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I. A kutatás célja és tematikája 
 
  A kutatásokat összefoglaló értekezés célja az, hogy eszmetörténeti nézőpontból 
mutassa be a Pannon-medence és környezete tektonikájának vizsgálatát és az utóbbi másfél 
évszázadban született nagytektonikai koncepciók és a hazai eredmények kölcsönhatását.  
Ezen a széles témán belül a fő figyelmet a neogén-kvarter tektonikai fejlődés megértésére 
fordítottam. A Pannon-medence kialakulását és fejlődését a maga teljességében igyekeztem 
tárgyalni, de kompetenciámnak megfelelően elsősorban a geofizikai adatok alapján 
törekedtem egy új szintézisre.  

Az értekezés első részében a Föld egészére vonatkozó geológiai és szerkezetfejlődési 
elméleteket, azaz a nagytektonikai koncepciókat tekintettem át a XIX. század végétől az új 
globális tektonika kialakulásáig. Ezen belül azt vizsgáltam, hogy a klasszikus elméletek és az 
új lemeztektonikai koncepció milyen hatással volt a Pannon-medence és alpi környezete 
kialakulásáról vallott jelentősebb tudományos nézetekre. Nagy elődeink munkásságáról nem 
tudománytörténeti áttekintést kívántam adni, megközelítésem alapvetően eszmetörténeti volt:  
azt vizsgáltam, hogy a XIX. század végétől hogyan fejlődött a nagytektonikai gondolkodás, 
milyen jelentős tudományos iskolák alakultak ki, ezek eszmerendszere hogyan hatott 
egymásra és mai tudományos világképünkre. 

 Az értekezés második részében összefoglaltam a lemeztektonikai elmélet jegyében 
született termomechanikus medencefejlődési modell fő eredményeit és hiányosságait. Tettem 
ezt annak érdekében, hogy világosan lássuk mi az ami megerősödött az utóbbi két évtizedben 
végzett kutatások eredményeként és mely területeken történt jelentős koncepcióváltás. Ennek 
bemutatása után felvázoltam egy új geodinamikai modellt, amely megfigyelésekkel, 
számításokkal és modellezésekkel igazolt folyamatok alapján egységes mechanizmust ad a 
Pannon-medence és környezetének kialakulására és utóbbi 20 millió éves fejlődésére. 
 
 
II. A feldolgozás módszerei és forrásai 

 
Az értekezés első része eszmetörténeti áttekintés és értékelés. Ennek fontosságát az adja, 

hogy földtudományi paradigmarendszerünk lényeges átalakulásai miatt változó fényben látjuk 
a múltat. Az egykori csillogás talminak bizonyulhat, elfeledett művekről, pedig kiderülhet, 
hogy csiszolatlan gyémántok. Arra a következtetésre jutottam, hogy csak a tudomány  
művelője képes jó eszmetörténetet írni. A globális tektonika területén útmutató példának 
találtam Celal Sengör munkásságát. Tőle sokat tanulva, de a geofizika iránt nagyobb affinitást 
tanúsítva írtam meg a klasszikus elméletekről szóló fejezetet. A lemeztektonika világában 
Naomi Oreskes új munkái adtak értékes segítséget. 

Az értekezés második felében alkalmazott módszerek kiválasztását az határozta meg, 
hogy a Pannon-medence fejlődéstörténetének a geofizikai szintézisét igyekeztem megalkotni. 
Ennek megfelelően az elsődleges módszertani eljárás az adatgyűjtés és ezzel párhuzamosan 
az adatok kritikai értékelése, térképi ábrázolása és komplex értelmezése volt. Ezt 
egészítették ki a saját mérések, amelyeket célirányosan a Pannon-medence tektonikájának 
jobb megértése érdekében végeztünk. 

A geofizikai megismerésben legfontosabb szerepe a szeizmikus kutatómódszernek 
van. A szénhidrogénkutatás igényeinek megfelelően az ipari szeizmika szárazföldi területeken 
a néhány 100 métertől a 6-8 km mélységig terjedő tartományt képezi le, s ezzel kardinális 
adatokat szolgáltat a tektonika és a sztratigráfia számára. Így van ez a Pannon-medencében is, 
s ennek megfelelően alapvető adatforrásaink az elérhető hazai és külföldi szeizmikus 
szelvények, valamint az ezek értelmezéséhez nélkülözhetetlen mélyfúrási információk 
voltak. 



