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Cikkünk pillanatképét nyújt a Balaton-felvideki terkepezes jelenlegi állásáról es 
vázlatosan bemutatja az eddigi legfontosabb retegtam, tektonikai es ősföldrajzi ered
ményeket valamint a nyersanyag-indikaciokra vonatkozó újabb ismereteket

A Balaton-felvidék földtani terkepezése — a területhez szervesen kapcsolódó Ba
kony hegység felvételének befejezése után -  1982-ben kezdődött el A munka a részlete
sen kidolgozott es jóváhagyott programban foglaltak szerint, és egyúttal a területi 
tagolódásnak megfelelően két szakaszra különül 1982- 1984 kozott a Keszthelyi-hegy
ség - Tapolcai-medence alkotta egység terepi felvétele történt meg A 7 db 1 25 000 ma 
szelvény felvételen népes csapat dolgozott Az igazgatói döntésnek megfelelően a munká
ban a terkepezest fő feladatkent űzők mellett (Bence G éza, Bihari Dániel, Budai 
Tamás, Csillag G ábor, G yalog László, Koloszár László, M erzich Péter, M iszli- 
vecz Emőke, M untyan Csaba, Peregi Zsolt, Selmeczi Ildikó, T Kovács Terézia, 
Turczi G ábor) reszt vettek az előírt terepi gyakorlat megszerzésére időlegesen ideren
delt, más szakirányokra felvett és feladatuknak a térképezést tekintő kezdő szakemberek 
is A szétaprózottságból eredő negatív hatást valamelyest kompenzálta az a körülmény, 
hogy a pályakezdőkkel nagy gyakorlattal rendelkező, tapasztalt térképezők dolgoztak 
együtt

A szőkébb értelemben vett Balaton-felvidéken a térképezés 1983-ban kezdődött 
meg Itt is nagy létszámú csapat működött a felvételi munkában, de ennek összetétele 
jelentős eltérést mutat a Keszthelyi-hegység-Tapolcai-medence területén dolgozókéhoz 
kepest (Bálint Csilla, Bihari D ániel, Bognár Attila, Budai Tamás, Csillag G ábor, 
Koloszár László, Kovács G ábor, Merzich Peter, M untyán Csaba, Tóth Zsiga 
József es Turczi G ábor) A térképszerkesztésben és a magyarázó elkészítésében részt 
vevők kozott a munkát retegtam egysegenként osztottuk fel Az alsó-triász képződmé
nyek összefogása es a feldolgozás irányítása Koloszár L , a középső-triászé Budai T , 
míg a felső-triászé Csillag G feladata A neogén képződményekkel behatóbban előbb 
Bence G majd Selmeczi I foglalkozott A negyedidószaki képződmények feldolgozásá
ért Bihari D a felelős, aki emellett közreműködött a bazaltvulkamzmus egyes kérdései
nek vizsgálatában is Ez utóbbi témakörrel foglalkozott még M erzich P , Kovács G 
es Orkényine Bondor L A Balaton-felvidék mikrotektomkai vizsgálatát Balláné 
D udko A , a távérzékeléses feldolgozást pedig Csillag G végezte

A korábbi bakonyi és a jelenlegi Balaton-felvidéki térképezési program kozott a sok 
módszertani hasonlóság mellett (méretarány, fedett és fedetlen változat készítése s tb ) 
lényeges elteresek is vannak



1 Most nyílott először alkalom arra, hogy rendszeresen végzett különböző geofizi
kai módszerek segítsék megoldani a térképezés során felmerült különböző földtani 
kérdéseket A feladatot alapvetően végző ELGI szakemberei mellett Lantos M (rádió- 
kip mérések), és Balláné Dudko A (mágneses mérések) volt segítségünkre

2 Nagyobb gondot igyekeztünk fordítani a kritikus rétegtam és tektonikai részlet- 
kérdések megoldására Ez egyes szelvények alapszelvényszerű feldolgozásában, illetve 
mikrotektomkai felvételezésekben jutott kifejezésre

3 Sajnálatos tény, hogy a Balaton-felvidéki térképlapokra jutó mesterséges feltárá
sok — főként fúrások — volumene lényegesen kisebb a bakonyiakénál A Bakonyban 
egy térképlapra átlagosan 943 folyóméter fúrás esett, míg a Balaton-felvidéken csak 456 
Különösen az ópaleozóikumra vonatkozó ismeretek bővítésére szánt szerkezetkutató 
fúrások hiányoznak

