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1. Bevezetés

A Kárpát-medence ÉNy-i részmedencéjének, a Kisalföldnek a mélyszer
kezetét 1933-34-ben gravitációs és földmágneses mérésekkel az Eurogasco 
kezdte kutatni. Az első szeizmikus méréseket 1934-ben a Seismograph Service 
Corporation végezte. Méréseik legfontosabb eredménye az ün. Mihályi-szer- 
kezet kimutatása volt, amelyre szénhidrogénkutató fúrások mélyültek, de csak 
széndioxidot találtak. A kutatások azóta több hullámban megismétlődtek. így 
Sopron körül történtek az első hazai kísérleti tellurikus mérések az 50-es évek 
elején. (Geodéziai és Geofizikai Munkaközösség). Jelentős volt az ELGI
1952- ben kezdett reflexiós szeizmikus méréssorozata, amelyhez kapcsolódva
1953- ban lemérték az első tellurikus szelvényt is Mihályi-Szany, majd 1955- 
ben Devecser-Sopron között. Az 1960-as évektől az ELGI graviméteres 
áttekintő mérései folytak, és 1960-66 között a magyar kőolajipar Szeizmikus 
Kutatási Üzeme kutatott nagy erőkkel refrakciós és reflexiós szeizmikus 
módszerekkel. Ez a magnetofonos analóg mérések korszaka volt, amelyet 
1969-től a többszörös fedésű digitális reflexiós mérések követtek, szintén a 
magyar kőolajipar részéről. Közben az ELGI a Kisalföld és a Dunántúli-kö
zéphegység peremein szerzett ismereteket bauxit- és szénkutatási célú geofizi
kai méréseivel. A 70-es évek során a földtani, geofizikai alapvonalak 
szeizmikus, magnetotellurikus programja már a harmadkori medencealjzat 
belső szerkezetének kutatását is célul tűzte ki, amiből néhány vonal a Kisal
földre is jutott.

Az utolsó nagy kutatási roham a 80-as évek elején kezdődött. A magyar 
kőolajipar Geofizikai Kutató Vállalata (GKV) a kor legmodernebb vibroszeiz 
és robbantásos szeizmikus mérési eljárásaival szinte az egész medencét 1- 
2 km-es (néhol sűrűbb) szelvényhálózattal fedte le. Magnetotellurikus méré
seiket a Kisalföld egy-egy területrészén a Phoenix cég műszereivel végezték. 
Kutatásaik nyomán a neogén összlet szeizmosztratigráfiai képe minden eddi-
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ginéi szebben tárult elénk. Az értelmezésbe, a medenceanalízisbe bekapcso
lódtak az US Geological Survey (USGS) tanácsadói is. Szép eredményeik 
részleteibe előadások, szakcikkek, disszertációk révén pillantottunk be. A GK V 
mérési eredményei azonban nem állnak rendelkezésünkre, így a tanul
mányunkban közölt térképek előállításához kizárólag az ELGI méréseit hasz
nálhattuk fel.

Az ELGI-nek a Kisalföld komplex kutatási programja keretében 1982-90 
között történt mélyszerkezeti vizsgálatai az itt elvégzett komplex kutatómun
káknak csak egy kisebb részét képezték. így különös hangsúlyt fektettünk az 
egész medencére kiterjedő geoelektromos (tellurikus és magnetotellurikus) 
mérésekre, szeizmikus vonalainkon pedig vibrátoros hullámkeltési eljárással 
12 s-ig regisztráltunk, ami lehetőséget ad a Mohorovicic diszkontinuitás köve
tésére is. A reambulált (minden eddigi mérést felhasználó) gravitációs és 
földmágneses térképeinket pedig a kéreg-köpeny szerkezeti kérdések értelme
zéséhez is figyelembe vettük

Jelen tanulmányban a medencealjzat mélységére és minőségére, valamint 
a kéregszerkezetre vonatkozó eredményeinket szeretnénk bemutatni a 
6000 km2-nyi medence területén. Értékelésünk az aljzatot ért fúrásokra, mint
egy 2000 tellurikus (TE) mérési pontra, 224 magnetotellurikus szondázásra 
(MTS) és 254 km összvonalhosszúságú szeizmikus mérésre támaszkodik.

Megjegyzés: Ezek a számadatok nem teljesen egyeznek a bevezetőben 
közölt számokkal. Ugyanis a 10 000 km2-re kiterjedő Kisalföld program mély
szerkezeti munkái nem teijedtek ki a DNY-i medencerészre. Másrészt szeiz
mikus és magnetotellurikus mérések már a Kisalföld program előtt az ún. 
Földtani alapszelvény programban is készültek, amelyek eredményeit most is 
felhasználjuk térképeink szerkesztésénél.

2. Újabb adatok a kisalföldi medencéről és aljzatáról

2.1. A leegyszerűsített földtani modell

A medencét kitöltő üledék döntően agyagos-homokos kifejlődésű plio- 
cén, miocén korú összlet, amely a medencealjzatnál kisebb sebességű, kisebb 
sűrűségű és kisebb fajlagos ellenállású. A nagymélységű medencékben a 
rétegterhelés miatt 2-3 km-es mélységtől lefelé általában már minden paramé
ter folyamatosan növekszik. A medence legmélyebb részein nincs aljzatot ért 
fúrás, ezért itt csak feltételezéseink vannak. A pliocén vastagságviszopyait 
jellemzi, hogy a Kisalföld legmélyebb fúrása Bősárkánynál csak 4200 m-ben 
érte el a miocén összletet, de 4500 m-ig abból nem jutott ki. A Duna völgy 
legmélyebb részén a Szigetközben egy 2 km mélységű fúrás (Lipót: К -7) sem 
jutott ki a felső pliocénből. Miocénnél idősebb, paleogén, üledékek a terület 
DK-i pereméről ismertek. Ezek fizikai paraméterei átmenetet képeznek a



A kisalföldi medence aljzata és kéregszerkezete ... 1 9 5

pliocén és az aljzat paraméterei között. A kvarter üledékek általában 10-30 m 
vastagságúak, de a Kárpátokból kilépő Duna 50-70 km hosszúságban többszáz 
méter vastag kavicsos, homokos összlettel fejezte be a medence feltöltését. 
Jelentős még az Alpokból kilépő Rába folyó hordalékkúpja is. (E kiadvány 
más cikkeiben az ezekre a képződményekre vonatkozó ismereteket külön is 
közreadjuk.)

„Medencealjzat” alatt a harmadkori medence aljzatát értjük. A mélyfúrá
sok tanúsága szerint a medence ÉNy-i felén ez a fogalom a kelet-alpi takarók 
paleozoós-mezozoós metamorf képződményeit jelenti. Ezek nagysűrűséggel, 
viszonylag nagy fajlagos ellenállással és nagyhullámsebességgel jellemezhető 
kőzetek. A terület DK-i felén a Dunántúli-középhegység mezozoós korú, 
zömmel karbonátos, de márgás aleurolitos törmelékes kifejlődésű képződmé
nyei is ismertek. Ezekben a szeizmikus sebesség ugyan kisebb, mint a paleo- 
zoós képződményekben, de az 5000-5500 m/s sebesség így is lényegesen 
nagyobb, mint a medencét kitöltő tercier és kvarter üledékbeni 1500-3500 m/s 
sebesség. A mezozoós korú aljzat geoelektromos tulajdonságai már sokkal 
tágabb határok közt változnak. A karbonátos képződmények fajlagos ellenál
lása a többszáz, sőt többezer Qm-t is eléri, de a márgás, törmelékes kőzeteké 
csak néhányszor tíz fím, ami összemérhető a törmelékes miocén, vagy akár a 
paleogén korú üledékes képződményekével. Mindez az aljzatot ért fúrások 
karotázs szelvényeiből derül ki.

A Dunántúli-középhegység aljzatszerkezetének egyik legérdekesebb tu
lajdonsága azonban, hogy a harmadkori aljzatfelszín alatt 4-10 km közötti 
mélységben igen kicsiny (1-5 Qm), fajlagos ellenállású, ismeretlen korú és 
kőzetanyagú képződmények vannak. Ezeket már a 60-as évek végén jelezték 
a Miskolci Egyetem Geofizikai Tanszékének és a Magyar Tudományos Aka
démia Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete (MTA GGKI)-nek mérései. A 
70-es években pedig mind a magyar olajipar (GKV), mind az ELGI magneto- 
tellurikus mérései alátámasztották ezt az eredményt.

A földtani-geofizikai modell lényege: egy pretercier aljzat fizikai paramé
terei határozottan (vagy elégségesen) különböznek egy tercier-kvarter korú 
üledékes összlet paramétereitől. Ezért reményünk volt arra, hogy geofizikai 
módszerekkel a medencealjzat kutatható. A következőkben azt szeretnénk 
bemutatni, hogy ettől a globális képtől való helyi eltérések miként vehetők 
figyelembe és egyáltalán hogyan lehetséges egy mélységtérkép megszerkesz
tése alapvetően geoelektromos adatokból, amelyet persze bizonyos exponált 
helyeken koncentrálódó fúrások és a 4 db szeizmikus szelvény kontrollál.

2.2. A tellurikus relatív vezetőképesség-térkép

A Kárpát-medence gravitációs Bouguer-anomália térképeiről tudjuk, 
hogy éppen a legmélyebb néhányezer krrr kiterjedésű részmedencéinkben az 
aljzatban (kéregben) lévő nagysűrűségű testek olyan jelentősen befolyásolják 
a gravitációs erőteret, hogy a neogén medence hatása (a neogén képződmé
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nyéknél nagyobb sűrűségű pre-tercier aljzat elmélyülése) sokszor fel sem 
ismerhető (pl. a DK Alfbldön).

A tellurikus mérések azonban ilyen esetekben is kvalitatíve leképezik a 
neogén medence mélységviszonyait. Az aljzat kutatásában ezért kapott külön
leges hangsúlyt ez a gyors és olcsó eljárás.

