mennyiség (m inőség) előrejelzésében látjuk hivata
lunk egyik meghatározó, s talán nem is kikerülhető
szerepét. A nyersanyagfajták elterjedésének (esetleg
megkutatottságának), települési viszonyainak és vár
ható minőségének naprakész ismerete a hivatali
tevékenységen túli adatgyűjtést követel meg.
A kilencvenes évek elején a bányászati betonkavicskereslet elsődlegessége mellett egyre jelentősebbé vált
az intenzív mezőgazdasági termelést segítő tőzegek kutatásos lefedése, a térség út- és vasútépítési programjai
val kapcsolatosan a közlekedésépítési anyagok és leg
újabban a jó minőségű (cserépgyártásra és finomkerámiai célokra is alkalmas) agyagok kutatása.

Veszélyes és kommunális hulladéklerakók
értékelése

A környezetvédelmi engedélyezés és felülvizsgálat
keretén belül végzett szakhatósági tevékenységünk
során egyre gyakrabban szembesülünk a hulladéklera
kó elhelyezésének problémájával (Győr, Pereszteg,
Szombathely, Sárvár, Sótony, Zalaegerszeg, Nagykanizsa,
Belezna, Zalatárnok, stb.). Meggyőződésünk, hogy a hul
ladéklerakók biztonságos telepítését alapvetően a föld
tani körülmények határozzák meg. Az eddigi felül
vizsgálatok mindegyike megerősítette, hogy a földtani
alkalmasság figyelmen kívül hagyása súlyos környezetszennyezéseket eredményezett. így az utólagos elhárí
tás környezetvédelmi kötelezései többmillió forintba
kerültek a hulladékgazdálkodási társaságoknak és az ál
lamnak.
Földtani, geokémiai és hidrogeológiai
kutatások

A helyi földtani

ismeretek felhasználására nyílt alka
lom egy ezideig nem gyakorolt területen a hidrogeológiában. Sopron ivóvízellátását szolgáló sérülékeny víz
bázisok védelem alá helyezéséhez előtanulmányt készí
tettünk. A földtani ismeretek újragondolása a hidrau
likai szempontok tükrében új, eddig ismeretlen szerke
zetföldtani modell kialakítását tették lehetővé. A Sop
ron,Tómalm-i vízbázis alsó-pannon, a Kőhida-i vízbázis
szarmata törmelékes és a Fertőrákos, Fertő-parti víz
bázis bádeni karszt tárolókőzeteinek egymáshoz való
viszonyát, kapcsolatát, illetve elkülönülését lehetett
valószínűsíteni. A vízgyűjtő területek kijelölése után a
hidraulikai modell pontosítása már a "Sérülékeny víz
bázisok védelem alá helyezése" állami kutatási keretből
folytatódik.
Ugyancsak a helyi földtani ismeretek kihasználását
szolgálják az OTKA kutatási keret terhére, az MTA
Geokémiai Kutatólaboratóriuma vezetésével indított
soproni-hegységi geokémiai ritkaföldfém-vizsgálatok.
A kutatást indokolja, hogy a 70-es és 80-as években foly
tatott MÉV-es ritkaföldfém- és hasadóanyag-kutatás
nem tudta egyértelműen tisztázni az ércesedés geneti
kai és metamorf kőzettani háttérviszonyait. Az általá
nos földtani és kőzettani ismeretet a modern geoké
miai és diagnosztikai kutatásokkal tudjuk mege
rősíteni. Kapcsolódik az előbbi témához, hogy a Sop
roni-hegység ausztriai részének újravizsgálatát végző
Erich Draganits osztrák geológus térképszerkesztési és
kőzettani munkáinak eredményeit egyeztettük a hazai
oldal földtani ismeretanyagával.
Nyersanyagprognózis és felszíni szennyeződés-érzé
kenységi térképek szerkesztésével bekapcsolódtunk a
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MÁFI kisalföldi földtani térképkiadási témájába.
Külső ajánlóként és konzulensként részt veszünk az
egyetemi szakdolgozatok témaválasztásában. A fontos
részfeladat megoldására szorítkozó szakdolgozatok al
kalmasak lehetnek a hiányzó általános és részletes föld
tani feldolgozás apró lépésekben történő előrevitelére.

