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Az előadás vázlata 
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1) A kutatásról röviden 
– A vízi szeizmikus mérési elv 

– A speciális balatoni ablak 

– A Balaton alatt rejlő 3 történet 

2) Mérések a Balaton nyugati medencéiben 

3) Megfigyelések és eredmények 
– Iszapgázok 

– Medrek és tőzegtelepek 

– Tektonika 

– A pannóniai korú rétegek jellege 

– Feltöltődés és paleovízszint 

4) Összefoglalás 

5) Kutatómunkák, konferenciák 
 

 

 



A vízi szeizmikus mérések elve 
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Réteghatár = akusztikus impedancia kontraszt! 

(Z= ρ*c) 

Balatoni többcsatornás 

mérések: 

Műszer: Streamer 

Forrás: Air-gun 

Felbontás: 1-10 m 

Behatolás: 100-500 m 

Pozícionálás: DGPS 

Balatoni egycsatornás 

mérések: 

Műszer: SEISTEC™ 

Forrás: boomer 

Felbontás: 0.1 m 

Behatolás: 5-40 m 

Pozícionálás: DGPS 

Felvételezés: PRESEIS 

Tóth et al. 2010 



A speciális balatoni ablak 
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Sacchi 2002 után módosítva 

víz 

balatoni iszap 

pannon 

rétegek 

Pleisztocén mederüledékek 

vetőzóna 



A Balaton alatt rejlő három nagy földtani 

történet 
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(Cserny és Nagy-Bodor, 2000) 

(Magyar et al. 1999 után) 

• Balatoni iszap: 

 A Balaton kialakulása és fejlődése a felső-

pleisztocén végén és a holocén időszakban 

 

• Az iszap alatt található alsó/középső-

pleisztocén(?) alluviális összlet: 

 A Balaton kialakulásnak közvetlen előzményei 

 

• Pannóniai üledékek: 

 A Pannon-tó feltöltődésének története, a 

feltöltődési környezetek, klímaváltozási 

események és esetleges vízszintváltozások 

rekonstrukciója  

 üledékes szekvenciák 



Vízi szeizmikus mérések  

a Balatonon nyugati medencéiben 

Rendelkezésre álló 

adatrendszer 2011 előtt: 

Ʃ 266,19 km Seistec szelvény 

2011 ősz: +240 km 

2012. ápr.: +190 km 

2012. máj.: +2 x 260 km 
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Megfigyelések és eredmények 
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 Iszapgáz indikációk  

 (2011-2012) 
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Megj.: A  színek az „első” gázhorizont mélységére utalnak 

(pirostól kék fele a mélység növekszik) 



Tőzegtelepek 
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A Nagyberek előterében 

Tőzegláp, Észtország 



A déli part menti mederrendszer 
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? Mike,1980 

 és 

 Novák, 2010  után 

módosítva 

Meanderező folyókanyarulatra 

utaló szeizmikus kép 
http://hays.outcrop.org/images/rivers/press

4e/figure-14-09a.jpg 

részlete 
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A horizontok térképezése  

Pannon sztratigráfia 

- ÉÉK felé a DKH lábához közeledve  egyre 

idősödő rétegek kerülnek a leképezhető 

zónába, a fiatalabb rétegek többsége már 

lepusztult 

- A rendszer két fő egységre osztott (ÉÉK-i, 

DDNy-i) melyet a medence közepén húzódó 

vetőrendszer szétválaszt 

 A két rész korrelációja egyelőre nem 

sikerült, az új többcsatornás  szelvényektől 

remélünk választ! 

 

A szemesi-medencét 

keresztező kompozit 

szelvény 
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A Balaton alatti vetőrendszer 

Sacchi, 2001 

KDK NyÉNy Siófoki-medence 

KDK NyÉNy Szemesi-medence 

Kb. azonos méretarány és torzítás! 

Nyugaton nagyobb 

ellépések! 
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Vető indikáció térkép 
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A Balaton középső medencéinek sztratigráfiai 

képe a többcsatornás szelvények alapján 
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„Self-perem” trajektóriák követési 

lehetősége (relatív vízszint változás) 
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A medence-perem trajektória pontok alapvetően monoton 

emelkedő trendet mutatnak, az aggradáció mértéke változó! 



Összefoglalás és konklúziók 

16 

• A Balaton egy speciális „földtani ablak” melynek területén nagy 

felbontásban képezhetők le a holocén tavi, pleisztocén alluviális és 

a pannóniai medenceperemi üledékek. 

• A Balaton Ny-i medencében leképezésre, valamint részben 

térképezésre is kerültek a balatoni iszapgázok, egykori 

tőzegtelepek, folyóvízi mederüledékek és a pannóniai üledék 

• A pannóniai üledékeket egy regionális jelentőségű balos 

oldalelmozdulási zóna tagolja 2 egységre 

• Az É - ÉNy-i egység kiemeltebb helyzetű, jobban erodálódott 

• A D-i egység egy 50-60 méteres, fokozatosan emelkedő 

paleovízszintre utaló medenceperemi lejtő előreépülését mutatják, 

melyben az egyes üledékképződési környezetek és a szarmata 

korú aljzat jól elkülöníthető és kiterjeszthetők a szeizmikus kép és a 

balatonföldvári Bf-1 fúrás alapján. 



Kutatási tevékenység, Konferenciák 
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• Vízi szeizmikus szelvényezés a Szemesi -medencében  

 (Zánka, 2011.aug.29.-szept.4.) 

• Szubdukciós folyamatok laboratóriumi modellezése  

 (Róma, 2011. szept 14.-okt.14.) 

• Balatoni kalapácsos szeizmikus mérés  

 (Balatonfenyves, 2011. okt. 30-31) 

• ISZA előadás:  

 Stratigraphy of the Late Miocene basin fill below Lake Balaton  

 (Tatabánya, 2012. márc. 30-31.) 

• EGU: Társ szerző 2 poszterben: 

 A multidisciplinary study on lavaka (gully erosion) formation in Central Highlands, 

Madagascar (Raveloson et al. 2012) 

 Sedimentoligical features of lateritic and saprolitic horizons in a mid-slope lavaka, Central 

Highlands, Madagascar (Udvardi et al. 2012) 

 (Bécs, 2012. ápr. 22-27.) 

• Balatoni egy- és többcsatornás vízi szeizmikus mérések 

 (Fonyód, 2012. máj.3-12.) 

 

   





Összefoglalás és konklúziók 

• A Balaton egy speciális „földtani ablak” melynek területén nagy 

felbontásban képezhetők le a holocén tavi, pleisztocén alluviális és 

a pannóniai medenceperemi üledékek. 

• A Balaton Ny-i medencében leképezésre, valamint részben 

térképezésre is kerültek a balatoni iszapgázok, egykori 

tőzegtelepek, folyóvízi mederüledékek és a pannóniai üledék 

• A pannóniai üledékeket egy regionális jelentőségű balos 

oldalelmozdulási zóna tagolja 2 egységre 

• Az É - ÉNy-i egység kiemeltebb helyzetű, jobban erodálódott 

• A D-i egység egy 50-60 méteres, fokozatosan emelkedő 

paleovízszintre utaló medenceperemi lejtő előreépülését mutatják, 

melyben az egyes üledékképződési környezetek és a szarmata 

korú aljzat jól elkülöníthető és kiterjeszthetők a szeizmikus kép és a 

balatonföldvári Bf-1 fúrás alapján. 