Geodinamikai ismeretszerzés céljából kiemelkedően értékes az a két szeizmikus 
eljárás, ami a módszerek palettáján a két szélsőséget képviseli: a kéreg- és köpenykutató 
mélyszeizmika, valamint a kisebb mélységek (0-1000 m) nagyfelbontású leképezését 
megvalósító sekély- vagy mérnökszeizmika.  

A földköpeny részletes megismerésének új, hatékony módszere a háromdimenziós 
szeizmikus tomográfia. Ennek kiindulási adatrendszere a szeizmológiai állomáshálózat által 
regisztrált rengések  P és/vagy S hullám futási idejei, pontosabban ezek eltérései a héjasan 
homogén felépítésű Földre vonatkozó standard futási időktől. A sebességanomáliák általában 
–2.5% és +2.5% között változnak, és általános felfogás szerint a kisebb sebességek melegebb, 
míg a nagyobbak hidegebb köpenytartományokat jeleznek.  

A felsőköpeny tanulmányozásában a szeizmikát és a tomográfiát kiegészítő geofizikai 
kutatómódszer a magnetotellurikus mélyszondázás. Ennek elvi alapját az adja, hogy az 
asztenoszféra részlegesen olvadt állapotban van, s ezért fajlagos ellenállása kisebb. Ebből 
következik, hogy a köpenybeli csökkent fajlagos ellenállású zóna helyzete valamint az adott 
területre jellemző hőáramsűrűség között szoros korreláció áll fenn. Egyúttal az is következik, 
hogy a zavartalan hőáram és hőmérsékleti gradiens az asztenoszféra mélységi helyzetének 
érzékeny indikátorai.  

A recens geodinamika megismerésének kardinális elemei a szeizmotektonika és a 
geodéziai mozgásvizsgálatok, mert ezek az aktív tektonika megnyilvánulásának 
kétségbevonhatatlan bizonyítékai. A kőzetek súlya és a lemeztektonikai kölcsönhatások 
következtében fellépő kőzetfeszültségek olyan mértékben deformálják a litoszféra rideg 
öveit, hogy azok bizonyos tértartományokban eltörnek, vetődést és földrengést hoznak létre. 
A kéreg feszültségállapota tehát kritikus geodinamikai állapotjelző, így annak meghatározását 
fontos tudományos feladatnak tekintettem.  

Egy terület geodinamikai modelljének megalkotása azonban nem korlátozódhat a 
geofizikai jellegzetességek tanulmányozására és értelmezésére. Rokon tudományterületek 
releváns eredményeinek felhasználása megkerülhetetlen feladatom volt. Medencekutatás 
esetén természetesen első helyen a rétegtan és a szerkezeti földtan állt, amelyhez 
fontosságban felzárkózott az utóbbi évtizedben a magmás kőzettan és a geokémia is. Az új 
eljárások közül legfontosabb a múltbeli vertikális mozgásokat és kitakaródásokat 
dokumentálni képes termokronológiai módszer. Újabban kiderült, hogy a nagymértékű 
kitakaródás folyamata az extenziós medencefejlődés lényeges része, amiből az következett, 
hogy a metamorf kőzettani vizsgálatok és a képlékeny deformációk kutatási eredményei 
messzemenően számot tartottak érdeklődésemre. 

 
III. A tudományos eredmények összefoglalása és hasznosítása 

 
Tézisek: 
 
 1. A Pannon-medence és orogén környezete nagytektonikájáról kialakított elméleteket  

eszmetörténeti szempontból értékeltem. Ennek során áttekintettem a legnagyobb hatású 
külföldi koncepciókat és ezek kölcsönhatását a magyar nagytektonikusok elképzeléseivel. 
Ezen túlmenően mai ismereteim alapján egymás közötti vitáikban igyekeztem igazságot 
tenni. A következő fontosabb értékítéletekre jutottam [37, 79, 80, 82]: 
a) Lóczy közbenső tömeg modellje téves koncepció volt. Mobilista szellemű 

felismeréseivel az Északnyugati-Kárpátokban és az Erdélyi-érchegységben azonban 
egy ellentmondásos tektonikai örökséget hagyott az utódokra, amely lehetőséget 
teremtett mindkét irányban való továbblépésre. 

