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Teológus? Geológus? Geofizikus? 

Köszöntő Müller Imre professzor 75. születésnapján 

MÁDLNÉ SZŐNYI JUDIT
*
 

1999 nyarán ismertelek meg a Neuchâteli Hidrogeológiai Intézetben (CHYN, 

Svájc) vendégeskedve. Azonnal felajánlottad segítségedet, hogy az ELTE-n 

éppen szárba szökkenő hidrogeológiai iskolánk támasza legyél. Ígéretedet 

beváltottad, 2000 óta állsz mellettünk! Sőt, az ország több egyetemén is okta-

tod az ifjúságot. Az együtt végzett munka, a terepi viszontagságok és a felfe-

dezések öröme, a beszélgetések, lehetőséget adtak arra, hogy megismerjük 

hitedet, szerénységedet, munkabírásodat, rendíthetetlen segíteni akarásodat. 

Ismertünk, mégis fordulópontot jelentett Veled kapcsolatban a HORN JÁNOS 

által szerkesztett kötetben megjelent „Geológia, teológia vagy amiben hi-

szek” című önéletrajzi írásod. A magával kapcsolatban csak ritkán megnyíló 

ember önvallomása. Mi is feltehetjük a kérdést: ki is vagy Te, MÜLLER IMRE? 

Teológus? Geológus? Geofizikus? 

Még ezeknél is sokkal több! Közösségi neveltetésedet Édesapád a híres 

„Regnum Marianum”-ban alapozta meg. Itt kerültél közel a természethez. Ez 

hozzásegített ahhoz is, hogy gombászként egy új alfajt fedezz fel 1954-ben, 

alig 17 évesen (Geastrum coronatum, varietas mülleri). 1956-ban Párizsban 

profi fényképésszé képezted magad. Párizsi szeminaristaként PIERRE 

THEILHARD DE CHARDIN jezsuita paleontológus írásait olvasva „az értelmet 

kereső hit” vezérelt. 1964-1966 között misszionárius lettél Afrikában, ahová 

a szíved azóta is visszahúz. Örök keresőként eljutottál oda, hogy a Föld és az 

élet fejlődését kell megértened, ezért beíratkoztál a Fribourgi Egyetemre. Itt 

doktoráltál és majomkoponyák tanulmányozásával azonosítottátok a 

meningeál artéria legprimitívebb formáját. Barlangászként kerültél kapcso-

latba KIRÁLY LÁSZLÓ majd ANDRÉ BURGER (Centre d’hydrogéologie et 

géothermie) professzorokkal. Bár az Egyházban csalódva kérted felmentése-

det a papi szolgálat alól, hitedet megtartva helyedet mégis megtaláltad. 

Karsztkutatással kezdtél foglalkozni a Neuchâteli Egyetemen, itt újabb dok-

torátust szereztél, ezúttal már hidrogeológiából. Kezdetben a vízkémia téma-

körében dolgoztál, majd 1981-ben elkészült elektromágneses műszerfejlesz-

tésed első gyümölcse a VLF-R, később az RMT műszered. MARIE-CLAUDE és 

fiaid személyében szerető családra leltél. Felmerül a kérdés, hogyan fér el 

ennyi minden egy ember életében? Mi a hajtóerőd, modernkori polihisztor-

ként? A válasz egyszerű, a megértésben a dolgok legmélyéig elmenni, alkotni 

és szeretni! Ezt és magyarországi tevékenységedet szeretnénk megköszönni 

75. születésnapod alkalmából! Isten éltessen! 

                                            
* Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Általános és Alkalmazott 

Földtani Tanszék, email: szjudit@ludens.elte.hu  

mailto:szjudit@ludens.elte.hu
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Müller Imre arculatformáló tevékenysége az ELTE-n folyó 

hidrogeológia oktatásban  

MINDSZENTY ANDREA
*
, MÁDLNÉ SZŐNYI JUDIT, 

SIMON SZILVIA, ZSEMLE FERENC 

MÜLLER IMRE professzor 2000-ben látogatott el először az ELTE Alkalma-

zott és Környezetföldtani Tanszékére. A kölcsönös szimpátia és a tanszéki 

hidrogeológiai oktatás korszerűsítése terén tett erőfeszítéseink felébresztették 

IMRÉben a segíteni akarás szándékát és azonnal felajánlotta, hogy szaktudását 

és tapasztalatát megosztja velünk. Már első találkozásunk során egy rendkí-

vül szerény, jó humorú és kiemelkedő tudású embert ismertünk meg szemé-

lyében. 

Kurzusok, oktatás 

MÜLLER professzor úr első doktori kurzusát 2000. május 22-23-án tartotta az 

ELTE-n „Elektromágneses geofizikai módszerek hidrogeológiai alkalmazá-

sa” címmel. 2001. május 16-18. között „Ionszelektív elektródák használata a 

vízanalízisben, a vízkémiai eredmények értelmezése az áramlási rendszerek 

tükrében” címmel tartott kurzust doktorandusz hallgatóinknak KISS TIBOR 

professzor kollégájával (Fribourgi Egyetem). A terepi vízkémiai vizsgálatok 

megindításában, és az elektromágneses geofizikai módszerek használatában e 

kurzusok meghatározóak voltak a tanszéki kollektíva életében. Annál is in-

kább, hiszen MÜLLER IMRE könyvtárának és különlenyomatainak egy részét a 

tanszéknek adományozta, és közreműködésével KISS TIBORtól a terepi kémiai 

analízishez nélkülözhetetlen háttéranyagokat kaptunk. A geofizikai doktori 

kurzusokat 2002, 2003 és 2006 tavaszi félévében is megrendeztük. 2004 jú-

niusában „Indirekt módszerek a hidrogeológiában” címmel tartott kurzust 

MÜLLER professzor, míg 2005 januárjában a „Vízkutató és termelő fúrások 

technológiája és kivitelezése” témakörben osztotta meg hallgatóinkkal ta-

pasztalatait. Az ELTE-s hallgatóink mellett cégek, intézeti szakemberek és 

más egyetemek hallgatói is érdeklődéssel hallgatták az előadásokat és igye-

keztek a gyakorlatban kamatoztatni az ott hallottakat. Tapasztalataink azt 

mutatták, hogy MÜLLER IMRE kurzusainak szemléletformáló jellege összevág 

oktatási törekvéseinkkel, így elhatároztuk, hogy kurzusait rendszeressé tesz-

szük és felvesszük a graduális kredites képzés kötelező curriculumai sorába. 

Így 2005 óta a geológusképzés részeként a hidrogeológiára szakosodott hall-

gatók rendszeresen hallgatják MÜLLER IMRE óráit. 2010-től már a mesterkép-

zésben résztvevő diákokat is tanítja geofizikai, vízkémiai és nyomjelzés té-

makörökben, az „Alkalmazott hidrogeológiai praktikum” tárgy keretein belül. 

                                            
* Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Általános és Alkalmazott 

Földtani Tanszék, email: andrea.mindszenty@gmail.com  

mailto:andrea.mindszenty@gmail.com
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Az előadásokat az Egyetem udvarán végzett gyakorlat egészíti ki, ahol az 

elektromágneses mérőműszerek mellett a vízkémiai mérések terepi alapjait is 

elsajátítják a hallgatók. A kurzusok sorában kiemelkedő jelentőséggel bírt a 

2005. augusztus 24-27. között itt, az ELTE-n lebonyolított „Multidisciplinary 

approach to karstwater protection strategy” című, meghívott előadókkal zaj-

ló nemzetközi posztgraduális UNESCO kurzus, melynek nemcsak előadója, 

de egyik motorja is MÜLLER IMRE professzor volt. 

Terepgyakorlatok és következményeik 

MÜLLER professzor úr a kezdetektől fogva 

szorgalmazta a terepi megismerés és mérési 

módszerek fontosságát. Így szinte termé-

szetszerűen adódott bekapcsolódása az ak-

korra már rendszeressé vált hidrogeológiai 

terepgyakorlatok munkájába. Segítsége 

abban is megnyilvánult, hogy műszereit: 

RMT, VLF-R, VLF-EM T-antenna, gradi-

ens antenna, sokcsatornás szeizmika, proton 

magnetométer, geoelektromos mérőberen-

dezés, kémiai mozgólabor is magával hozta 

és a hallgatókat megtanította a műszerek 

használatára. Önzetlenségét mi sem mutatja 

jobban, hogy egyik RMT műszerét és víz-

kémiai mérőeszközöket is adományozott a tanszéknek. A közreműködésével 

bonyolított terepgyakorlatok Zircen, Páliháláspusztán, Fülöpszálláson majd 

pedig az utóbbi három évben a Tihanyi-félszigeten zajlottak. A terepgyakor-

latok számos érdekes kérdést felvetettek, melyek megválaszolására egy-egy 

tudományos diákköri munka, szakdolgozat, doktori munka (SIMON SZILVIA) 

vagy akár egy hosszabb kutatás keretében kerülhetett sor, melyben IMRE te-

vékenyen részt vett.  

