztesnél meghatározott intervallumsebességeket alkalmaztuk az 
üledékes összlet vastagságának és a jellegzetes reflexiócsoportok szelvénymenti
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September 1990, the British Institutions Reflection Profiling Syndicate (BIRPS) 
stated their intention of carrying out a project of reflection seismic profiling across 
the Aegean and Mediterranean Sea [HOBBS et al. 1990]. In complete harmony 
with this, the authors [POSGAY et al. 1990b] offered to unite international efforts 
and to create a profile on the southern continuation of the Pannonian Geotraverse 
across Romania, Bulgaria, Greece and the Aegean Sea up to the Mediterranean 
Sea south of the island of Crete (Fig. 2). This Geotraverse — together with the 
existing profile 2T — would cross the Alpine belt thereby providing an insight 
into the structure of several ‘intermediate basins’.

The applied methods

One of the main postulates of global tectonics consists in the movement of 
‘rigid’ lithospheric plates on the ‘plastic’ asthenosphere and these plates may 
intrude into the asthenosphere. Knowledge of the present-day structure of the 
lithospheric plates is likely to promote a more complete realization of their origin 
and may lead to a better understanding of the rules of mineral arrangement. The 
vertical inhomogeneity of the lithospheric plates generates efforts to study them 
in relation to their total thickness.

Reflection seismic profiling has gained an important role in studying the 
structure of the earth’s crust. Information on the subcrustal lithosphere, however, 
scarsely became available [DOHR 1970, POSGAY 1975, POSGAY et al. 1980,1981a, 
1981b, 1986, BREWER et al. 1983, L ie  et al. 1990]. In the course of reflection 
seismic profiling on the Pannonian Geotraverse we chose the parameters of the 
field work and the parameters for computing the results with the aim of obtaining 
information on the whole of the time interval that corresponds to the lithosphere
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elhelyezkedésének figyelembevételével. [POSGAY et al. 1979, 1980, 1981a, 
1981b, 1986].

A Pannon Geotraverz szeizmikus szelvényének Kömlő és Doboz közötti 
részlete látható a mellékleten. A legnagyobb amplitúdókat lilás árnyalattal, a 
legkisebbeket világoskékkel jelöltük.

A Szolnok-Máramarosi flis öv alatti fő  eltolódásos törészóna

A Pannon Geotraverz néhány sávjában a reflexiók jelentős gyengülése figyel
hető meg. A legmarkánsabb egy 7 km széles zóna, amely a szelvény ÉNY-i 
irányába meredeken dől. Látszólagos dőlése kb. 80°. A zóna felső része közvet
lenül a jól reflektáló fiatal (túlnyomórészt neogén) üledékek alatt a 74. és 81. 
szelvénykilométer között helyezkedik el. A sávon belül feltételezhető szétágazó 
törések között a szintek több helyen — nyomott zónára utalóan — felfelé dombo
rulnak. Feltevésünk szerint az energiaszegény sáv olyan nagyszerkezeti zónát 
jelez, amelyben — töredezettsége folytán — nagyobb a szeizmikus hullámok 
energiavesztesége, mint a környezetében. A törészóna olyan litoszféra részeket 
különít el, amelyek szeizmikus képe eltérő. Az eltolódásra utaló virágszerkezet a 
szénhidrogénkutató szeizmikus szelvényeken a neogén kori rétegekben is kiraj
zolódik [RUMPLER et al. 1988, POGÁCSÁS et al. 1989, D. LŐRINCZ et al. 1990, 
S ZEIDO VITZNÉ 1991].

A gyenge beérkezések zónája kb. 1,8-2 s-t (kb. 7-8 km-t) nyúlik be a 
szubkrusztális litoszférába. Valószínű, hogy az eltolódás törészónájának ez az alsó 
határa.