4 A kinyomtatandó végtermékekkel kapcsolatban két eltérés érdemel említést 
A korábbi gyakorlattal, vagyis a laponkénti magyarázóval szemben a tájegység tagolásá
nak megfelelően csupán két magyarázó készül a területről Ezek a Keszthelyi-hegység 
és Tapolcai-medence, valamint a s str Balaton-felvidék Az 1 20 000 méretarányú 
térképeket nem rögtön az elkészülésüket követően, hanem a teljes felvételi munka 
befejezésével — a jelkulcs és az egységes szerkezeti váz létrehozása után — adjuk ki

A Balaton-felvidék túlnyomó részének terepi felvételei az eredeti programnak meg
felelően 1987 végéig megtörténtek (1 ábra) A Tótvázsony 1 és 3 , a Berhida 1 és 2 , 
valamint a Boglárlelle 1 sz szelvény Balaton-felvidekre átnyúló részét 1988 végéig 
ugyancsak feltérképezzük Az 1 20 000 méretarányú fedett, íll fedetlen földtani térké
pek közül a szentkirályszabadjai, a tótvázsonyi, a balatonfőkaján, a berhidai és a 
balatonlellei lapok osszeszerkesztése van csak hátra A laponként készülő alapadatgyuj-

1 abra Terkepezesi helyzetkép 1987 végén
/ Felvételezett terület 2  megszerkesztett (fedetlen) lapok

Fig l  Mapping situation, as end of 1987
/ Mapped area, 2 plotted sheets (without Quaternary)



temény, elvi rétegoszlop és földtani szelvény összeállítása a térképek szerkesztési ritmusát 
követi

A tervezett két magyarázó közül a Keszthelyi-hegység-Tapolcai-medence területé
ről készült el a kézirati változat Véglegesítésére a térképlapok revíziója után kerül majd 
sor

A következőkben a térképezés eredményei közül a lényegesebbeket kívánjuk felso
rolni

Szerkezetföldtani eredmények

— A Keszthelyi-hegységben a legfontosabb szerkezetfoldtani felismerésnek tartjuk, 
hogy — a korábbi véleményekkel ellentétben — a hegység nem az É — D-i irányú 
Ván-volgy mentén osztható két, nagyjából egyenrangú blokkra, hanem az attól K-re eső, 
íves lefutású vállus — szentmiklóskúti szerkezet mentén, részaránytalanul tagolódik Az 
idősebb (karni — alsó-nóri) rétegek az ÉK-i blokkban jutnak a felszínre A vonal mentén 
sorjáznak a Rezi Dolomit Formációnak a korábbi térképeken nem szereplő foltjai 
A szerkezeti vonal jelenlegi feltolódásos értelmezése még igazolásra vár

— A Balaton-felvidek felépítésére jellemző É K -D N y-i csapású szerkezeti irányí
tottság mellett egyes területeken arra merőleges antiklinális — szinkhnális rendszereket 
sikerült kitérképezni Ezek egyik legszebb példája a Pécselyi-medencében található me
gye-hegyi boltozat

— Néhány nagy amplitúdójú horizontális elmozdulás is igazoltnak tekinthető, 
Közülük a leglátványosabb Pécsely és Balatonfured kozott húzódik Említést érdemel 
még a Szentantalfa — Zánka kozott a Csorszai-patak menti vonal, valamint a csopak 
noszton-volgyi vonal is

— Az eddigi mikrotektomkai mérések többfázisú deformációra utalnak Ezek egyi
ke a szinklináhs képződéséhez, egy másik a hegység jobbos eltolódásához kapcsolódik

Rétegtam eredmények

A rétegtam eredmények döntő hányada a triász képződményekhez kapcsolódik, 
mind a Keszthelyi-hegységben, mind szúkebb értelemben vett Balaton-felvidéken

A Keszthelyi-hegység legfontosabb, bár biosztratigráfiailag még nem igazolt ered
ménye a Veszprémi Márga Formációnál idősebb dolomit kimutatása, amely egyben a 
hegység legidősebb ismert képződményé is

— A részletes terepi felvetelezés és az ehhez kapcsolódó őslénytani vizsgalatok 
segítségével tisztázódott az Edericsi Mészkő Formáció, valamint a Veszprémi Márga és 
a Fődolomit Formáció kapcsolata