Elismerések 

MÜLLER IMRE professzor tevékenységét 2003-ban vendégprofesszori címmel 

ismerte el az ELTE. Még ebben az évben a tanszék elnyerte az UNESCO 

Chair címet. Így MÜLLER professzor lett az Erdélyi Mihály School of 

Advanced Hydrogeology Chairholder-e. 2007-ben az ELTE – nagy 

örömünkre – címzetes egyetemi tanári címet adományozott MÜLLER IMRE 

professzornak. Mi azonban tudjuk, hogy minden elismerésnél fontosabb  

számára az a tudat, hogy lelkes, egykori ELTE-s tanítványai továbbviszik és 

használják azt a tudást, melyet nélküle nem sajátíthattak volna el. Köszönjük, 

IMRE! 
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Müller Imre professzor szerepe 

a soproni környezetkutatók gyakorlati oktatásában 

CSERNY TIBOR  

A selmeci hagyományokkal rendelkező soproni Erdőmérnöki Karon 1993 óta 

folyik környezetmérnöki, 2002-től környezettudományi képzés. Az okleveles 

környezetkutatók képzésének központjában az élő és élettelen természet kö-

zötti kölcsönhatásrendszer megértése, az alapos természettudományos isme-

retekre épülő bio-geo szemléletű megközelítés áll. A graduális képzés mel-

lett, a Nyugat-magyarországi Egyetem Környezettudományi Doktori Iskolá-

ján belül, az említett szemléletet tükröző geo-környezettudományi program is 

működik. 

Négy szakon (környezettudomány, környezet-, természetvédelmi- és erdő-

mérnöki) a földtudományi szaktárgyak oktatását az MTA GGKI-ba kihelye-

zett Földtudományi Intézet és a Magyar Állami Földtani Intézet, valamint 

nemzetközi hírnevű meghívott szakember-oktatók végezték. 

Ebbe az oktatói munkába kapcsolódott be MÜLLER IMRE professzor, a 

Neuchâteli Egyetemről történő nyugdíjba vonulását követően, 2002-ben. 

Nemzetközi hírű gyakorlati szakemberként a graduális képzésben résztvevő 

hallgatók terepi, gyakorlati képzésében, valamint a PhD hallgatók témaveze-

tésében vállalt oktatói szerepet. 

Az Egyetem Sümegi Oktatási Bázisán a „Környezettudományi mérési gya-

korlatok” tárgy keretében, saját eszközei és műszerei segítségével, anyagi 

ellenszolgáltatás nélkül oktatta a sekélymélységű geofizikai módszereket. Az 

esetenkénti mérések előtt gazdagon illusztrált előadás keretében magyarázta 

el a környezetkutatásban hatékony geofizikai módszereket: a műszereket, a 

mérési metodikát, és a mért eredmények kiértékelését, értelmezését. Ezt kö-

vetően terepen geoelektromos (Schlumberger), elektromágneses (VLF-R) és 

szeizmikus méréseket végzett a hallgatókkal. A sümegi gyakorlatokon a tárgy 

oktatásában résztvevő kollégáival (SZARKA LÁSZLÓ, SÍKHEGYI FERENC, 

VINCZE PÉTER, CSERNY TIBOR) és a hallgatókkal az esti tábortűz mellett 

hosszú és tartalmas beszélgetéseket folytatott geofizikáról, hidrogeológiáról, 

és nem utolsósorban a teológiáról. 

 

 

 

                                            
 Magyarhoni Földtani Társulat, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Környezet- és 

Földtudományi Intézet, email: cserny.tibor@gmail.com  

mailto:cserny.tibor@gmail.com
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1. kép: Sümeg, Mogyorósdomb. MÜLLER IMRE professzor a geoelektromos szondázás kivitelezését 

magyarázza környezetkutató hallgatóinak, 2003. október 4. Jobbra tőle ÁDÁM ANTAL geofizikus, az 

MTA rendes tagja kíséri figyelemmel az oktatást. 

2. kép: Sümeg, Mogyorósdomb. MÜLLER IMRE professzor a geoelektromos szelvényezés kivite-

lezéséről tart útmutatást környezetkutató hallgatóinak, 2008. szeptember 5. 

 

3. kép: Sümeg, Mogyorósdomb. A sikeres mérési gyakorlat utáni késő délutáni csendélet. MÜLLER 

IMRE professzor, SÍKHEGYI FERENC és CSERNY TIBOR tanártársaival bográcsgulyást készít, amelyet 

a hallgatókkal közösen fogyasztottak el, 2008. szeptember 4. 



10 

Müller Imre professzor tevékenysége 

a keszthelyi Georgikon Karon 

ANDA ANGÉLA
*
  

Életutad nem csak azért gazdag, mert 75 év emberi léptékkel mérve nem te-

kinthető rövid időnek. Az, hogy mit jelenthet Neked Magyarország, az „Éle-

tek - Utak” kiadványban közzétett önéletrajzi vonatkozású fejezetből csak 

sejteni lehet. Óvatos kérdéseinkre mindig hasonlóan visszafogottan reagáltál, 

s mi nem firtattuk. Egyben azonban biztosak vagyunk; bárhol fordultál is 

meg széles e világban, hazánkra csak dicsőséget hozhattál!  

Magyarország hamar szűknek bizonyult Neked, a 17 éves fiatalembernek 

olyannyira, hogy önéletrajzodban Magyarországgal együtt 18 olyan országot 

soroltál fel, ahol szakmai gyakorlatot szereztél. Az általad bejárt területeknek 

még a felsorolására sem vállalkoznék. 

A múlt század 90-es éveinek közepén belépett a szobámba egy ősz hajú, 

szemüveges, szakállas férfi, aki közölte velem, hogy itt lakik a közelben, (Ti-

lajon), s szeretne bekapcsolódni az oktatásunkba. Őszintén, gyanakodva fo-

gadtam ezt az ajánlatot, mert a korábbi tapasztalatok alapján a jelentkezők 

többsége gyorsan nyilvánvalóvá tette, hogy megfelelő díjazás ellenében sze-

retné megosztani velünk az általa bőségesnek ítélt tapasztalatait. Miután ecse-

teltem a hazai felsőoktatási intézmények anyagi állapotát, mármint hogy fi-

zetni nem tudok, Te jogosan elcsodálkoztál, s közölted velem, hogy szeret-

néd, ha hasznodat vennénk, merthogy úgyis sokat tartózkodsz Keszthely kö-

zelében. Nem tudom, hogy mennyire látszott, de ez engem meglepett. Ilyen 

még nem volt… Beszélgettünk, kölcsönösen felmértük egymást, s a közös 

munka elkezdődhetett. Bárkivel kerültél kapcsolatba kicsi, családias létszámú 

tanszékünkön, hamarosan mindenkinek a szívébe loptad Magad, legyen az 

titkárnő, vagy vezető oktató. Megkedveltük MARIE-CLAUDE-ot is, a felesége-

det, akivel annak ellenére, hogy Ő csak franciául tud, ahogyan nálunk senki, 

mégis tudunk kommunikálni! Ha Te nem vagy a közelben, akkor kézzel-

lábbal. 

A Georgikon Karon a képzés minden szintjén részt veszel az oktatásban, ahol 

erre szükség van (mostanában az egyetemek személyzeti stratégiájának kö-

vetkeztében elég gyakran jelentkezik ilyen „szükség”). Nem tudsz úgy belép-

ni hozzánk a Tanszékre, hogy ne azzal kezd: mit segíthetek? S mindig talá-

lunk valamit, ahol nagy szükség van Rád. Most már több éve tartasz vízmi-

nőségi laborgyakorlatokat, illetve geofizikai jellegű gyakorlatokat. A magad 

alapos módján vezeted le a különféle mérések kémiai, vagy fizikai alapjait, 

                                            
* Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Meteorológia és Vízgazdálkodás Tanszék,  

email: anda@keszthelynet.hu  

mailto:anda@keszthelynet.hu
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majd pedig saját tulajdonodban levő eszközeiddel demonstrálod az elméleti-

leg ismertetett eljárásokat. Hallgatóinkat megérinti az a szeretet, elkötelezett-

ség és mérhetetlen szerénység, ahogy az első perctől az utolsóig figyelsz a 

reakcióikra. Hatalmas pedagógiai érzékkel rendelkezel, így az általad vezetett 

gyakorlatok kivétel nélkül sikeresen végződnek. Valószínűleg napokat ké-

szülsz egy-egy gyakorlatra, hogy minden pufferoldat és ionszelektív elektró-

da mérőképes legyen. A magyar felsőoktatás közismerten szűkös és egyre 

szűkülő keretei legjobban a költséges gyakorlati képzést sújtják. Ebben a ne-

hezen megoldhatónak látszó helyzetben a külső helyszíneken saját eszközök-

kel megvalósított geológiai, geofizikai vonatkozású gyakorlataid a Georgikon 

Karon jelenleg nem helyettesíthetők. Az ásványtan keretében tartott gyakor-

lati foglalkozásaid a Kar hallgatóinak „élményszámba” mentek. A 70-es éve-

id ellenére képes vagy számodra „új” területnek deklarált tantárgyakra is fel-

készülni. 

