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Elızmények 
 

A Magyar Állami Földtani Intézetnek, ahol a szerzı 
munkahelye van, alapfeladata az állammal szemben felmerülı 
földtani igények kielégítése. A már kialakult hagyományos 
kutatási módszerek sorába az elmúlt harminc évben bekerült a 
légifényképek tematikus kiértékelése és a távérzékelés, kitágít-
va ezzel az alkalmazások eszköztárát. 

Szerzı a térképész végzettséget is megszerezve folyama-
tosan a földtan és térképészet közös határterületein dolgozott, 
azok módszereit is bevezetve a földtani kutatásba. 

A Kisalföld és Zala síkvidéki térképezési programját ve-
zetve integrálta a térképezés módszertanába a légifényképek 
alkalmazását az elızetes kiértékelések, sekélyfúrások helyeinek 
kitőzése és a tematikus célú interpretációk során. Munkatársai-
val a gyakorlatban alkalmazták a fotogeológiai módszereket a 
negyedidıszaki képzıdmények genetikai típusainak, relatív 
korának és litológiai összetételének meghatározásakor. Emellett 
tematikus kiértékeléseket végeztek a talajerózió és szedimentá-
ció, a földmozgások, suvadások kimutatására és a földtani kö-
zeget szennyezı források feltárására. 

Az őrfelvételek elterjedése lehetıvé tette a szerzı számá-
ra, hogy országrészek és a Kárpát-medence teljes területén al-
kalmazza ıket tektonikai értelmezésekre, együttmőködve a 
szomszédos országok szakembereivel. Eközben a Földtani In-
tézet távérzékelési csoportját vezetve részt vett tematikus kiér-
tékelésekben, légigeofizikai repülésekben, a térinformatika és 
digitális kartográfia gyakorlati intézeti bevezetésében. 

A kilencvenes évektıl megjelent az igény a várható föld-
tani kockázati tényezık vizsgálatára. A hazai nagyberuházások 
tervezése megkövetelte a földrengés veszélyeztetettség vizsgá-
latait. Ekkor a szerzı olyan intézmények közötti csapatok tagja 
lett, ahol a negyedidıszaki földtant és geomorfológiát valamint 
a morfotektonikai kutatásokat végezte. Érdeklıdése Délnyugat-

Magyarország felé fordult, ahol terepi ismeretei is segítették a 
Pannon-medence neotektonikai folyamatainak megértésében. 
Szerzı a NyME környezetszakos hallgatóinak geomorfológiai 
és sümegi terepi felkészítésében is részt vállalt, ami a régió 
földtani képzıdményeinek, neotektonikai folyamatainak és a 
hozzá kapcsolódó felszínalakulások jobb megismerésére ösztö-
nözte.  

 

Célkitőzés 
A földtani kutatás lényeges feladata azoknak a tektonikai 

folyamatoknak a feltárása, amik a Pannon-medencében a ne-
gyedidıszak folyamán lezajlottak, esetleg napjainkban is tarta-
nak. Ezek megismerése lehetıséget ad a jelenkori geodinamikai 
folyamatok okainak feltárására, a várható földtani kockázati 
tényezık jellegeinek, irányának és nagyságának meghatározá-
sára. E tekintetben a választott régió kitüntetett helyzető, mert 
olyan köztes térbeli helyzetben van, ahol nem csupán hatnak a 
Keleti-Alpok és a Dinári-hegység hegységképzı folyamatai, 
hanem közvetítik is hatásaikat a Pannon-medence irányába. 

  A neotektonikai folyamatokat elsısorban a litoszféra 
lemezek egymáshoz viszonyított mozgása szabja meg. Közele-
désük és távolodásuk kompressziós illetve extenziós stílusú 
deformációkat ébreszt, egyidejőleg a felszín közeli képzıdmé-
nyek kiemelkedése vagy süllyedése következik be. Ez a folya-
mat megszabja a keletkezı üledékek lehetséges genetikai típu-
sait, a meglévı üledékek felszínalakulását. A szerzı alapvetı 
célja az volt, hogy kimutassa, milyen deformációk alakítják a 
fiatal üledékeket és hogyan jelennek meg ezek a deformációk a 
felszínen, annak domborzatában és vízhálózatában. 