A kéreg-köpeny határtartomány finomszerkezete

A kéreg-köpeny határzónában több, azonos keletkezési mechanizmusra utaló 
szerkezet található. Értelmezésük jellemzésére vizsgáljuk meg a szelvény 84. 
kilométere táján lévő szerkezetet. A 84. kilométernél a 8,4 s mélységébe emelkedő 
szintet egy korábbi kéreg-köpeny határként értelmezzük. Alakja a kéreg-köpeny 
zóna egykori torlódásait jellemzi. Szilárdságára, merevségére következtethetünk 
töréses-gyűrt szerkezetéből. Alatta 8,8 s táján É-ra (balra) látható az az idősebb 
kéreg-köpeny határ, amelyre rátolódott. Az itt D-felé kezdődő közel vízszintes 
reflexiósort az új helyzetben kialakult, vagy kialakulóban lévő határnak tartjuk. 
Ez alatt plasztikusabbnak látszó, meghajlott rétegsort találunk. Ennek a D-i része 
a 84. kilométernél 8,8 s-tól D-felé lejtő feltolódási felület mentén — több fázisnyi 
elmozdulást sugallva — rátolódik a hasonló képet mutató É-i összletre. A meg
hajlított rétegösszlet D-i része egy, a 99. kilométer 8,8 másodperce tájától D-felé 
lejtő feltolódási felület felé emelkedik. A kép azt sugallja, hogy kezdetben a 
felsőköpenynek a kéreg-köpeny határtartománya csak meggyűrődött, majd ami-
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and asthenosphere [POSGAY et al. 1990a]. An important factor in these efforts was 
the generating, recording and saving of frequencies (2-10 Hz) lower than the usual 
interval. The amplitude ratio ‘reflected signal to near surface wave’ was improved 
by means of explosions in 50-70 m boreholes and velocity filtration instead of 
using low-cut filters. In this way, at 0-5 Hz the apparent velocity band 250-1000 
m/s was weakened and at 0-10 Hz, the band was 2500-3000 m/s. Data processing 
was performed with the preservation of magnitudes by means of geometrical 
corrections. In velocity determination interval velocities computed for the Bihar- 
keresztes profile were used to account for the sedimentary thickness and the 
arrangement of characteristic reflections in the profile [POSGAY et al. 1979,1980, 
1981a, 1981b, 1986].

The seismic section of the Pannonian Geotraverse between the villages of 
Kömlő and Doboz is presented in the enclosure. The maxima of amplitudes are 
displayed in violet, the minima in light blue.

The main strike-slip zone below the Szolnok-Máramaros flysch belt

In several zones of the Pannonian Geotraverse significant weakening of the 
reflections is observable. A zone of about 7 km in the width dipping at about 80° 
to the northwest is the most expressed phenomenon within the profile. The upper 
part of the zone directly at the bottom of the late (prevailingly Neogene) sediments 
with good reflections is situated between 74 and 81 km of the profile. In this zone 
virgating faults can be assumed with convex-to-the-top horizons between them 
that point to location within a compression zone. It is assumed that the low-energy 
zone marks a tectonic zone in which — due to the strong perturbation of the layers 
— the seismic energy is much more decreased than in the surroundings. The 
dislocation zone separates lithospheric areas with different seismic pattern. The 
‘flower structure’ indicating strike slip is visible in the Neogene sediments as well 
as on the petroleum seismic profiles [RUMPLERetal. 1988, POGÁCSÁS etal. 1989, 
D. LŐRINCZ et al. 1990, SZEIDOVITZNÉ 1991]

The zone of weak reflections dives into the subcrustal lithosphere as well. 
The strike-slip zone is probably limited here from below.

Fine structure o f the crust-mantle boundary zone

In the crust-mantle boundary zone several structures of the same develop
ment mechanism are visible. To offer an explanation for these features the 
structure at 84 km of the profile will be discussed. Here the horizon elevating up 
to 8.4 s is assumed to have been an ancient crust-mantle boundary. Its topography 
indicates areas of ancient compression in the crust-mantle transition zone. The 
block fold structure of this zone may point to its rigidity and hardness. Deeper,
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kor a feszültségek meghaladták a rétegösszlet teherbíróképességét, elnyíródás és 
feltolódás következett be.

A 48. és 69. szelvény kilométerek táján is találunk azokhoz hasonló feltolódási 
felületeket, mint amilyenek a kéreg-köpeny határt a 84. illetve 99. szelvénykilo
métereknél metszik. A feltolódások a Pannon Geotraverz 68-75. szelvény kilomé
tere felé emelkedő felületek mentén történtek. A kéreg-köpeny határzónában a 
szelvényen itt jelentkezik a legerősebb igénybevételt mutató eltolódási törészóna. 
A feltolódási felületek szelvénybeni metszetei a mélység felé egyre enyhébben 
lejtenek. A mai kéreg-köpeny határ alatt kb. 2 s-al kezdődő mélységtartományban 
válnak vízszintessé. Eddig a mélységtarományig figyelhető meg a fő eltolódási 
zónában a beérkezések amplitúdócsökkenése is.

Úgy véljük, hogy a Pannon Geotraverz mentén mind a csökkent amplitúdók
kal jelentkező eltolódásos törészóna "aljából", mind a feltolódási síkok közel 
vízszzintes részeiből a szubkrusztális litoszféra (11-12 s táján kezdődő) képléke
nyebb mélységtartományára következtethetünk. Ennek mérsékeltebb szilárdsága 
elősegíthette az eltolódásos törésrendszerrel kapcsolatos elmozdulások létrejöttét.