Sikereidet mi sem igazolja jobban, mint az, hogy pl. egy BSc-s hallgatót a 

vizsgabizottság azzal bíztatott, hogy a szakdolgozatából még akár doktori 

cselekmény is lehetne némi kiegészítéssel. A jelenlegi MSc-s hallgatód PhD 

felvételire készül (az Ormánság hidrológiai és hidrogeológiai elemzésével). 

Egy oktatónak a hallgatói elismerés különösen becses. POLLERMANN DOMI-

NIKA hallgatód az alábbi sorokat vetette papírra: „Diplomamunkám témáját 

ugyan nem én választottam, hanem Imre bácsi ajánlotta. Rengeteg segítséget 

kapok tőle, munkámat folyamatosan nyomon követi, egyengeti. Kutatás iránti 

lelkesedése és szeretete pedig csodálatraméltó. Nem véletlen, hogy ilyen so-

kan szeretjük őt. Örömmel tölt el, hogy megismerhettem és együtt dolgozha-

tok vele.”  

Kutatásaidról több publikáció is megjelent Karunk angol nyelvű folyóiratá-

ban (Georgikon for Agriculture). Ha általunk szervezett nemzetközi konfe-

rencián kellett előadni, Te akkor is készen álltál a kihívásra. 

Tevékenységed elismerésére szeretetünkön kívül csekély lehetőségünk van 

(2005-ben a Tanszék címzetes professzora lettél). Gazdag életutad így visz-

szatekintve itt-ott göröngyös volt, amit elértél, az viszont példaértékű. Azt 

kívánom, hogy egészséged még sokáig engedje, hogy a Georgikon Kar Me-

teorológia és Vízgazdálkodás Tanszékének közösségét jelenléteddel, életpá-

lyád tapasztalataival tovább gazdagíthassad. 

A köszöntésben foglalt gondolatok felvetésében a Meteorológia és Vízgaz-

dálkodás Tanszék kollektívája, főképpen BURUCS ZOLTÁN egyetemi docens 

segített.   
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Audio-magnetotellurikus (AMT) műszerfejlesztés és AMT 

kutatás az eszközzel a Cseh Masszívumban 

ÁDÁM ANTAL
*
 

Kulcsszavak: audio-magnetotellurika, mélyszondázás, fajlagos ellenállás, Moravikum, 

Moldanubikum 

1. Az audio-magnetotellurikus műszerről 

A „magnetotellurikus módszerrel” a természetes elektromágneses (EM) tér-

változások komponensei közötti összefüggés – Maxwell-egyenletek – alap-

ján meghatározhatjuk az elektromos fajlagos ellenállás (ρ) mélységi eloszlá-

sát a változások frekvenciájának függvényében. A kutatható mélységet az ún. 

skin mélység (δ) határozza meg, ahol a felszínen mért EM térerősség 1/e ré-

szére csökken, képletszerűen / , ahol μ = mágneses permeabilitás, 

σ=1/ρ = fajlagos vezetőképesség, ω = a körfrekvencia. A sekély, azaz néhány 

km mélységig terjedő kutatásra az audiofrekvenciás (AMT) méréstartományt 

– 4-3000 Hz-t – használjuk, amelyek gerjesztését a világ zivatartevékenysége 

végzi. E frekvenciák között különösen nagy energiával rendelkeznek az ún. 

Schumann rezonancia frekvenciák, amelyeknek alapharmonikusa ~7 Hz. 

Ezeknek a jelenségeknek kutatása intézetünkben a múlt század 60-as éveiben 

elkezdődött és napjainkban korszerű számítástechnikával jelentős eredmé-

nyekhez vezetett éppen a globális klímaváltozással kapcsolatban. 

E tapasztalatokra építve intézetünk automatikus AMT műszert tervezett a 

finn (Oului Egyetem) partnerével együtt. E műszer 12 frekvencián (4.1 és 

2300 Hz között) mind az 5 (Ez, Ey, Hx, Hy, Hz) elektromágneses komponens-

ből egy-egy mérés során 10
3
 digitális mintát vesz (lásd a teljes adatfeldolgo-

zás folyamatábráját ÁDÁM et al. 1988-ban). Ezután kiszámítja a megvá-

lasztott frekvencián a látszólagos fajlagos ellenállás szélső értékeit, azok tér-

beli irányát, az E és H tér fáziskülönbségét (φ), valamint a vertikális (Hz) és 

horizontális (Hx, Hy) mágneses komponensekkel az AMT mellett mágneses 

szondázást is végez az indukciós vektor reális (cr) és imaginárius (ci) kompo-

nensének meghatározásával. E műszerrel sikeres összemérést végeztünk a  

90-es években MÜLLER professzor úr egykomponenses AMT műszerével és e 

mért értékek jól egyeztek. 

2. Terepi kutatások a Cseh Masszívum déli részén (Ausztriában) 

Műszerünkkel számos mérést végeztünk a Keleti-Alpokban a Periadriai- 

vonal mentén, valamint a Cseh Masszívum ausztriai részén (ARIC et al. 

                                            
* MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézet, 

email: adam@ggki.hu  
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1997). Az audio-magnetotellurikus módszerrel való mérést jelentősen zavar-

ják a mesterséges zajok, így a hálózati 50 Hz-es frekvencia és Ausztriában a 

vasúti vontatás 16 2/3 Hz frekvenciája. A Cseh Masszívum területén ez utób-

bit nem érzékeltük, tehát a műszerünk a legjobb teljesítménnyel dolgozott. 

Ennek eredményeit foglalom össze az alábbiakban röviden. 

Az AMT méréseink az erősen erodált Variszkuszi orogén – Cseh Masszívum 

– két jellegzetes egységének, a keleti Moravikum és a nyugati 

Moldanubikum határterületén voltak refrakciós és reflexiós szeizmikus méré-

sekkel együtt. E sekély mérnökgeofizikai kutatás célja az volt, hogy a két 

fenti egység kőzete, tehát a „Moraviai Bittesch Gneiss” és a „Moldanubiai 

Dobra Gneiss” azonos-e, és milyen tektonikai átmenettel kapcsolódnak egy-

máshoz. A „Dobra Gneiss”-ot granulit takarja és közte és a keleti „Bittesch 

Gneiss” között az ún. „Variegated Series” van. E bonyolultnak látszó felada-

tot a szeizmika nem tudta megoldani. Enyhén dőlő szeizmikus felületei csak 

sejtették egy szinklinonium jelenlétét. Az audio-magnetotellurikus mérések 

adataival végzett 2D inverzió (1. ábra) e felületeket megvezette, és így job-

ban kirajzo-lódott a szerkezet. Ebben jelentős szerepe volt a „Variegated Se-

ries”-ben a még a granulitban is jelentkező igen kis fajlagos ellenállású grafi-

tos lencséknek, amelyek a gneisz ezer Ωm körüli értékeit tized Ωm-re csök-

kentették a szelvény nyugati részén. Ezáltal erősen elkülönítették a két szer-

kezeti egység kőzetének összetételét és kirajzolták a kettő közötti tektonikai 

átmenetet (ARIC et al. 1997). (Megjegyzés: a kőzettani és szerkezeti elneve-

zéseket az angol nyelvű cikkünkből változtatás nélkül vettem át.) 

1. ábra: ρmax mérési adatok 2D inverziójából kapott logaritmikus fajlagos ellenállásszelvény 

Irodalomjegyzék 

ÁDÁM A., TIIKKAINEN, J., HORVÁTH J., HJELT, S. E., VARGA J., SAASTAMOINEN, R. & VE-

RŐ J. 1988: A five channel audiomagnetotelluric (AM) instrument for synoptic registration 

and tensorial measurement with field data processing. Acta Geod. Geoph. Mont. Hung. 

23/1. pp. 63-73. 

ARIC, K., ÁDÁM A. & SMYTHE, D. K. 1997: Combined seismic and magnetotelluric imaging 

of upper crystalline crust in the Southern Bohemian Massif. First Break 15. pp. 265-271. 
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Egy találkozás következményei 

SZARKA LÁSZLÓ
*
 

Kulcsszavak: hidrogeológia, geofizika, VLF,  Slingram, null-elrendezés 

Találkozás 

1986 nyarán a svájci Neuchâtelben tartott konferencián (IAGA 8th EM 

Induction Workshop) megjelent egy helybéli magyar egyetemi tanár (egykori 

1956-os menekült) is, akit előzőleg a magyar résztvevők egyike sem ismert. 