b) Lóczy világelsőként adta meg a Himalája jellemző takarós szerkezetét az előtéri 
feltolódástól a Tibeti-platóig terjedően. Úttörő jelentőségű azon felismerése is, hogy a 



mélyen bevágódó folyók a hegység jelenleg is folyó gyors emelkedését bizonyítják, 
amit izosztatikus okokra vezetett vissza.  

c) Lóczy mobilista örökségét a legnagyobb sikerrel két kortárs Telegdi Róth Károly és 
Rozlozsnik Pál vitte tovább. Telegdi Róth kimutatta, hogy a magyar föld aljzata az 
alpi orogén részét képezi, de ezen belül markáns kontraszt van az északi 
szigethegységekből megismert tengeri triász-jura rétegek és a déli szigethegységekre 
jellemző germán fáciesű felső-triász és alsó-jura képződmények között. Rozlozsnik a 
feltételezett közbenső tömeg integráns részét képező Erdélyi-középhegységről 
bebizonyította, hogy szerkezetét lenyesett takarók nagymértékű áttolódása alakította ki 
a felső-kréta orogén fázisok során. 

d) A közbenső tömeg fiatal tektonikáját Lóczy és Cholnoky teljes egyetértésben hosszanti 
(longitudinális) és haránt (meridionális) irányú törések okozta feldarabolódásban látta, 
kihangsúlyozva a defláció meghatározó szerepét a felszínalakulásban. Mivel sem a 
törések jellegét, sem a korát nem tudták egyértelműen meghatározni, koncepcionális 
alapon született döntéseikben nagy volt a tévedés esélye. Megállapítható ugyanakkor, 
hogy a hosszanti törések koncepciója és a meridionális irányú völgyek deflációs 
eredete közel áll mai ismereteinkhez. 

e) Pávai Vajna a törések helyett a gyűrődéses tektonikát tartotta a Pannon-medence 
meghatározó deformációs stílusának, sőt terepi tapasztalatai alapján a gyűrődést 
napjainkig tartó, aktív tektonikai folyamatnak tekintette. Mai ismereteink fényében 
kijelenthető, hogy Pávainak ez utóbbi megállapítása a Pannon-medence délnyugati 
területeire és az Erdélyi-medencére helytállónak bizonyult. 
A gyűrődések tengelyének térképezésében és a medence felszínén végzett mérésekből 
a mélyszerkezetre való következtethetőség kérdésében azonban sokat tévedett, így 
szembekerült a kőolajkutatás korszerű módszereit használó szakemberekkel. 

f) A geofizika térhódítása a kőolajkutatásban, s ezúton a tektonikában is megteremtette   
azt a helyzetet, hogy a geofizikusok a lemeztektonikai gondolkodás elfogadói és 
alkalmazói lettek a Pannon-medencében. Legjobb kezdeti szövetségeseikké a Telegdi 
Róth iskolájának szellemében felnőtt geológusok váltak. Szádeczky-Kardos Elemér a 
fejlődés motorja és a korszak legszínesebb gondolkodója volt. 

g) A lemeztektonika korai hazai alkalmazásának legegységesebb koncepciója a Pannon-
medence termomechanikus modellje, amelynek kidolgozása hazai és külföldi 
szakemberek újszerű együttműködésében történt meg. Eredményeként a Pannon-
medence a világ egyik legjobban tanulmányozott ívmögötti medencéjének rangjára 
emelkedett. 

 
2. A korai eredmények továbbfejlesztése céljából részletesen tanulmányoztam a Pannon-

medence és orogén környezete kéreg és litoszféra szerkezetét [10, 16, 23, 38, 51, 77]. 
Minden releváns adat együttes értelmezésével szerkesztett térképek bizonyítják: 
a) A Pannon-medencét változó mértékben kivékonyodott kontinentális kéreg jellemzi 

(hMoho=24-32 km), amely az extenziós medencefejlődés következménye. Az extenzió 
szélsőséges formája a metamorf magkomplexum módusú kéregmegnyúlás, amelyre 
több példa van a Pannon-medence területén. Téves az az amerikai szerzők által 
javasolt koncepció, amely szerint a változó mértékben megnyúlt területek alatt 
azonos mélységű, vagyis sima Moho-felület húzódik. 

