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Előzmények 
 

A késő-miocén Pannon-tó, valamint a hozzá kapcsolódó delta- és folyóvízi síkság üledékei a 

mai Kárpát-medence jelentős részén több ezer méteres vastagságot érnek el. Jelentőségük a bennük 

rejlő szénhidrogén-, lignit- és hévízkészleteknek köszönhetően gazdasági szempontból is igen nagy. 

A tó fejlődéstörténetével kapcsolatban azonban számos kérdést máig nem sikerült egyértelműen 

megválaszolni. Keveset tudunk a vízszint változásairól és annak okairól (pl. POGÁCSÁS et al. 1992, 

CSATÓ 1993, JUHÁSZ E. et al. 1996, VAKARCS 1997, SACCHI 2001, MAGYAR & SZTANÓ 2008), és 

kérdéses, hogy a mai középhegységek mikor, milyen mértékben alkothattak szigeteket (pl. JÁMBOR 

1980; cf. CSÁSZÁR szerk. 1997). Részleteiben nem tisztázott a tavat feltöltő üledékforrások 

helyzete, azok behordási iránya sem, holott ezek ismerete az egykori szigetekkel, közvetve pedig az 

érintett területek szerkezetfejlődésével kapcsolatos kérdések megválaszolását is segítené. 

Időről időre felmerül annak lehetősége, hogy a medence víztömege mégis kapcsolatban 

állhatott az óceánnal (pl. NEVESSKAJA et al. 1987, BAKRAČ 2007). Ugyanakkor a tó mellett érvelő 

szerzők sem tették egyértelművé, hogy lefolyástalan, avagy a tengerhez kiömlő folyón keresztül 

kapcsolódó tavat tételeznek fel. E problémák megoldásához a medencében lezajlott 

vízszintváltozások elemzése értékes információkat szolgáltathat, hiszen az eusztatikus 

tengerszintváltozások hatása tengerszinti összeköttetés esetén közvetlenül, folyóvízi kapcsolat 

esetén pedig esetleg közvetve (az erózióbázis szintjének ingadozása miatt) jelentkezhetne a 

medencében. Az összeköttetés kérdésének eldöntésében a másik fontos eszköz a Pannon-tó víz- és 

sóháztartásának máig megoldatlan modellezése lehet (cf. MAGYAR 2009). 

A Kárpát–Pannon-térség késő-miocén éghajlatáról szintén kevés, olykor egymásnak is 

ellentmondó adat áll rendelkezésre. A klímarekonstrukciók nagyrészt őslénytani kutatásokon 

alapulnak, így az általánosságban igen jó éghajlatjelző tavi üledékek vizsgálata e téren is további 

lehetőségeket rejthet. 

Az egykori vízszintingadozások és üledékforrások kutatása közvetlen, gyakorlati 

jelentőséggel is bír. Ismeretes, hogy a mélyvízi üledékösszletekben elhelyezkedő jelentősebb 

durvatörmelékes egységek — melyek gyakorta, így a hazai késő-miocén üledékekben is fontos 

szénhidrogén- és víztárolók — kialakulása jellemzően egykori vízszintesésekhez kapcsolódik 

(POSAMENTIER & VAIL 1988, JOHANNESSEN & STEEL 2005). E megállapítás komoly segítség lehet a 

tárolószintek kijelölésében, ám az ezt megalapozó esettanulmányok tengeri eredetű rétegsorokra 

korlátozódnak. A Pannon-tó üledékei kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy a durva törmelék 

mélyvízi felhalmozódása és a vízszintváltozások közötti kapcsolatot tavi környezetben teszteljük. 
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Célkitűzések 
 

Munkám során a Pannon-medence három, vastag késő-miocén (tehát a Pannon-tóhoz 

köthető) rétegsorral kitöltött részmedencéjében, a Kisalföldön, a Zalai- és a Dráva-medencében 

vizsgáltam részletesen a szóban forgó üledékek felépítését, elsősorban szeizmikus rétegtani adatok 