Az is cél volt, hogy a vizsgálatok hangsúlyosan a morfo-
strukturális módszerekre épüljenek és következtetései is erre 
támaszkodjanak; az egyéb geodinamikai módszerek csak ösz-
szehasonlításra szolgáljanak. 



 

Módszertan, az elvégzett munka 
A szerzı összegyőjtötte a kutatási területre és tágabb kör-

nyezetére vonatkozó neotektonikai, geodinamikai és fontosabb 
morfotektonikai munkákat. Ezeket a disszertáció elsı részében 
tekintette át. 

Ezután tisztázta annak elvi alapjait, hogyan hatnak a hori-
zontálisan fellépı kompressziós és extenziós erık a felszín ala-
kulására, milyen negyedidıszaki üledékképzıdési genetikai 
típusok és felszínalakító folyamatok jellemzık rájuk. Vizsgálta, 
hogyan jelenik meg a gyengén konszolidált üledékeken, dom-
borzatukon és vízhálózatukon a kompresszió illetve transz-
pressziós deformáció, melyek lesznek jellemzık az emelkedı 
és süllyedı térszínekre. Összefoglalásukat a disszertáció máso-
dik része tartalmazza 

A disszertáció témája döntıen arra irányul, hogy bemu-
tassa, miként jelennek meg a neotektonikai folyamatok elmé-
letben tisztázott formai elemei a somogyi és zalai régió morfo-
lógiájában, felszínének alakulásában. Ezért több módszer 
együttesét alkalmazta. Ezek részben a különbözı térképészeti 
alapanyagokból kerültek ki: domborzati és vízrajzi térképek, 
digitális terepmodellek, őrfelvételek, egyéb távérzékelési anya-
gok. Másik részük a Földtani Intézetben készült tematikus tér-
képek, a felszíni földtani térképek, a jelenkori felszínalakító 
folyamatok és a negyedidıszaki képzıdmények vastagságtér-
képei, a fúrási adatbázisok adatai. Összefoglalásukat a disszer-
táció harmadik része és a mellékletek tartalmazzák. 

A különbözı alapanyagokat és kiértékeléseket, az elem-
zések termékeit digitális adatbázisokba foglalva a Földtani In-
tézetben használt térinformatikai rendszerek tárolják, és ezek 
biztosítják a térbeli adatok megjelenítését. 

 

 

 

Új tudományos eredmények 

1. tézis 
Saját, külföldön és részben hazánkban elsajátított tapasz-

talatok alapján kidolgoztam a síkvidéki területeknek a 
légifényképek földtani és tematikus célú kiértékelésén alapuló 
térképezési módszertanát, amit a Kisalföld és Zala komplex 
földtani térképezésekor a Földtani Intézet a gyakorlatban al-
kalmazott. Az elızetes fotogeológiai kiértékelések megjavítot-
ták a terepi bejárások és sekélyfúrás kitőzések hatékonyságát. 
A kvarter képzıdmények sztereo légifénykép-párokon történı 
meghatározása a genetikai típusok, a relatív korok és a litológia 
közelítı megbecslése mellett a geomorfológiai viszonyok tisz-
tázására is kiterjedt. A tematikus kiértékelésekkel pontosan 
sikerült a területi és vonalas erózió a jelenkori szedimentáció 
folyamatait és színtereit, valamint a bekövetkezett lejtımozgá-
sokat felismerni, térbeli megjelenésük törvényszerőségeit vizs-
gálni. 

2. tézis 
Őrfelvételek kiértékelése során összeállítottam az ország 

vonalas és győrős szerkezeti elemeinek térképét. Iránystatiszti-
kai vizsgálatokkal megmutattam, hogy az ország zömét borító 
kainozóos üledékek lineamensei összefüggésben vannak a 
domborzat és vízrajz alakulását befolyásoló fiatal tektonikai 
folyamatokkal. A vizuálisan, a késıbbiekben digitálisan feljaví-
tott távérzékelési alapanyagok lehetıvé tették a kevéssé kon-
szolidált üledékek morfostrukturális elemzéseit és neotekto-
nikai következtetések levonását. Ezek elsı eredményei a közép-
európai régió kozmotektonikai térképén és magyarázójában 
jelentek meg. 