A méréseket az ELGI-ben kifejlesztett TEM-80 típusú számítógépvezé
relt szinkron műszerekkel végeztük, amelyek real-time üzemmódban az ún. 
totális ellipszis módszerre épülő feldolgozást is elvégzik

A Kisalföld tellurikus izoarea térképén (1. ábra) jól érzékelhetők az aljzat 
relatív kiemelkedései és bemélyedései, de a tellurikus area értékek és az aljzat 
mélysége közötti összefüggés nem lineáris, mint az ország több más meden
ceterületén. A 2. ábrán mintegy 65 fúráson mért tellurikus area értéket ábrá
zoltunk az aljzatmélység függvényében. Az ábrán megfigyelhető, hogy a 
terület ÉNy-i felére (az alpi takarókból álló aljzat területére) eső adatok 
határozottan elkülönülnek a Kisalföld DK-i felében található adatoktól (2. áb
rán tömör karikák). Ez a tény is a magyar középhegységi típusú aljzatban 
előforduló elektromosan jól vezető (kis fajlagos ellenállású) képződmény 
létezésére utal, ugyanis a tellurikus vezetőképesség következetesen nagyobb, 
mint amit az üledékvastagság indokolna.

2.3. A magnetotellurikus mérések eredményei

Az 1960-as években a szénhidrogénkutatásban világszerte széleskörűen 
alkalmazott tellurikus módszer produkált olyan anomáliákat, amelyeket nem 
aljzatkiemelkedések (antiklinális szerkezetek) hoztak létre, hanem az üledékes 
összlet Urológiájában vagy az aljzat fizikai paramétereiben bekövetkező válto
zások okoztak. A később kifejlesztett magnetotellurikus módszer (ennek ún. 
szondázó változata) nemcsak egy összlet összegzett vezetőképességét adja 
meg, mint a tellurika, hanem az összletet rétegekre bontva azok vastagságát és 
fajlagos ellenállását is. Ezzel a módszerrel tehát nem fordulhat elő, hogy egy 
összlet kivékonyodását „összetéveszti” fajlagos ellenállásának megnövekedé
sével. E mérések költségei még ma is egy nagyságrenddel nagyobbak, mint a 
tellurikus méréseké. Ezért az 1,5-2,0 km-es kvázihálózatban mért tellurikus 
térkép anomáUáit egy sokkal ritkább magnetotellurikus szelvényhálózattal 
fedtük le. (Az 1. ábrán látható tellurikus izoarea térkép mintegy 2000 tellurikus 
állomáson alapul, az erre telepített magnetotellurikus hálózat kereken 200 
pontból áll.)

A magnetotellurikus méréseket is ELGI fejlesztésű DEF-7 típusú egyál- 
lomásos és VMTR-10 típusú real-time feldolgozó (többállomásos) szinkron 
műszerekkel mértük, amelyeknél a koherencia vizsgálatok után FFT sávszűrés 
és impedancia, majd látszólagos ellenállásgörbe számítás történik.

A magnetotellurikus mérések feldolgozásából megkaphatjuk az üledékes 
összlet jellemző geoelektromos „rétegeinek” vastagságát és fajlagos ellenállá
sát. Esetenként az aljzat belső felépítésének (felső kéreg) bontása is lehetővé
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Rába-vonaltól ÉNy-ra eső területre érvényes összefüggés; 3—A Rába-vonaltól DK-re eső 
területre érvényes összefiiggés

Fig. 2. Relationship between depth to the pre-Tertiary basement and relative telluric 
conductance at wells. Ö1-5—name of well; 1—relationship calculated using all data;

2—relationship for the region NW of the Rába line; 3—relationship for the region SE of the
Rába line

válik. így egy megfelelő hálózatban telepített méréssorozatból megszerkeszt
hető az egész medencének és aljzatának regionális geoelektromos modellje 
(3. ábra). Ezen a térképen a legszembeötlőbb az a jelentős szerkezeti változás, 
ami a Rába-vonallal azonosítható és ÉK-DNy irányban két eltérő aljzattípusü 
területet választ ketté. Ez földtanilag BÁLLÁ [1990,1991] és mások szerint úgy 
értelmezhető, hogy a Kisalföld ENy-i felén az üledékes medence aljzatát az 
alpi takarók képezik, DK-i felén a dunántúli-középhegységi típusú mezozoós 
karbonátos kőzetek, márgás képződmények. Itt a felső kéregben (a felszíntől 
4-10 km közötti mélységekben) 1-5 Om fajlagos ellenállású geoelektromos



1 9 8 Nemesi L  et al.

réteg van, amelyet ÁDÁM et al. [1990] grafitos kőzetnek értelmez, mások sós 
oldattal telített kőzetet is el tudnak képzelni.

E rövid tényszerű megállapításon tűi, a Rába-vonal kérdésével már csak 
azért is érdemes egy kicsit bővebben foglalkozni, mert 1949 óta ez a fogalom 
sűrűn előfordul a földtani szakirodalomban. (Hol, mint a térség legjelentősebb 
szerkezeti vonala; hol ügy emlegetik, mint egy tévedést, ami nem is létezik. 
Sőt van olyan variáció is, miszerint létezik ugyan, de nem Győr térségénél 
hagyja el az országhatárt, hanem 30-40 km-rel északabbra.)

BÁLLÁ [1991] a Kisalföld tektonikájával kapcsolatos tanulmányában a 
korábbi földtani irodalomban a Rába-vonallal kapcsolatosan közzétett állás- 
foglalásokat az újabb földtani-geofizikai ismeretek birtokában, szakmai érvek 
és ellenérvek ütköztetésével vizsgálta. Következtetéseiben nem azonosul azok
kal az állításokkal, amelyek a Rába-vonal kritériumát a S ó -1 és Só-2 (Sótony) 
fúrásokban feltárt eltérő kőzettani és települési helyzettel vélik igazolni. B ALLA 
e két fúrásnak eltérő kőzettani viszonyait egy törésvonallal oldja fel, amilyen 
a Középhegységi egység jobban tanulmányozott területén nagy számban 
ismert. Tisztán a földtani ismeretek újraértelmezésével ő a Rába-vonalat 
mintegy 3-4 km-rel nyugatabbra, az Ike-2 és Ike-10 (Ikervár) fúrások közt 
valószínűsíti. (Ez összhangban van eredményeinkkel). Azonban számára is 
alapvetően új felismerést jelent a medence délkeleti oldalán a magnetotellurikus 
módszerrel kimutatott kéregbeli, elektromosan jól vezető réteg. Ennek az 
alacsony fajlagos ellenállású (1-3 £2m-es) mélybeli rétegnek bármilyen/lito- 
lógiai, kőzettani, hidrokéméai) eredetet is tulajdonítunk, hiánya az ÉNy-i 
oldalon alapvető tény marad, s a Rába-vonal határjellegét igazolja az aljzaton 
belül.

A magnetotellurikus adatok a Rába-vonalat mintegy 60 km hosszban 
4-6 km széles sávon belülre szorítják. Ennél jobb kijelölési pontosságnak csak 
az MT szondázások pontsűrűsége és felbontóképessége szab határt. A geoe- 
lektromos jólvezető réteg litológiai ok esetén pontosabban, míg hidrokémiai 
ok esetén csak közelítően eshet egybe tektonikai határral. Magának a Rába- 
vonalnak a síkja a szondázásokkal nem érzékelhető, ami az öv kis szélességével 
egybevetve, a sík meredekségével is magyarázható. BÁLLÁ [1991] szerint az 
MT szondázások módszere mindeddig az egyetlen olyan geofizikai eljárás, 
amely e tektonikai öv határ jellegének alátámasztásában és követésében új 
információt adott, s az eredmények a Rába-vonalnak inkább az eltolódásos, 
mintsem a rátolódásos modelljével egyeztethetők össze.

A Rába-vonal szeizmikus tulajdonságait KILÉNYT et al. [1989] vizsgálta 
és mind az aljzat reflexiós képében, mind az aljzat reflexióinak dőlésviszonya
iban, mind a reflexiók követhetőségében jelentős különbségeket fedezett fel a 
Rába-vonal két oldalán lévő aljzatban. Sőt, mint később látni fogjuk, még az 
aljzatra települt üledékes összletben is nagyságrenddel több törésre, roskadásra, 
eltolódásra utaló nvirágszerkezet” van a DK-i (középhegységi) oldalon, mint 
a Rába-vonaltól ENy-ra. Ezért a 3. ábrán feltüntettük KlLÉNYInek [1990] a 
szeizmikus kép alapján meghatározott Rába-vonalát is, ami általábam a mag- 
netotellurikával kijelölt sávon belül húzódik.
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A magnetotellurikából a medence mélységviszonyain és globális nagy- 
szerkezeti képén túl még több információ is nyerhető. így térképet szerkeszt
hettünk az üledékes medence aljzatának fajlagos ellenállásáról (4. ábra). Ezen 
vannak számunkra egyszerűen értelmezhető anomáliák, míg másokra fúrások 
hiányában csak következtethetünk. így általában igaz, hogy az ismert mezozo- 
ós karbonátos aljzatú területeken DK-en, DNy-on legnagyobb az aljzat ellen
állása. Elkülönülnek a kisebb fajlagos ellenállású márgás kifejlődésű mezozoós 
képződmények (30-50 Qm, amelyeket pl. Pápa és Ravazd között tételezünk 
fel). Azután láthatók bizonyos sávokban rendeződő 50 fím-nél kisebb ellenál
lású zónák, amelyek sokféle módon értelmezhetők (pl. tektonikus, fellazult 
zónák, takaró határok, stb.), de amely anomáliakép esetleg másképp is meg
szerkeszthető lenne, főképp, ha sűrűbb lenne mérési hálózatunk.