és fúrási szelvények felhasználásával. Első célom a Pannon-tó e részére vonatkozó ősföldrajzi kép 

pontosítása volt, főként a mélyvízi régiók felé üledéket szállító források tulajdonságaira és 

elhelyezkedésére vonatkozóan. A tómedence paleomorfológiáját és annak időbeli alakulását a 

szeizmikus szelvények segítségével térképezem fel, kísérletet téve két vitatott kérdés 

megválaszolására: szigetet alkotott-e a Pannon-tóban a Dunántúli-középhegység, és mikor 

kezdődött a Zalai-medencében ismert antiklinálisok formálódása? 

A szeizmikus szelvényeken kirajzolódó selfperem egymást követő pozícióit a vizsgált 

területen végigkövetve kirajzolódnak a szelvények függőleges felbontását, azaz 30–40 métert 

meghaladó mértékű vízszintváltozások (pl. JOHANNESSEN & STEEL 2005, HENRIKSEN et al. 2009, 

HELLAND-HANSEN & HAMPSON 2009). Ezek elemzését szintén célul tűztem ki a 9,8–6 millió évvel 

ezelőtti időszakra vonatkozóan, melynek során a progradáló selflejtő a vizsgált területen áthaladt 

(cf. MAGYAR 2009). A szeizmikus reflexiók, mint időhorizontok selfperem és mélymedence közötti 

végigvezetése lehetőséget adott arra is, hogy a megállapított vízszintingadozásokat megfeleltessem 

a velük egyidős mélyvízi rétegsorokkal. Ez alapján megvizsgáltam, hogy a mélymedencében 

lerakódott durvatörmelékes szintek helyzete milyen módon kapcsolódik a tó szintjének 

alakulásához. Ilyen jellegű vizsgálatot tavi környezetre vonatkozóan ez idáig nem publikáltak, 

holott a témában születő eredmények a világ számos üledékes medencéjében alkalmazhatók 

lehetnek a szénhidrogén- és vízkutatásban. 

Dolgozatom további célja volt a rekonstruált vízszintváltozások okainak felderítése. Ez 

szükségessé tette a Pannon-tó vízháztartási modelljének felállítását az általam összegyűjtött — 

többek között a tó kiterjedésére, a beömlő folyók és a tó vizének sótartalmára, illetve a lehetséges 

vízgyűjtő területek morfológiájára vonatkozó — irodalmi adatok alapján. A vízháztartás 

számításának eredményei újszerű ősföldrajzi következtetésekre adtak lehetőséget: itt a tó 

lefolyásának és esetleges tengeri kapcsolatának kérdése, illetve a tó fennállása alatt uralkodó 

éghajlatra utaló információk kapták a legfőbb hangsúlyt. 
 
 

Alkalmazott módszerek 
 

A munka alapját a MOL Nyrt. adatbázisából megkapott mintegy 3500 km összhosszúságú 

2D reflexiós szeizmikus szelvényháló jelentette, melyek a Kisalföldön, a Zalai- és a Dráva-

medencében területén összesen 12000 km2 területen alkotnak a feladathoz megfelelő sűrűségű 
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szelvényhálót. Az elektronikus formában megkapott, migrált szelvények megjelenítése és 

értelmezése a Landmark GeoGraphix szoftverével történt. Ennek lehetőségei közül ki kell emelni az 

üledékképződés óta bekövetkezett deformáció hatásának eltávolítását a megjelenő képről, amit a 

SZTANÓ et al. (2007) által bemutatott módon, tehát a kiegyenlítés alapjául szolgáló egykori víztükör 

helyzetét a self–lejtő–mélymedence rendszer morfológiája alapján megbecsülve végeztem. 

