
által rétegtani, vízföldtani és termikus szempontból 
viszonylag jól feltárt terület, a Duna—Tisza köze 
pre-tercler képződményei termálenergia hasznosí
tási lehetőségeinek vizsgálata.

A termálenergia-kutatás egyik fontos elemét ké
pezi a különböző hőmérsékleti tartományok mélység- 
térképeinek elkészítése a medenceterületeken mé
lyült fúrásokban mért hőmérsékleti adatok felhaszná
lásával. Tekintettel a program országos jellegére, 
megkezdődött az ország medenceterületein az érté
kelhető hőmérsékleti adatok összegyűjtése, ez a 
munka háromnegyedrészben elkészült.

Megindult továbbá a Duna—Tisza köze me
dencebeli pre-neogén képződményei termálvíz 

■tárolásra, feltárásra, valamint vízbefogadásra al
kalmas, elsősorban mezozóos karbonátos kifejlő
dése képződményei kifejlődés és elterjedés viszo
nyainak vizsgálata, illetve ezek 1:200 000-es mére
tarányú térképi ábrázolása Is.

A vállalkozások számára nyitottabbá vált ma
gyar gazdaságnak köszönhetően a termálenergia 
potenciál iránt az utóbbi 1—2 évben figyelemre
méltó hazai és külföldi érdeklődést lehetett regiszt
rálni. Ennek eredményeként és a kutatási téma 
aktualitása miatt a projekt terven felüli, külső szer
ződéses munka formájában, önkormányzati meg
rendelésre „Összefoglaló tanulmány Zala megye 
területén lévő 171 db meddő szénhidrogénkutató 
fúrás termálenergia hasznosítási lehetősége" c. 
tanulmány kidolgozását indította meg.

A projekt — a korábbi években kialakított — szo
ros szakmai és munkakapcsolatát tovább kívánja 
szélesíteni a MÓL Rt.-vei és az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetemmel. 1993-ban sikerült közvetlen szak
mai kapcsolatot teremteni az önkormányzatokkal is.

A stratégiai szénhidrogén-kutatás keretein be
lül az eddigi munkák folytatása mellett a projekt
1994—95-től meg kívánja Indítani a Duna—Tisza 
köze D-i részének részletes szénhidrogénföldtani 
vizsgálatát. A termálenergia feltárási és hasznosí
tási lehetőségek tanulmányozása során elkészül 
Magyarország pre-tercier képződményei tetőhő
mérséklet térképe (1:200 000-es méretarányban), a 
Dél-balatoni-, a Zala—Dráva- (Nyugat- és Délnyu- 
gat-Dunántúl) és a Kisalföldi-medence geotermi
kus potenciáljának felmérése.

We would like to Include participaton from the 
researchers of Hungarian Petroleum Company Ltd. 
and the Eötvös Loránd University considering our 
relationship during the past few years. We have 
also contacted some local authorities In 1993.

In course of strategical hydrocarbon prospect
ing. it is intended to begin to begin the detailed 
hydrocarbon exploration on the southern part of 
the Duna—Tisza Interfluve from 1994—95. Studying 
the possibilities of exploration and utilization of 
thermal energy, a geothermal temperature map 
at the top of the pre-Tertiary formations at 
1:200 000 scale will be prepared. Geothermic 
properties of the South Balaton, Zala—Dráva areas 
(West and SW Transdanubia) and the Little Hungar
ian Plain will also be surveyed.

Szilárd ásványi nyersanyagok kutatása

Gyarmati Pál

Prospecting of Solid Raw Materials

by Pál Gyarmati
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A Dunántúl hat perspektivikus, de kevéssé is
mert területén, a nyolcvanas évek óta folytatott 
előkutatás szintézisének elvégzése gyakorlati és 
tudományos szempontból is nélkülözhetetlen volt.

Bauxit előkutatás
Csehbánya: Az összefoglaló tanulmány a terü

letre és határaira eső 98 db, valamint az értékelés
hez szükséges további 13 db szomszédos fúrás 
figyelembevételével készült el. A tanulmány első
sorban a három előforduló bauxitszint viszonyait 
elemzi és mutatja be számos térképváltozat és 
táblázat segítségével, de összefoglalja a földtani 
felépítésre vonatkozó kisebb-nagyobb horderejű új 
eredményeket, adatokat is.

Pusztamis ke—Kislőd (a Déli-Bakony É-i előtere): A 
tanulmány, mivel a földtani felépítés bonyolult és a 
területre csak 22 db jól kiértékelhető fúrás esik, a 
környezet kutatási adatainak felhasználásával, 
összesen 89 db fúrás alapján készült, a csehbányái 
tanulmányhoz hasonló felfogásban.