Összefoglalás

A Pannon Geotraverz amplitúdóhű feldolgozású reflexiós időszelvényén egy 
közelítőleg 7 km széles, eltolódásos törészóna 5-10 kilométernyire bemélyül a 
felső köpenybe (melléklet). A törészóna mindkét oldalán a kéreg-köpeny határ 
mélységtartományában a törészóna felé mutató feltolódások vannak. A feltolódási 
felületek enyhe dőlésűek és 5-10 km-rel a kéreg-köpeny határ alatt közel vízszin
tesek. A fő eltolódási törészóna alsó elvégződéséből és a feltolódási felületek 
vízszintes szakaszából — a kéreg-köpeny határ alatt 5-10 kilométerrel kezdődő 
— képlékeny kőzetekből álló mélységtartományra következtethetünk.
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around 8.8 s, somewhat north (left), an older crust-mantle boundary is visible onto 
which the thrusting took place. The subhorizontal group of reflections starting here 
and continuing southwards is assumed to be a new or currently being generated 
boundary. Deeper, a curved group of reflections probably connected with a more 
plastic substratum is visible. Its southern part — along a plane which dips 
southwards of 8.8 s — is thrust over the northern complex of similar pattern with 
a displacement of several phases. The southern part of the curved complex is 
elevated towards the thrust plane which dips southwards of 8.8 s 99 km. On the 
basis of this pattern it can be supposed that the crust-mantle boundary zone was 
only folded and then, after the bearing capacity of the complex was overstepped, 
shear and thrust occurred.

Thrust planes similar to those which cross the crust-mantle boundary at 84 
and 99 km are also visible at 48 and 69 km. The thrusts occurred on the plane 
which emerges from 68 to 75 km of the Pannonian Geotraverse. In the crust-man
tle transition zone a strike-slip zone is visible that displays the most intense 
dislocation. The traces of the thrust planes in the profile become gentler in the 
depth and horizontal at about 2 s below the present-day crust-mantle boundary. 
In the main strike-slip zone up to these depths a decrease of the arrivals is recorded.

It is assumed that along the Pannonian Geotraverse, both the closing in the 
depths of the strike-slip zone and the subhorizontal sections of the thrust planes 
indicate an area of increased plasticity within the subcrustal lithosphere below 
11-12 s the decreased hardness of which might have promoted displacements on 
the strike-slip zone.

Conclusions

In the time section of the Pannonian Geotraverse produced by data processing 
with preservation of the magnitudes a strike-slip zone of about 7 km in width is 
visible which dives into the upper mantle for about 5-10 km (Enel.). In both 
directions from the dislocation zone thrusts towards the zone are visible the planes 
of which dip gently and become subhorizontal at about 5-10 km below the 
crust-mantle boundary. From both the closing in the depths of the strike-slip zone 
and the subhorizontal sections of the thrust planes a conclusion can be drawn on 
an area of increased plasticity at about 5-10 km below the crust-mantle boundary.
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1.1.2. Reflexiós mérések az Ózd-Putnoki medencében 

Petrovics Ilona, Szalay István

A Bükk-hegység és előterei komplex földtani előkutatási program keretében 
az új geofizikai mérések elsősorban a programterület háromnegyedét kitevő 
medenceterületek átnézetes felderítésére irányultak.

A teljes területet csak a gravitációs mérési hálózat fedi le, átnézetes 
^-5 pont/km2) állomássűrűséggel. Aljzatot ért fúrások csak a sekélymedencékben 
a medenceperemeken vannak, holott előzetes geofizikai információink szerint a 
medencék több ezer méter mélységet is elérhetnek és a külszínen nem ismert, vagy 
nem azonosított, fúrással el nem ért kőzetösszleteket tartalmaznak. Ezek települési
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1.1. 2 Reflection surveys in the Ózd-Putnok basin

Ilona Petrovics, István Szalay

Within the scope of the integrated geological exploration program of the Bükk 
Mountains and its forelands new activities have been directed to the reconnaissan
ce survey of basin areas which cover about three quarters of the project region.

The entire area is covered by a reconnaissance gravity survey of only 
4-5 stations/km2 observation density. Boreholes are known only in the shallow 
basins and marginal areas though (in conformity with previous geological infor
mation) the basement depth may amount to several thousand metres within 
unknown and unidentified complexes. Their depositing and physical characteris
tics — including density — are equally unknown in the exposed areas. A few 
regional seismic reflection profiles were shot across the Bükk Mountains in order 
for us to become acquainted with depositing, structural and depth characteristics. 
Profile orientations have been suggested with the cooperation of MÁFI. The 
reconnaissance surveys in the Ózd and Bükkalja basins were carried out by the 
VlBROSEIS method using slalom-line processing in the final reconstruction of time 
sections. An up to date interpretation of the seismic sections together with the 
publication of new results can be presented only after evaluating earliar data and 
compiling the new mapping results. In lack of deep boreholes penetrating the basal 
complexes, seismic information is essential since this is the only way to broaden 
the recognition of deep structural information.

Results of the Ózd-Putnok seismic surveys are given. The regional seismic 
profiles are transverse to the NE-SW directed and SW dipping Paleogene-Neo- 
gene basin (Fig. 3). These profiles start from the Slovakian-Hungarian border 
crossing the Damó line [see Annual Report 1987, pp. 173-174].