Természetvédelmi célú szolgáltatásaink
A z elmúlt években szerveződött Balaton-felvidéki
Nemzeti Park területének állapotfelmérése keretében
elkészítettük a Keszthelyi-hegység működő és fel
hagyott bánya "sebhelyeinek" kataszterét, mely tartal
mazza azok állapotfelvétele mellett a földtani, hidro
geológiai és terhelhetőségi viszonyainak feldolgozását.
Hasonló tematika alapján készült el a szervezés alatt álló
Kerka- és Mura-melléki, valamint Oltáréi Tájvédelmi
Körzet területén lévő megbontások felmérése is.
Az MGSZ területi hivatalai államigazgatási tevékeny
ségük során az illetékességi területük legújabb föld
tani, hidrogeológiai, környezetföldtani és építésföld
tani ismereteivel kell hogy rendelkezzenek. A célirányos
földtani kutatások hiányai, az információáramlás nehéz
ségei mind-mind arra szorítják a hivatalokat, hogy hasz
nálják ki a területi ismereteiket és konkrét kutatások
kal is segítsék elő mindennapi hivatali döntéseiket.
Iva n cs ics J e n ő
MGSZ, N y u g a t-m a g y a ro rs z á g i T e rü le ti H iv a ta l

A III. Magyar-Mongol
Földtani Térképező
Expedíció (1971-1973)
A térképezendő 8 000 km2terület Mongólia délkeleti
részén, Szuhe Bator ajmagban (m egyében) van, az L-49XVII. és az L-49-XVII. térképlap területén (1. sz. ábra).
A földtani felvétel célja a terület földtani képződmé
nyeinek megismerése, települési helyzetének tisztá
zása volt, valamint az adott méretarányban lehetséges
szintig, ásványi nyersanyagok kutatása és térképi rög
zítése. Az előkészítésben Morvái Gusztáv, a KFH elnökhelyettese és Jámbor Áron, a II. Magyar-Mongol Földtani
Térképező Expedíció vezetője volt segítségünkre.
A z expedíció magyar résztvevői
Kopek Gábor expedicióvezető, Horváth István, majd
Rákosi László főmérnök, Bihari Dániel, Kopekné Nyíró
Réka, Kozma Károly, Pálmai József, Rákosi László,
Mészáros József geológusok, Sajti László és Virág Péter
geofizikusok, Csetneki Imre geofizikus-technikus,
Barna László, Bényi András, Frecska Imre, Novák
Győző vegyészek, Bakony Imre, Krieg Ferenc rajzolók,
Ács Mihály, Krieg Ferencné, Weidemann Konrád
szakácsok, Szabó Péter szerelő technikus, Fröhlich Gyula
és Vadas Róbert tolmácsok. A jelentést Mészáros József
és Mészáros Józsefné fordította oroszra.
A z expedíció mongol résztvevői
Ganhuleg, Ganszuh csoportvezető, Baatar főmérnök,
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I.
II.

A z I. expedíció területe ( 1965-1970 )
A II. expedíció területe ( 1970-1971 )
III. A III. expedíció területe ( 1 9 7 1 -1 9 7 3 )
IV. A IV. expedíció területe ( 1 9 7 3 -1 9 7 5 )
V. Az V. Expedíció területe (1976-1998)
1. ábra

Maam, Purve, Rigzen, Das geológusok, Namhaj, Bujdan, Halzan, Caganhu, Lhagvaocsir geológus
technikusok, Bjamaszure'n, Nina Recsenko vegyészek,
Icsinhorlo petrográfus.