— Az újraertelmezett Rezi Dolomit Formációt a korábban ismert elterjedési terüle
tén kívül több helyről sikerült kimutatnunk

— Parasztratigráfiai módszerekkel sikerült meghatározni a Rezi Dolomit, valamint 
a fedő Kössem Formáció korát A korábbi elkepzelesektol elteróen a Kössem Márga 
Formáció nem teljes egészeben rhaeti korú, rétegsorának jelentős alsó hányada a felső- 
nónba tartozik

A szukebb értelemben vett Balaton-felvideki területen a térképezés és a hozzá 
kapcsolódó fúrások feldolgozása során, a korábbiaktól elteró, új litosztratigráfiai kon
cepció alakult ki Erről a 2 abra teljes áttekintést ad, míg az alábbi ismertetés csak a 
legfontosabbakra tér ki

— Külön formációcsoportba javasoljuk összevonni az alsó-tnász törmelékes, íll az 
amsusi karbonátplatform, és lagúna fáciesu formációkat, a felső-anisusi — alsó-karm



2 ábra A keszthelyi-hegyseg es a Balaton-felvidek triász képződményéinek litosztratigrafiai tagolá
sa

Fig 2 Lithostratigraphic subdivision of Tnassic formations in the Keszthely Mts and Balaton
Highland



pelagikus karbonátos litofacieseket es a karni medencefáciesu képződményeket, vala
mint a karm —rhaeti karbonatplatform, íll a nori —rhaeti medencefácieseket

— Egyetlen formációba vontuk össze a korábban két külön rétegtam egységként 
elkülönített Buchensteim es Nemesvámosi Formációt Formáció rangú kiemelését java
soljuk ezzel szemben a Sandorhegyi Mészkőnek, amelyet a legutóbbi időkig a Veszprémi 
Formáció tagozataként tartottak számon

-  Az elkülönített tagozatoknak a térképezés tapasztalatai alapján ajánlottunk 
elnevezéseket (pl Zánkai Homokko, Mencshelyi Marga, Noszton Mészkő s tb )

A fenti javaslatainkat a Triász Albizottság legutóbbi ülésén is bemutattuk
A bio- és kronosztratigráfiai eredmények legalább ennyire figyelemreméltóak 

Mindez nem kis mértékben a terképezók es a paleontologusok közötti rendkívül szoros 
es sikeres egyuttműkodesnek köszönhető A munka során nem egyszerűen az előkerült 
ősmaradványok megrendelesszerű feldolgozása, hanem összehangolt kutatómunka zaj
lik Ennek eredményeként nemcsak a permtől a norng terjedő emeletek biozonációja 
született meg, illetve van születőben, hanem az egyes emeletek, alemeletek határának 
megvonásához is igen sok új, nemzetközi figyelmet is érdemlő adat született A vizsgála
tok sikeres voltát jelzi az a körülmény is, hogy számos szelvényünk alapszelvényszintű 
feldolgozásra is érdemesük A térképezéshez szorosan kapcsolódó biosztratigráfiai kuta
tást G óczán Ferenc es Siegl K árólyne (szkíta — anisusi, valamint karm sporomor- 
phak), Oraveczné Scheffer Anna (Foramimferák), Dosztály Fajos (anisusi -  
karm Radiolanák), Kovács Sándor (anisusi — karm Conodonták), valamint Fenner 
Katalin (alsó -  kozépso-triász Molluscak) es Vörös Attila (középső — felső-triász Am- 
momtesek) végzi

A terepi felvetelezés előrehaladtával egyre tisztább kép bontakozik ki a fácieskap- 
csolatok és a fejlodestorténet terén is Csupán példaként említjük a transzgresszív jellegű 
szarmata képződmények jelentős túlterjedésenek felismerését a badem képződmények
hez kepest a tapolcai-medenceben és a Balaton-felvidéken, új bazaltkitorési centrumok, 
eltemetett vulkánok és kettős kalderák rendszerének felismerését stb

Nyersanyag indikációk

Térképezési területünk jelentős része hazánk egyik legszebb tájára, legfontosabb 
idegenforgalmi körzetére esik így természetesen a nyersanyagok jelenléte vagy hiánya 
a térképezés szempontjából nem elsődleges szempont Fő feladatunk a terület hidrogeo
lógiai, környezetföldtani, építésföldtani es agrogeologiai vizsgálatához a földtani ismere
tesség megfelelő szintjének biztosítása Az üdülőterület legjelentősebb problémái közé 
tartozik ugyanis sok helyen a vízellátás, a szennyvíz- és hulladek-elhelyezés és a szőlőte
rületek eróziója