Bemutatkozásakor azt mondta, hogy a geofizika iránt ő kizárólag a hidrogeo-

lógia nélkülözhetetlen segédeszközeként érdeklődik. A rákövetkező estét 

mindannyian MÜLLER IMRE családi házában töltöttük, ahol a vacsora után 

elképesztően jó, házi (egyetemi) készítésű geofizikai műszereit is megmutat-

ta: sok magyar ötletet, svájci precizitásban. Hazatérve, soproni beszámolónk-

ból egyik munkatársunk (TÚRI JÁNOS) ráismert egykori cserkésztársára. Ő a 

hírfoszlányokból úgy tudta, hogy MÜLLER IMRE Afrikában kutatóorvos lett, 

de megbetegedett, és emiatt kénytelen volt új szakmát tanulni. Ifjúkori termé-

szetbúvár-barlangász szenvedélyének hódolva a hidrogeológiát választotta. 

Amikor mi 1986-ban találkoztunk MÜLLER IMRÉvel, már az egyetemi okta-

tásban és a vállalkozásban is elismert hidrogeológusnak számított. 

Együttműködés 

A következő években a szintén neuchâteli GASTON FISCHER mellett (akivel a 

magnetotellurikában dolgoztunk együtt) MÜLLER IMRÉvel is tartalmas  

munkakapcsolat alakult ki. Soproni vendégeit elvitte az első európai „near-

surface geophysics” konferenciára és a 22. IAH konferenciára is (ÁDÁM 

1990). Probléma-megközelítésünk komplementer volt és kétségtelen, hogy az 

ő gyakorlatorientáltsága nagyon egészséges hatást gyakorolt ránk. Wilerwald 

környékén megismertük néha hajmeresztőnek tűnő, de zseniálisan célratörő 

munkamódszerét, amelynek révén geofizikusokat megszégyenítő mérési ha-

tékonyságot tudott produkálni, a GPS előtti időkben (STEINER et al. 1992). 

Itthon bevontuk egy osztrák-magyar együttműködésbe: a Fertő-tavi 

geoelektromos méréseinket kiegészítettük a VLF motorcsónakos változatával 

(KOHLBECK et al. 1993), és egy mecseki hidrogeológiai projekt keretében 

Slingram, RMT és RMT-EM méréseket végeztünk (ÁDÁM et al. 1998, 

PRÁCSER et al. 2000). MÜLLER IMRÉnek szerepe volt a soproni AMT műszer-

fejlesztésben is (ARIC et al. 1997). A tőlük vásárolt VLF és Slingram műsze-

reket kutatási és oktatási célokra közel húsz éven át használtuk. Együttműkö-

désünket az OTKA és annak svájci megfelelője is támogatta. 

                                            
* MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztály, email: szarka.laszlo@titkarsag.mta.hu  
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Utóhatás 

A 90-es évek elején egy ELTE-s geofizikus hallgatónak (SZALAI 

SÁNDORnak) – részben MÜLLER IMRE hatására – „near-surface” jellegű dip-

lomamunka-feladatot adtunk. Geoelektromos laboratóriumi kísérleteiből azt a 

bíztató következtetést lehetett levonni, hogy a felszín alatti térség elektromos 

vezetőképesség-szerkezetének megváltozására – például térbeli áthelyeződé-

sére – a klasszikus egyenáramú módszereknél sokkal érzékenyebbek lehetnek 

azok az elrendezések, amelyekben a mérőelektródák közötti potenciálkülönb-

ség homogén féltér esetén nulla. Ezek az ún. null-elrendezések, amelyekről 

később közös Geophysics cikk is született (SZALAI et al. 1999, 2002). A null- 

elrendezések egyik tesztterületeként a Les Breuleux-i kőfejtő szolgált. MÜL-

LER IMRE svájci PhD-hallgatói (FRANK  BOSCH és WILLY STIEFELHAGEN, 

akinek egyik opponense ÁDÁM ANTAL volt, majd posztdoktori kutatásait 

Sopronban végezte) több elektromágneses null-elrendezést dolgoztak ki.  

A soproni ipari park tervezett – látszólag zavartalan – helyéről már egykori 

doktori hallgatóinkkal (WILLY-vel és SÁNDORral) közösen mutattuk ki, hogy 

szeméttel feltöltött, elhagyott agyagbánya. Sőt, az 1986-ban elkezdett 

együttműködésnek már „második generációs” publikációs eredményei is 

vannak (FALCO et al. 2013). 
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Függőkarsztos víztartó felszín alatti lefolyás-alapú  

sérülékenységi modellje 

MÁDLNÉ SZŐNYI JUDIT
*
, VADAS ÁDÁM, NYÚL KATALIN, ZSEMLE FERENC, 

MÜLLER IMRE, FERENCZI ALPÁR, PETRÓ ILDIKÓ, SIMON SZILVIA, 

ERŐSS ANITA, ANGELUS BÉLA, VARGA ROLAND 

Kulcsszavak: függőkarszt, karsztsérülékenység, Európai megközelítés, RMT, természetes 

nyomjelzők 

Bevezetés előzmények 

A COST-620 munkabizottság által kidolgozott Európai karsztsérülékenységi 

megközelítés (DALY et al. 2002) 2001-2006 között végzett magyarországi 

tesztelésének egyik helyszíne a Borzavár-Zirc térségében található pálihálási 

forrásgaléria volt. E megközelítés alkalmazása országonként – a helyi földta-

ni-hidrogeológiai körülmények figyelembe vételével – egyéni módszerek 

kidolgozását igényli. A vizsgálati területet képező forrásgaléria 413 mBf-en 

egy É-felé nyitott medencében található. A vízadó a Zirci Mészkő Formáció, 

melynek feküjét a Tési Agyagmárga Formáció képezi és biztosítja a 

főkarsztvíztárolótól való elhatárolást. A vízadót részlegesen, a feküt pedig 

teljes egészében a Paksi Lösz fedi a vízgyűjtő területén. A forrásgaléria víz-

hozama 180 l/perc–5700 l/perc (LÉCZFALVY 2004).  

Célkitűzések és módszerek 

A rendelkezésre álló adatok és terepi térképezés alapján a területre adaptált 

„fedvény és index” módszerrel elvégzett sérülékenységi értékelés nem veze-

tett kielégítő eredményre. A következő kérdések merültek fel: 1) A galériánál 

elvégződő Zirci Mészkő blokkba beszivárgó csapadék a galéria utánpótlódá-

sának kizárólagos forrása? 2)  Milyen a felszíni vízfolyások medencebeli víz-

forgalomban betöltött szerepe? 3) Milyen a Paksi Lösz mint fedőképződmény 

jelentősége? A Zirci Mészkő és a Paksi Lösz Formációk medencén belül vas-

tagsági és elterjedési viszonyainak megismerése érdekében közel 900 rádió-

magnetotellurikus (RMT) mérést végeztünk. A felszín alatti lefolyásban be-

töltött szerepük megértéséhez a forrásvizek kémiai összetételében a kovasav-

tartalom mint természetes nyomjelző segítségével a két képződmény szerepét 

értékeltük. 
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Eredmények 

Az RMT mérésekkel feltérképeztük a vízgyűjtőn belül a Tési Agyagmárga 

felszínét (510–395 mBf). E vízfogó képződmény lejtése (~75 m/1000 m), 

amely meghatározza a fölötte kialakuló víztartó esését a galéria irányában. A 

Zirci Mészkő blokkok a Tési Agyagmárga depresszióiban foglalnak helyet, 

maximális vastagságuk 35 m. A Paksi Lösz hidraulikus vezetőképessége 

szemcseeloszlási vizsgálatok alapján 5*10
-6

 m/s, maximális vastagsága a te-

rületen 7 m. A vízgyűjtő magasabb térszínű területein a Tési Agyagmárga 

felett települő lösz összegyűjti a felszínére hulló csapadékot és a felszíni víz-

folyásokon keresztül, ill. a löszön keresztüli szivárgással a Zirci Mészkő mé-

lyebb helyzetű blokkjai felé vezeti (1. ábra). A patakok a Zirci Mészkő fölött 

áthaladva rátáplálnak a mészkőre. A pálihálási forrásgaléria vízgyűjtőjét az 

RMT mérések alapján területarányosan 67%-ban lösz és 33%-ban Zirci 

Mészkő képezi. A vízgyűjtő topográfiailag alacsony részén a mészkő blok-

kokban mint „medencékben” összegyűlik a különböző eredetű víz. A forrás-

vízben mért H2SiO3 koncentráció mint természetes nyomjelző segítségével a 

löszön és a mészkövön keresztüli lefolyásból származó víz aránya 62%-38%-

nak adódott. 