To provide a several km deep penetration, the principal parameters of the 
field setup have been kept the same since 1988, viz. 120 channels, split gap, 25 m 
spacing between array bases and 30% coverage. A decreasing medium frequency 
is used as the vibroseis sweep signal in order to compensate for the selective 
absorption due to basement subsidence. In 1988 the frequency of the sweep signal 
was 20-80 Hz.

Seismic profiles are tied to sufficiently deep boreholes or to boreholes at the 
basin margin penetrating into the basal complexes (Serényfalva-2, S ó -1, Susa-1). 
Time sections are presented in migrated and colour coded form in accordance with 
the instantaneous amplitude. Colours from red to blue represent the decreasing 
amplitudes.

The Só-1/88 time section measured along the Sajó Valley (Fig. 4) portrays 
an asymmetric graben inclining towards the Damó line (faults and thrusts are 
indicated by numbers). Three major faults can be emphasized: fault No. 1 east
wards from Serényfalva, and faults Nos. 4 and 5 at Putnok. The Serényfalva fault 
is characterized by an alteration of rock complex in the outcrop area [see geological 
map of K. BALOGH 1963]. Fault No. 5 is known also on the surface and can be
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és fizikai sajátosságait, így sűrűségüket sem ismerjük. A települési, szerkezeti és 
mélységviszonyok megismerésére néhány regionális reflexiós szeizmikus szelvényt 
mértünk a MAFI Északmagyarországi Osztálya (Nagy Géza és Pelikán Pál) által 
meghatározott fő irányban, a Bükk hegységen át. Az Ózdi és a Bükkaljai medence
területek szeizmikus felderítésére vibrátoros rezgéskeltéssel a terepi lehetőségekhez 
igazodó görbe vonalú (slalom line) mérés és feldolgozás készült. Az új földtani 
térképezés és a régi eredmények átértékelése alatt lévő hegyvidéki területek földtani 
térképeinek elkészülte után lehet csak szó a szelvényszakaszok mai szemléletű 
értelmezéséről és az eredmények publikálásáról. A medenceterületeken mélyfúrások 
hiányában a geofizikai, így szeizmikus információk képezik a mélységi földtani 
megismerés új lehetőségeit.

Ezévi jelentésünkben az Ózd-Putnoki medence reflexiós mérési eredményeit 
ismertetjük. A regionális vonalak a Szuha-völgyi Szuha-1 szelvénytől DNy-ra [ELGI 
1987. Évi Jelentése, 39-41. oldal] 10-12 kilométerenként követik egymást a Cseh és 
Szlovák köztársaság határától a Damó-vonalon át harántolva az ÉK-DNy tengely- 
irányú, DNy felé mélyülő paleogén-neogén medencét (3. ábra).

A néhány kilométeres behatolás elérése érdekében valamennyi 1988-tól mért 
vonal észlelési rendszerének fő paraméterei megegyeznek: 120 csatorna, középkiha
gyás, 25 m geofonbázisköz és 30-szoros fedés. A vibrojel frekvenciásévja a medence 
mélyülésével járó fokozott szelektív energiaelnyelődés ellensúlyozására csökkenő 
középfrekvenciájú, az 1988. évi szelvényeken 20-80 Hz.

A három vonalat egy-egy mélyebb, vagy alaphegységet elért peremi mélyfúrás
hoz kötöttük be, így a Serényfalva-2-höz a Sajó völgyében végződő Só- 1/88-at, és a 
Susa-1 fúráshoz az Ózdnál megszakított Ózd-1/88 és az Ózd-2/88 néven folytatódó 
vonalat. Az időszelvényeket egyesített migrált, pillanatnyi amplitúdó szerint színezett 
ábraként közöljük. A színek a pirostól a kékig csökkenő amplitúdót jeleznek.

A Sajó folyó völgyében mért Só-1/88 időszelvény (4. ábra) a Damó-vonal felé 
dőlő aszimmetrikus árkot mutat lépcsős vetőrendszerrel (a vetőket, feltolódásokat 
számoztuk). Ezek közül három nagyobb vető emelhető ki. Az 1. jelű Serényfalvától 
keletre, a 4. és 5. jelű Putnoknál található. A serényfalvi vető a külszínen képződ
ményváltással jelentkezik [Balogh K. 1963: A Bükk hegység és környékének 
földtani térképe]. A Putnok keleti szélén lévő 5. számú, külszínen is ismert vető a 
királdi fővetővel azonosítható, amely alsómiocén eggenburgi képződmények K-i 
leszakadásának a szegélye. Dubicsány környékén bontakozik ki a Damó tektonikai 
rendszer, amelynek alsó, medencebeli eleme egy (valószínűleg gravitációs csúszással 
létrejött) alaphegységi rátolódás (6. számmal jelölve).