Talán szerencsés helyzetnek is mondhatjuk, hogy a Balaton-felvideknek a tóhoz 
legközelebb eső részén igen kevés nyersanyag indikáció ismert A tótól távolabb eső 
területen, Veszprém és Tapolca kozott, illetve a Keszthelyi-hegységben viszont több 
helyen találtunk nyersanyag indikációt a térképezés során (3 ábra)

— Első helyen kell említenünk mindenkori kutatásaink egyik legfontosabb indíté
kát, a bauxitot A térképező fúrások tárták fel a gyenge minőségű, szarmata fedőjű 
miocén kon bauxitot Díszei kornyékén, amely sajnos -  az azóta elvégzett előkutatás 
szerint — jobb minőségűnek remélt teleproncsokat nem tartalmaz

A Balaton-felvidék területén a pannómai édesvízi mészkő bázistormelékében 
Mencshelyen es a balatonhenyei vízmosás recens törmelékében találtunk bauxitkavicsot 
(gibbsit 35 %, íll 37 %, bohmit 8 %, íll 2 % és goethit 21 %, íll 57%) A Szentkirályszabad-



3 abra A terkepezes során megismert, illetve vizsgált nyersanyag indikációk
/  Lignit (pannomai) 2  kaolin (kaolimtes agyag), 3  algimt (tnasz) 4  bauxit bauxitos agyag, 5  montmonllonit (pannomai)

Fig 3 Indicatíons of mineral resources found or investigated dunng mapping
/ Lignité (Pannonian), 2 kaolimte (kaolimtic clay) 3  algimte (Tnassic), 4  bauxite bauxitic clay, 5 montmonllonite (Pannonian)

ja és Vorosberény közötti bauxitos agyag előfordulás vastagsági viszonyait és elterjedését 
geofizikai módszerekkel vizsgáltattuk

— A Keszthelyi-hegységben a térképezés részeként feltártuk es jelentős területen 
lokalizáltuk a kaolin előfordulást A térképező fúrások a cserszegtomaji előfordulástól 
É-ra tártak fel átlagban 83 % kaolinit-tartalmu telepeket, amelyek alapján az előfordulás
ról készült jelentés 90 %-ot prognosztizált A fireclay típusú nyersanyagban fehér színű 
goethit — hematit mentes szakaszok is találhatok, a középső szakaszon gibbsittartalom- 
mal

A jelentés további kutatásra érdemes területeket is kijelölt
Hasonló töbrös szerkezeteket ismertünk meg a várvölgyi lapnak a Deh-Bakonyhoz 

tartozó területén Itt a 15 m-es geofizikai prognózissal szemben I l i m  vastag telep is 
akad, a felső kétharmadában kb 75 %, az alsó harmadában kb 85 % kaolintartalommal 
Az utóbbi szakasz fehér színű, Fe3+ mentes

Hasonló, vagy megközelítőleg azonos kaolimttartalmú agyagot a Veszprém — nagy
vázsonyi fennsíkon is több feltárasban találtunk a terepi felvétel során Ezek további 
vizsgálata a keszthelyi-hegységi É-bakonyi, kah-medencebeli és a Veszprém — nagyvázso
nyi fennsíki bauxitok, bauxitos agyagok, kaohmtes agyagok genetikai összefüggéseinek, 
nyersanyag perspektívájának felmérését az ún platóprogram keretében a következő 
években tervezzük

A Rezi 1 sz térképező fúrás tárta fel elsőként a magas szervesanyag-tartalmú 
Kössem Formációt is, amelynek felső szakaszát ma algimtnek nevezzük A legfrissebb 
vizsgálatok szerint, melyet részben a MÁFI laboratóriumai, részben a JATE Ásványtani, 
Geokémiai és Kőzettani Tanszéke végzett el, a rétegsor már túlesett azon az érettségi



fokon, mely a szénhidrogénképződés küszöbértéke (Solti G szóbeli közlése) Ma már 
bizonyosnak tekinthető az a korábban is felmerült gondolat, hogy a Zalai-medence 
szénhidrogen-készletének nagyobb részt a Kössem Formáció volt az anyakőzete Ez a 
további szénhidrogén-kutatás stratégiája szempontjából is meghatározó jelentőségű le
het

