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A VELENCEI-HEGYSÉG—BALATONFÖ FÖLDTANI—ÉRCFÖLDTANI 
ELŐKUTATÁS PROGRAMJA ÉS EREDMÉNYEI

HORVÁTH ISTVÁN

M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143

ETO 061 6 55(439)(047 1) 550 812 14(234 373 1/ 2 Velencei-hg )
550 812 14 553 3/4(234 373 1/ 2 Velencei-hg )

T á r g y s z a v a k  színesfémek, molibdén, előkutatás, Dunántúli-középhegység 
(Velencei-hegyseg-Balatonfo), temabeszámolo

Bevezetes

Az előkutatásra kijelölt területen (1 ábra) a legfontosabb feladat az ipari értékű 
érclelőhelyek feltárása, ül előfordulási lehetőségeinek tisztázása

A megelőző, sikeres kutatások (Ja n t s k y  B 1954, 1957) a velencei-hegységi grá
nitban ércteléreket tártak fel Az andezites vulkánitok elváltozást típusánál megállapítot
tak, hogy az ún másodlagos kvarcltok csoportjába tartozik és hintett színesércesedés kap
csolódhat hozzá Az elmúlt negyedszázad alatt ez utóbbi elváltozást típushoz kapcsolódó 
„porfíros” rézérclelőhelyek gazdasági jelentősége megnőtt Az eocén andezitekhez kötődő 
recski porfíros rézérclelőhely felfedezése és a környező országokban megismert hasonló 
előfordulások sora a velencei-hegységi eocén andezites vulkánitok perspektivikus értékét 
is megemelték

Az előkutatási program keretében tisztázni kívánjuk
a) az andezites vulkáni osszlet elterjedését, felépítését, a vulkáni centrumok, a je

lentősebb szubvulkám testek és aljzat-áttorési zónák, valamint a vulkáni osszlet elterjedé
sét és felépítését befolyásoló szerkezeti elemek helyzetét,

b) a gránitintrúzió neogén képződmények alatti felszínét, a grámt-palakopeny érint
kezési vonalának lefutását és jellegét,

ej az ércesedésre utaló közvetlen és közvetett bélyegek területi eloszlását,
d) a gránitmagmatizmushoz és az andezitvulkamzmushoz kapcsolódó ércesedési és 

kőzetelváltozási típusokat,
ej az ércásvány-paragenezisek összetételét, valamint a kőzetelváltozások jellegét, 

összetételét és egymásutánját
A kutatási programban meghatározott célokat, feladatokat a hazai érckutatások 

gyakorlatában már kipróbált és ismert földtani—geofizikai* módszerek felhasználásával 
kívánjuk elérni, íll megvalósítani (földtani térképezés, térképező és szerkezetkutató fú-

'A terület geofizikai kutatásának eredményei az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet Évi Jelentéseiben 
jelennek meg



1 abra A Velencei-hegyseg-Balatonfo földtani -crcfoldtani előkutatasi program területe 
1 A kutatási terület hatara, 2 az 1 10 000 ma földtani térképezés területe, A - a kelet-velencei 
ércmező, B - a nyugat velencei ércmező, C = a dinnyés—seregélyesi reménybeli ércmező, /  = a ve 

lencei-hegysegi érces körzet,// = a szabadbattyani érces körzet

rások, refrakciós es reflexiós szeizmika, elektromos mérések, földi mágneses es gravitációs 
mérések s tb )

A VI ötéves tervidőszakban a programnak a terület kelet- és nyugat-velencei részé
re előirányzott munkálatai valósulnak meg

A kutatás végrehajtása szoros együttműködésben a MÁFI és az ELGI feladata, 
természetesen a részfeladatok megoldásában számos vállalat és intézmény is részt vesz 
(Mecseki Ércbányák Vállalat, Országos Földtani Kutató és Fúró Vallalat, Országos Érc- és 
Ásványbányák, ELTE Természettudományi Kar, MTA Geokémiai Laboratórium, Köz
ponti Bányászati Fejlesztési Intézet)

Az elvégzett munkák es eddigi eredmények

A program szerinti munkákat az ELGI 1978-ban szelesebb körzetben, míg a MÁFI 
1980-ban a kelet-velencei ércmezó területén indította meg



E két évben elkészült a kelet-velencei terület 4 db 1 10 000 ma térképlapjának ész
lelési földtani térképé Lemélyult 13 db 50—200 m közötti mélységű, összesen 1600 fm- 
nyi térképező fúrás A részletes GP felvétel nyomvonalán 50X100 m-es halóban O d o r  L 
és munkatársai metallometriai mintázást vegeztek 1981 tavaszan indult meg a hegység el
ső 1200 m-es szerkezetkutató fúrásának mélyítésé Pazmand (Pd-2 ) közelében A földtani 
térképezés során a szál- és törmelékes kibúvások lehatárolása mellett gondot fordítottunk 
a granitoid és andezites kőzettelérek kovetesere és települési helyzetük megallapítasára a 
hegység szerkezeti viszonyainak tisztázása érdekében A geofizikai adatok és a térképező 
fúrások eredményeinek figyelembevételével ez évben a fedetlen, a pannoniai íll az eocén
mentes földtani térképváltozatokat is megszerkesztettük