Térképet szerkesztettünk a harmadkori üledékes összlet átlagos (összeg
zett) fajlagos ellenállásáról is (izoohm térkép, 5. ábra). Ennek a litológiai 
értelmezhetőségen túl abban van jelentősége, hogy segítségével megszabadít
hatjuk a tellurikus térképet az üledékes összlet oldalirányú változásaiból eredő 
vezetőképesség anomáliáktól.

2.4. A medencealjzat mélységtérképe

A mélyfúrásokon túl a már említett 4 db szeizmikus szelvényben és a 
magnetotellurikus mérési pontokon (amelyek közel fele a szeizmikus vonalak
ba esik) közvetlenül kaptunk mélységadatokat a medencealjzatról. Ezen ada
tokból megszerkeszthető lenne a medencealjzat nagyvonalú mélységtérképe. 
A részletesebb térkép megszerkesztéséhez azonban felhasználtuk a tellurikus 
állomások adatait is a következőkben részletezett módon.

2.4.1. A relatív tellurikus A~x térkép transzformálása vezetőképesség-tér
képpé (STE)

A  transzformáció alapját a 6a. ábrán látható összefüggések képezik. A 
függvénykapcsolat lényege, a számítás menete, hogy a magnetotellurikus 
mérésekből a felszíntől az aljzatig található összletnek kiszámítjuk az eredő 
hosszirányú vezetőképességét (SMj) és a tellurikus A '1 függvényében ábrázol
juk. A különböző pontokon mért értékpárok a Pannon-medence legnagyobb 
részén általában egy ±10%-os szórással terhelt egyenessel közelíthetők. Itt 
azonban ez nem így van. Ennek több oka van. Az egyik, hogy az átlagosan 
20-30 s periódusidejű tellurikus pulzációk a medence 6-8 km mélységű részein 
nem érik el az aljzatot. Ezek a pontok a 6a. ábra bal felső sarkában találhatók, 
az V.sz. függvénnyel közelíthetők és földrajzilag durván a Szigetköz területén 
vannak (6b. ábra). A  másik extrém eset az, amikor a 20-30 s-os pulzáció az 
aljzatba is behatol és „érzi” az aljzatnak 4-8 km mélységben ismert kisellenál- 
lású képződményét is. Ezek a pontok a 6a. ábra alsó felébe esnek és az I. sz.
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függvénnyel közelíthetők. Ez földrajzilag a 6b. ábrán látható azonos színnel 
jelzett területekre jellemző.

A 6a. ábra IV. sz. egyenese az ideális eset, míg а П. és Ш. számú egyenesek 
az átmenetet képezik, ahol a középhegységtől távolodva egyre nagyobb szerepe 
van az üledékes összlet vezetőképességének és egyre kisebb az aljzatbeli 
jólvezető képződményeknek.

Végül a tellurikus A '1 értékeket a 6b. ábrán definiált területekre érvényes 
(és a 6a. ábrán látható) függvények segítségével számoltuk át STE értékké.

2.4.2. Az üledékfajlagos ellenállása laterális változásainak kiküszöbölése

Az 5. ábra a harmad- és negyedidőszaki medenceüledékek összegzett 
fajlagos ellenállásának izoohm térképe, amely tükrözi az üledékes összlet 
laterális változását. Ebből minden tellurikus pontra kaphatunk egy interpolált 
fajlagos ellenállás értéket (pCT). Ezek ismeretével és a hagyományos

H TE = STE (pCT)
összefüggés felhasználásával minden tellurikus mérési pontra H TE aljzatmély
ség számolható. Az így számolt adatokkal részletesebbé tehető a harmadkor 
előtti aljzat mélységtérképe, amely a 7. ábrán látható. Ez természetesen 
összhangban van a mélyfúrásokban meghatározott adatokkal is. Legnagyobb 
mélységű részem a 8-10 km-t is eléri, ami a Kárpát-medencének talán 
legmélyebb üstje. Térképünk ezen kívül a legtöbb új információt az ENy-i, 
Ny-i határterületekről tartalmazza.

A medencealjzat mélységtérképével összefüggésben szólnunk kell egy 
jelenségről, amely Győr-Győrszentiván-Ásványráró térségét jellemzi. Itt a 
szeizmikus eredmények szerint aljzatnak értelmezett szint több mint2000 m-rel 
kisebb mélységben van, mint a geoelektromos „aljzat” mélysége. Ezt a meden
cealjzat mélységtérképén is érzékeltetjük (a szeizmikus vonal jellegzetes pont
jain feltüntettük a szeizmikus mélységadatokat, a magnetotellurikus pontokon 
a magnetotellurikából kapott aljzatmélységadatokat, miközben az izovonalakat 
a transzformált tellurikus értékekre szerkesztettük meg). Ez az eltérés lehet 
értelmezési probléma, de lehet az átlagosnál nagyobb geoelektromos mérési és 
kiértékelési hiba is, hiszen az iparilag legzavartabb területről van szó. Ráadásul 
itt az MTS szondázási görbék a Rába-vonal torzító hatásait is magukon viselik. 
A szisztematikus jelleg más földtani okot sem zár ki. Nevezetesen e térségben 
az aljzat is szokatlanul kisellenállású. Azaz lehet, hogy a szeizmika jelzi jól a 
harmadkori medence aljzatának mélységét, amely tehát ebben a térségben az 
aljzat kőzettani összetétele és a fellazult zóna (Rába-vonal) miatt is lehet kis 
fajlagos ellenállású, vagyis a pretercier aljzat nem egy markáns fizikai határ. 
Ilyesmiről egyébként már a Geofizikai Kutató Vállalat (GKV) korábbi szeiz
mikusjelentéseiben is olvashattunk.
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3. A pretercier aljzat és a kéreg tulajdonságai szeizmikus mérések
alapján

A tanulmányban négy regionális szeizmikus reflexiós vonalon végzett 
kutatásaink eredményéről számolunk be. Ezek közül hármat e cikk valamennyi 
térképi mellékletén külön is feltüntettünk, mert ezek a „Kisalföld program” 
keretében születtek. Az M K -1 jelű vonalat (Sopron-Répcelak-Kemenesma- 
gasi) korábban mértük.

A reflexiós mérések célja:
— a neogén medence aljzatának kimutatása;
— a keletalpi főegység és pelsói főegység mélybeli kapcsolatának és 

a neogén aljzat belső szerkezetének vizsgálata;
— a neogén medenceüledékek nagy szeizmosztratigráfiai egységeinek 

meghatározása. (Ez utóbbinál értelmezésünk és jelöléseink meg
egyeznek a MÓL medenceanalízisében és POGÁCSÁS [1991] 
disszertációjában is használt jelölésekkel).

3.1. Terepi mérési paraméterek, adatfeldolgozás

A terepi mérések során a rezgéskeltést l i t  csúcserejű Failing Y típusú 
vibrátorokkal végeztük. A vibrátorokkal 8-83 Hz-es frekvenciasávban 20 s 
időtartamú, lineárisan növekvő frekvenciájú vezéijelet használtunk. Egy refle
xiós felvétel előállításához 5 vibrátor szinkronizált üzemeltetésével, vibráto
ronként 12 rezgést keltettünk 100 m-es hosszon, vonalirányban egyenletesen 
elosztva. A szeizmikus jeleket 50 m-es geofonbázisközön észleltük, felvéte
lenként 96 csatornán. A geofonbázisközhöz tartozó geofoncsoport 26 PE-2 
típusú 10 Hz-es, 100 m-es lineáris vonalmenti csoportosításban elhelyezett 
geofonból állt. A robbantópontokat a geofonten'tés közepén helyeztük el. A 
minimális robbantópont-geofon távolság 125 m, ennek maximális értéke 
2525 m. A szeizmikus felvevő műszer és korrelátor típusa 1985-ben CGS- 
1/SDA, 1986-tól modernebb, valós idejű (real-time) üzemmódban dolgozó 
DFS-V/Cs 2502 volt. A korrelált felvételhossz 12 s, mintavétel 4 ms, fe
désszám 24x100 %.

A leírt terepi mérési paraméterektől a K-4 jelű szeizmikus vonal mérése 
során tértünk el, ahol 10-72 Hz-es vibrátor vezérjelet használtunk.

A feldolgozás két fázisban történt. Az első fázisban a szeizmikus adatok 
szélessávú feldolgozását végeztük el 0-5 s-os időtartományban. Ez úgy történt, 
hogy a reflexiók dinamikai sajátosságainak megőrzésére irányuló eljárások 
alkalmazásával lehetővé váljon a neogén üledékek szeizmosztratigráfiai tago
lása és a neogénnél idősebb képződmények felső zónájában a szerkezeti 
sajátosságok meghatározása.

A 0-5 s-os feldolgozás végeredményeit, a reflexiós és migrált időszelvé
nyeket az ELGI évi jelentéseiben közöltük.
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A második fázisban a mérési adatokat 0-12 s-os időtartományban dol
goztuk fel. Célja a kis energiájú aljzati reflexiók kiemelése és a régió kéreg
szerkezetének szeizmikus vizsgálata. A 12 s-os adatgyűjtés és feldolgozás 
második fázisának végrehajtása a szeizmikus mérések eredeti célkitűzéseit 
bővítette. Jelen kiadványunkban ez utóbbi feldolgozásokat közöljük.

3.2. A neogén medence aljzatának helyzete, szeizmikus jellege és 
kéregszerkezeti sajátosságai

A kisalföldi neogén medencealjzat képződményeinek szeizmikus jelleg
zetességei vonalanként csoportosíthatók. Hasonlóságuk alapján három regio
nális aljzati sávot korreláltunk, amelyeket szelvényeinken római számokkal 
jelzünk. Ezeket a zónákat a nagyszerkezeti egységek elteijedésének becslésénél 
használtuk. A reflexiós időszelvények leírásánál közölt mélységadatokat és 
szelvénymenti látszólagos dőlésértékeket szeizmikus sebességértékek felhasz
nálásával számítottuk.

