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A 2012-2013 tanévben végzett kutatómunka és annak eredményei 

A szeizmikus adatrendszer bővítése 

A balatoni szeizmikus adatbázist a doktori munka harmadik évében is tovább bővítettük. 

Többek között megvalósult az 1993-as VHS kazettákon archivált, közepes behatoló 

képességű, magyar-olasz szeizmikus szelvények adatbázisba integrálása, valamint tovább 

zajlott a 2012-es német többcsatornás felmérés szelvényeinek feldolgozása is. Az 1993-as 

mérések újrafeldolgozásáról egy magyar nyelvű publikáció megírása van folyamatban, az 

2012 mérések feldolgozásából, pedig egy BSc-s szakdolgozat született (Németh Viktor: 

Balatoni vízi szeizmikus adatok feldolgozása). 

A 2011-2012-es mérési kampányról publikáció készült (Balázs et al.), mely jelenleg benyújtás 

előtt áll. 

Kutatások a balatoni iszapgázok témakörében 

A 2012-2013-as tanév során befejeződött a balatoni iszapban megjelenő „gáz jellegű” 

reflektorok térbeli viszonyainak térképezése. Ennek eredménye a Balaton áttekintő gázossági 

térképe, mely a „gázos” reflektorokat azok szeizmikus hullámokkal szembeni 

reflektálóképessége alapján csoportosítja. A térkép egyrészt hasznos a további szeizmikus 

vizsgálatok tervezésénél, másrészt környezettudományi szempontból is, mivel kijelöli az 

iszapgázok képződésének illetve előfordulásának helyét. 

Kutatások a balatoni iszap témakörében 

 2012-2013 tanévben a balatoni iszap tanulmányozásának terén újabb határozott 

előrelépések történtek. Összegzésre kerültek a balatoni mederfenék morfológiájára és a 

balatoni tavi iszap bázisára vonatkozó szeizmikus adatok, melyek segítségével egységes 

térképek készülhettek a Balaton szeizmikusan átlátható részeire. A fenti két adat 

meghatározása lehetővé tette az iszapvastagságának becslését is. Emellett elkészültek a 

holocén tavi iszap kronológiai tagolására vonatkozó első úttörő munkák. Egy BSc-s 

szakdolgozó közreműködésével (Ligeti Attila: A balatoni iszap üledékciklusainak vizsgálata 

és térképezése ultra-nagyfelbontású vízi szeizmikus szelvények alapján) tavi fúrásból 

származtatott palinológiai adatokat (vegetációs korszakok határait) illesztettünk a szeizmikus 

horizontokhoz, mely segítségével időbeli felosztást készíthettünk a tavi üledékekre. A 

korrelált időhorizontok segítségével értelmezhetők a Balaton déli partjának időbeli változásai. 

Kutatások a Balaton alatti folyómedrek témakörében 

 A harmadik tanév során befejeződött a pleisztocén alluviális összletek térképezése is. 

Térkép készült a pleisztocén üledékek területi eloszlásáról és vastagságviszonyairól. Az 

eredmények alapján a folyóvízi üledékek a Zala torkolatától egészen a Sió csatornáig 

nyomozhatók. A munkákból kiemelendő a Szigligeti-medence déli részét feldolgozó 

konferencia tanulmány (Visnovitz & Horváth 2013), melyben vastagságtérképek 

szerkesztésével vizsgálhatóvá váltak egykori meanderező folyószakaszok és az azokhoz 

kapcsolódó tőzeg-felhalmozódások. 