A MOL Nyrt. 23 darab, a szeizmikus szelvények vonalára eső szénhidrogén-kutató fúráshoz 

az általuk alkalmazott mélység–idő összefüggéseket is elérhetővé tette. Ezek felhasználásával vált 

lehetővé a fúrási rétegsorok közvetlen megfeleltetése a függőleges dimenzióként a hullám kétutas 

futásidejét megjelenítő szeizmikus képpel, továbbá így valósíthattam meg a szeizmikus 

szelvényeken értelmezett szintek mélység szerinti térképezését. Az ősföldrajzi következtetések 

levonásához számos esetben szükségessé vált, hogy a jelenlegi üledékvastagságokból előállítsam a 

kompakció előtti, eredeti értékeket. Ehhez minden esetben a SZALAY (1982) által közölt pannon-

medencebeli porozitásadatokat használtam fel. 

A szénhidrogén-kutató fúrások rétegsoraiban az egyes szintek homoktartalmát az ellenállás-, 

természetespotenciál- és természetesgamma-görbék alapján határoztam meg. Ezeket a görbéket 17 

fúrás esetében digitalizált, további 8 fúrás esetében eredeti, papír formátumban elemeztem. A 

litológiai értékelés pontosítása érdekében kizárólag olyan fúrásokat használtam fel, melyek 

rétegsorából legalább néhány magminta leírása lehetővé tette a geofizikai paraméterek alapján 

meghatározott kőzetminőség ellenőrzését. 

Az egyes üledékes szintekről és egységekről a Golden Software Surfer 8 szoftver 

segítségével szerkesztettem mélység- ill. vastagságtérképeket. A dolgozatban szereplő grafikonok 

és a Pannon-tó vízmérlegével kapcsolatos Monte Carlo-szimulációk a Microsoft Excel 2003 és 

2007 segítségével készültek. 
 

 

A munka új tudományos eredményeinek összefoglalása (tézisek) 
 

1. Megállapítottam, hogy a Pannon-tó nyugat-dunántúli részmedencéiben (Kisalföld, Zalai-

medence, Dráva-medence) a progradáló self lejtőjének üledékei 200–1000 km2 területű lebenyekre 

tagolódnak. A lebenyeket a szeizmikus szelvényeken reflexióelvégződési felszínek választják el 

egymástól, jelezve az üledékképződés átmeneti megszakítását és a progradáció irányváltását. 

Irodalmi példák alapján (POREBSKI & STEEL 2003, FLINT & HODGSON 2005, LOBO et al. 2005) a 

lebenyek anyagát közel pontszerű üledékforrások, valószínűleg egy vagy több jelentős folyónak a 

selfperemet elérő deltái szolgáltatták. 

2. Kimutattam, hogy a Pannon-tó kisalföldi részének feltöltése nagyrészt egyetlen, a területet 

északnyugatról elérő üledékforrásból történhetett. A feltöltődés menetéről készített rekonstrukcióm 
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alapján kiderült, hogy a selflejtő dőlésirányának változékonysága, a déli ill. délnyugati progradációs 

irányok többszöri megjelenése általában csak a lejtő továbbépülése számára akadályt jelentő 

aljzatkiemelkedések (a Mihályi-hát és a Dunántúli-középhegység) hatását tükrözi. Felismertem 

ugyanakkor, hogy az Alpokalján az Alpokból kelet felé tartó kisebb vízfolyások, a Pápától északra 

lévő területen pedig az Északnyugati-Kárpátok irányából, északkeletről érkező folyó deltarendszere 

is szerepet játszott a feltöltésben, egy-egy önálló selfperemi lebenyt kialakítva. 