 1. ábra Hidrosztratigráfiai szelvény a forrásgalérián keresztül 

Következtetések 

Az eredmények rámutatnak a sematikus sérülékenységi értékelés problémái-

ra. A pálihálási forrásgaléria nem tipikus karsztos függő víztartó, a területen a 

Paksi Lösz és a Zirci Mészkő hidraulikailag összefüggő rendszert alkot. A 

forráshozam változékonyságát nem a karsztos jegyek, hanem a felszín alatti 

lefolyási viszonyok változékonysága idézi elő, ezért megértésük kulcsfontos-

ságú. A kutatásokat lefolyás-alapú modellezéssel folytatjuk. 

Irodalomjegyzék 

DALY, D., DASSARGUES, A., DREW, D., DUNNE, D., GOLDSCHEIDER, N., NEALE, S., POPESCU, 

I.C. & ZWAHLEN F. 2002: Main concepts of the "European approach" to karst-ground-

water-vulnerability assessment and mapping. Hydrogeology Journal 10/2. pp. 340-345. 

LÉCZFALVY S. 2004: Felszín alatti vizeink 1-2. ELTE Eötvös Kiadó. 819 p. 
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Felszínalatti vízáramlási rendszerek elkülönítése 

feláramlásból származó sós és csapadékeredetű édesvíz 

határfelületének kijelölésével 

SIMON SZILVIA
*
, MÁDLNÉ SZŐNYI JUDIT, MÜLLER IMRE, TÓTH JÓZSEF 

Kulcsszavak: szikesedés, sekély geofizika, túlnyomásos rendszer, gravitációs áramlás 

Bevezetés 

A Duna-Tisza köze területe, kiemelten a Duna-völgy a szikes wetlandek által 

borított terület. A szikes terület mezőgazdaságilag kevéssé hasznosítható, a 

talajok javítása fontos feladat. Mindemellett a Duna-völgy nagy része termé-

szetvédelem alatt áll, az itt található vizes élőhelyek állapotának megőrzése 

elsődleges az egyedülálló madárvilág megóvása céljából. Mindezek kulcsa a 

természetes állapotok, a szikesedés eredetének megértése. 

A Duna-Tisza köze területén végzett korábbi hidraulikai feldolgozások két 

áramlási rendszert azonosítottak a területen (TÓTH & ALMÁSI 2001; MÁDL- 

SZŐNYI & TÓTH 2009). Egy mély, aljzatból induló túlnyomásos feláramlást, 

melyen ül a topográfiai szintkülönbségek, azaz a gravitáció által hajtott se-

kély rendszer. A Duna-völgyben a két rendszer egyaránt megcsapolódik a 

szikes tavak, wetlandek és szikes talajok zónájában. Feltevésünk szerint a 

felszíni sós jelenségek a mély eredetű, túlnyomásos rendszer magas 

oldottanyag-tartalmú vizének megcsapolódásához köthetők. Ezen hidraulikai 

alapokon nyugvó hipotézis igazolása érdekében geofizikai vizsgálatokat vé-

geztünk a két áramlási rendszer detektálására és elkülönítésére sekély mély-

ségben, a felső 100 m-es mélységtartományban.  

Módszerek, eredmények, diszkusszió 

Vizsgálati módszerként sekély geofizikai módszereket: VESZ (Vertikális 

Elektromos Szondázás) és RMT (Rádió-MagnetoTellurika) méréseket alkal-

maztunk. Mérésünk célja a felszínalatti víz oldottanyag-tartalmában (TDS- 

ben) várható különbség detektálása volt, hiszen a feláramló víz magas, míg a 

gravitációs rendszer kis oldottanyag-tartalommal rendelkezik. Ennek elkülö-

nítése abban az esetben lehetséges, ha a kőzetváz ellenállása jól ismert. A 

területen a rétegek közel vízszintes településűek, litológiájuk jól ismert, így a 

horizontális ellenállás-változások a rétegekben egyértelműen a TDS változá-

sából fakadhatnak.  

                                            
* Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Általános és Alkalmazott 

Földtani Tanszék, email: szilvia.simon@gmail.com  
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Az RMT méréseket egy közel K-Ny irányú szelvény mentén végeztük, a 

VESZ méréseket pedig annak 5-5 km-es közelségében olyan pontokban, ahol 

korábbi fúrásokat létesítettek, így a litológia jól ismert. Az eredményeket a 

szelvény mentén jelenítjük meg, melyen fekete értékekkel jelöltük az egyes 

rétegek ellenállását, ha azok édesvízzel vannak kitöltve (1. ábra). Jól látható, 

hogy a szikes zóna alatt 100 m mélységig 30 Ωm-nél kisebb ellenállásokat 

mértünk mindkét módszerrel, a litológiától függetlenül. Legnagyobb eltérés a 

kavicsrétegben adódott, ahol 100-200 Ωm helyett 20-30 Ωm-t mértünk. A 

hidraulikailag meghatározott határzónától K-re az értékek elkezdenek nőni és 

elérik az édesvízzel kitöltött rétegek ellenállásértékeit.  

 

1. ábra: VESZ és RMT mérési eredmények a vizsgált területen 

Az értékek eloszlása tehát igazolja, hogy magas TDS tartalmú víz tölti ki a 

rétegeket a szikes zóna alatt közel 100 m mélységben, míg tőle K-re édesvíz 

csapolódik meg a felszínen. Ez teljesen egybevág a hidraulika alapján kijelölt 

áramlásirendszer-határokkal. A két rendszer találkozása mérések alapján nem 

egy éles zóna, hanem egy 2-3 km széles átmeneti zóna, melyet a 30 Ωm-es 

értékek jelölnek ki. Az elvégzett vizsgálat tehát alátámasztotta, hogy a szike-

sedés kialakulásában a mélyből induló, magas TDS tartalmú feláramlás sze-

repet játszik, mivel a párolgás önmagában nem alakít ki ilyen nagy mélység-

ben TDS növekedést. 

Irodalomjegyzék 

MÁDL-SZŐNYI J. & TÓTH J. 2009: The Duna-Tisza Interfluve Hydrogeological Type Section, 

Hungary. Hydrology Journal 17. pp. 961-980. 

TÓTH J. & ALMÁSI I. 2001: Interpretation of observed fluid potential patterns in a deep 

sedimentary basin under tectonic compression: Hungarian Great Plain, Pannonian Basin. 

Geofluids 1. pp. 11-36. 
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Elektromos és elektromágneses módszerek a vízbázisvédelem 

szolgálatában 

JÁKFALVI SÁNDOR
*
, SERFŐZŐ ANTAL, BAGI ISTVÁN, 

MÜLLER IMRE, SIMON SZILVIA 

 

Kulcsszavak: rádió-magnetotellurika (RMT), VESZ, vízbázisvédelem, esettanulmány 

Bevezetés 

A magyarországi vízbázisvédelem gyakorlatában geofizikai módszerek al-

kalmazása kevéssé elterjedt. A MÜLLER IMRE professzor nevéhez kapcsolódó 

rádió-magnetotellurikus (RMT) mérési módszer alkalmazása pedig lényegé-

ben hiányzik a gyakorlati hidrogeológusok eszköztárából. A módszer sekély 

mélységre részletes felbontású geológiai képet ad, ami a vízbázisvédelmi 

munkák esetében kifejezetten előnyös. Ezzel összhangban az RMT módszer 

legkiemelkedőbb előnyei között szerepel az egyszerű terepi alkalmazhatóság 

és a gyorsaság (min. 100-150 mérés/nap). A Geogold Kft. felismerve a mód-

szerben rejlő lehetőségeket, MÜLLER professzor közreműködésével számos 

gyakorlati probléma megoldásában hívta segítségül a fent említett módszert. 

Az együttműködés gyümölcseként módszerfejlesztési törekvések is születtek 

a geofizikai mérések még szélesebb körű hidrogeológiai gyakorlati alkalma-

zására.  

A továbbiakban néhány esettanulmányt mutatunk be különböző földtani kör-

nyezetekből, ahol az RMT mellett VESZ (Vertikális Elektromos Szondázás) 

alkalmazására is sor került. 

Esettanulmányok 

Szőlősardó 

A szőlősardói vízbázis védőterületének meghatározása során a rendszer mű-

ködésének megértése elengedhetetlen volt. A vizsgált vízműforrás esetében 

azonban a felszín alatti képződmények ismerete hiányos volt. A geológiai 

térképek alapján feltételezett karbonátos vízadó jelenlétét VESZ és RMT 

mérésekkel ellenőriztük, azonban a mérések ezek meglétét nem erősítették 

meg. A sekélyebb behatolású RMT mérések mészmárga jelenlétére utaltak, 

amelyet a környező források kémiai elemzései is alátámasztottak. A geofizi-

kai mérések alapján tehát fő vízadóként a mészmárgát azonosítottuk és kije-

löltük a forrás vízgyűjtő területét. Ezáltal a hidrodinamikai modell határa is 

kontúrozhatóvá vált. A földtan pontos ismerete mellett lehetőség nyílt egy 

potenciális tartalék vízbázis kijelölésére is (JÁKFALVI 2009). 