7. Kelet-alpi fő  egység — Alsó kelet-alpi takaró

A takaró belső szerkezetét a K-4/88-89 reflexiós időszelvény (8. ábra) 
Zsira-Bük közötti szakasza mutatja. A vonal ÉNy-i előterében az alsó kelet- 
alpi metamorfitok bukkannak a felszínre. A szelvény 0-11 km-es szakaszán a 
preneogén összlet belsejéből származó reflexiókat gyűrt, íves formák jellem
zik. Ezek a formaelemek kompressziós igénybevételre utalnak. A gyűrt sáv 
horizontálisan és vertikálisan lehatárolható. DK-i irányban ez a határ a 11,5 km- 
es pontban mutatható ki. A gyűrt reflexiós jelleg a felső kéreg mélyebb részei 
felé 2,53 km-es mélységben (1,6-2,2 s) egy kb. 6-10°-os dőlésű DK-i dőlés- 
irányú felület mentén megszűnik. Ez a felület a Kőszeg-Rohonci tektonikai 
ablakban megjelenő permim metamorfitokat (júra, alsó-kréta) és a rátolódott 
kelet-alpi paleozoós metamorfltokat választja el [SZTANÓ, TARI 1993].

A Szigetközben a K -l/85 reflexiós időszelvény (10. ábra) 22-24 km-es 
szakaszán Hédervár községtől Ny-ra, 7,5-8 km (3,8-4,0 s) vastagságú üledé
kek alatt feltolódási sík mentén végződnek el a takaró belső szerkezetére 
jellemző reflexiók. Ezek az aljzat alatt 1-1,5 s-os szeizmikus időtartományban 
találhatók, ami maximálisan 35 km-es látszólagos vastagságot jelent. A becslés 
pontosságát csökkenti az, hogy a neogén medence kialakulásával kapcsolatos 
fiatal — alsó, vagy középső miocén korú — laposszögű normálvetők feldara
bolják az aljzatot.
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II. Kelet-alpi főegység — Felső kelet-alpi takaró

Összefoglalásunkban felső kelet-alpi takaró néven a neogén aljzat képződ
ményeinek azt a zónáját tárgyaljuk, amely az alsó kelet-alpi takaró K-i határától 
a Rába szerkezeti vonalig tart.

Újabb irodalmi adatok szerint a takaró elterjedése és egységessége [KJLÉ- 
NYI1990], valamint képződményeinek besorolása és szerkezeti helyzete [BAL- 
LA 1991 ] is vitatott a Magyarország szerkezetföldtani térképén [FÜLÖP, DANK 
1987] rögzített állapothoz képest. Ami miatt mégis így tárgyaljuk e zónát, 
annak legfőbb oka, hogy itt gyakorlatilag nincsenek az aljzatból jövő reflexiók. 
Nem tudtuk követni a Mohorovicic diszkontinuitást sem. Továbbá ebben a 
zónában kell az aljzatban, szinte a pre-tercier aljzat felszínéig felnyomuló 
gravitációs és földmágneses hatókat feltételezünk. (Lásd még a későbbiekben).

A takaró szeizmikus jellege nem egységes. A Szigetköz területén a K -1/85 
reflexiós időszelvényben (10. ábra) a 24. vonalkilométertől KDK-re az időszel
vény 43. vonalkilométeréig a neogén medence aljzatából nem regisztráltunk 
biztos reflexiókat. Hasonló jelmentes aljzatzóna található a K-3/87 reflexiós 
időszelvény (9. ábra) 0-18 km-es szakaszán. Mindkét reflexiós időszelvény
ben a , jelmentes” aljzati sáv DK-i határán a Rába szerkezeti zóna jelenik meg.

A K-4/88-89 reflexiós vonal Bük-Sótony közötti szakaszán több fúrás 
(Bük-1,-2, Ölbő-3, Ikervár-6, Sótony-2) tárta fel azokat a preneogén képződ
ményeket, amelyeket a felső kelet-alpi takarót felépítő képződményekhez 
sorolnak Magyarország szerkezetföldtani térképén [FÜLÖP, DANK 1987].

A K-4/88-89 reflexiós szelvényben (8. ábra) az Ölbő-3, Ikervár-6 fúrá
sok között a 28-29 km-es sávban az aljzati reflexiók szerkezeti inhomogenitá
sára utaló dőlésváltozást jeleznek. A szelvényben a 28 km-től DK-re DK-i 
dőlésű reflexiók jelennek meg.

Megjegyezzük, hogy a K-4/88-89 reflexiós időszelvényen (8. ábra) a 
DK-i dőlésű aljzaton belüli reflexiók dőlésszöge és dőlésiránya meglepő 
egyezést mutat a Dunántúli-középhegység egység felső kérgében megjelenő 
jólvezető réteg felszínének DK-i irányú elmélyülésével. A fentiek alátámaszt
ják BÁLLÁ [1990] azon meghatározását, amely szerint a Rába-vonal nem a 
Sótony-1 és a Sótony-2 fúrás között húzódik, hanam attól mintegy 3-4 km-rel 
nyugatra.

III. Pelsói főegység — Dunántúli-középhegység egység

A Kelet-Alpi főegység és a Pelsói főegység érintkezési zónáját a K-4/88- 
89 (8. ábra) és a K-3/87 (9. ábra) reflexiós időszelvényben mutatjuk be. Az 
alpi takarók metamorf képződményeit és a Dunántúli-középhegység egység 
üledékes paleozoós-mezozoós képződményeit a Rába szerkezeti vonal vá
lasztja el. A két nagyszerkezeti egység eltérő szeizmikus sajátossága a középső 
kéreg markánsan különböző reflexiós jellegében nyilvánul meg. Ezek az 
eltérések a 12 s-ig feldolgozott szeizmikus szelvényeken egyértelműen meg
mutatkoznak a reflektáló és a jelmentes kéregzónák ugrásszerű közel függőle
ges mélységváltozásaiban. A két egység határán a szarmatánál idősebb miocén
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képződményekben a szerkezeti mozgások mindegyik regionális szeizmikus 
szelvényben megjelennek, de ezek a preneogén aljzati mozgásokhoz képest 
lényegesen kisebb méretűek. Jellegük változó: kisméretű oldaleltolódást jelez
het a K -l/85 reflexiós időszelvény (11. ábra) virágszerkezet zónája.

A fentiek szerint a Rába-vonal egy gyengült kéreg-zóna, amely mentén a 
tektonikai mozgások több földtörténeti időszak során kiújultak. Alapvetően 
oldaleltolódás jellegű. Az oldaleltolódás a preneogén képződményeket érint
hette a legnagyobb mértékben.

A Dunántúli-középhegység egység K-i peremén, a karbonátos triász 
képződmények sávjában a neogénnél idősebb belső szerkezeti elemek szinte 
zavarmentesek a K-3/87 reflexiós időszelvény 22-30 km-es szakaszán a 
2,2-3,5 s-os reflexiós időtartományban (9. ábra). Jellemző a 8-10°-os látszó
lagos dőlésű DK-i dőlésirányú reflexiók ismétlődése, amelyek a preneogén 
felszínt meghatározó diszkordanciafelületen elvégződnek. A dőlt reflexiók 
sorozatát KJLÉNYI [1990] pikkelyes szerkezetként, kompressziós feltolódási 
síkokként értelmezte. A K-4/88-89 reflexiós szelvényen Sótonytól DK-re a 
feltolódásos belső szerkezet csak gyengén látható. Itt a hegységperemi alsó
középső miocén extenziós normálvető jellemző (8. ábra).

3.3. A kéreg reflexiós jellemzőinek összefoglalása

Mint már utaltunk rá, a kisalföldi neogén medence aljzata a Mohorovicic- 
diszkontinuitás mélységéig vizsgálva, horizontálisan három sávra osztható 
[PÁPA et al. 1990]. A szeizmikus időszelvényeken jelölt zónák közül az I. és 
П. zóna határa jó egyezést mutat a gravitációs vizsgálatokkal jelzett köpeny 
alsó kéregbeli felnyomulásának Ny-i peremével (lásd még később is). А П.-Ш. 
zóna határa a köpeny- alsó kéreg felnyomulás K-i határát, valamint a középső 
kéreg, alsó kéreg mélységtartományban a Rába szerkezeti zóna K-i peremét 
jelzi.

I. zóna

A K -l/85 reflexiós időszelvény 0-21 km-es szakasza (10. ábra), a 
K-4/88-89 reflexiós időszelvény (8. ábra) 0-12 km-es szakasza tartozik ide. 
Az I. zóna vertikálisan három sávra tagolódik.

1.1. sáv (a felső rész)

ÉK-i csapású DK-i dőlésű ismétlődő reflexiók, melyek a teljes felső kérget 
átszelve elvégeződnek az 1.2. sáv felső felületén és azt nem harántolják. 
Kiindulópontjuk a preneogén aljzat, esetenként meredekebb dőléssel az idő
sebb miocén (Mi -M 5) képződmények felszíne. Egy lehetséges értelmezés 
szerint az 1.1. sávban jelölt reflexiók laposszögű normálvetők. Ebben a sávban
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a felsőkéreg rideg, töréses alakváltozást szenvedett. A normálvetők mentén a 
felsőkéreg lépcsőzetesen süllyed. A mozgás nagymértékű tértágulást jelez.

1.2. sáv (a középső rész)

A 4,5-6 s-os szeizmikus időtartományban megjelenő nagy energiájú 
reflexiósáv NyÉNy irányban az Alpok felé dől. Mélysége DK-en 12-13 km, 
az alpi hegységperemen 14-18 km. Ez a mélység megfelel a kéreg rideg-kép
lékeny átmeneti zónájának, ahol egyes kőzetalkotó ásványok már megolvad
nak, mások még szilárdak (milonitos zóna). A rideg-képlékeny átmeneti zóna 
alatt a belső súrlódás csökkenésének függvényében a ridegtöréses alakváltozás 
megszűnik. Az elmozduló mikro kéreglemezek a milonitos zóna nyírásos 
deformációját okozzák. A zóna felszíne a laposszögű normálvetők alsó elvég- 
ződésének gyűjtőfelülete (10. ábra).