Előzmények - Feladatok
A felvételi területet (részben) fedő vagy érintő
korábbi földtani térképek:
Alekszejcsik Sz.N. 1944 (1:500 000), Slejfer M.Sz,
Csernisev I.V. 1956 (1:500 000), Tolmacsevszkij A.A.,
Simanszkij A.A. 1956 (1:500 000), Szagaljev D.I. 1965
(1:200 000), Marinov N. A. 1966 (1:1.500 000), Marinov N. A. 1971 (1:1.500 000), Jantsky B. et al. 1970
( 1:200 000 ).

A térképezésnél 1:33 000 méretarányú légifényképek,
valamint 1:100 000 és 1:200 000 méretarányú topográ
fiai térképek álltak rendelkezésre. Az előzmények alap
ján kitűzött feladatok a következők voltak:
1. Az I. és II. Magyar-Mongol Földtani Térképező
expedíció munkájának folytatása hasonló részle
tességgel, és a kialakított rétegtani beosztás érte
lemszerű alkalmazása, lehetőleg finomítása.
2. A terület - Mongóliában klasszikusnak számító paleozóos képződményeinek részletesebb
vizsgálata és korbesorolása.
3. A különböző vulkáni képződmények összehason
lító vizsgálata, különös tekintettel azoknak ősma
radványokkal igazolt körű üledékes rétegekhez
való viszonyára.
4. A vulkáni és az intruzív képződmények közötti
genetikai kapcsolat vizsgálata.
5. A kontakt (érintkezési) zónák nyomonkövetése,
az esetleges ércindikációk rögzítése.
6. Kőszenet, vagy egyéb nemérces nyersanyagot
tartalmazó képződmények felderítése.

Elvégzett munkák
A z expedíció két terepi időszakban 8 000 km2-t tér
képezett fel, 1:100 000 méretarányban, iránymenetes
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("marsrutás") bejárással. Egyes területré
szekről 1:33 000 és 1:25 000 méretarányú
térképek, valamint részletes földtani szelvé
nyek is készültek. Árkolás, aknázás és korlá
tozott mértékben sekély gépi magfúrás is
történt. Torlat és kőzet-mintákból vegyelemzések és ásványtani vizsgálatok készül
tek. A kőzet-vékonycsiszolatok vizsgálatát Buda
György és Pálmai József végezte. Csaknem va
lamennyi rétegtani egységből sikerült ős
maradványokat gyűjteni. Ezek vizsgálatát a
következők végezték részben Budapesten
(MÁFI), részben pedig Leningrádban és
Moszkvában:
P a lin ológia : Góczán Ferenc, X ilotóm ia :
Rákosi László, M akroflóra: Durante M.V.,
M ik rofora m in ifera : Sidó Mária, Ostracoda: Oraveczné Scheffer Anna, Rugósa
koraitok: Ulitina L.M., Tabulata koraitok:
Sarkova T.T. ás Csudinova I.I., egyéb korai
tok: Bondarenko O.V., Stromatoporidea:
Bolsakova P.A., Bryozoa: Kopajevics és
Morozova N.A., Brachiopoda: Alexejeva
P.E. és Martinova M.B., Mollusca: Martinszon G.G.
A radiometrikus kormeghatározások a
MTA
Atommagkutató . Intézetében
(ATOM KI, D ebrecen) készültek, Rb/Sr módszerrel.

A z expedíció legfontosabb új eredményei az aláb
biak. (2. ábra)
1. M eta m orf és üledékes képződmények
- A metamorfózis foka alapján szétválasztottuk
az alsó és a középső paleozoikumot. Korukat
kambrium-alsó ordoviciumnak
valószínősítettük, de PZ.? indexet használtunk
a térképen.
-A z eddig alsó-felső szilurnak tartott rétegösszletet nagyszámú ősmaradvány alapján bizto
san a felső-szilürba soroltuk.
-Biztosan rögzítettük, földtani jellegek és fauna
alapján, a felső-szilűr - alsó-devon határt.
-Tisztáztuk az alsó- és középső-devon kép
ződmények kőzettani tartalmát és rétegtani
tartamát.
- Elsőnek mutattunk ki DK-Mongóliában a
faunával igazolt alsó-karbon rétegeket.
- A z addig triász-jurába sorolt képződményeket
radiometrikus vizsgálatok alapján a jűrába so
roltuk. Egyben megállapítottuk, hogy a
területen nincsenek triász képződmények.
2, Vulkáni képződmények
A korábban bizonytalan korú vulkánitok rétegtani
helyzetét radiometrikus kormeghatározások és a köz
betelepült üledékes kőzetek ősmaradványai alapján
sikerült megnyugtatóan tisztázni. Az alábbi erőteljes sa
vanyú és intermedier vulkáni tevékenységgel jellemezhető
időszakokat sikerült igazolni.
-O rdovicium i
-Alsó-devon
-Alsó-karbon