                                            
*
 GeoGold Kárpátia Kft., email: info@geogold.hu  

mailto:info@geogold.hu


21 

Zebegény 

Zebegényben egy parti szűrésű vízbázis védelmének megtervezése volt a 

feladat. Az RMT módszer segítségével lehatárolható volt a partközeli dunai 

kavicsöszlet addig ismeretlen horizontális és vertikális kiterjedése. A vízbázis 

hátterében található Malom-hegy geofizikai felmérése alacsony vízvezetőké-

pességű agyagos lösz képződményt jelzett, ami arra engedett következtetni, 

hogy a háttérben a beszivárgás helyett felszín közeli lefolyás zajlik. A vízbá-

zisra nézve tehát a korábbi elképzelésekkel ellentétben a csapadék felszín 

közeli lefolyásban megnyilvánuló hatása jelentheti a legnagyobb veszélyt. 

 

Golop 

Golop vízbázisvédelmével kapcsolatban elsődleges célunk a területre jellem-

ző vulkanoszedimentek elterjedésének és szerkezeti tagoltságának meghatá-

rozása volt. Az RMT mérések segítségével a nehezen megközelíthető domb-

vidéki területen is megfelelő mennyiségű mérést lehetett végezni, amelyek 

alapján kontúrozhatóvá váltak a felszín közelében található és a fedett vulka-

nikus képződmények. A többirányú RMT mérések mindemellett rávilágítot-

tak a terület jellemző repedezettségi viszonyaira (irány és erősség) is, amely a 

védőterület lehatárolásához szükséges hidrodinamikai modell fontos input 

paramétere. 

 

Király-erdő 

A Király-erdő területén található rendkívül bonyolult és nagy kiterjedésű 

karsztterület érzékenységi térképének elkészítése volt a cél. A geofizikai mé-

rések során a karsztterületekre jellemző hidromorfológiai bélyegek térképe-

zése került a vizsgálat előterébe. A dolinákkal párhuzamos hátakon szelvé-

nyezési, még ezekre merőlegesen szondázási eljárást alkalmaztunk. A kapott 

eredmények alapján megállapíthatóvá vált a jellemző karsztos formák fedett-

sége. A mérések segítségével, illetve a korábbi kutatási eredmények felhasz-

nálásával sikerült elkészítenünk a területre vonatkozó karsztérzékenységi 

térképet. 

Következtetések 

Összességében elmondható, hogy az RMT-VESZ módszerek kombinációja 

rendkívül hasznos információt szolgáltat a gyakorlati szakemberek számára. 

A módszerek alkalmazásával egyszerűen és gyorsan juthatunk olyan földtani- 

hidrogeológiai információk birtokába, amelyek segítségével a vizsgált terület 

koncepcionális modellje leképezhető. 

Irodalomjegyzék 

JÁKFALVI S. 2009: Geofizikai és vízkémiai módszerek alkalmazása vízbázisvédelmi felada-

tok esetében, Pocsaj és Szőlősardó területén. Diplomamunka, ELTE 
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Felszín alatti vízkutak helyének kijelölése sekélygeofizikai 

módszerek komplex alkalmazásával 

CSURGÓ GERGELY
*
, SIMON SZILVIA, MÁDLNÉ SZŐNYI JUDIT, MÜLLER IMRE 

Kulcsszavak: Dunántúli-középhegység, repedéses vízadó, elektromágneses és geoelektromos 

kutatómódszerek, VLF 

A hidrogeológiában alkalmazott elektromágneses és geoelektromos kutató-

módszerekkel mért különböző kőzetfizikai paraméterek – látszólagos ellenál-

lás vagy a kőzetben létrejövő elektromágneses tér komponenseinek fáziselto-

lódása – utalhatnak a vizsgált kőzet töredezettségének mértékére és irányára, 

vízzel való telítettségére. 

Munkánk során BOSCH & MÜLLER (2005) karsztos területen alkalmazott ku-

tatásainak analógiájára vizsgáltunk repedéses víztartókat Litér és Balatonren-

des térségében. Célunk mindkét esetben víztermelő kutak optimális helyének 

meghatározása volt a rendelkezésre álló területen. 

A litéri vizsgálati területen (1. ábra) a lakossági vízigények kielégítése érde-

kében középső-triász karbonátos kőzetbe (Megyehegyi Dolomit Formáció) 

vízműkút létesítését tervezték. Ennek érdekében egy 34 pontos VLF-EM 

szelvényt és 91 ponton VLF/R mérést végeztünk. 

 

1. ábra: A litéri mérések értelmezése 
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A mérések alapján meghatároztuk a repedezettség irányítottságát, amely szin-

te kizárólag az ÉNy-DK-i mérési irányhoz igazodott (1. ábra). A kőzet nagy-

fokú töredezettségre utaltak a fáziskülönbségek, melyek átlaga 20° volt. A 

kút létesítésének helyét a két legnagyobb töredezettséggel jellemezhető zóná-

ban véltük alkalmasnak. 

A balatonrendesi területen a kútszűrőzést permi homokkőbe tervezték. Az 

ismeretlen vastagságú fedőréteg miatt több sekélygeofizikai módszert is al-

kalmaztunk. Négy mérési szelvény mentén együttesen értékeltük a VLF-EM, 

RMT, gradiensantennás és proton-magnetométeres módszerek eredményeit, 

illetve elvégeztünk egy Schlumberger-szondázást is. 

A kétirányú RMT mérésekből kapott fáziskülönbségek átlaga 10° volt, a tö-

redezettség mértékének eloszlása és iránya is jóval heterogénebb képet muta-

tott (2. ábra), mint a litéri esetben. Az RMT szondázások eredményei alapján 

az alapkőzetet fedő finomszemcsés üledék vastagságát 8-20 m-esnek becsül-

tük, amely déli irányba kivastagodott. 

A kimutatott töredezettség irányok alapján két kőzetblokkot sikerült elkülöní-

teni. A töredezettség intenzitásának eloszlása alapján valószínűsíthető volt 

egy markáns törészóna, amely mentén a fúrás optimálisnak vélt helyét kije-

löltük. 

2. ábra: A balatonrendesi mérések értelmezése 

Irodalomjegyzék 

BOSCH, F. P. & MÜLLER I. 2005: Improved karst exploration by VLF-EM-gradient survey: 

comparison with other geophysical methods. Near Surface Geophysics, Vol. 3, No 4, pp.  

299-310. 
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Pannon-tavi delták a Balaton környékén:  

a Tihanyi Formáció típusszelvénye, képződési körülményei 

és rétegtani helyzete 

SZTANÓ ORSOLYA
*
, MAGYAR IMRE 

Kulcsszavak: Pannon-tó, deltaépülés, Újfalui Formáció, paraszekvencia, szekvenciahatár, 

pannóniai/pontusi emelet 
 

A Tihany, Fehérparti szelvény újravizsgálata, archív adatok összegyűjtése 

(JÁMBOR 1980; MÜLLER & SZÓNOKY 1990), az eredmények összehasonlítása 

környező fúrások rétegsoraival, rétegtani adatokkal és a Balatonon mért 

nagyfelbontású szeizmikus szelvényezések eredményeivel (HORVÁTH et al. 

2010) a Tihanyi Formáció keletkezési viszonyai, kora, rétegtani helyzete és 

ősföldrajzi kapcsolatai mélyebb megértését vonta maga után.  

Megvizsgáltuk a rétegsor üledékszerkezeteit, úttörő módon mértük az üledék 

természetes gamma sugárzását, kimutattuk különböző léptékű ciklicitását. A 

Tihany, Fehérparti rétegsor legalsó pár méterét kivéve normál mágneses po-

laritású, a Lymnocardium decorum puhatestű zónába tartozik. Feküjében 

Congeria praerhomboidea-s, más feltárásban fordított polaritást mutató, 

nyíltvízi, míg valószínű fedőjében a Prosodacnomya zónába tartozó rétegek 

vannak. Ez utóbbi zóna kezdetét a fedő vulkanit 7,9 millió éves radiometri-

kus kora adja meg. A fehérparti üledékek valószínűleg 8,1-8,0 millió évvel 

ezelőtt, a C4n.2n kronban keletkeztek (SZTANÓ et al., in press). 