A felszíni és mélyfúrási kózetanyagok vizsgálata zömében egy évvel később törté
nik A térképező fúrások a hegységben új képződményekét tártak fel, illetve a korábbi is
meretek bővítését tették lehetővé

1 A szubvulkám és hipabisszikus melységben megszilárduló magmas testek „kirob
banó”, kifúvódó maradék konnyemllói hozzák létre a telérszerű testeket alkotó intruzív 
breccsákat Egyaránt megjelennek a gránitokban, a kontaktmetamorf palákban és az 
eocén andezit-eredetű metaszomatitokban Jellemzően a hidrotermális elváltozást mutató 
képződményekben települnek Az általában agyagos kötőanyagú breccsák keletkezését az 
eocén andezitvulkamzmushoz kapcsoljuk Sukorotol 1,5—2 km-re Ny-ra feltárt előfordu
lásai a vulkamzmus jelentős hatáskorzetére mutatnak

2 A gránitba települő dolomitos karbonatit kőzettelérek — eddigi adataink szerint — 
felső-kréta magmás tevékenység termékei Megjelenésük olyan magmas asszociációra utal, 
amely kizárólag a kontinentális mélytorések, nftesedések zónájához kötődik

3 A Nadap—Pázmánd közötti elváltozott eocén andezitek elterjedési területén 
mélyült fúrások és a részletes terepi felvétel alapján a metaszomatitok különböző hő
mérsékleten keletkezett változatait vizsgálhattuk Jelenleg egyszerűsítve (és anyagvizsga- 
lattal csak részlegesen igazolva) három lépcsős metaszomatózis rajzolódik ki Időbeli egy
másutánjuk és a csökkenő hőmérséklet sorrendjében a fontosabb ásványasszociaciók

a) kvarc + pirofillit + topáz ± diaszpor, pirít -»• 
kvarc +  dickit + naknt + pint -»■
kvarc + kaolinit + pint -»• 
kvarc + szmektit + pint

b) kvarc +  alunit + pint -»■ kvarc + alunit +  pirít + terméskén
4 A Pázmánd 2 sz szerkezetkutató fúrás 48 m-tól lösz és pannómai képződmé

nyek alatt kb 550 m-ig az andezites vulkánitok előbb említett a) és b) típusu metaszoma- 
titjait harántolta, majd a talpig (1200 m-ig) szencitesedett, majd biotitosodott—magnetite- 
sedett, alsó részen gyengén kálifoldpátosodott aprószemcsés amfibolos diontot tárt 
fel Az ércesedés megbízható értékeléséhez a számos új Mo- és Cu-indikáció ellenére még 
nincsen elegendő adatunk Igazoltnak látszik azonban, hogy a molibdenites ásványosodas 
a grámtmagmatizmushoz (a közvetlen endo- és exokontakt zónában, s a feltetelezetten 
apikális helyzetű porfíros gránitban) és az eocen vulkamzmushoz (andezitogén metaszo- 
matitokban) egyaránt kapcsolódik

A MÁFI középhegységi osztályához tartozó téma vezetője C s á s z á r  G , a program 
megvalósításában az osztály szakemberei — Gy a l o g  L , D a r id á n é  T ic h y  M , 
D u d k o  A , H o r v á t h  I , Ód o r  L — mellett az Intézet megfelelő anyagvizsgalattal fog



lalkozó specialistái — F a r k a s  L (R tg) es F ö l d v á r i  M (termikus elemzes) — valamint 
a geokémiai osztály munkatársai is fontos reszt vállalnak

Az 1982 évi feladatok

1982-ben a nyugat-velencei 6 db 1 10 000 ma lapon indul meg a földtani térképe
zés Egyidejűleg folytatódik a kelet-velencei területen 1981-ben mélyült fúrások anyag- 
vizsgalata, illetve részletes feldolgozása es ertékelese A lehetőségek szerint a programban 
elfogadott további két 1200 m-es szerkezetkutató fúrásból az egyik szintén a kelet-velen
cei területen mélyülne az andezitosszlet jobb megismerése, az ércesedesi—elváltozasi vi
szonyok áttekintő tisztázása erdekeben A másik (a harmadik) szerkezetkutató fúrás vég
leges helyét a megszülető kutatási eredmények figyelembevételével csak később tudjuk 
meghatározni

Az előzőeknél kisebb súlyú feladatként kívánunk foglalkozni a karbonatitokhoz kö
tődő Nb-anomaha ertekenek vizsgálatával es az ehhez a magmas asszociációhoz tartózó 
képződmények térbeli elteijedesenek megismerésevei