A Sándorhegyi Mészkő F és Veszprémi Márga F hasonló szempontú, éppen csak 
megkezdett vizsgálata is hasonló következtetéseket igazolt

A Pécselyi-medence amsusi rétegeiben a MÉV már igazolta a foszfor előfordulását, 
sót e célból már kutatásokat is végzett Mind a régi fúrások, mind a közelmúltban 
mélyült térképező fúrások karottázs szelvényeinek vizsgálata a Veszprémi Márga F 
rétegsorában is mutatott sugárzóanyag-anomáliát, mely vélhetően szintén foszforhoz 
kapcsolódik

A bazaltmálladék vizsgálata éppen csak megkezdődött Reményt keltő, hogy Mencs- 
helyen a bazaltmálladék 67%-bán montmonllomtból áll Ugyanitt a hólyagos bazalt 
egyetlen vizsgált mintája 40 % montmonllonitot és 50 % plagioklászt rejt

További feladatok

1 A terepi felvételek befejezése, a laponkénti alapadatgyűjtemények összeállítása és 
az 1 20 000 méretarányú fedett és fedetlen térképek megszerkesztése

2  Áttekintő szerkezeti vázlat létrehozását követően a jelkulcs egységesítése, a szük
séges terepi reambulációk elvégzése és a térképlapok véglegesítése ■'

3 A szorosabb értelemben vett Balaton-felvidék magyarázójának elkészítése, keszt- 
hely — tapolcai-medencei magyarázó véglegesítése

4  A terület 1 50 000 ma térképeinek megszerkesztése
5  A  monográfia és a kornyezetpotenciál-értékelés elkészítése
Az előbbiekben ismertetett eredmények némelyike teljesen új, igazából ki sem érlelt 

Közöttük ugyanakkor több, már nyomtatásban is napvilágot látott az alábbi cikkekben
j
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PRELIMINARY RESULT OF MAPPING IN THE KESZTHELY MOUNTAINS 
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The complex mapping of the area was started in 1982 The following mam results 
have been obtained

Tectonics

— The Keszthely Mountains are divided into two units of different age by the 
Vállus-Szentmiklóskút structural line (Upper Nonan-Rhaetian and Karman- Norian, 
respectively)

— The mam strike in the Balaton Highlands is NE-SW However, a few small areas, 
like the Pécsely Basin, are oriented perpendicularly to this

— The structure of the Balaton Highland is complicated by considerable horizontal 
displacements

Stratigraphy

— Below the Veszprém Marl that had been considered the oldest formation in the 
Keszthely Mts dolomite was discovered by a mapping borehole

— The Edencs Limestone of reefal facies underlying the Hauptdolomit is a heterop- 
ic facies of the Veszprém Marl

— The Rezi Dolomite that had been introduced as a substitute of the Kossen Marl, 
is in fact an independent stratigraphic unit, representing a transition between the Haupt
dolomit and the Kossen Formation

— Biostratigraphic investigations have dated beginning of the Kossen Formation 
as of Norian age

— The Triassic sequence of the area has been subdivided into groups based on 
hthofacies relations

1 Scythian detntal (Arács F , Hidegkút F and Csopak F )
2 Amsian carbonate platform and lagoonal (Aszófő F , Iszkahegy F , Megyehegy 

F and Tagyon F )
3 Upper Amsian-Lower Carman pelagic carbonates Buchenstein Group (Felsőors 

F , Dorgicse F and Füred F )
4 Carman hemipelagic facies (Veszprém F and Sandorhegy F )
5 Carnian-Nonan carbonate platform (Kádárta Dolomit F , “Raibl dolomite” and 

Hauptdolomit)



6 Norian-Rhaetian basin (Rezi Dolomite F and Kossen F )
— The former Buchenstein and Nemesvamos Formations have been united Based 

on south Alpine analogies, their term “Buchenstein” is suggested for revision
— The former Sandorhegy Limestone and Fured Limestone Members of the Veszp- 

rem Marl Formation have been promoted to the rank of formations
— Several members were distinguished and defined

Indications o f mineral resources

The indications listed below are either new or new informations have been obtained
— Miocene bauxite in the Diszel area,
— northward extension of the Cserszegtomaj kaohnite occurrence,
— new kaolinite-filled karstic cavities in the Uzsa-Billege area,
— Upper Tnassic algmite in the Rezi Basin