A medencealjzatot nagy amplitúdójú reflexiók (lila-piros szín) jellemzik. A 
szelvény legszembetűnőbb jelensége az alaphegységi és az oligocén-alsómiocén 
képződmények DK-i irányú kiemelkedése, reflexióik szakadásai és dőlésük draszti
kus változásai. Ezek együtt jellemzik a Damó tektonikai zónát. A klasszikus felfo
gásnak megfelelő Damó-vonal a paleozoós és mezozoós képződményeket elválasz
tó, eltérő dőlésű alaphegységi tömbök összefogazódásának választóvonala lehet 
(10. jel). A neogén üledékekből kiemelkedő Dubicsány-Vadna közötti karbon és 
triász képződmények kibúvása jelzi e vonal két oldalát. Folytatása ÉK felé a 
Rudabányai- és a Szendrői-hegység között húzódik, DNy felé pedig a. Upponyi
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3. ábra. Az Ózd-Putnoki medencében végzett reflexiós mérések helyszínrajza 
1—reflexiós vonal; 2—mélyfúrás; 3—alapjegység kibúvás; 4 —nagyszerkezeti vonal

Fig. 3. Location map of seismic reflection profiles in the Ózd-Putnok basin 
1—reflection profile; 2—borehole; 3—basement outcrop; 4—structural line

puc. 3. Схема сейсмических измерений MOB, выполненных в бассейне
Озд-Путнок

1—профили; 2—скважины; 3—выходы на поверхность пород фундамента; 4—стрултурные 
линии

identified with the Királd main fault. It indicates the hanging wall block at the 
margin of the Lower Miocene Eggenburgian formations in the exposed area. In 
the environment of Dubicsány the Damó tectonic system becomes distinct. A 
component of this structure (No. 6) appears as a thrust in the basement (probably 
generated by gravitational sliding).

The basement is characterized by high energy amplitude reflections (indica
ted in violet-red colour). The most striking features are represented in the section 
by the uplift of basal and Oligocene-Lower Miocene formations in the SE 
direction and by breaks in reflection continuity with drastic dip changes. The 
Damó tectonic zone is characterized by an ensemble of these features. In accor
dance with the classic determination the Damó line is a divider between Paleozoic 
and Mezozoic formations having different dip characteristics (No. 10). An outcrop 
of Carboniferous and Triassic formations between Dubicsány-Vadna indicates 
two sides of this structural line. Its continuation runs between the Rudabánya-
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hegység Ny-i oldalán a triász-paleozoós képződmények választóvonalán. Fedett 
területen azonban az eróziósán eléggé összekoptatott triász-paleozoós oldalt nehe
zebb megkülönböztetni, mint a hatalmas aljzatlépcsőjű 9. számú nagyszerkezeti 
változást, ami a Rudabányai és az Upponyi hegység Ny-i medenceperemét összekötő 
tektonikai vonallal azonosítható. Sokan ezt a vonalat tekintik a Bükkszéknél és 
Damó-hegynél felismert Damó nagyszerkezeti vonal folytatásának. Ez a medence
peremi vonal geofizikai módszerekkel kimutatható a nagy aljzatrelief-változással járó 
sűrűség, sebesség, ellenállás változások következtében.

A medence mélypontjáig azonban a medencealjzat még egy további nagyobb, a 
8-as, és egy sorozat kisebb lépcsővel süllyed le a 6.-7. jelű vetők között, feltételezé
sünk szerint egy hullámvonallal jelölt lejtőn megcsúszva és egymásra torlódva. Ennek 
következtében az üledékgyüjtő szelvénybeli mélypontja (depó centrum) valószínűleg 
Ny felé tolódott el és legmélyebb része a 9100 m szelvény szám körül lehet rátolódással 
fedve, mintegy 1900-2000 m mélységben, fedetlen része 8600 m-nél 1700-1800 m 
mélységben.

A medencekitöltő paleogén-neogén üledékes rétegsor földtani értelmezéséhez 
a Mélyfúrási Alapadatok kézikönyvében és a MÁFI Adattárban szereplő rövidített 
fúrási rétegsorokat és a szelvényből kiolvasható szeizmosztratigráfiai jelleget hasz
náltuk fel. A dubicsányi (Du-31), Radócz Gyula által részletesen értelmezett fúrás 
rétegsorára támaszkodtunk a másutt el nem különített alsó miocén (eggenburgi, 
burdigál), vagy régebben a Putnoktól Ny-ra a felszínen is oligocénnek tartott [B A 
LOGH K. 1963] alsó miocén-paleogén rétegsor bontásában. A Só-1/88 időszelvény 
Du-31 fúrás és a királdi (5. számú) fővető közti szakaszán szeizmosztratigráfiai 
értelmezésünk szerint egy DK felől feltöltődő üledékes medence képe bontakozik ki. 
A progradáló delta a Damó-vonal mentén kiemelt aljzat felől Putnok felé nyomult 
előre. Először a Damó-vonal előtéri árkot töltötte ki, valószínűleg a partvonal 
mozgások közti időszakban, nagy beszállítási energiával, vastag, feltehetően durva 
frakciójú üledékekkel indulva. A királdi fővetőig (5. sz.) egyértelmű a feltöltődés 
süllyedő medence jellege. A fővető alján az ellentétes dőlésszögű aljzatra raékelődő 
ellapolódó (down lap) reflexió (П.) a Du-31 fúrás felé korrelálva középső oligocén 
képződményt képviselhet, alatta az aljzat mélyedését kitöltő 8300 m körül kiékelődő 
erős reflexió (I.) idősebb paleogén, akár eocén képződmény is lehet. A medencében 
viszonylag nagy amplitúdóval jelentkező markáns Ш. reflexió középső-felső oligo
cén, a IV. valószínűleg alsó miocén-oligocén határfelületet képviselhet Felette a 
középső miocén (М2) és alsó miocén (Ml) képződmények eróziós határa túl kis 
mélységben van, de a Putnok-Dubicsány környéki, főleg szénkutató fúrásokból jól 
ismert