A Tihanyi Formáció rétegei a Pannon-tóba érkező deltákhoz kapcsolódó vál-

tozatos őskörnyezetben – a torkolatok előterében és a deltaágak közötti öb-

lökben hullámbázisnál mélyebb vízben, majd a feltöltődéssel sekélyedő víz-

ben, végül a deltasíksági mocsarakban és medrekben – paraszekvenciák sora-

ként rakódtak le. A nagy frekvenciájú vízszintváltozások és mozaikos kör-

nyezeti változások mellett kimutatható egy kb. negyedrendű, valószínűleg 

klimatikusan vezérelt ciklicitás is, mely a tó vízmélységének 15-30 méteres 

ismétlődő növekedését, partvonalának hátralépését, majd ezt követően újabb, 

az előzőre települő deltalebenyek megjelenését eredményezte. Noha jelenleg 

hegységperemi helyzetben tanulmányozhatjuk (JÁMBOR 1980), keletkezését 

tekintve a Tihanyi Formáció – a vele majdnem azonos keletkezésű Somlói 

Formációval együtt – azonos a medenceterületekről, csak fúrásokból ismert 

Újfalui Formációval. A Pannon-tavat feltöltő deltarendszerek dinamikus fej-

lődése a felszínen tanulmányozható Tihanyi Formáció révén érthető meg. Az 

Újfalui és a Tihanyi Formációk között csak a deltaciklusok ismétlődésének 

számában és esetleg azok vastagságában van különbség.  

                                            
* Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Általános és Alkalmazott 
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1. ábra: A Tihany, Fehérparti szelvény rétegoszlopa és 

üledékciklusai (SZTANÓ et al., in press) 

 

Az egymásra épülő deltaciklusokat gyakran 

negyedrendű szekvenciahatárok választják el. 

Tihanyban és környékén nem, másutt kisebb 

bevágott völgyek jelzik a néhány méteres víz-

szintesést. A transzgresszív eseményekkel 

megszakított, időben folyamatosan előrehala-

dó normál regresszió mindaddig folytatódott a 

vizsgált területen, míg a Pannon-tó sekély 

vízű selfjét és lejtőjét elválasztó perem 50-60 

km-rel délebbre nem helyeződött, kb. 8 millió 

évvel ezelőtt. Ettől kezdve az elöntések meg-

ritkultak, majd a terület szárazulattá vált, ahol 

nem folyóvízi üledékek, hanem lokálisan for-

rások táplálta tavacskákban édesvízi mészkő 

keletkezett. A Pannon-medence egészében 

térképezhető harmadrendű szekvenciahatárra 

utaló jegyekkel, sem a Tihanyi, sem az Újfa-

lui Formációban nem találkoztunk. 
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Balatoni nagyfelbontású vízi szeizmikus szelvényeken 

térképezhető vetők a Szemesi- és Siófoki-medencében 
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Kulcsszavak: Balaton, vízi szeizmika, balos elmozdulás, vetőzóna, neotektonika 

 

A Dunántúli-középhegység előterében terül el hazánk és Közép-Európa leg-

nagyobb kiterjedésű felszíni vízteste, a Balaton. A tó egyedülálló lehetőséget 

nyújt a térség szerkezetföldtani viszonyainak megismerésére, minthogy olyan 

különböző tektonikai egységek határán fekszik, melyek a késő-miocén–

pliocén időszaktól kezdődően változó mértékben emelkedtek, süllyedtek 

(FODOR et al. 2005), illetve eltolódtak egymás mellett. Maga a Balaton is egy 

lokális mélyedésben jött létre, amelynek kialakulása részben olyan szerkezeti 

elemek által is meghatározott, melyeket a Közép-magyarországi nagyszerke-

zeti zóna részeként, a Balatonfő-vonalként azonosíthatunk (BADA et al. 

2010). 

A tó keleti medencéje alatti késő-miocén (pannon) üledékekben korábbi 

vizsgálatok alapján már bizonyított egy olyan vetőrendszer létezése, melynek 

neotektonikus folyamatok során reaktiválódott szegmensei ultra- 

nagyfelbontásban követhetők és térképezhetők (BADA et al. 2010). A decimé-

teres felbontású, rendkívül finom elmozdulásokra is érzékeny leképezést a 

vízi szeizmikus mérési módszer teszi lehetővé (SIMPKIN & DAVIS 1993). 

Ilyen mérésekkel 1997 óta zajlanak kutatások az ELTE Geofizikai és Űrtu-

dományi Tanszéke és a Geomega Kft. közötti szoros együttműködésben 

(TÓTH et al. 2010). 

A 2007-ig tartó kutatási szakaszhoz kötődő szeizmikus mérések alapján 

BADA és munkatársai (2010) a Siófoki-medencében a tó hossztengelyével 

közel párhuzamos balos oldalelmozdulásos szerkezeteket mutatattak ki. Ezek 

kinematikájukban is jól illeszkednek a területre jellemző, a Somogyi-

dombság É-D-ies és a Balaton-felvidék K-Ny-ias maximális feszültségtere 

között átmenetet képező, ÉK-DNy-i maximális főfeszültség adatokhoz. A 

balos jelleget megerősíti a vetők kulisszás rendeződése és a pannóniai s.l. 

rétegek finoman gyűrt struktúrái is (BADA et al. 2010). A 2011-2012-es leg-

újabb mérési eredmények alapján ennek a vetőrendszernek a folytatása a Ti-

hanyi-félsziget nyugati oldalán, a Szemesi-tómedencében is kimutatható. Itt a 

szintén kulisszás képet mutató vetővonalak összefogazódnak a medence kö-

zepén közrezárva egy erősen deformált és feltehetően további vetőkkel tagolt 

szerkezeti blokkot (VISNOVITZ et al. 2012). A vetőzóna legdélebbi ága Bog-
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lárlelle előterében is folytatódni látszik, és néhány bizonytalan vető azt sejte-

ti, hogy Fonyód előterében erősen megközelíti a partvonalat. 

Mivel a Tihanyi-félsziget mindkét oldalán kirajzolódik a fent említett vető-

rendszer (1. ábra), így logikus feltételezés, hogy magán a félszigeten is átha-

lad. Az ennek felderítését célzó első terepi munkák során sikerült is észlelni 

egy olyan vetős szerkezetet, mely jó összhangban lehet a Balaton medre alatt 

térképezett balos elmozdulásokkal. Bár a félsziget mállott bazalttufáiban a 

vetőkarcok azonosítása rendkívül nehéz, a terepen mért litoklázis, rétegdőlés 

és törés adatok alapján a fenti fiatal elmozdulásos tektonika remélhetően ki-

mutatható lesz az elsőre kaotikusnak tűnő idősebb szerkezetekkel tagolt, több 

deformációs fázist is elszenvedett kőzetanyagban. 
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szeizmikus szelvényeken 

észlelt vetők alapján kiraj-

zolódó vetőrendszer 

 

a) Az értelmezett főbb 

vetővonalak térképi hely-

zete 

 

b) Egyszerűsített vetőmin-

ta a Siófoki-medencére 

(Bada et al. 2010 után 

módosítva) 
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minta a Szemesi-

medencére 
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minta a Szemesi-
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Vulkáni test a tó alatt Balatonfenyves előterében 
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mágneses mérés, vulkáni test 

Bevezetés 

A Balatonon korábban végrehajtott tanszéki szeizmikus szelvényezéseket 

értelmezve arra lehetett következtetni, hogy vulkáni intrúziók találhatók a tó 

keleti és nyugati medencéjében, területi kiterjedésük meglepően nagy. A sze-

izmikus értelmezés megerősítése céljából 2012. augusztus végén mágneses 

méréseket végeztünk a Balaton nyugati medencéjében és annak környezeté-

ben. 

Geológiai háttér 

A Bakony–Balaton-felvidék Vulkáni Terület a Kárpát-Pannon régió legjelen-

tősebb monogenetikus vulkáni területe. Összességében egy viszonylag kis, 

3500 km
2
 területen 150-200 kitörési központ található (MARTIN et al. 2003). 

A 8-2,5 Ma közötti vulkanizmus uralkodóan szárazföldi, alluviális területe-

ken zajlott, ennek köszönhetően a területre elsősorban az explozív, 

freatomagmás vulkanizmus volt a jellemző, amelyet gyakran lávafolyás is 

követett. A bazaltos vulkanizmus során maarok, tufagyűrűk és salakkúpok 

keletkeztek. A terület a negyedidőszakban jelentősen erodálódott így ma a 

Bakony–Balaton-felvidék Vulkáni Területen legelterjedtebb vulkáni eróziós 

formák a bazaltsapkás tanúhegyek és az üledékkel kitöltött kráterek (NÉMETH 

& MARTIN 1999). 