-Felső-permi
-Jura
-Alsó-kréta
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- Alsó-középső-devon
- Alsó-középső-karbon
- Felsőkarbon-alsó-permi
-Felső permi
- Középső-júra - alsó-kréta
4. Földtanifejlődéstörténet
A térképezett terület nagyobb része a délmongóliai
gyűrt rendszer, kisebb része pedig a középmongóliai
gyűrt rendszer sávjába esik. Így sajátos határterület,
amelynek fejlődéstörténetét nagymértékben meghatároz
ták a D elg iri és az U n du rsilin i nagyszerkezeti vonalak.
A 3. ábra mutatja be a fejlődéstörténetileg értelme
zett főbb adatokat.
A fejlődéstörténet négy szakaszra osztható:
1. Geszinklinális szakasz, az alsó-karbon végéig
2. Orogén szakasz, a középső-karbontól a perm/triász
határig
3. Mezozóos aktivációs szakasz, a triásztól a felső
krétáig.
4. Plattformosodási szakasz, a felső-krétától a je
lenkorig.
la . Típusos geoszinklinális szakasz - A prekambrium
és a felső-ordovicium között. Finomszemű, sötét színű,
egyveretű terrigén üledékek alkotják. Erősen gyűrt és
átalakult.
lb . Geoszinklinális-peremi szakasz. - Faunával iga
zolt ordoviciumi és szilur üledékes kőzetek: a nagy
vastagságú finomszemű terrigén összletben durvasze
mű terrigén és karbonátos közbetelepülések vannak.
A szerkezeti átrendeződéssel mélységi magmabenyo
mulások és savanyú-intermedier vulkánosság jártak
együtt. (416 Ma, ordovicium /szilur határ).
A felsőszilúrban csaknem kizárólag karbonátos,
m égpedig korallpados üledékképződés folyt.
A szilur/devon határtól igen mozgalmas időszak

3. Intruzív képződmények (savanyú és
intermedier)
A települési helyzet és a radiometrikus eredmények
alapján Öt intruziv összlet volt elkülöníthető.
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3. ábra
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kezdődött. Erről konglomerátumok, tufa és lávapadok,
valamint intruziók tanúskodnak. A terület egy része
kiemelkedett, másutt karbonátos, ismét másutt terrigén üledékképződés folyt.
A felső-devonra általános regresszió jellemző. Ezt az
alsó- karbonban egyre erőteljesebb vulkánosság és intruzív tevékenység követte.
A devon képződmények kevésbé metamorfizáltak,
mint az idősebbek. Ez is jórészt a gránit-kontaktusokon
következett be. A regionális és dinamometamorf hatás
kevésbé jelentős.
2. Középső- és felső-karbon üledékes képződménye
ket ä területen nem ismerünk. A permben az északnyugati területrészen intruzív és vulkáni tevékenység
jellemző. Ezzel szemben a dél-keleti területrészen tó
medencék alakultak ki. A bázison kőszénképződéssel,
fölötte durvaszemű terrigén üledékekkel.
3. Triász képződmények a területen úgy látszik, nin
csenek. A korábban triász korúnak tekintett vulkánitok
részben idősebbnek, részben fiatalabbnak bizonyultak.
A júra képződmények nagy üledékhézaggal és szögdiszkordanciával települnek különféle idősebb kép
ződményekre a két nagy szerkezeti vonal sávjában,
(durvatörmelékes üledékek, közbetelepült vulkánitok
kal).
Ebben az időben jöttek létre a terület legfiatalabb intruzivumai is. Különösen erőssé vált a vulkánosság a
júra végén - kréta elején (savanyú, majd intermedier jel
leggel). Tómedencék is jöttek létre.
4. Az alsó/felső-kréta határán szerkezeti mozgások és
lepusztulás történt. A felső-kréta képződmények ál
talános elterjedésűek. A jelenlegi m orfológiai kép már
a kréta után alakult ki.
5. Ásványi nyersanyagok: Két helyi jellegű, hematitos magnetites vasércelőfordulást találtunk, valamint egy
alsó-perm korú reménybeli kőszénterületet.
Az expedíció zárójelentése az Országos Földtani
Adattárban található.