3. A selfperemi lebenyekről készített térképsorozatom értelmezése során nyilvánvalóvá tettem, 

hogy a Zalai- és a Dráva-medence északról dél felé, legvégül északnyugatról délkelet felé történő 

feltöltődése egyetlen, az említett részmedencéken ugyanilyen irányban végigfutó, a Duna őseként 

értelmezhető folyónak köszönhető. Megállapításom szerint ez a folyó már a késő-miocénben 

felvehette a pliocénből jól ismert (SZÁDECZKY-KARDOSS 1938, 1941, SÜMEGHY 1955, SOMOGYI 

1961) nyomvonalát. A folyó avulzióinak eredményeként azonban ez a nyomvonal többször is 

néhányszor tíz kilométerrel keletebbre ill. nyugatabbra kerülhetett, amire a Zalai-medencében az is 

utal, hogy a selfperemi lebenyek némelyikének fő tömege a megelőzően képződött lebenytől nem 

délre, hanem keletre vagy nyugatra települ. 

4. A progradáló selflejtő fejlődésének szeizmikus szelvényhálón való követése eredményeként 

újabb érvekkel támasztottam alá munkatársaim megállapítását, miszerint 9,7–9,0 millió évvel 

ezelőtt a Dunántúli-középhegység nagy része a Pannon-tó vizével sekélyen (legfeljebb 150 méteres 

vízmélységgel) elborított, a környező aljzatból ugyanakkor több száz méterrel kiemelkedő magaslat 

volt, amely felett nem állt rendelkezésre a progradáló selflejtő továbbépüléséhez szükséges 

kitölthető tér. Hasonlóan sekély vízzel fedett relatív aljzatkiemelkedésnek bizonyult ezen 

időszakban a Mihályi-hát tetőzónája. 

5. Igazoltam, hogy a Zalai-medence mai képét meghatározó antiklinálisok közül a budafai 

egyáltalán nem, a beleznai csupán kismértékben gyakorolt hatást a selflejtő progradációjának 

menetére. Ez alapján az antiklinálisokat létrehozó, egyúttal a Pannon-medence inverziójának 

Magyarország területén legkorábbi megnyilvánulását jelentő (FODOR et al. 1999, BADA et al. 2007) 

gyűrődés kezdetének korát 8 millió évben állapítottam meg. A Pannon-tó adott időintervallumokban 

lerakódott selfüledékeinek vastagságát térképezve bemutattam, hogy a 8–7 millió évvel ezelőtti 

időszakban erősen differenciális ütemű, az antiklinálisok sávjában jóval lassúbb süllyedés történt a 

területen; kiemelkedést és eróziót viszont ekkor még nem idézett elő az inverzió. 

6. Megállapítottam, hogy a Dráva-medencét a progradáló selflejtő északról érte el, ezt 

követően azonban a selfperemi lebenyek épülésének iránya a mai medence tengelye mentén 

északnyugat–délkeletire fordult, jelezve, hogy az aljzat süllyedésének üteme mintegy 7 millió éve 

már ebben a sávban volt a leggyorsabb. Rámutattam ugyanakkor, hogy a mélymedencebeli 

üledékek vastagságeloszlása alapján 7,5–8 millió éve valószínűleg még nem állt fenn jelentős 

különbség a jelenlegi medencetengely és a peremek süllyedési üteme között. 
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7. A Pannon-tó selfperemének helyzetváltozását szelvényeken követve felismertem, hogy a tó 

relatív vízszintje a 9,8–8,9 millió évvel ezelőtti időszakban lassan, fokozatosan emelkedett. Az ezt 

követő, mintegy 6 millió évvel ezelőttig tartó intervallumban a vízszint már sajátos, a 

szakirodalomban eddig sem a Pannon-medencéből, sem más medencéből nem bemutatott módon 

alakult. Összesen tizenkét olyan ciklust mutattam ki, melyek egy állandó és egy ezt követő gyorsan 

emelkedő relatív vízszintű időszakból álltak. A ciklusok átlagos időtartama kb. 250 ezer évnek 

bizonyult. 

8. Igazoltam, hogy a 9,8 millió évvel ezelőttől kb. 6 millió évvel ezelőttig a Pannon-tóban nem 

következett be jelentősebb, azaz a selfperem szintje alá történő relatív vízszintesés. Emiatt az 

említett intervallumon belül harmadrendű szekvenciahatárok [sensu VAN WAGONER et al. (1988)] 

kijelölése sem lehetséges. 