b) A Keleti-Alpokban, valamint a Keleti- és Déli-Kárpátokban megfigyelt 
aszimmetrikusan kivastagodott kéreg a neogén kontinentális konvergencia és ütközés 
következménye. A Nyugati-Kárpátok és a Dinaridák normális, illetve csak enyhén 
vastagabb kérge arra mutat, hogy ezekre az orogén területekre főleg transzpresszió 
volt jellemző a neogén során. 



c) A litoszféra vastagságváltozásai a kéregszerkezettel egyező módon mutatják az 
extenziós és kompressziós területek geodinamikai folyamatait. A köpenylitoszféra  
vastagsága azonban a szinrift fázisban a mainál is kisebb, akár elhanyagolható 
mértékű volt. 

d) A szeizmikus tomográfiával kimutatott felsőköpenybeli nagysebességű 
tartományokat szubdukálódott  litoszféra lemezdaraboknak értelmezem, beleértve az 
átmeneti zónában (410-660km) lévő hasonló anomáliákat is. A Vrancea-zónában 
lévő közel függőleges helyzetű litoszféra-nyelv hossza 300-350 km, amit az egykori 
Magura-Sziléziai flis-medence K-Ny irányú kiterjedésének tekintek. 

 
  

3. Részletesen vizsgáltam a szinrift fázis tektonikáját [5, 8, 10, 51] és a következő 
eredményekre jutottam: 
a) A Keleti-Alpokból kipréselődő ALCAPA terrén eredeti átlagos kéregvastagsága 38 

km volt. A mai geofizikai viszonyok érvényességének időbeli kiterjesztésével arra 
következtettem, hogy csak a köpenylitoszféráról lenyesett és összetorlódott kéreg, az 
ún. orogén ék vett részt az extrúzióban.  

b) A Magura-Sziléziai flis-medence hátragördülő litoszférája szabad teret biztosított a 
vastag és forró kéreg gravitációs összeomlásához. Számítási eljárást dolgoztam ki a 
kéregmegnyúlás meghatározására. Három szelvény mentén végzett számolással arra 
az eredményre jutottam, hogy a kumulatív extenzió értéke 150-170 km volt. Ez 
hibahatáron belül egyező értéket jelent az ALCAPA és a TISZA terrénre, valamint a 
köztük lévő közép-magyarországi nyírt zónára. Ez arra mutat, hogy a kora-miocéntől 
kezdve a két különböző eredetű terrén azonos körülmények között, egységes módon 
reagált az extenziós feszültségtérre.  

c) Az ALCAPA egység alpi és pannóniai szegmensének megnyúlását összegezve 320 
km-t kapunk. Ez megfelel a Magura-Sziléziai óceán hosszának az oligocén végén. 
Kinematikai megfontolásokkal ezt kiegészítve arra következtettem, hogy az extruzió 
nem egy koherens blokk transzlációja volt, hanem teljes mértékben az ALCAPA 
terrén extenziójából adódott. 

d) A TISZA egység extrúziója nehezen bizonyítható folyamat, de úgy vélem, hogy a fő 
geodinamikai folyamatok hasonló módon mentek végbe, mint az ALCAPA egység 
esetében. Azaz kontinentális kolliziós zónából (Vardar-öv) nem litoszférikus 
mikrolemez, hanem lenyesett kontinentális kéregfragmentumok préselődtek ki, 
amelyek jelentős rotációjuktól eltekintve az ALCAPA egység Pannon-medencében 
lévő részével megegyező stílusú deformációt szenvedtek. 

 
 

4. A posztrift fázis egyszerű termikus süllyedésként való értelmezését jelentősen 
továbbfejlesztettem [13, 15, 19, 20, 22, 36, 39-43, 46, 47, 49, 51]: 
a) A posztrift fázis korai időszakában (11-8 Ma) kompressziós esemény következett be, 

amely a Pannon-medencében jól azonosítható pozitív szerkezeti inverziót 
eredményezett. Ennek következtében a medence kis és közepes mélységű 
tartományaiban megszakadt az üledékfelhalmozódás, vagy jelentős sekélyvízi-
szárazföldi lepusztulás történt, amely a legalsó pannóniai és szarmata rétegek eróziós 
hiányát eredményezte számos területen.  

b) Néhány millió éves süllyedési és feltöltődési időszak (kb. 8-5 Ma) után a jelenben is 
folytatódó kompressziós időszak kezdődött el, amely a Pannon-medence és 
környezetének neotektonikáját képviseli. Ennek kezdete nem jól definiálható, mert a 



feszültségtér változása fokozatosan és területileg eltérő időzítéssel ment végbe a 
pliocén és a negyedidőszak során.  

