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Az előadás vázlata
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1) A kutatásról röviden
– Geológiai háttér

– A vízi szeizmikus mérési elv

2) A vízi szeizmikus adatrendszer és a célterület

3) Vetőrendszer a Balaton alatt
– Vetők-elmozdulások

– A kirajzolódó vetőrendszer

4) A pannóniai üledékek szerkezete
– Üledékciklusok a Szemesi-medencében

– Üledékciklusok a Siófoki-medencében

– Kapcsolat a Tihanyi-szoroson át

4) Összefoglalás



A Balaton alatti késő-miocén (pannóniai) 

üledékek eredete
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(Magyar et al. 1999 után)

• Pannóniai üledékek:

-A Pannon-tó feltöltődésének történetét 

reprezentálják

Különféle feltöltődési környezetek

 Klímaváltozás és ebből adódó        

vízszintváltozások rekonstrukciója

 üledékciklusok

Horváth et al , 2010 nyomán



A speciális balatoni ablak
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Sacchi 2002 után módosítva



A vízi szeizmikus mérések elve
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Réteghatár = akusztikus impedancia kontraszt!

(Z= ρ*c)

Balatoni többcsatornás 

mérések:

Műszer: Streamer

Forrás: GI 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



Egy egycsatornás balatoni vízi 

szeizmikus szelvény

6



A balatoni vízi szeizmikus mérések 

nyomvonalai
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A Balaton alatti vetőrendszer

Nyugaton nagyobb 

ellépések!
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Vető indikáció térkép
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Sacchi, 2001



Pannon üledékcsomagok az 

egycsatornás szelvények alapján

- ÉÉK felé a DKH lábához közeledve  egyre 

idősödő rétegek kerülnek a leképezhető 

zónába, a fiatalabb rétegek többsége már 

lepusztult

- A rendszer két fő egységre osztja (ÉÉK-

i, DDNy-i) a medence közepén húzódó 

vetőrendszer 

 A két rész korrelációja a vetőzóna miatt 

erősen kérdéses

A szemesi-medencét 

keresztező kompozit 

szelvény
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A  Szemesi-medencéinek sztratigráfiai képe a 

többcsatornás szelvények alapján
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Üledékcsomagok a Siófoki-medencében
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BAL-023

BAL-01



Kelet-Nyugat összekapcsolása 

a Tihanyi-szoroson át
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Összefoglalás és konklúziók
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• A Balaton egy speciális „földtani ablak” melynek területén a vízi 

szeizmikus módszerrel nagy felbontásban képezhetők le a pannóniai 

medenceperemi üledékek.

• A Szemesi-medence területén a pannóniai üledékeket egy regionális 

jelentőségű balos oldalelmozdulási zóna tagolja 2 egységre

• Az É - ÉNy-i egységet a pannóniai üledékek idősebb tagjai alkotják, 

kiemeltebb helyzetű és jobban erodálódott

• A medence D-i részén egy 50-60 méteres paleovízszintre utaló 

medenceperemi lejtő előreépülését követhetjük nyomon

• A lejtő egyes üledékképződési környezetei és a szarmata korú 

aljzat jól elkülöníthető és követhetők a szeizmikus fáciesek és a 

balatonföldvári Bf-1 fúrás alapján.

• A  Tihanyi-szoroson át a rendszer kivékonyodik, átmegy a Siófoki-

medencére jellemző sekélyebb vízi deltaüledékekbe





Összefoglalás és konklúziók
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