1.3. sáv (az alsó rész)

A Mohorovicic diszkontinuitás dőlése megegyezik az 1.2. sáv reflexióinak 
dőlésével. Reflexiós képe zónás. Az I. jelű kéregzóna DK-i határa a nagysűrű
ségű aljzati hatók megjelenésével esik egybe. A gravitációs és mágneses 
hatószámítással meghatározott nagysűrűségű kéreganyag felnyomulása az 
extenziós neogén medence kifejlődésével kapcsolatos kéreggyengüléssel és 
izosztatikus hatásokkal magyarázható. Ezt támasztja alá, hogy a Kisalföld 
központi medencéjében (Szigetköz, Csallóköz) az üledékhatástól megtisztított 
gavitációs maximum tengelyvonala a közel 8 km mély neogén üledékgyűjtő 
tengelyvonalával megegyezik.

Ebben az értelemben a hatók a középső miocén alsó részétől kezdve, azaz 
a medencefejlődés megindulásától kerültek jelenlegi helyzetükbe.

II. zóna

A K -l/85 reflexiós időszelvény 21. km-étől a szelvény DK-i végéig 
(10. ábra), illetve a K-3/87 reflexiós időszelvény (9. ábra) ÉNyi kezdőpontjától 
a 18 szelvénykilométerig tart. Mindkét szelvény a pretercier aljzat felszínétől 
lefelé jelmentes. A jelhiány okát a felső kelet-alpi takaró leírásánál tárgyaltuk. 
A K-4/88-89 reflexiós időszelvény Bük-Sótony közötti szakaszán csak az alsó 
kéregsávban 4,5-4,8 s-tól mutatkozik jelhiány.

III. zóna

A Dunántúli-középhegység egység ÉNy-i peremének kéregszerkezetére 
jellemző. A K-3/87 reflexiós időszelvényben (9. ábra) a 20-30 km-es szel
vényszakaszon az 4,8-5,1 s-os időtartományban körülbelül 12-13 km-es 
mélységben jelölhető ki a felsőkéreg szerkezeti elemeinek gyűjtőfelülete. A 
K-4/88-89 reflexiós időszelvényben Sótonytól DK-re 5-6 s között jelölhető 
hasonló reflexiós sáv.



206 Nemesi L  et al.

3.3. Neogén üledékek

A Kisalföldet a magyar olajipar (OKGT-GKV) többezer kilométernyi 
szeizmikus reflexiós vonallal kutatta és külső szakértők bevonásával részletes 
szeizmosztratigráfiai analízisnek vetette alá. Csupán a mi négy szelvényünk 
alapján az üledékes összlet ilyen elemzésére nem vállalkozhatunk, de megem
lítjük, hogy bemutatott szelvényeinken a nagyobb szeizmosztratigráfiai egysé
geket elkülönítettük és ezeket POGÁCSÁS [1984] nyomán a 8. 9.10. ábrákon 
jelöltük is az ABC betűivel.
Az egységekhez tartozó képződési környezetek:

E—folyóvízi, szárazföldi deltasíkság,
D—deltafront, deltalejtő,
С, В—prodelta,
M j—az idősebb miocén képződményeket összefoglaló jelölése.

Becsült vastagságadatok a neogén medence tengelyvonalában:
K -l/85 reflexiós időszelvény — Ásványráró térsége 

E—2800 m 
D— 1000 m 
С, В— 1600 m 
M j—2300 m

A K -l/85 vonaltól 20 km-re D-re a neogén medence tengelyvonalában a 
következő vastagságértékeket becsültük (K-3/87 szelvény 6 km-es pontja):

E—2600 m 
D— 600 m 
С, В— 1600 m
M j—2000 m

4. A gravitációs és földmágneses anomáliák értelmezése

A geoelektromos és szeizmikus mérések tervezésénél mindig a már 
korábban elkészült gravitációs és földmágneses mérések eredményeiből indul
tunk ki. Az ebből kialakított képet, főleg a mélymedencében, az újabb mérések 
után módosítani vagyunk kénytelenek. Erre csak egyetlen példát említünk. A 
Szigetköz nagy mágneses anomáliájának hatóját a korábbi irodalom szlovák 
és magyar szerzői [pl. POSGAY 1967] egy 4 km-es mélységű hatóval magya
rázták. A K -1/85 jelű szeizmikus magnetotellurikus vonal a hatónak ilyen kis 
mélységét teljesen kizárja. A következőkben tehát azt szeretnénk megvizsgálni, 
hogy miként értelmezhetjük a kisalföldi gravitációs és földmágneses mérések 
adatait az eddig bemutatott geoelektromos és szeizmikus mérési eredmények 
tükrében.



11. ábra. А К -1/85 jelű szeizmikus időszelvényből egy tipikus virágszerkezet a Rábavonalnál 
А, В, C stb.—szeizmosztratigráfiai egységek 

Fig. 11. Characteristic flower structure at the Rába line in the seismic section K -1/85 
А, В, C, etc.—seismostratigraphic units



GYORSZENTIVAN



A kisalföldi medence aljzata és kéregszerkezete ... 207

4.1. Mélyszerkezetet tükröző gravitációs anomália

A Kisalföld Bouguer-anomália térképének (12. ábra) és a harmadkor előtti 
aljzat mélységtérképének (7. ábra) formális összevetése azt sugallja, hogy a 
Bouguer értékek jó összefüggést mutatnak az aljzatmélységgel: a mély meden
cerészek felett minimumokat, a kiemelt területeken maximumokat kapunk. 
Várható tehát, hogy az anomáliákat egy sűrűségkontraszttal jellemzett felület 
(medencealjzat) geometriájával magyarázhatjuk, és egy empirikus mélység- 
Bouguer anomália függvény felállításával akar közelítő mélységtranszformá
ciót is végezhetünk. A Kárpát medence más mély medencém szerzett, a 2.2.1. 
fejezetben említett tapasztalatok azonban óvatosságra intenek és felhívják a 
figyelmet a kéreg-köpeny szerkezet gravitációs hatására. Felmerül tehát a 
kérdés, hogy a gravitációs anomáliák és az aljzatmélység között tapasztalt 
minőségi összefüggés milyen modell esetén értelmezhető, vagy értelmezhető-e 
egyáltalán mennyiségi szinten is.

Már az első számításaink bebizonyították, hogy a Bouguer-anomáliák 
nem magyarázhatók kizárólag az aljzat mélységével, szerkezetével. A sziget
közi К - l  szelvény mentén a számítások azt mutatták, hogy az aljzat és a 
medenceüledékek között a valóságosnál nyilván lényegesen kisebb, 0,1 t/m3 
sűrűségkülönbséget feltételezve is, a számított Bouguer-anomáliák mintegy 
12 mGallal kisebbek az észlelteknél. Tehát más mélymedencékhez hasonlóim 
itt is jelentős kéreg-köpeny szerkezeti hatásokkal kell számolnunk, bár ezek 
amplitúdója nem éri el azt az értéket, hogy látványos paradoxon (gravitációs 
maximum a legmélyebb területeken) lépjen fel, mint pl. a Békési medencében.

Modellszjámítások

A területen viszonylag jól ismertnek tekinthetők a harmadidőszaki meden
cék mélységviszonyai. A medenceüledékek gravitációs hatását a Bouguer-ano- 
máliákból kivonva olyan gravitációs anomália térképhez jutunk, mely az 
aljzaton belüli változásokat, valamint az alsó kéreg és a felső köpeny elhelyez
kedését és sűrűségviszonyait tükrözi. A számításokat az Interpex cég Magix 
XL nevű programjával végeztük. A program közelítő 3-D számításokra képes, 
megkötés, hogy a hatók felszíne vízszintes, a szelvényre merőleges irányban 
metszett határoló síkok pedig függőlegesek és szelvényirányúak legyenek.

A számításokat a térképen jelzett (13. ábra) 11 vonalon végeztük el. A 
szelvények mért magnetotellurikus és/vagy szeizmikus szelvények nyomvo
nala közelében, azokat kiegyenesítve haladnak, tekintettel arra, hogy mélység
adataink ezeken a helyeken a legjobbak. A számításokhoz minden irányban a 
vonalak 30 kilométeres környezetét vettük figyelembe. A geometriai modellt 
úgy kaptuk, hogy a mélységtérkép által kirajzolt medencét a program számára 
egyszerűbben körvonalazott testekkel közelítettük. A Kisalföld területére a
7. ábrán közölt térképet használtuk, a környezet modelljét pedig KlLÉNYI, 
SEFARA [1989]: „Pretertiary basement contour map of the Carpathian basin 
beneath Austria, Czechoslovakia and Hungary” alapján állítottuk össze.
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Sajnos a sűrűségmodell meghatározására jóval kevesebb megbízható adat 
állt rendelkezésre, mivel a mély medencerészeken fúrások hiányában még a 
kőzetféleségekről is csak elképzeléseink vannak. Adataink alapján a felszínen 
található képződmények és az aljzatot alkotó kőzetek között 0,6-0,7 t/m3 
sűrűségkülönbség tételezhető fel, ez azonban a mélységgel csökken, mivel a 
laza üledékeket a felettük települő több kilométer vastagságéi összlet össze
nyomja. Ugyanakkor a Bouguer-anomáliák értékére gyakorolt hatás a mélység 
növelésével négyzetesen csökken, így a kevésbé ismert mélybeli sűrűségviszo- 
nyok viszonylag kisebb hibával terhelik a számításokat.

Tekintve a sűrűségmodell bizonytalanságait, valamint azt, hogy a mélyebb 
hatások kevésbé befolyásolják a számításokat, egyszerű sűrűségmodellel szá
moltunk: a medenceüledékeket -0,3 t/m3 állandó sűrűségkülönbséggel vettük 
figyelembe. A Bouguer-anomáliatérkép és a számított hatás különbségét izo- 
vonalas térképen ábrázoltuk (13. ábra).