c) A kompressziósra váltó feszültségtér hatására jelentősen megváltozott a medence 
hűlésből eredő általános termikus süllyedése. Az Alföld központi részén a süllyedés 
felgyorsult, míg a medence legnagyobb részén kiemelkedés kezdődött. A recens 
morfológiai kép ezen folyamatok eredménye: a süllyedő területek az alföldek, az 
emelkedő területek pedig dombvidékek vagy középhegységek. 

d) Az emelkedő területek jellegzetes deformációi a különböző skálájú gyűrődések, 
amelyekhez elsősorban a Pannon-medence nyugati részén reverz vetők mentén 
kipréselődött blokkok és/vagy szigethegységek kapcsolódnak. 

e) Az egész medencére kiterjednek a KÉK-NyDNy irányú fiatal oldalelmozdulások, 
amelyek idősebb tektonikai elemek felújulásával jöttek létre. A mestervető a medence 
üledékes kőzeteiben felfelé szétágazik és több száz vagy akár néhány ezer méter 
széles virágszerkezetet képez. 

f) A sokat vitatott közép-dunántúli sugaras irányú (meridionális) völgyek és hátak 
neotektonikus eredetét az ipari szeizmikus szelvényeken túlmenően, a nagyfelbontású 
balatoni és dunai vízi szeizmikus szelvények sem támasztják alá.  

   
5.  Megalkottam egy a Pannon-medence kialakulására vonatkozó új geodinamikai modellt, 

amelynek legfontosabb elemei a következők [10, 38, 39, 50, 51]: 
a.) Az ALCAPA orogén ék keletről, a TISZA-DÁCIA orogén ék pedig északról 

kontinensen belüli, kis óceáni medencével (Magura-Sziléziai-óceán) volt határos az 
oligocén végén. Kontinensek közé zárt kis óceáni medence hideg litoszférája 
könnyen szubdukálódhat. A szubdukciónak ilyen körülmények között megvalósuló 
formája az óceáni lemez egyik szegélyén való behajlása és a hajlatív hátragördülése, 
mindaddig amíg az óceáni lemeznyelv függőlegessé nem válik. 

b) A hátragördülő litoszféra lemez szabad teret biztosított az alpi kollíziós zónában 
destabilizálódott ék kipréselődéséhez és gravitációs összeomlásához. Ez az összeomlás 
a túlvastagodott kéreg felső részének rideg feldarabolódását, alsó részének pedig 
duktilis folyását jelenti, ami csak akkor lehetséges, ha a deviatorikus 
húzófeszültségnek kitett kéregrész mechanikai szilárdsága az átlagosnál számottevően 
kisebb. Ezt két tényező együttes hatása hozta létre: az orogénben lévő öröklött 
gyengeségi zónák  és a magas geotermikus gradiens. A modell lényeges eleme az, 
hogy az orogén ékekben lévő és a köpenylitoszférától megfosztott kéregdarabok 
közvetlenül a forró asztenoszférára csúsztak rá a kipréselődés során és így jelentősen 
túlfűtödtek.  

c) A posztrift időszak elején észlelt kompressziós fázis azt az eseményt jelzi, amikor a 
flis-óceán konszumációja után bekövetkezett a „puha” kollízió a Keleti-Kárpátok 
kivastagodott kontinentális előterével. Ez az ütközés ÉNy-ról DK felé haladva időben 
fiatalodva ment végbe a 11-8 Ma időintervallum során. 

d) A szubdukálható litoszféra teljes elfogyásával, az alábukott litoszféra nyelv meredekké 
válásával és leszakadásával véglegesen megszűnt a terület extenziójának a lehetősége. 
Mivel az Adriai-mikrolemez északias előrenyomulása és az óramutató járásával 
ellentétes irányú forgása tovább folytatódott, a terület feszültségtere és deformációs 
stílusa fokozatosan kompressziósra váltott. A Pannon-medence neotektonikus fázisát 
nem a medencefejlődés folytatódásának, hanem egy új szerkezeti stílus kezdetének 
tekintem. 