Új eredmények a pannon üledékképződési folyamatokkal kapcsolatban 

 A nyugati medencerészek felmérésével új kép tárult elénk a pannon üledékek 

vizsgálatában. A Szemesi-medence tavaly bemutatott kaotikusnak tűnő üledékes szerkezetét 



az új többcsatornás szelvények segítségével sikerült lényegében megérteni. A keleti oldalon 

nyomozható magasabb hierarchiájú üledékciklusokat összhangban Sztanó et al. 2013-as új 

szedimentológiai modelljével, olyan negyedrendű üledékes ciklusokkal hoztuk összefüggésbe, 

melyek a Pannon-tó kb 8 millió éve itt húzódó sekély (<100 m) vízében lerakodott 

deltaüledékekként (lebenyekként) értelmezhetünk. Új eredmény az a megfigyelés, hogy 

Tihanytól nyugatra a pannon üledékes sorozat egy vastagabb progradáló rendszerrel indul, 

melynek nagyfelbontású vizsgálatai újabb megválaszolandó kérdések vetettek fel. 

Vulkanitok a tó alatt 

 Korábbi munkákban a Siófoki-medence alatt a Bakony-Balatonfelvidék vulkáni 

területhez kapcsolódó szubvulkáni testek jelenlét már többen feltételezték szeizmikus 

morfológia alapján (Sacchi 1999, Cserny et al 2004, Horváth et al 2010). Az azonosított 

„vulkáni intrúziók” vizsgálatára mágneses méréseket végeztünk, melyek a Siófoki-

medencében kismértékű anomáliakat mutattak ki (2010). Az új mágneses mérések (2012) 

Balatonfenyves előterében már egyértelmű mágneses hatót jeleztek a szeizmikán látható 

boltozattal összhangban. Ez jól illeszkedik az ELGI partvonalig húzódó mágneses anomália 

térképébe és igazolja a tó alatti vulkáni testek létjogosultságát. 

A Balaton aljzatának tektonikai képe 

A korábbi évek munkájának összesítésével elkészült a Balaton aljzatának szerkezeti 

vázlata is a Balaton Siófoki- és Szemesi-medencéjére. A munka több konferencián is 

bemutatásra került és a közeljövőben angol nyelvű szakfolyóiratban szeretnénk publikálni. 

Konferencia részvételek és publikációk 

A 2012-2013-as tanévben számos publikációra került sor. A PEME VI. PhD 

konferencián a pannon rétegtanban elért újabb eredmények (előadás és 12 oldalas tanulmány), 

míg az XLIV Ifjú Szakemberek Ankétján és a 11-ik CETEG szerkezetföldtani konferencián a 

Balaton alatti vetőrendszerrel kapcsolatos új eredmények kerültek bemutatásra. Az ISZÁ-n 

tartott előadás elnyerte az alkalmazott kategória I. díját és díszelőadásként az MGE éves 

összesítő közgyűlésén is elhangzott. A pleisztocén témakörben végzett vizsgálatok a miskolci 

IX. Kárpát-medence Környezettudományi Konferenciája kapcsán lettek publikálva egy 

magyar nyelvű előadás és 6 oldalas angol tanulmány formájában. 

Az kutatómunka áttekintő összefoglalója nemzetközi szinten a bécsi EGU konferencián 

poszter prezentáció formájában kerültek bemutatásra. 

A kutatás folytatása és az eddigi munka értékelése 

Eddigi munkáim úgy gondolom számos új eredményt mutattak föl, a jelenségek teljes 

megértése és a modellek finomítása azonban még részben hátra van. Munkám feldolgozó és 

értelmező fázisába érkezett, mely lehetővé teszi a doktori disszertáció megírásának 

megkezdését. A szükséges publikációk megírása még hátra van, így a következőkben ennek 

szentelek prioritást. Az ehhez szükséges tudományos eredmények lényegében rendelkezésre 

állnak, így a doktori iskola követelményeinek megfelelő szakcikkek véleményem szerint 

megírhatók. 

2013-ban sikeres francia alapfokú nyelvvizsgát tettem, melyet követően a doktori eljárás 

megindítására is sor kerülhetett. A doktori szigorlatot ennek megfelelően az őszi félévben 

tervezem letenni. Ezt követi majd a doktori dolgozat tényleges megírása. Doktori 

tanulmányaimat idén júniusban befejeztem, a doktori védésre reálisan 2014-2015 tanévben 

kerülhet sor. 
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