9. Kimutattam, hogy a Zalai- és a Dráva-medence mélyvízi üledékeinek homoktartalma a 

relatív vízszintemelkedéssel jellemzett időszakokban nem mutat csökkenő tendenciát, sőt több 

esetben jól kimutathatóan növekszik. Ez alapján arra következtettem, hogy a vízszintemelkedéseket 

az üledékbehordás olyan mértékű fokozódása kísérte, ami képes volt kompenzálni a selfen ilyenkor 

keletkező kitölthető tér üledékcsapdázó hatását. A fenti eredményt általánosítva megállapítottam, 

hogy a hidrológiailag zárt tavak rétegsorában — ellentétben a tengeri medencék számos 

publikációban elemzett esetével (pl. BURGESS & HOVIUS 1998, PIPER & NORMARK 2001, 

BULLIMORE et al. 2005, JOHANNESSEN & STEEL 2005, CARVAJAL & STEEL 2006, MUTO & STEEL 

2006, POREBSKI & STEEL 2006, UROZA & STEEL 2008) — a legjelentősebb mélyvízi 

homokfelhalmozódások nem kapcsolódnak szükségszerűen az alacsonyabb relatív vízszintű 

időszakokhoz. 

10. Elkészítettem a Pannon-tó só- és vízháztartásának modelljét, és az ez alapján végzett 

számításaimmal bebizonyítottam, hogy a tó 8–15 ezrelék közötti sótartalma abban az esetben is 

tartósan fennmaradhatott, ha a víztömeg nem állt kapcsolatban a világtengerrel. A sótartalom e 

határok között történő állandósulásához néhány tíz m3/s vízhozamú kifolyás bizonyult 

szükségesnek, ami megállapításom szerint a felszín alatti vizeken keresztül valósult meg. 

Számításokkal alátámasztva rámutattam, hogy a késő-miocén során valószínűleg egyszer sem 

rendelkezett felszíni kifolyással a Pannon-tó. 

11. Áttekintettem a Pannon-tó felszínének nagyságáról, annak időbeli változásáról, valamint a 

tavat körülvevő vízgyűjtő földrajzi és éghajlati viszonyairól rendelkezésre álló információkat. 

Bebizonyítottam, hogy ezen adatok felhasználásával a Pannon-tó térségének késő-miocén 

csapadékviszonyai részletesen rekonstruálhatók. A számítások eredményei alapján megállapítottam, 

hogy az évi csapadékmennyiség a késő-miocén eleji 400–600 milliméteres értékéről 9,8 millió 

évvel ezelőttre 700–900 mm-ig emelkedett; majd egyre jelentősebb fluktuációk mellett ismét 

csökkent, a késő-miocén legvégén pedig 300–500 és 500–700 milliméteres szélsőértékek között 
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ingadozhatott. Az említett fluktuációk mind a selfüledékekből ismert negyedrendű ciklusok, mind 

az ezeknél nagyobb léptékű, általam felismert állandó ill. emelkedő relatív vízszintű periódusok 

kialakításában szerepet játszhattak. 

12. Cáfoltam azt a feltételezést, mely szerint a Pannon-tó vízszintjét a medencealjzat tektonikai 

eredetű deformációja kimutatható mértékben befolyásolta. Számításaim szerint ugyanis a 

medencealjzat morfológiájának változása esetén mindössze néhány ezer év alatt újból beáll a 

vízgyűjtő éghajlati és földrajzi viszonyainak megfelelő egyensúlyi tófelszín, a szóba jövő 

deformációk pedig csak ennél jóval hosszabb idő alatt váltak jelentős mértékűvé. 

13. Számításokkal bizonyítottam, hogy a Pannon-tó vízszintje igen érzékenyen reagálhatott a 

csapadékviszonyok változására: az átlagos évi csapadékmennyiség napjainkban is szokványos 

mértékű évtizedes–évszázados ingadozásai 30–40 év alatt 10 méterrel módosíthatták a vízszintet. 