 
 
 



A tudományos eredmények hasznosítása 
 
 A tudományos eredményeim eszmei értéke az, hogy hozzájárulnak a geodinamikai 
tudományterület fejlődéséhez, az ismeretek gyarapodásához. A Pannon-medence 
tanulmányozása azért fontos, mert egyik típusterülete a Föld számos helyén kialakult 
hegyközi süllyedékeknek és szoros rokonságot mutat az óceáni szubdukciós zónák felett 
található peremi medencékkel. Amit tehát a Pannon-medence és orogén környezetének 
tanulmányozásával megismertünk, az nem csak helyspecifikus ismeret, hanem olyan 
tudásanyag, amely a litoszféra lemezek dinamikájának általános megértését segíti elő [10, 13, 
15, 22, 26, 50, 51]. 
 A tudományos eredmények gyakorlati értéke az, hogy hozzájárul a társadalom 
számára fontos kérdések megoldásához, és segítséget nyújt az életminőség megóvásához és 
javításához. A XXI. század legnagyobb kihívása az, hogy hosszabb távon biztosítva legyenek 
a társadalmak fejlődéséhez és békés együttéléséhez nélkülözhetetlen energiaforrások. Ebben 
elsődleges szerepe a fosszilis energiahordozóknak (az utóbbi évtizedekben alapvetően a 
szénhidrogéneknek) volt és ennek a helyzetnek a fennmaradása még sok évtizedre 
prognosztizálható. Alapvető érdek tehát, hogy a Föld, s ezen belül a Pannon-medence eddig 
még ismeretlen szénhidrogén telepeit megtaláljuk. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor mindent 
meg kell tennünk, hogy előmozdítsuk más energiaforrások felhasználását növeljük az energia 
termelés biztonságát  és csökkentsük a káros környezeti hatásokat. 
 A Pannon-medence geodinamikájának kutatásában elért eredményeim a szénhidrogén 
-kutatások stratégiájának szerves részévé váltak [6, 40, 53, 55, 56, 59, 62, 64, 66-69]. 
Vonatkozik ez elsősorban a medencefejlődés tektonikai fázisainak és stílusainak 
meghatározására, a medence süllyedés-, hő- és érettségtörténetének szimulációjára, valamint a 
neotektonikus fázis felismerésére és jelentőségének bemutatására a szénhidrogén-csapdák 
létrehozásában. Hangsúlyozni kívánom azonban, hogy nem a tudomány iparnak nyújtott 
ajándékáról van szó, hanem annak a nagyvonalú támogatásnak a viszonzásáról amit az elmúlt 
évtizedek során volt szerencsém megkapni hazai és külföldi szénhidrogén-kutató cégektől. 
 Az alternatív energiaforrások közül a földi hő hazai alkalmazásának lehetőségét segíti 
elő a Pannon-medence kialakulásának és fejlődésének az ismerete, sőt hőáram 
meghatározásaink és termikus térképeink a geotermikus energiahasznosítás legkedvezőbb 
területeit is körvonalazzák [9, 12, 35, 54]. 
 A Pannon-medence tektonikájának általános megértése és részletes vizsgálata Paks 
szélesebb környezetében, beleértve az általunk felvett és értelmezett nagyfelbontású dunai 
vízi szeizmikus szelvényeket, tudományos eredményeim gyakorlati hasznosításának jó példáit 
szolgáltatják [20, 21, 36, 57, 58, 65]. Ugyanez vonatkozik az atomerőmű élettartamának 
hosszabbításával kapcsolatos napjainkban zajló eljárásra és az azoktól elválaszthatatlan 
szakmai értékelésekre is [75, 76]. Az atomerőművi energiatermelésnek nagy előnye, hogy 
gyakorlatilag nincs szén-dioxid kibocsátás, de komoly problémája az, hogy a keletkező 
nagyaktívitású radioaktív hulladékok biztonságos elhelyezése világszerte megoldatlan feladat. 
Mivel a nemzetközi előírások szerint a hulladékelhelyezés biztonságát több százezer, akár egy 
millió évre garantálni kell, a feladat óriási kihívás a földtudományok számára. A hulladékokat 
befogadó optimális tulajdonságú kőzettest megtalálása, és a tároló stabilitásának az 
előrejelzése csak úgy lehetséges ha pontosan ismerjük a Pannon-medence geológiai múltját és 
várható fejlődését [24, 70, 71, 73, 74]. 
 Reményeim szerint mindehhez hathatós segítséget nyújtanak azok az eredmények, 
amelyeket a doktori értekezésemben összefoglaltam. 

 