Putnok-Serényfalva felé a vetők, oldalvetők nehezítik a korrelációt, emellett a 
görbe vonalú észlelés és a Putnok környéki zajok is zavarólag hatnak. Feltehetően a 
Ш. reflexiós kronosztratigráfiai felület a 4. vető tövénél, а ГѴ. reflexió legkésőbb a 
serényfalvi 1. vetőnél kiékelődik, ha elfogadjuk a 800 m-ről bevetített Sf-2 fúrás 
eggenburgi rétegsor meghatározást. Az üledékes rétegsor változékony felépítése a 
bejelölt vetők, szerkezeti vonalak menti oldaleltolódásokkal is összefügghet Putnok- 
nál buckásodás és a felső rétegsorokon a dőlés, tehát az üledékszállítás irányának
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4. ábra. Só-1/88 egyesített migrált pillanatnyi amplitúdó időszelvény
1— szeizmikus zavarzóna (vető, feltolódás, dinamikus paraméterek korrelálható változásai);
2— szeizmikus határfelület: a—alaphegység felszín, b—egyéb határfelület;

Fig. 4. Só-1/88 time section (migration and instantaneous amplitude)
1—seismic noisy zone (fault, thrust, correctable changes of dynamic parameters); 2—seismic 
boundary: a—surface of the basement, b—other boundary

puc. 4. Объедененный мигрированный временной разрез с мгновен
ными амплитудами Só-1/88

1— зона сейсмических помех (разломы, надвиги, коррелируемые изменения 
динамических параметров); 2— сейсмические границы, а— поверхность фундамента, 
Ь— прочие поверхности



Szendrő mountains while the SW extension can be found on the western side of 
Uppony Mountains along the dividing line of Triassic and Paleozoic formations. 
In covered areas, however, the significantly eroded Triassic-Paleozoic side cannot 
be as easily identified as the enormous basement step belonging to the first order 
structural change (No. 9), which can be identified as a tectonic line linking the 
western margin of the Rudabánya-Uppony mountain. This line is considered by 
numerous authors as the continuation of the Damó line recognized at the Bükkszék 
and Damó Hill. This structural line can be observed by means of geophysical 
methods as a consequence of density, velocity and resistivity changes in the 
basement.

Proceeding towards the deepest point of the basin a series of major (No. 8) 
and minor steps occur between faults marked by Nos. 6 and 7. It can be supposed 
that the depo centre was shifted (westwards to the 9000 profile point) covered by 
a thrust at a depth of approximately 1900-2000 m, while its exposed part is on the 
8600 profile point at a depth of 1700-1800 m.

The Paleogene-Neogene basin filling sedimentation has been interpreted 
using the borehole stratigraphy manual edited by MAFI, and seismostratigraphic 
features of sections have also been used. We accepted the detailed stratigraphic 
interpretation of Gy. Radócz of Dubicsány (Du-31) well for a better detail of 
Lower Miocene (Eggenburgian, Burdigalian) deposits formerly described as 
Oligocene westward from Putnok [K. BALOGH 1963]. Between the Du-31 well 
and the main structural line (No. 5) of Királd seismostratigraphic studies were led 
along the S ó-1/88 seismic time section where basin filling occurred from the SE 
direction. Prograding delta movement can be observed along the Damó line 
starting from the basin uplift towards the direction of Putnok. First the foregraben 
of the Damó line was filled up with high energy transported coarse fractional 
sediments. The filling seems to show unambiguously a subsidence type basin 
character as far as the main fault (No. 5) at Királd. Downlap type reflections over 
an angular conformity of basal rocks (II) are assumed to represent Middle 
Oligocene formations correlating from the D u-31 well. The lower reflections may 
represent Paleogene or Eocene formations (I) around the 8300 profile point. The 
significantly high amplitude reflections (III) probably represent Middle or Upper 
Oligocene formations, while reflections marked by (IV) originate from Lower 
Miocene layers. Middle Miocene (М2) and Lower Miocene (M l) erosional 
boundaries can be encountered at shallow depths but they are well known from 
the Putnok-Dubicsány coal exploration boreholes.