 

 



3. tézis 
Somogy és Zala tágabb környezetérıl komplex térképet 

állítottam össze, ami a fiatal negyedidıszaki képzıdmények 
genetikai típusai és a kiemelkedéssel járó eróziójuk figyelem-
bevételével lehatárolja a késı-pleisztocénben és a jelenkorban 
süllyedı és emelkedı területeket. Eredményeit összehasonlítva 
a geodéziai mérések adataival megmutatom, hogy az általános 
tendenciák azonossága mellett a földtani alapokon nyugvó kép 
tendenciáiban részletesebb, mint a földmérés szempontjai sze-
rint kitőzött hálózatoké. A térképszerkesztés módszere alkal-
mas a tektonikai hatásokra fellépı vertikális kéregmozgások 
irányainak elkülönítésére. Ebbıl következtetéseket vonok le 
magukra az ıket létrehozó kéregmozgásokra és neotektonikai 
folyamatokra. 

4. tézis 
Korábbi, a teljes országra kiterjedı morfostrukturális 

vizsgálataim szerint a meridionális völgyek egy sugaras rajzo-
latú rendszerbe illeszkednek, ami az Vasi-hegyháttól fokozato-
san változtatja irányát a Dunántúlon át az Alföld középsı részé-
ig. Az értekezésben érveket sorolok fel a rajzolat tektonikai 
eredete mellett. Kialakulását feltételezhetıen a kipréselıdı li-
toszféra lemezek felsı szintjeinek keleties mozgása okozta. Az 
Alpok alatti vastag asztenoszférán felemelkedı lemez (vagy a 
kéreg valamelyik felsı öve) a Pannon-medence  alatti kivéko-
nyodott, esetleg felemelkedı asztenoszférán közel szintesen 
mozog tovább. A felsı szintek lefelé hajlása és az észak felé 
enyhén ívelt mozgási pálya gyengült zónák kialakulását, esetle-
ges kismértékő oldalelmozdulásokat, felszín közeli lisztrikus 
vetık menti lesüllyedéseket indukál. E gyengült zónák és vona-
lak szabad utat adnak a deflációnak és kisebb mértékben a fo-
lyóvízi eróziónak.  

A meridionális völgyek kialakulása a zalai alsó–középsı-
pleisztocén kavicsos felszín feldarabolódása után indult meg és 
a fiatal löszök leülepedése után alakult ki mai formájuk. 

5. tézis 
A morfológiában megmutatkozó redık irányítottsága és 

vergenciája alapján a Mura-, a Kerka-vidéken és a Zalai-
dombvidéken a negyedidıszak során kompressziós szerkezet-
alakulás zajlott. A kelet–nyugati csapású redıképzıdés legfia-
talabb antiformjai a dombvidék északi részén találhatók, a köz-
refogott szinformjuk pedig a Balaton és nyugati folytatásának 
süllyedékét hozta létre. A redıképzıdés az északra csatlakozó 
Vasi-hegyháton és a Kemenesháton is elindult. 

A zalai hátak rendellenesen kiszélesedı déli végén jelen-
nek meg a transzpressziós stílusváltás elsı, morfológiában is 
megmutatkozó bélyegei. A hosszanti völgyek mentén végbe-
menı kiemelkedések okozzák a Cserta és a Principális völgyek 
nyugati irányú kitérését. 

Külsı-Somogy hosszanti völgyei felsı-pleisztocén kor-
ban felújult jobbos oldalelmozdulások felszíni megnyilvánulá-
sai. A legmarkánsabb a Kapos és a Tamási-vonal csapásában 
követhetı, ami a felszínen a kelet-somogyi Pári-hegy és a Tol-
nai hegyhát kiemelkedését okozza. ÉK-i folytatását a Móri-
árokban kiemelkedés és a Sárvíz völgyének nyugatra kitérése 
jelzi. A fiatal löszökön fellépı deformáció miatt a morfológiá-
ban kimutatható legfiatalabb, felsı-pleisztocén–holocén korú 
szerkezeti vonalnak tekinthetı. 

 

6. tézis 
Modellt állítottam fel a hosszanti völgyek főrészfogas le-

futásának magyarázatára. Eszerint ÉNy–DK-i kompressziós 
nyomás hatására a Közép-magyarországi zóna egyes törései 
jobbos oldaleltolódásokként újulnak fel. A köztes térben a su-
garas rendszer gyengült zónáival tagolt blokkoknak az óramu-
tató járásával egyezı rotációja lép fel. Az elfordult blokkok az 
oldalirányú tér ellenállása miatt a morfológiában jól észlelhetı 
kiemelkedéssel térnek ki a fellépı kompressziós hatások elıl. 