A medence legmélyebb részét metsző K -1/85 szelvény mentén ellenőr
zésképpen egy bonyolultabb sűrűségmodellel is számoltunk. Itt a medenceü
ledékek sűrűségkülönbsége 500 méterig -0,7, 500-1000 méterig -0,5, 
1000-3000 méterig -0,3, 3000 méter alatt pedig -0,1 t/m3 volt. Ezt a modellt 
úgy tekintjük, hogy a lehetséges legkisebb sűrűségkülönbséget tételezi fel. Az 
így végzett modellszámításból levezetett mélyszerkezeti anomália maximuma 
mintegy 25%-kal kisebb a 13. ábrán látható értéknél, az anomália jellege 
azonban nem változik lényegesen. Mivel a mélyszerkezetet tükröző anomáha 
mennyiségi értelmezésének számos akadálya van, szempontunkból a kimuta
tott hibalehetőség nem számottevő.

A medenceüledékek hatásától megtisztított anomáliatérkép (13. ábra)

A térképen a Kisalföldet délnyugatról északkelet felé növekvő értékekkel 
jellemezhető pozitív anomália fedi. (Az eredmény nagyon hasçnlô a MESKÓ 
által 1988-ban közölt térképhez.) Az anomália tengelye DNy-ÉK csapásű, és 
Szombathelytől az É-i országhatárig követhető. Maximális értékét (50 mGal) 
éppen a határon tapasztaljuk, az anomália tehát Szlovákia területén folytatódik 
miként a kisalföldi medence is. Az anomália északnyugati szárnya laposabb, 
délkeleten a gradiens nagyobb. A Rába vonal a délkeleti csökkenő szárny 
közepén húzódik, így feltételezhető, hogy az egyben a nagymélységű ható 
keleti határa is.

A már említett alföldi analógiák alapján kézenfekvő a feltevés, hogy a 
kimutatott anomáliát a felsőköpeny és az általa felnyomott alsókéreg kiemel
kedése okozza. Ez megfelel annak az elképzelésnek, mely szerint a medence
képződés a forró köpenyanyag benyomulásával kezdődik, majd a hűlés 
következtében bekövetkező térfogatcsökkenés hatására süllyed be a medence.

A mélyszerkezet által okozott anomália mennyiségi értelmezését sem 
sűrűség-, sem mélységadatokkal nem tudjuk kellőképpen megalapozni, ezért 
a 14., 15. ábrán közölt változatot megfelelő kritikával kell kezelni. Sűrűséga
dataink irodalmi világátlag adatok (a bazaltréteget 0,3, a felsőköpenyt 0,6 t/m3 
sűrűségtöbblettel számoltuk). Szeizmikus mélységadatok a K -1/85, K-3/87 és
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14. ábra. Gravitációs hatásszámítás a К- l  jelű szeizmikus szelvény metszetében (lassan mélyülő 
modellre). 1—az alaphegység és a kéreg gránit rétege; 2—a kéreg bazalt rétege (amelynek 
sűrűsége 0,3 t/m3-rel több, mint az alaphegységé); 3—A földköpeny (amelynek sűrűsége 

0,5 t/m3-rel több, mint az alaphegységé); 4—a neogén medence hatásától megtisztított 
Bouguer-anomália érték (13. ábra alapján); 5—a kéreg köpeny kiemelkedés számított Bouguer

hatása modellünkből
Fig. 14. Gravity model calculation along the seismic profile К- l  (for slowly descending model). 

1 —granite layer of basement and crust; 2—basalt layer of crust (its density is 0.3 t/m3 higher 
than that of the basement); 3—mantle (its density is 0.5 t/m3 higher than that of the basement); 

4—Bouguer anomaly without the effect of the Neogene basement (based on Fig. 13);
5—calculated Bouguer effect of the crust-mantle elevation in the model

K-4/88-89 szelvény szélein állnak rendelkezésre, a reflexiók éppen a vizsgált 
kiemelkedésen szűnnek meg. (Ez, ha a kiemelkedés létére nem is, de valami
lyen kéreg-köpeny változásra mindenképpen újabb bizonyíték.) Ahol a refle
xiók még követhetők, az emelkedő tendencia kimutatható. A Moho felület 
reflexiói (ahol léteznek) viszonylag egyértelműek. A „bazaltréteg” felszínének 
feltételesen azt a reflektáló felületet fogadtuk el, ahol a takarók elvégződnek.

Mint említettük, a szeizmikus adatok éppen a vizsgált anomália központi 
részén nem adnak megbízható mélyszerkezeti információt, ezért a 14. ábrán 
közölt változat lassan elmélyülő szerkezete mellett más típusú modellek is 
lehetségesek. A kiemelkedés mindkét oldala lehet függőleges fal (15. ábra) 
(töréses blokk szerkezet). Az ábrázolt háromréteges modell (alaphegység+ 
„gránitréteg”, „bazaltréteg”, felső köpeny) helyett a gravitációs anomália lehe
tőséget ad olyan értelmezésre is, melyben egy nagysűrűségű hatót, „idegen 
testet” tételezünk fel az anomália központi részén, az ezen kívül eső területen 
pedig a rétegzett modellt elhagyjuk, vagy vízszintes helyzetűnek tekintjük.



210 Nemesi L  et al.

mû* W  SE

15. ábra. Gravitációs hatásszámítás a К- l  jelű szeizmikus szelvény metszetében (hirtelen 
mélyülő modellre). 1—az alaphegység és a kéreg gránit rétege; 2—a kéreg bazalt rétege 

(amelynek sűrűsége 0,3 t/m3-rel több, mint az alaphegységé); 3—A földköpeny (amelynek 
sűrűsége 0,5 t/m3-rel több, mint az alaphegységé); 4—a neogén medence hatásától megtisztított 
Bouguer-anomália érték (13. ábra alapján); 5—a kéreg köpeny kiemelkedés számított Bouguer

hatása modellünkből
Fig. 15. Gravity model calculation along the seismic profile K -1 (for suddenly descending 

model). 1—granite layer of basement and crust; 2—basalt layer of crust (its density is 0.3 t/m3 
higher than that of the basement); 3—mantle (its density is 0.5 t/m3 higher than that of the 

basement); 4—Bouguer anomaly without the effect of the Neogene basement (based on Fig. 13); 
5—calculated Bouguer effect of the crust-mantle elevation in the model

4.2. Néhány adat a kisalföldi mágneses anomáliák értelmezéséhez

A Kisalföld területén négy nagyméretű földmágneses anomália ismeretes: 
a hédervári, a pásztori, a sárvári és a szombathelyi (16. ábra). Az utóbbi, 
valamint két kisebb anomália Kőszeg és Rátót környékén, melyek területének 
túlnyomó része Ausztriába esik, feltehetően egy zónát alkot. HOFFER et. al 
[1991] e zóna hatójaként a Kőszeg-Rohonci hegységben, valamint a környé
ken mélyfúrásokból ismert bázikus-ultrabázikus kőzeteket feltételezi. Az első 
három anomália értelmezésére az elmúlt évtizedekben számos kísérlet született 
egyfelől a modellszámítási eljárások fejlődése, másfelől a más földtani-geofi
zikai adatok felhalmozódásának megfelelően. A kisalföldi regionális kutatások 
keretében is tervbe vettük a gravitációs és földmágneses anomáliák közös-ha- 
tó-szemléletű értelmezését, erről azonban a gravitációs eredmények birtoká-
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ban le kellett mondanunk. A harmadidőszaki medence üledékeinek hatásától 
megtisztított gravitációs anomáliatérkép alapján ugyanis egyértelművé vált, 
hogy részint a mágneses anomáliák egyike sem hozható közvetlen összefüg
gésbe a kimutatott mélyszerkezeti gravitációs anomáliával, részint a különböző 
mágneses anomáliáknak a mélyszerkezeti gravitációs anomáliához viszonyí
tott helyzete is különböző. A szlovák oldalon is folytatódó hédervári anomália 
a gravitációs anomália nyugati szélére esik, csapása eltér a gravitációs anomália 
ÉNy-DK-i csapásától. Az izometrikus pásztori anomália a gravitációs anomá
lia tengelyébe esik, a sárvári anomália a gravitációs anomália nyugati szárnyán 
van, annak délnyugati elvégződésében.

A hédervári anomáliát a K -l/85 szeizmikus szelvény metszi, a sárvárit a 
K-4/88-89. Az MK-1 alapszelvény éppen a pásztori és a sárvári anomáliák 
között halad, ezért az értelmezést nem segíti.

A rendelkezésre álló számítástechnika ma már lehetővé tesz olyan gyors 
modellszámítást, melynek eredménye görbe formájában gyakorlatilag a beme
neti adatok megadásának pillanatában a képernyőre kerül. Ezt kihasználva 
olyan számítássorozatot végeztünk, melynek célja annak megállapítása volt, 
hogy az egyes anomáliák hatói milyen mélységtartományban képzelhetők el. 
Ehhez csupán azt tételeztük fel, hogy a remanens mágnesezettség elhanyagol
ható. A modell egyéb paramétereivel operálva addig növeltük illetve csökken
tettük felszínének mélységét, amíg annak olyan szélsőértékeihez jutottunk, 
amelyet meghaladva a számolt tér már nem felelt meg az észleltnek.

Itt érdemes kitérni a mágneses hatók aljának kérdésére. Ismeretes ugyanis, 
hogy az anyagok az ün. Curie pontot (ez magnetit esetében 578 °C) meghaladó 
hőmérsékleten elvesztik mágnesezhetőségüket, tehát a mágneses hatók mély
ségének fizikai határa az a mélység, ahol a hőmérséklet eléri a Curie pontot. 
Konkrét hőmérséklet adatokat mélyfúrásokból szerezhetünk, ezek azonban 
csak a földkéreg felső néhány kilométerét harántolják, ezért ha el is tekintünk 
az adatok megbízhatóságától (a lyuk megléte ugyanis önmagában is megbontja 
a hőmérséklet viszonyokat), kérdéses marad, hogy a megismert hőmérséklet
változásokat milyen matematikai módszerrel, és főleg meddig szabad a mély
ség felé extrapolálni.