In the direction of Putnok and Serényfalva faults and lateral faults make the 
correlation difficult, and the noise influences in the Putnok area cause unfavour
able effects on the slalom-line observation. Accepting Eggenburgian age as 
stratigraphic correlation by the Sf-2 well perpendicularly apart from the seismic 
line it can be supposed that the chronostratigraphic surface of the reflections 
marked by (Ш) are wedging out at the fault foot marked No. 4 and reflections 
(IV) are wedging out not later than at fault No. 1. The diversified structural 
features of this sedimentary complex can be related to strike-slip movements, too. 
In the Putnok area the direction change of sediment transport can be observed
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megfordulása is megfigyelhető. Fentiek alapján a feltöltődés során a behordott 
üledékanyag szemcsenagysága horizontálisan is változó lehet.

A Serényfalvánál mintegy 800 m-ig kiemelt triász alaphegység a szlovák- 
magyar határ mentén a DNy irányú süllyedő tendencia ellenére még viszonylag 
kis mélységben (1050-1200 m) van a Susa-1 (Su-1) mélyfúrás és az Ó zd-1/88 
reflexiós vonal tanúsága szerint (3.ábra). Az Ó zd-1/88 szelvényen (5. ábra) 
viszonylag jól tanulmányozható a sima aljzatfelszín alatt a medencealjzat belse
jének a felépítése is.

Susánál egy kisebb (1. jelű), Uraj és Ózd között egy nagyobb (2. jelű) elvetési 
magasságú, DK-i dőlésű, a fedőüledékekben is követhető fiatalabb vető ismerhető 
fel. Utóbbi a serényfalvi vetőnek felel meg, e mentén az üledéksorban Y alakú 
vető alakult ki, a horizontális mozgás feltételezhető.

Az aljzat felszíne alatt ellentétes dőlésű szerkezeti vonalak a jellemzőek. 
Közülük a Susa-1 fúrástól ÉNy-ra lévő 3. kifejezetten feltolódás, akár átbuktatott 
redők tengelye is lehet. A 4. és 5. jelűek aljzatbeli elmozdulási vonalak.

A Susa-1 fúrás oligocén, kattinak leírt fedőrétegsorának homokköves kép
ződménye erősebb és több reflexiót produkál, mint a pelites rupéli rétegsor. A 
katti-rupéli határ eróziósnak tűnik, az alsó rupéli reflexió követni látszik a meden
cealjzat dőlését, DK felé vastagodva.

A fúrásleírás szerint 1056 m-től viszonylag vékony triász homokkő alatt 
paleozoós agyagpala, majd változatos üledékes és vulkáni kevert rétegsor van, 
1532 m-től metamorfizált porfirittel. Az időszelvényen úgy látszik, hogy ÉNy felé az 
aljzatfelszínen kiékelődő képződmények vannak. A paleozoós agyagpala és meta
morf porfirit közt a rétegsor reflexiószegény, vagy kaotikus. Felvetésünk szerint az 
uralkodóan lila-piros színnel jelzett, Susa-1-nél kivastagodó, erős reflexiókkal jel
lemzett összlet kevésbé metamorfizált, mezozoós-újpaleozoós összletet képvisel. 
Urajnál előbbi összlet alatt domború felső, 1,8 s körül homorú alsó határfelület között 
egy lencseszerű test van. Ebben (mágnesesen jellegtelen) savanyú intrúzióknak is 
szerepe lehet.

Az Ózd-1/88 vonal folytatása Ózd kihagyásával az Ózd-2/88 vonal. A kanyar
gós vonalú, erősen tektonizált területen mért szelvény szeizmosztratigráfiai értelme
zésre nem alkalmas, de az előbbi két szelvényhez viszonyított helyzet megítélésére 
felhasználhatjuk.

Az Ózd-2/88 szelvényen (6. ábra) a paleogén medence aljzata mintegy 0,4 s-al, 
azaz mintegy 700 m-el mélyebben kezdődik, nint az Ó zd-1/88 vége, tehát Ózd város 
alatt DK-i irányú elvetési vetőrendszer van. A medence mélypontja 5000 m 
szelvényszám körül 1,45 s-ban, kb 2400 m-ben van. Az aljzat felett 3300 m-nél 
az alsó paleogén határfelületek egy vető tövében ÉNy felé kiékelődni látszanak. 
A szelvényen két, kis felszínközeli miocén medence figyelhető meg 1300 és 
2300 m között Sajóvárkony (Svk-128), Farkaslyuk (F-52), illetve Sáta (S-43) és 
(S-10) miocén szénkutató fúrásoknál. A Damó-vonal (Db D2) Sátánál felismer
hető, de szerkezete az Upponyi hegységi peremi kanyargások miatt nem tipikus.