Ezt a jelenséget a bükkábrányi fosszilis mocsárerdő (KÁZMÉR 2008) és más pannon-tavi 

ősmaradványok megőrződéséhez szükséges, eddig ismeretlen eredetű gyors vízszintemelkedés 

lehetséges magyarázataként is felvázoltam. 

 

 

Következtetések 
 

Vizsgálataim nyomán kiderült, hogy a Kisalföld, a Zalai-medence és a Dráva-medence 

pannon-tavi selflejtőjének üledékei lebenyekre tagolódnak, melyek kialakulása jelentős folyók 

selfperemet elérő deltáinak jelenlétére utal. Habár az észlelt progradációs irányok korántsem 

egységesek, a belőlük kirajzolódó kép jól megmagyarázható egyetlen, a területet észak–

északnyugatról elérő folyó deltarendszerének autociklikus változékonyságával és a progradáció 

számára akadályt jelentő aljzatkiemelkedések hatásával. Ilyen, környezeténél jóval sekélyebb vízzel 

borított kiemelkedésnek bizonyult a Dunántúli-középhegység és a Mihályi-hát. A Zalai-medence 

antiklinálisai a lejtő progradációjára még alig hatottak, a lejtő rétegsorát fedő selfüledékek 

vastagságát azonban már jelentősen befolyásolták. Ez alapján az őket létrehozó gyűrődés 

kezdetének, egyúttal a medenceinverzió egyik első jelének (FODOR et al. 1999, BADA et al. 2007) 

kora kb. 8 millió évre tehető. 

A selfperem pozíciójának változását követve felismertem, hogy a Pannon-tó relatív 

vízszintje a 9,8–8,9 millió évvel ezelőttig tartó időszakban lassan emelkedett, ezután viszont egy-

egy állandó és intenzíven emelkedő relatív vízszintű időszakból álló ciklusok követték egymást, 

amelyek átlagos időtartama 250 ezer évnek adódott, tehát egyik Milanković-féle ciklusnak sem 

feleltethetők meg közvetlenül. Meglepő módon a mélyvízi üledékek homoktartalma a relatív 

vízszintemelkedések idején nem csökkent, sőt több esetben nőtt. Ennek legvalószínűbb oka, hogy 

az üledékbehordás a kitölthető tér növekedésével lépést tartó mértékben fokozódott, ami akkor 
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képzelhető el, ha a vízszintet a vízgyűjtő éghajlatának csapadékosabbá válása emelte meg időről 

időre, amihez viszont a tónak hidrológiailag zártnak kellett lennie. 

A Pannon-tó só- és vízháztartásának modellje alapján a tó brakkvízi sótartalma néhány tíz 

m3/s vízhozamú, valószínűleg felszín alatti kifolyás mellett maradhatott fenn tartósan. Felszíni 

kifolyás hiányában a tó vízfelületének kiterjedése a tektonikai tényezőktől gyakorlatilag 

függetlenül, a vízgyűjtő éghajlatának függvényében alakul. Ezt felhasználva végeztem el a térség 

késő-miocén csapadékviszonyaira vonatkozó becsléseket. Eredményeim szerint az évi 

csapadékmennyiség a késő-miocén eleji 400–600 mm-ről 9,8 millió évvel ezelőttre 700–900 mm-ig 

emelkedett, majd egyre jelentősebb fluktuációk mellett a késő-miocén legvégére 500 mm közelébe 

esett vissza. Számításaimmal azt is kimutattam, hogy a Pannon-tó vízszintje a csapadékviszonyok 

mérsékelt, napjainkban is szokásos mértékű átalakulására évtizedes–évszázados időskálán tíz 

méteres nagyságrendű változásokkal reagálhatott, a medencealjzat tektonikai eredetű deformációja 

viszont nem befolyásolhatta érdemben a vízszintet. 
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