Szeizmikus és mágneses mérések értelmezése 

2012 tavaszán és nyarán a Balaton nyugati medencéjében többféle geofizikai 

mérés is történt, elsőként ultra-nagyfelbontású egycsatornás, illetve nagyfel-

bontású többcsatornás szeizmikus szelvényezések. Ezen mérések által kelet-

kezett szeizmikus adatrendszert értelmezve arra lehetett következtetni, hogy 

Balatonfenyves és Balatonmáriafürdő előterében a tó alatt vulkáni intrúzió 

található. A szeizmikus adatok megerősítése céljából történtek mágneses mé-

rések a szeizmika által kijelölt területen (1. ábra). Az első ábrán látható a 

mágneses mérés nyomvonala mellett az egyik szeizmikus szelvény helyzete 

is, amelyen a vulkáni testnek feltételezett boltozat látható (2. ábra). 
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1. ábra: Balatonfenyvestől ÉNy-ra mért mágneses totáltér-anomáliatérkép. A fekete vonal a 

mágneses mérés nyomvonalát, míg a narancs vonal a 2. ábrán bemutatott szeizmikus szel-

vény helyzetét mutatja 

A szeizmikus szelvényen jól elkülönül a balatoni víz, illetve holocén iszap, 

továbbá a pannóniai rétegeket deformáló intrúzív forma. A mágneses 

anomáliatérképen kirajzolódó dipólusszerű anomália pedig a boltozat fölött 

található, így jó bizonyossággal kijelenthető, hogy vulkáni test található Bala-

tonfenyves előterében. 

 

2. ábra: Ultra-nagyfelbontású vízi szeizmikus szelvény Balatonfenyves előteréből. Jól látha-

tó a pannóniai rétegekbe nyomuló intrúzió 
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Bevezetés és módszerek 

A Tihanyi-félsziget képződményeinek hidraulikus vezetőképesség- 

eloszlásáról gyakorlatilag analógiák alapján rendelkezünk ismeretekkel. A 

felszín közeli képződményekre vonatkozó adatok az építésföldtani térképe-

zésből (BILIK 1970) állnak rendelkezésre. Ez alapján kijelenthetjük, hogy a 

félszigetre hulló csapadék felszín alatti útjáról és a félsziget területén a 7,96 

millió éve lezajlott freatomagmás vulkanizmus (SACCHI & HORVÁTH 2002) 

eredményeképpen kialakult – maar-szerkezetekben helyet foglaló – tavak és 

a Balaton vízkészletében betöltött szerepéről a képződmények 

hidrosztratigráfiai viselkedésének ismerete hiányában nem alkothatunk képet. 

E kapcsolatok megértését célzó kutatás keretein belül (HAVRIL et al. 2012) 

rádió-magnetotellurikus (RMT) méréseket végeztünk a félszigetet felépítő 

felszín közeli képződmények fajlagos elektromos ellenállásának és geometri-

ájának meghatározására. A kapott ellenállásértékeket – a félsziget képződ-

ményeire megállapított összefüggés alapján (TÓTH et al. 2012) – hidraulikus 

vezetőképesség-értékké konvertáltuk. A vulkáni képződmények kitüntetett 

repedezettség irányainak meghatározásához többirányú alacsonyfrekvenciás 

ellenállásmérést (VLF-R-MD) végeztünk. Kísérleti jelleggel audio- 

magnetotellurikus (AMT) módszert alkalmaztunk annak érdekében, hogy a 

felszíntől az alaphegységi képződményekig hidrosztratigráfiai egységeket 

tudjunk elkülöníteni. 

A Rátai-csáva kitüntetett helyzetű a félsziget tavai között, ugyanis a Külső- 

és Belső-tóval ellentétben nem rendelkezik állandó vízborítással. Ezért ezt a 

területet választottuk geofizikai méréseink tesztelésére.  

Eredmények 

Az RMT mérések behatolási mélysége a vizsgálati területen 15-25 méter. A 

Rátai-csáva környezetében különböző fajlagos elektromos ellenállású felszín 

közeli képződményeket tudtunk elkülöníteni (TÓTH et al. 2012), figyelembe 

véve a maar-szerkezetek elvi felépítését (LORENZ 2003) és az adatok eloszlá-

sát; ezek: a kráterperemet alkotó bazaltos képződmények (ρ>35 Ωm; 
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K≈5*10-6 m/s), a diatréma-szerkezetet kitöltő piroklasztitok (ρ=20-35 Ωm; 

K≈10-6 m/s) és a maar-tavi üledékek (ρ=10-20 Ωm; K≈10-7 m/s) (1. ábra). 

Az AMT mérések 300-1900 méter behatolási mélységet tettek lehetővé. A 11 

mérési pont eredményei azt 

mutatják, hogy az AMT pers-

pektivikus eszköz lehet a pan-

nóniai képződmények és a 

vulkanitok elterjedésének ki-

mutatásában. 

A többirányú fajlagos elekt-

romos ellenállásmérések 

(VLF-R-MD) megmutatták, 

hogy a maar-tavi üledékkel 

borított területeken az összlet 

izotróp módon viselkedik, míg 

a bazaltos-bazalttufás kép-

ződmények repedezettek. A 

vulkanoszedimentek tehát 

eltérő vízvezetőképességgel 

rendelkezhetnek a repede-

zettségi irányok függvényében. 

Következtetések 

Az eredmények hozzájárulnak a terület hidrosztratigráfiai viszonyainak tisz-

tázásához, és a félsziget tavai és felszín alatti vizei közötti kapcsolat megérté-

séhez, és akár egyéb maar-területeken is használhatók analógiaként. 
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1. ábra: Maar-diatréma vulkán vázlatos felépítése 

(LORENZ, V. 2003 nyomán módosítva) 
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Bevezetés  

A Tihanyi-félszigeten található Külső- és Belső-tó, illetve az időszakosan 

vízzel borított Rátai-csáva egy-egy maar-szerkezetben foglalnak helyet (NÉ-

METH et al. 2001). A lefolyástalan medencében elhelyezkedő tavakat nem 

táplálja forrás vagy patak, ezért a korábbi felfogás szerint egymástól függet-

lenek, és egyszerűen a csapadékvíz összegyűlése révén keletkeztek. Ezzel 

magyarázták időszakos kiszáradásukat, melyre az utóbbi évszázadokban 

mindhárom tó esetében volt már példa (VERS 2002).  

Módszerek 

A tavak és felszínalatti vizek kapcsolatára irányuló kutatásunk során archív 

adatfeldolgozást, hidrogeológiai térképezést, a területen kialakított ideiglenes 

megfigyelő kutakban nyugalmi vízszintméréseket, hidraulikai és vízkémiai 

elemzéseket végeztünk. Az adatfeldolgozás alapján kimutattuk, hogy a fél-

sziget tavai felszínalatti hidraulikai összeköttetésben állnak egymással. Az 

eredményeket kétdimenziós numerikus áramkép-szimulációval 

(FLONET/TR2) (MOLSON & FRIND 2012) is értékeltük. 

Eredmények 

A félsziget legmagasabb topográfiai helyzetű (126 mBf) depressziója a Rátai- 

csáva, amely csapadékos időszakban a talajvíztükör tartós megemelkedése 

folytán vízzel borítottá válik, azaz időszakos tóként funkcionál. A talajvíz-

szint csökkenésével a felszíni vízborítás megszűnik. A Rátai-csáván át a fel-

szín alá szivárgó és a talajvízszintet elérő víz gravitációs felszín alatti áramlás 

során eljut a félsziget mélyebben fekvő területeire. Így a víz egy része meg-

csapolódik a Külső-tó medencéjében, másik része a pedig Balatonba szivá-

rog. A Belső-tó (124 mBf) a környező magaslatok felől kap vizet, a tó terüle-

tének nagyobb részén azonban vizet ad le a mélyebb rétegek irányába. A tó 

nyugati-északnyugati oldalán hidraulikai összeköttetésben áll a Külső-tóval, 
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míg a modellezés eredménye szerint a Balatonnal nincs közvetlen kapcsolat-

ban. A Külső-tó (114,5 mBf) a félsziget legalacsonyabb topográfiai helyzetű 

depressziójában foglal helyet. E kiáramlási területen a tó állandó fennmara-

dása a felszín alatti vízhozzááramlás révén folyamatosan biztosított, emiatt 

kevésbé reagál a nedvességi viszonyok változásaira. 

A sekély potenciométerekből vett vízminták kalcium-magnézium és kalcium- 

nátrium kationfáciesűek, az anionfácies uralkodóan hidrogén-karbonátos. Az 

összes oldottanyag-tartalom a felszínalatti vizek Külső-tó irányába történő 

koncentrálódását mutatja (TDS a Rátai Csávában max. 970 mg/l, a Belső-

tóban max. 1280 mg/l, a Külső-tóban max. 1700 mg/l). 

Az eredmények rávilágítanak arra, hogy a Tihanyi- 

félszigeten található tavak a felszín alatti vizekkel szo-

ros hidraulikai, vízkémiai összeköttetésben állnak. A 

félszigeten beszivárgó víz jelentős hányada viszont 

nem a tavakban, hanem a Balatonban csapolódik meg 

(1. ábra) (HAVRIL et al. 2012a, 2012b). 

1. ábra: a) A FLONET/TR2 szoftver által megadott áramkép az ekvipotenciálok feltünteté-

sével a b) Rátai-csáva és Külső-tó medencéjét átszelő szelvény mentén 
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