J \ . Ö N Y V IS M E T E T Ő
1998. november 10-én а Ы Т Е А Könyvesbolt Teázó helyisé
gében mutatták be:

S rá g li Lajos: A M A O R T
Olaj-gazdaság-politika című, az Ú T M U T A T Ó K IA D Ó gon
dozásában

megjelent

könyvet,

mely

a

VÁLTO ZÓ

V IL Á G

Többnyelvű Könyvtár 22. kötete.
A magyarországi ipari méretű kőolajbányászat története méltán
tarthat számot a nagyközönség érdeklődésére. E kis ország
számára azt az eredményt, hogy kőolajtermelő országgá válhatott,
szakembereinek kitartása, felkészültsége hozta meg.
A Trianon után nyersanyag-lelőhelyek nélkül maradt ország
ban, számos kudarc után, 1937-ben sikerült felfedezni az első je
lentősebb szénhidrogén-mezőt.

A

következő évtől,

1938-tól -

am ikor az első jelentős hazai olajtársaság a M A O R T létrejött napjainkig tartó út a jelenlegi nemzeti olajvállalat, a M Ó L R t
előtörténete. Ennek első évtizedét elemzi ez a mű, valamint azt a
folyamatot, amelyben az ország életben maradásáért folytatott
harc összefonódik a kőolajlelőhelyek feltárásáért való küzde
lemmel.
A könyv lapjain feltáruló kép nemcsak egy ipa m g születésének
első fejezete, hanem a magyar gazdaság és politikatörténet egy
meghatározó jelentőségű korszakának bemutatása.
E monografikus igénnyel megformált mű nem könnyű ol
vasmány,

de értékes

és fontos

adalék X X .

századi törté

nelmünkhöz. Feldolgozása elsősorban levéltári forrásokon (a
szerző 1979-től a zalaegerszegi Magyar Olajipari Múzeum törté
nész munkatársa, jelenleg igazgató-helyettese) alapszik és a követ
kezőkre kíván választ adni:
- M it jelentett a trianoni Magyarországon a kockázatot vállalni
hajlandó működő töke és a világszínvonalat képviselő technológia
megjelenése?
- M it jelentett Magyarországon a dunántúli kőolajmezők fel
fedezése?
- M ivel tudott hozzájárulni a magyar tudomány, a magyar tudós
ahhoz, hogy az olajipar kilábaljon a válságból, s mi volt a szerepe
az olajipar kifejlesztésében?
- M iként tudott működni egy vállalat, ha nem akart idegen
háborús érdekeket kiszolgálni?
- M it jelentett a cégnek a háború utáni kiszolgáltatottság?
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- M ik voltak az egyik legnagyobb magyarországi koncepciós per
a M A O R T per előzményei és következményei?
A hét fő fejezetből álló könyv első fejezete az 1938. előtti
magyarországi kőölajkutatásokat mutatja be, a I I fejezet
"A M A O R T létrehozása " címet viseli. A könyv záró fejezete a
M A O R T pert mutatja be.
Biztos vagyok abban, hogy a magyarországi olajipar egyik
meghatározó vállalkozásának átfogó bemutatása
szakmai körökben fog érdeklődést kiváltani.

nemcsak a

D r. H o r n J á n o s
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