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Az ELGl hetvenes évek elején kezdett kisfrekvenciás mélyszeizmikus reflexiós kutatásai során sikerült 
átvilágítani a teljes litoszférát és helyenként az asztenoszférába is behatolni [P o s g a y  et al 1981, 1995]. 1992-ben 
a PGT-4 (1. ábra) mentén magyar, kanadai és svájci együttműködésben folytatódtak a kutatások [H ajn al  et al.
1996]. A szelvény helyét úgy választottuk meg, hogy az eredmények a Kárpát-medence fiatal mélymedencéire 
legyenek jellemzők. A PGT-4 szelvény az Algyői hegyhát keleti lejtőjéről indult, keresztezte

— a Hódmezővásárhely-Makói árkot,
— a Pusztafóldvár-Battonyai hegyhátat és
— a Békési medencét.
A neogén üledékek vastagsága mind a Hódmezővásárhely-Makói árokban, mind a Békési medencében 6-7 km.

A kutatás célja a mélymedencék keletkezésével és fejlődésével kapcsolatos tektonika, továbbá a folyadékok, gázok, 
szerkezeti csapdák elhelyezkedését kialakító hő- és mechanikus folyamatok tanulmányozása volt.

A szeizmikus, magnetotellurikus, geotermikus, mágneses és gravitációs adatoknak az egész litoszférára 
kiterjedő komplex értelmezése enyhe dőlésű medencefejlődési tektonikai modell vázolásához vezetett. A Basin and 
Range típusú extenziós modellhez hasonlóan a Hódmezővásárhely-Makói árok — és ettől DNy-ra a Dorozsmai 
árok — mélyre ható nyírási zónák, továbbá a Békési medence alatti alsó kéreg és litoszféra-asztenoszféra határ 
feldomborodása következtében alakult ki. Süllyedékek sora található NyDNy-KÉK irányban DK-Magyarországon 
és Erdélyben [P o sg a y  et al. 1996].

Az új tektonikai modellhez vezető vizsgálatok során a szénhidrogén-kutatás számára érdekes mélységben levő 
szerkezeteket is sikerült meghatározni.

K. Posgay: An international investigation of the rules o f plate tectonic in the range of the lithosphere and 
the asthenosphere

Deep seismic reflection experiments initiated by the Hungarian Eötvös Loránd Geophysical Institute in the 
early 70's utilised low frequencies which penetrated the complete lithosphere and, in some localities, segments of 
the asthenosphere [P o s g a y  et al. 1981, 1995] as well. In 1992 the investigations were extended through an 
international seismic experiment carried out with the collaboration of Hungarian, Canadian and Swiss 
investigators [H ajnal  et al. 1996] along the reflection profile PGT-4 (Fig. 1). The location of the survey line was 
chosen to map deep structures beneath this rapidly-developed region of the inner Carpathians. The profile PGT-4 
starting at the eastern flank of the Algyő High, crossed

— the Hódmezővásárhely-Makó Graben,
— the Pusztaföldvár-Battonya Ridge and
— the Békés Basin.
The Neogene sediments of both the Hódmezővásárhely-Makó Graben and the Békés Basin have a thickness of 

6-7 km. A special aim of the study was to gain a better insight on the origin and formation of the deep sedimentary 
basins, their associated thermal and tectonic processes, injection offluids, and the development of structural traps 
within the lower segments of these features.

The integrated interpretation of seismic, magnetotelluric, regional geothermal, geomagnetic and gravity data 
outlined a sketch of the complete lithosphere, suggesting a tectonic development described by low angle 
extensional basin forming models. Analogously to the Basin and Range type extensional model, the 
Hódmezővásárhely-Makó Graben and the Dorozsma Graben (to the South-west) were formed as a consequence of 
major deep-penetrating shear zones and an upswell of the lower crust and the lithosphere-asthenosphere 
boundary below the Békés Basin. A row of depressions running in WSW-ENE direction were located in South-east 
Hungary which are stretching over even to the Transylvanian region [POSGAYet al. 1996].

In addition to this new tectonic model, intriguing structures were mapped, at those depths which may be 
effective targets for oil and gas exploration.

Magyar, kanadai és svájci együttműködésben DK- 
Magyarországon kisfrekvenciás reflexiós szeizmikus lito
szféra-kutatásokat végeztünk 1992-ben. A nemzetközi
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mérések jól illeszkedtek az ELGI negyed évszázados kí
sérletsorozatába, mellyel a szeizmikus reflexiós mérések 
mélységi behatolását kívánta kiterjeszteni a felső köpeny 
kutatására. A kísérletek célja olyan terepi és feldolgozási 
metodika kialakítása volt, mellyel a nyersanyagkutató sze
izmikus méréseknél használt frekvenciatartománynál több
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oktáwal kisebb frekvenciák is felhasználhatók. A nemzet
közi mérés kulcsproblémája a refrakciós mérésekhez terve
zett kanadai (PRS típusú) berendezések mélyreflexiós al
kalmazása volt. A kísérlet sikerrel zárult. Az átviteli frek
venciatartományt sikerült 1-2 Hz-ig csökkenteni és a teljes 
litoszféra szerkezetét megismerni.