Másik lehetőség a földi hőáramok sok évtizedes vizsgálati eredményeire 
vonatkozó számítások felhasználása. JONES, ERTMAN [1992] munkájára ala
pozva közli a kontinentális és óceáni földkéreg mélységbeli hőmérséklet-vál
tozását leíró képleteket. Ezek alapján kontinentális kéregben 45 km, óceáni 
kéregben 19 km mélységben várhatunk 578 °C hőmérsékletet. Valószínűtlen
nek tűnik olyan feltevés, hogy Magyarország területén bárhol a kéreg egészé
ben lényegesen „melegebb” lenne az átlagóceáninál, ezért úgy gondoljuk, hogy 
nincs fizikai akadálya annak, hogy mágneses hatóink alját akár 15-20 lan 
mélységbe helyezzük. (Más kérdés, hogy egy konkrét földtani-fizikai szituá
cióban ez lehetséges-e.)

A fenti szempontok szerint végzett modellszámítások azt mutatták, hogy 
mindhárom anomália esetében egyaránt feltételezhető egészében a szeizmikus- 
magnetotellurikus aljzat felett, alapjával az aljzatfelszínre illeszkedő vagy 
pedig már felszínével is az aljzaton belüli helyzetű ható, így pusztán mágneses
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adatok alapján még a hatók tektonikai helyzete sem becsülhető. Minőségi 
értelmezés is csak más földtani-geofizikai adatok alapján lehetséges.

A K -l/85 és K-4/88-89 szeizmikus szelvények bizonyítják, hogy leg
alábbis az általuk metszett hédervári és sárvári anomáliák esetében a kimutatott 
szeizmikus aljzat felett a mágneses anomáliák hatója nem képzelhető el, mivel 
a sok nagyenergiájú, közel vízszintes helyzetű reflektáló felület nyugodt 
településű medenceüledékekre utal.

A sárvári anomália (17. ábra) területén több, a medencealjzatot elérő fúrás 
is mélyült (Ölbő Ö1-3, Ö1-5, Ö1-6). Sem ezek, sem a medenceüledékekben 
megállt Ölbő Ö l-l illetve Ö1-2 fúrások nem tártak fel a medenceüledékek 
között vulkánitokat, melyek az anomáliák hatói lehetnének. Az Ö1-3 és Ö1-5 
fúrások az üledékek alatt ópaleozoós képződményeket tártak fel, így a mágne
ses hatókat a paleozoikumban, vagy még idősebb kőzetekben kell keresnünk.

17. ábra. Földmágneses hatószámítás a sárvári anomáliára. К—a ható felvett mágneses 
szuszceptibilitása; l—a ható kiterjedése a szelvényre merőleges irányban; 1—a modellből 

számított érték; 2—a 16. ábráról leolvasott érték; 3—a ható 
Fig. 17. Magnetic model calculation for the anomaly at Sárvár. К—assumed magnetic 

susceptibility of Sie body; /—extension of the body perpendicularly to the profile; 1—calculated 
values; 2—values taken from Fig. 16; 3—magnetic body

A pásztori anomália (18. ábra) környékén mélyült fúrások (Pásztori P á-1, 
Pá-4) nem értek medencealjzatot. Az általuk feltárt miocén képződmények 
között ugyan ismeretesek vulkánitok (trachit, bazalt) is, melyek a mágneses 
anomália létrejöttében szerepet játszanak, de a magnetotellurikus mérések
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18. ábra. Földmágneses hatószámítás a pásztori anomáliára. К—a ható felvett mágneses 
szuszceptibilitása; l—a ható kiterjedése a szelvényre merőleges irányban; 1—a modellből 

számított érték; 2—a 16. ábráról leolvasott érték; 3—a ható 
Fig. 18. Magnetic model calculation for the anomaly at Pásztori. К—assumed magnetic 

susceptibility of the body; l—extension of the body perpendicularly to the profile; 1—calculated 
values; 2—values taken from Fig. 16; 3—magnetic body

jelentősebb vulkáni testek létezését az üledékben kizáiják, így a pásztori 
anomália fő ható teste is biztosan az aljzatban van.

A hédervári földmágneses anomália (19. ábra) területén, amely a kisal
földi medence legmélyebb részén található, nincsenek az értelmezést segítő 
fúrásos adatok. Kiindulva abból, hogy a sárvári anomália területén még nem, 
a pásztori anomália esetében azonban már megjelennek, és a szlovák oldalon 
is követhetők a miocén vulkánitok, kézenfekvőnek tűnik, hogy a hédervári 
anomália hatóját is ezek alkotják. Ezek települési mélysége azonban legmaga
sabban a szeizmikus aljzat (6-7 km) közelében lehet.

А К - 1 szelvény kérdéses szakaszán az aljzat kijelölése némileg bizony
talan, a reflektáló felületek követését dőlt törések zavarják. Tekintetbe véve, 
hogy nagyobb szubvulkáni testek, vagy vulkáni felépítményben résztvevő 
masszív láva képződmények szeizmikus tulajdonságai hasonlatosak lehetnek 
a medencealjzat képződményekhez, feltételezhető, hogy itt a szeizmikus alj
zatként kijelölt szint nem a medencealjzat, hanem a mágneses anomália hatóját 
is képező vulkánitok felszíne, így a mágneses és szeizmikus értelmezés nincs 
egymással ellentmondásban.
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19. ábra. Földmágneses hatószámítás a hédervári (Szigetköz) anomáliára. К—a ható felvett 
mágneses szuszceptibilitása; /—a ható kiterjedése a szelvényre merőleges irányban;

1—a modellből számított érték; 2—a 16. ábráról leolvasott érték; 3—a ható 
Fig. 19. Magnetic model calculation for the anomaly at Hédervár (Szigetköz).

К—assumed magnetic susceptibility of the body; l—extension of the body perpendicularly to the 
profile; 1—calculated values; 2—values taken from Fig. 16; 3—magnetic body

5. Összefoglalás

Állami kutatási feladatként a Kisalföldön 8 éven át folytattunk kutatásokat. 
Az alkalmazott geofizikai módszerekkel a felső méterektől a kéreg aljáig 
igyekeztünk információkat szerezni. A kutatás egyik, és nem a leglényegesebb 
fázisa a medence pre-tercier aljzatának (mélységének, nagyszerkezeti viszo
nyainak) megismerése volt. Az ELGI több évtizedes gyakorlatának megfele
lően ezt a kutatást a már ismert gravitációs, földmágneses eredmények 
figyelembevételével ugyan, de alapvetően geoelektromos (tellurikus és mag- 
netotellurikus) módszerrel végeztük, amelyet a mélyfúrások mellett kb. 250 Imi 
összhosszúságú, 12 s-ig mért 4 db szeizmikus szelvény egészített ki. Az 
aljzattérkép mélységhibája a fúrásokkal ellenőrizhető területeken kisebb 10 %- 
nál. A 3000 m-nél mélyebb területre ilyen kontroll általában nincs, de a 
számítási módszerekből, a mérési és feldolgozási hibákból úgy ítéljük meg, 
hogy 5000 m-ig a hiba ±10 %-nál nem nagyobb. Az eredményeket a kutatási 
költségekkel összevetve lényegesnek találjuk, hogy hasonló információsűrű
ségű, tisztán szeizmikus mérések költsége a tellurikus-magnetotellurikus 
együttes költségnek 15-20-szorosa.
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Az üledék bontásában természetesen a szeizmika lényegesen többet tud 
a geoelektromos módszereknél. Az aljzat belső felépítésénél néhány lényeges 
információ, mint pl. a Rába-vonal kimutatása — már alapvetően elektromos 
eredmény. A szeizmikus és elektromos adatokat gravitációs és földmágneses 
eredményekkel kiegészítve az aljzat minőségéről és a kéreg szerkezetéről 
nyertünk új érdekes információkat. Kiemeljük a szeizmikus mérések azon 
eredményeit, amelyből következtetni lehet az alpi típusú aljzat takaros szerke
zetére, a középhegységi típusú aljzat D-DK dőlésirányú pikkelyeire és tekto
nikájára.

A gravitációs és földmágneses modellszámításokból, valamint a 12 s-ig 
feldolgozott szeizmikus szelvényekből egyértelmű,, hogy a térség három ké
regszerkezeti egységre bontható, amelyek közül az ENy-i és a DK-i reflexiók
ban gazdag, a középső reflexiókban szegény. Ebben a zónában találjuk a 
45-50 mGal-os gravitációs maximumot, a harmadkori medence legmélyebb 
része alatt. Méréseink és számításaink szerint itt mind a Mohorovicic szint, 
mind a kéreg bazaltos rétege kiemelkedett. Ebből az olvadt kéregköpeny 
anyagból a középső zóna szélein a kéregbeli reflexiók megszűnésének határ
vonalain bázikus, de az aljzat sűrűségével legfeljebb megegyező értékű anyag 
nyomult fel, legfeljebb a neogén összlet aljáig, ami a mágneses anomáliák 
okozója.
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INVESTIGATION OF THE BASIN BASEMENT AND CRUST 
STRUCTURE BENEATH THE KISALFÖLD (PERFORMED IN 

ELGI BETWEEN 1982 AND 1990)

László NEMESI, József HOBOT, Sándor KOVÁCSVÖLGYI, András 
MILÁNKOVICH, Antal PÁPA, Róbert STOMFAI, Géza VARGA

1. Introduction

In this paper results achieved in deep structural investigations carried out 
by ELGI (by far the greater part between 1982 and 1990) are presented. Our 
studies were focused on the prospecting of depth and composition of the 
pre-Tertiary basement, and of the crust and mantle structure; primarily using 
telluric and magnetotelluric methods and deep seismics along four profiles. 
Former gravity and magnetic measurements were also used in our interpreta
tion.