Tapolca (a Déli-Bakony D-i előtere): A félbe
szakadt előkutatásról kutatásértékelő jelentés ké
szült, ami magába foglalja a bauxitföldtani ismere- 
fesség növekedésére vonatkozó információkat, 
egyes részterületek (ahol az eddigi kutatások foly
tak) új térképeit, a kutatással kapcsolatban elké
szült számítógépes adatfeldolgozó rendszer bemu
tatását, a rétegtani ismeretek bővülését, a terület 
fotogeológlai értékelését és az ezekre telepített 
kézifúrások eredményeit.

Gerecse hegység DK-i része: Elkészült az 1983 
óta tartó előkutatás összefoglalása. A sok, e terü
letről készült egyéb munkával való átfedés elkerü
lése végett a jelentés, csak a MÁFI által mélyített 
fúrások bauxitföldtani, illetve rétegtani eredménye
inek közlésére, értékelésére szorítkozik. Az összefog
lalás részterületenként ismerteti a követett kutatási 
koncepciót, annak eredményességét, illetve ered
ménytelenségét, továbbá megadja a rendelke
zésre álló teljes adatmennyiség birtokában a terü
let bauxitprognosztikai szempontú értékelését.

Tapolca fő (az Északi-Bakony ÉNy-i előtere): A 
terület viszonylag egyszerű bauxitföldtani model
lekkel jellemezhető részekből áll. a lemélyűlt előku
tató és egyéb fúrások alapján a bauxitföldtani 
értékelés elvégezhető volt.

Villányi-hegység: Az előkutatás során mélyült 
ló db közepes és 10 db sekélymélységű fúrás, je
lentős mennyiségű geofizikai előkészítő mérés 
(gravitációs, szeizmikus és elektromos felvételek) és 
mikrofácies elemzés alapján, elsősorban a mezo- 
zóos alaphegység szerkezeti és földtani felépítésé
vel kapcsolatos új ismereteket foglalja össze.

Távlati kutatások programja
A feladat teljesítése megkezdődött, azonban a har

madik negyedévben e tevékenységet leállították, 
részint az intézet költségvetési támogatásának csökke
nése.miatt, részint pedig azért, mert az 1993. évi inté
zeti tervben már nem szerepel a szilárd ásványi nyers
anyagkutatás. Mindezek ellenére áttekintés készült a

Synthesis of the results of a preliminary survey 
on six perspective areas of Transdanubia since the 
1980's was essential in both a scientific and eco
nomic aspect.

Preliminary Bauxite Prospecting
Csehbánya: This summarizing report was 

based on the rock record of 98 boreholes in 
the area. Results of another 13 boreholes 
from adjacent areas were also taken into con
sideration. The study, through the maps and 
tables, discusses the conditions of three bauxite 
levels In the area with. In addition, it states the 
new results and data regarding geological 
buildup.

Pusztamiske—Kislőd (northern foreland of the 
South Bakony Mountains): As the geological 
buildup of this region is rather complicated and 
there are only 22 boreholes in the area that can 
be evaluated well, the report was compiled using 
other geological and borehole data (altogether 
89) of the adjacent areas. The report was similar to 
that of the Csehbánya area.

Tapolca (southern foreland of the South Bak
ony Mountains): A preliminary survey was inter
rupted here. Results were compiled in a report 
discussing information about bauxite prospecting, 
new maps of some sub-regions (where prospect
ing have been carried out), computer database, 
stratigraphical data, interpretation of aerial pho
tographs and results of shallow drillings.

Gerecse SE: Results of the preliminary survey 
since 1983 were summarized. To avoid overlap 
with other prospectings in' this area, the report 
evaluates the bauxite geological and strati
graphical results of only those boreholes that have 
been drilled by the Hungarian Geological Survey. 
This summary introduces the concepts of survey 
and its results in every sub-region and also provides 
a reserve forecast of the bauxite property based 
on all the available data.

Tapoicafő (northwestern foreland of the North 
Bakony Mountains): The area is built up of units 
that can be characterized by simple bauxite 
geological models. The baxite geological buildup 
has been evaluated on the basis of the boreholes 
from the area.

Villány Mountains: Based on the rock record of 16 
medium and 10 shallow boreholes deepened during 
the preliminary survey, numerous geophysical meas
urements (gravitational, seismic and electric) and 
microfacies analyses, as well as the new results of the 
structural and geological buildup of the Mesozoic 
formations were summarized.

Program for a long-term survey
The research was stopped at the end of the 

year because of the budget's decrease. Prospect
ing for solid raw materials was also not among the 
Survey's plans in 1993. Despite these restrictions, a 
review concerning the concepts of raw material 
prospecting of the previous years was compiled. A