7. tézis 
Belsı-Somogy területe jelentıs elválasztó határ. Elvá-

lasztja a nyugati, uralkodóan kompressziós szerkezetalakulási 
stílust a Kelet-Somogyban jellemzı transzpressziós jellegőtıl, 
lehatárolja a zalai redıket és lényegében elválasztja az Alpok-
ból kiszállított anyag lehordási területét a Dunántúli-
középhegységbıl származótól. Éles, a sugaras rajzolattal egy-
beesı határai, kivastagodott negyedidıszaki üledékkitöltése 
miatt a mélyedés tektonikus eredete valószínősíthetı. 

 

8. tézis 
Megmutattam, hogy a Pannon-medence legfontosabb 

szerkezeti zónája, a Közép-magyarországi zóna, a negyedidı-
szaki szerkezetalakulásban alárendelt szerepet játszik. Kisebb 
felújulásoktól eltekintve, amik transzpressziós jobbos elmozdu-
lásokként aktivizálódtak, hatásuk az ún. hosszanti völgyek fő-
részfogas, cakkos megjelenésén kívül a felszín alakításában 
alárendelt. A Dinaridák és az ALCAPA egység közé beékelı-
dött, a Tisza–Dácia mikrolemezhez tartozó töredék az 
ALCAPA egységgel együtt vesz részt a kipréselıdésben.  

Erre utal az általános kiemelkedés és közös felszínalaku-
lás, amit a Kisalföld, a Mura- és Dráva-medence valamint a 
Nagyalföld intenzíven süllyedı területei kereteznek. 

 
9. tézis 
Somogy és Zala neotektonikai folyamatai illeszkednek 

abba az általánosan elfogadott modellbe, ami szerint a Pannon-
medencében zajló neotektonikai és geodinamikai folyamatok-
nak a fı hajtóereje az Adria mikrolemez északias mozgása és 
az óramutató járásával ellentétes forgása. A Nyugati-Kárpátok 
és a Dinaridák által közrefogott mikrolemezek KÉK-i irányú 
kipréselıdéssel és kitéréssel reagálnak.  

Az ébredı oldalirányú nyomások hatására a Pannon-
medence nyugati szegélyén kompressziós deformációk ismer-
hetık fel, amik a fokozatosan délkeletivé váló hatóerık miatt a 
negyedidıszaki képzıdmények transzpressziós jellegő defor-
mációit okozzák Külsı-Somogy irányába haladva. 

 

 

Az eredmények hasznosításának lehetıségei 

  A vizsgálatok elvégzésének és a disszertáció összeállítá-
sának mindenképpen hasznos hozadéka, hogy megmutatja, a 
morfostrukturális, vagy más szóval a morfotektonikai vizsgála-
tok alkalmasak a neotektonikai vizsgálatok eszköztárának, 
módszereinek bıvítésére és a negyedidıszaki képzıdmények 
térbeli elterjedésének és kapcsolatainak magyarázatára.  

Gyakorlati hasznossága abban rejlik, hogy kimutatja az 
okszerőséget a jelenkori felszínformáló erıkben és folyamatok-
ban. A neotektonikai folyamatok kihatással vannak a földtani 
kockázati tényezık kialakulására és várható térbeli megjelenési 
helyeiknek kijelölésére. Ennek lényeges összetevıje a jelenkori 
felszínalakulási folyamatoknak és megjelenési törvényszerősé-
geknek a felismerése, a kísérı deformációk felszínen észlelhetı 
bélyegeinek észlelése, értelmezése. A morfostrukturális vizsgá-
latok során alkalmazott anyagok, a légifényképek és távérzéke-
lési anyagok, terepmodellek elemzései és a képzıdött adatok 
egységes térinformatikai adatbázisokban vannak tárolva. Keze-
lésük, feldolgozásuk komplex kiértékelések elvégzését teszi 
lehetıvé, valamint összevetésüket a más geodinamikai kutatási 
módszerekkel nyert eredményekkel. 
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