2. Recent data about the Kisalföld basin and its basement

2.1. The geological model

This (presumably deepest) sub-basin of the Carpathian Basin has been 
filled up with low density, low velocity and low resistivity argillaceous and 
sandy Miocene but above all Pliocene sediments of marine and lacustrine origin 
to a thickness of 6-8 km. The filling up was finished by the Quaternary rivers, 
primarily by the Danube and Rába, depositing a 400- 600 m thick detrital cone. 
In the NW part of the high density, high velocity basement the mainly 
Paleozoic formations of the Alpian nappe are known; in the SE part the deeply 
buried primarily Mesozoic carbonate rocks of the Transdanubian Middle 
Ranges can be found. Here the magnetotelluric (MT) soundings detected 
formations of 1-5 Qm resistivity within the basement; their material and age 
are unknown.
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2.2. Telluric relative conductance map

The telluric relative conductance map (the isoarea map) generally provides 
a more conform image of the depth and structural features of the basement than 
the gravity map. Figure 1 shows the isoarea map of the Kisalföld; the basement 
elevations and depressions known from wells are clearly reflected on it. If depth 
to the basement data from wells are, however, plotted against the area values 
(Fig. 2) it can be seen that regions of Alpian nappe and Middle Range type 
basement are separated.

2.3. Results o f  magnetotelluric measurements

Figure 3 presents the deep structural features of the basin based on 10 
magnetotelluric profiles. The most striking result is the detection of the Rába 
line, which separates the two different basement types. This could be achieved 
mainly because of the formations of 1-5 Qm resistivity at a depth of 4-8  km 
within the basement of Transdanubian Middle Ranges type. According to the 
assumption of ÁDÁM et al. [1990] the low resistivity can be explained by a 
graphitic sequence, but other reasons are possible as well, e.g. low resistivity 
saline pore fluids BALIA [1990]. It is sure that this 4-6  km wide boundary zone 
exists but it can be interpreted in different ways. In our opinion the strike-slip 
assumed by BALLA [1991] is the most likely.

Another interesting result of the magnetotelluric survey is the map of 
basement resistivity (Fig. 4) and the isoohm map of the average resistivity of 
the sedimentary sequence (Fig. 5).

2.4. Map o f depth to the basement

To construct this map data of wells terminating in the basement and depth 
data from four seismic profiles were used as control data but it was constructed 
basically from telluric and magnetotelluric results in the following way.

2.4.1. Transformation o f the relative telluric Ал  map into a conductance (STE) 
map

The principle of transformation is that the relative telluric conductance 
(A'1) obtained at a site is plotted against the summarized conductance of the 
sedimentary sequence (SMT) obtained from magnetotelluric measurement at 
the same site. Thus, the diagrams shown in Fig. 6a can be constructed. 
Comparing Figs. 6a and 6b, one can see that a given Б щ - A~l relationship is 
valid for which of the geographic regions. These relationships and this map



220 Nemesi L  et al.

render possible the transformation of relative telluric conductance values into 
(absolute) Sje values which reflect the conductance of the sedimentary 
sequence only and do not contain conductances of basement origin.

2.4.2. Elimination o f the effects caused by lateral changes in sediment resistivity

Using the isoohm map shown in Fig. 5, a resistivity value (pa) is 
determined for each telluric station by interpolation, and a depth value is 
calculated for each station using the formula

HTe = STE (pCT).
From this set of values the map of depth to the basement shown in Fig. 7 

was constructed. This map generally correlates well with depth data from wells, 
magnetotel lurics and seismics, with the exception of the vicinity of Győr where 
these depth values are systematically (about 2000 m) deeper than the seismic 
ones. This phenomenon might stem from geological reasons as well (e.g. low 
resistivity basement).

3. Properties of the pre-Tertiary basement and crust from seismic
measurements

3.1. Parameters o f  fie ld  measurements, data processing

The measurements were carried out with l i t  peak force Failing type 
vibrators in the frequency range between 8 and 83 Hz, with 50 m geophone 
offset and with 20 s sweeps; for data acquisition CGS-l/SDA and DFS-V/CS 
2502 instruments were used. Measurements were processed in two versions; 
up to 5 s (to resolve the sediments) and up to 12 s (this will be presented).

3.2. Location, seismic character and crust structural features o f  the 
basement o f  the Neogene basin

Based on the seismic sections three zones of the basement can be distin
guished:

I. East-Alpian main unit, lower East-Alpian nappe

The NW part of our survey area, the 0-11 km section of profile К -4/8 8 
(Fig. 8), the 0-24 km section of the profile K -l/85 (Fig. 10) belong to this
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unit. Reflections from the pre-Neogene sequence are characterized by folded, 
archy forms in the time interval of 1-1.5 s below the surface of the basement.

II. East-Alpian main unit, upper East-Alpian nappe

This zone is almost parallel with the previous one lying SE of it, and its 
boundary is the Rába line. This zone can be found along the K-l/85 profile 
between 24 and 42 km (Fig. 10), along the K-3/87 profile between 0 and 18 km 
(Fig. 9) and along the K-4/88 profile between 14 and 29 km (Fig. 8).

This zone can be characterized by lack of arrivals from the basement.

III. Pelsonian main unit, Transdanubian Middle Ranges unit

This zone lies SE of the Rába line. The seismic image of the Rába line 
shows basically a strike-slip pattern.

The side of the Middle Ranges is rich in reflections. The structure of the 
basement exhibits imbricate features, these suggest compressional reverse fault 
planes. Such phenomena can be observed, for example in the 22- 30 km section 
of profile K-3/87, in the time interval between 2.2 and 3.5 s (Fig. 9).

3.3. Summary o f the reflection characteristics o f  the crust

Based on the seismic sections presented (Figs. 8,9 and 10), and first of all 
in the main unit I discussed above die crust can vertically be divided into three 
parts. In Figs. 8 and 10 the upper part marked 1.1 can be characterized by steeply 
dipping reflections which can be interpreted as low-angle normal faults. In this 
zone the crust went through deformation of rigid fracture nature.

The middle zone marked 1.2. (in Figs. 8 and 10) can be characterized by 
high-energy reflections. This is the so called mylonite zone.

The lower zone marked 1.3 is the Mohorovicic discontinuity (Figs. 8 and 
10), the reflections within this have the same dip as those in the mylonite zone.

In the main zone П discussed in the previous chapter the crust is practically 
reflection-free, even the Mohorovicic discontinuity cannot be seen (Figs.8, 9 
and 10). The sources of gravity and magnetic anomalies will be found within 
the crust in this zone, beneath the deepest part of the young basin.

3.4 The Neogene sediments

In the practice of the Hungarian oil industry (MOL Geophysical Research 
Company), seismostratigraphic units are distinguished within the Neogene 
sediments and these are marked with A, B, etc. In the upper part of Figs. 8, 9
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and 10 we used these marks and indicated the resistivity of the sedimentary 
sequence as well, based on the magnetotelluric measurements.

4. Interpretation of the gravity and magnetic anomalies

Earlier interpretation of the gravity and magnetic maps had to be reviewed 
in the light of the above discussed geoelectric and seismic results.

4.1. Gravity anomaly reflecting the structure o f  the crust

In Fig. 12 the Bouguer anomaly map of the study area is shown. As a first 
approximation, it seems to reflect qualitatively the depth and structural condi
tions of the Neogene basin. Comparing it with the map of the basement depth 
(Fig. 7) it is striking that in the deepest part of the basin (Szigetköz) the gravity 
low is much less intensive than might be expected from the depth of the 
Neogene basin. Therefore model calculations were performed. We calculated 
the Bouguer effect of the sedimentaiy basin using the map shown in Fig. 7 and 
this effect was subtracted from the Bouguer anomaly map of Fig. 12. The 
Bouguer map, which is free of the effect of sediments, can be seen in Fig. 13. 
This shows a high of 50 mGal just at the deepest part of the basin. The source 
of this anomaly must be in the crust, below the basement. Those density-depth 
models are shown in Figs. 14 and 15 whose calculated gravity effects equal the 
anomaly pattem shown in Fig. 13 ("measured"). The upper boundary of the 
anomalous body lies close to the surface of the pre-Tertiary basement, spatially 
in the zone marked П along the seismic profiles.

4.2. Some data concerning the interpretation o f magnetic anomalies in
the Kisalföld

There are four significant anomalies on the study area: at Hédervár, 
Pásztori, Sárvár and Szombathely (Fig. 16). We deal only with the first three. 
Our starting point was that the seismic profiles give an upper limit; it is well 
known that the volcanic intrusions in the sedimentaiy thickness have a charac
teristic seismic image. Because such images cannot be observed in the Neogene 
sediments the presence of significant volcanic bodies (massive lava flows) in 
the Neogene sequence can be excluded. It means that, for example the source 
of the anomaly in Szigetköz (Hédervár) can by no means be at a depth of 4 km 
as published earlier but at the depth of the basement, i.e. at 6-8 km. The lower 
boundary of the bodies can be at a depth where the temperature reaches the
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Curie point. According to published data this takes place not deeper than 
18-20 km in this region. Results of the calculations are shown in Figs. 17,18  
and 19. The common feature of the models is that their top is close to the 
basement. They are connected with the gravity sources but are not identical 
with them.

Summary

The deep structural investigations (using telluric, magnetotelluric and 
seismic measurements) provided several new pieces of information about the 
structure of the basement and crust beneath the Kisalföld. One of the most 
important results is the detection of the Rába line which separates the Alpian 
nappe type basement from the basement similar to the Transdanubian Middle 
Ranges. On the other hand, based on the earlier mentioned measurements, the 
re-interpreted gravity and magnetic anomalies, and the model calculations it 
was demonstrated that gravity and magnetic bodies suggesting a mantle diapir 
can be found beneath the deepest part of the basin. In die seismic image they 
can be characterized by the lack of reflections.
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