Az Upponyi és Bükk hegységi szelvényszakasz a hegységek és köztes 
medencéik mélyszerkezetére ad sematikus képet. Részletesen a hegységek térké
pezési eredményeinek lezárása után tárgyaljuk.
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5. ábra. Ó z d -1/88 egyesített migrált pillanatnyi amplitúdó időszelvény
1— szeizmikus zavarzóna (vető, feltolódás, dinamikus paraméterek korrelálható változásai);
2— szeizmikus határfelület: a—alaphegység felszín, b—egyéb határfelület;

Fig. 5. Ó z d -1/88 tim e section (m igration and instantaneous amplitude)
1—seismic noisy zone (fault, thrust, correlatable changes of dynamic parameters); 2—seismic 
boundary: a—surface of the basement, b—other boundary

puc. 5. О бъ еден ен н ы й  м игрированны й врем енной разрез с м гновен
ны ми ам плитудам и Ó z d -1 / 8 8

1— зона сейсмических помех (разломы, надвиги, коррелируемые изменения 
динамических параметров); 2— сейсмические границы, а— поверхность фундамента, 
Ь— прочие поверхности





6. ábra. Ózd-2/88 egyesített migrált pillanatnyi amplitúdó időszelvény
1— szeizmikus zavarzóna (vető, feltolódás, dinamikus paraméterek korrelálható változásai);
2— szeizmikus határfelület: a—alaphegység felszín, b—egyéb határfelület; 3—bamakószéntclcp 
a fúrásoszlopon

Fig. 6. Ózd-2/88 time section (migration and instantaneous amplitude)
1—seismic noisy zone (fault, thrust, correctable changes of dynamic parameters); 2—seismic 
boundary: a—surface of the basement, b—other boundary; 3—brown coal deposit in the strati
graphic column

puc. 6. Объедененный мигрированный временной разрез с мгновен
ными амплитудами Ózd-2/88

1— зона ссйсмичсских помсх (разломы, надвиги, коррелируемые измснсния динами- 
чсских парамстров); 2— ссйсмичсскис границы, а— поверхность фундамента, Ь— про- 
чис поверхности; 3— бурые угли в колонкс



(hummocky configurations and dip changes in the upper layers). On the basis of 
these phenomena the grain size of transported materials is horizontally variable 
during the basin fill.

As is known from Susa-1 (Su-1) well interpretation and the Ózd-1/88 
reflection profile (Fig. 3) the Triassic basement uplift of 800 m, in spite of the 
subsiding tendency along the Slovakian border, can be found at a relatively shallow 
depth (1050-1200 m). On the Ózd-1/88 reflection profile (Fig. 5) the interior 
structural features of the basement complex can be analysed relatively well below 
the smooth basal surface.

A fault with minor throw at Susa (No.l) and another with a major throw 
between Uraj and Ózd (No. 2) with SE dipping can be recognized even in the 
sedimentary layers. This latter corresponds to the Serényfalva fault where a ‘Y’ 
shaped fault can be seen in the sedimentary sequence. Here horizontal movements 
can be supposed.

Below the basal surface structural lines with opposite angular features are 
characteristic, where NW from Susa-1 well the structure (No. 3) is an overthrust. 
Structures Nos. 4 and 5 are dislocation lines in the basement.

Sandstone formations described in Susa-1 well are -qualified as Oligocene 
Chattian and can be characterized by strong and abundant reflections compared 
to the pelite type Rupelian formation. The Chattian-Rupelian boundary seems to 
be erosional. ТЪе Lower Rupelian reflections apparently follow the dipping of 
basal rocks with a tendency to thicken towards the SE.

In accordance with described data at 1056 m depth a relatively thin Triassic 
sandstone layer is underlain by Paleozoic shale and sedimentaiy-vulcanic complex 
and, from 1532 m, metamorphic porphyrites are encountered. It can be observed on 
the time section that the basement is overlain by wedge shaped formations. Between 
the Paleozoic shale and metamorphosed porphyrite the formation is poor in reflecti
ons, or it is chaotic. The predominantly violet-red coloured reflections are belived to 
be less metamorphosed. At 1.8 s TW T  a lens shaped body is encountered at Uraj 
which can be related to low-susceptibility acidic intrusion.

A continuation of the Ózd-1/88 profile is the profile Ózd-2/88. This slalom-line 
system profile is not usable for stratigraphic interpretation but can give some relative 
information.

In the Ózd-2/88 profile (Fig. 6) the Paleogene base was found at 0.4 s TWT 
which means a depth value 700 m deeper than determined at the end of the Ózd-1/88 
section. As a consequence, beneath the town of Ózd a SE directed fault system must 
be present. The deepest point of the basin is considered to be at the 5000 m profile 
point at a depth o f2400 m. At the 3300 m point of the profile the Paleogene boundary 
seems to wedge out in the NW direction. Moreover the profile displays two small, 
shallow basins of Miocene age between 1300-2300 profile points at boreholes 
Svk-128, F-52, S-43 and S -10. The Damó line (Db D2) is recognizable at Sáta but 
its structural feature does not seem typical because of the marginal turns and 
curvatures in the Uppony Mountain.

The Uppony-Bükk profile section gives a schematic picture of the structural 
features which will be studied later after the closing of geological mapping.
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