A PGT-4 jelű szeizmikus szelvény az algyői kiemelt 
szerkezet oldaláról indult, a Hódmezővásárhely-Makói 
árkot, a Pusztaföldvár-Battonyai medencealjzat felboltozó- 
dást és a Békési medencét harántolta (1. ábra).

4 Magyar Geofizika 39. évf. OTKA különszám



2. ábra. A Dorozsmai árok, a Hódmezővásárhely-Makói árok és a Békési medence 20-25, 15, 6 millió évvel ezelőttre és a mai 
időpontra feltételezett kifejlődési modellje. В a preneogén medencealjzatot, C az alsó-felső kéreg, M a kére^-köpeny, LAB a litoszféra-

asztenoszféra határt jelöli

Fig. 2. Basin formation models of the Dorozsma Graben, the Hódmezővásárhely-Makó Graben and the Békén Basin assumed for 
20-25, 15, 6 Ma and for the present date. В idicates the pre-Neogen basement, C the upper-lower crust, M the crust-mantle and LAB

the lithosphere-asthenosphere boundary
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A PGT-4 szelvényszakasz átlagos megnyúlására, a ké
regre 1,5 és a köpeny-litoszférára 2,5 értéket kaptunk, 
azaz egy kb. 100 kilométeres kéregszakasz kb.150 km-re 
történt megnyúlása volt (nagyjából) azonos egy lényege
sen rövidebb (kb. 60 km-es) köpeny-litoszféra szakasz 
megnyúlásával. (Ezt alátámasztja például, hogy az algyői 
nyírási zóna menti felső kéreg megcsúszásból kb. 15 km- 
es térmeghosszabbodásra következtethetünk.) A szelvény 
irányában egy — nagy vonalaiban szimmetrikus — 
süllyedéksor ismert [Györfi 1994]. A külső süllyedékek 
félárokként fejlődtek ki és fő töréseik a Békési és a szom
szédos Zarándi medence felé lejtenek. A süllyedéksor és 
az azokat elválasztó hegyhátak Ny-ról К felé a követke
zők: Dorozsmai árok, Algyői hegyhát, Hódmezővásár- 
hely-Makói árok, Pusztaföldvár-Battonyai hegyhát, Bé
kési medence, Zarándi (Zarand) medence, Béli hegység 
(Codru-Moma), Belényesi (Beius) árok, Királyerdő 
(Paduera Craiului), Báródi (Vad-Borod) árok, Réz 
(Plopis) hegység. Feltételezhető, hogy a süllyedéksor 
keletkezése a litoszférának a Békési és a Zarándi me
dence alatti felszakadásával kapcsolatos nyírási zóna
rendszerre vezethető vissza [Posgay et al. 1996]. Ezek
ben a medencékben és az alattuk elhelyezkedő litoszfé
ra-részben következtethetünk a legjelentősebb magma
benyomulásra is.

Tudomásunk szerint a Kárpát-medencében végzett kis
frekvenciás reflexiós mérések az elsők, ahol az eredmé
nyekből a teljes litoszféra szerkezete vázolható [Posgay 
et al. 1981, 1995, 1996, Hajnal et al. 1996]. Érdekesnek 
látszott, hogy a PGT-4-en kapott eredményeket összeves
sük olyan medencefejlődési modellel, amely a mérések 
értelmezését elősegítheti. A kapott eredmények emlékez
tetnek Wernicke [1981, 1985] medence-kialakulási mo
delljére. A felszíntől az alsó litoszféráig tartó nyírási zóna 
felszínközeli részén keletkezett a Hódmezővásárhely- 
Makói árok és feltételezésünk szerint a Dorozsmai árok. 
Wernicke „Core Complex range”-ének helyén, a PGT-4 
szelvény DNy-i részén is feldomborodik az alsó kéreg (a 
Dorozsmai árok és a Hódmezővásárhely-Makói árok 
között), és a litoszféra-asztenoszféra határnak a mélytö- 
rés-zóna mély része (a szelvényben ÉK) felé történő 
emelkedése valószínűsíthető.

Eltérést jelent Wernicke modelljéhez viszonyítva a 
Hódmezővásárhely-Makói árok nagy mélysége és annak 
magyarázata.

A mélylitoszférára vonatkozó új ismereteken kívül a 
medencealjzat és a fiatal üledékek mélységéből is érdekes 
szerkezetekre lehetett a mérési adatokból következtetni, 
amelyek a nyersanyagkutatás, a nagyszerkezet megismeré
se és módszertani szempontokból is figyelemre méltók 
lehetnek.

Az új kutatási perspektívákat a kiemelt szerkezet lejtőin 
kialakult csapdák, illetve a lisztrikus vető oldalán létrejött 
roll-over szerkezetek jelentik [Posgay et al. 1996].
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