
2. Magyarország földtani modelljének előállítása hat fő szintre (kvarter, pannon, miocén, nyu
godt paleogén a Magyar Középhegységben és előterében, nyugodt szenon a Bakonyban és 
környékén, diszlokált aljzat).

3. Korreláció a környezettel és értelmezés.
Az (1) feladatkörben a szűkös anyagi feltételek miatt az intézeti lehetőségek erősen korlátozot

tak. A (2) feladatkörben érintett szintek közűi az első kettő a „Medenceanalízis", a második kettő 
az „Oskörnyezeti kutatások" és a harmadik kettő a „Magyarország tektonikai és neotetonikai 
elemzése" c. projekt kutatásának tárgya, s ezzel összhangban oszlik meg a projektek tevékenysé
ge a (3) feladatkörben is.

#

The basic task of all sciences is to fulfil the certain demands o f the society and the human's 
desire to know the Universe. Thé latter is the promoter of the development of the society, as it 
supplies knowledge and tools for evolution. This is the so called basic research who's results may 
not be utilized immediately but without this knowledge, there is no future.

There are two lines of basic research in the Survey: one as a part of geological mapping and 
applied geological studies, the other is an independent program called "Basic Research" in 1992 
and "Syntheses" in 1993. The aim of the program is to formulate the geological model o f Hungary.

The geological model of Hungary is based on the data o f geological mapping, raw material 
prospecting and applied geological research. On the other hand, basic research is used for the 
scientific foundation of the above mentioned surveys. Tasks of basic research can be summarized 
in three groups in the Survey:

1. Supply o f geological, palaeontological, petrological etc. data, their updating and revision 
(detailed documentation of the surface outcrops, registration of the cores of deep drillings, their 
investigation and interpretation, geochronological data supply and summary, tectonic and 
neotectonic research).

2. Elaboration of the geological model of Hungary for six main time sequences (Quaternary, 
Pannonian, Miocene, undisturbed Palaeogene in the Hungarian Range and in its foreland, undis
turbed Senonian in the Bakony Mountains and in its surroundings, folded basement).

3. Correlation with the environment and interpretation.
The possibilities of the first group are limited because of the financial difficulties o f the Survey. In 

the second group. Quaternary and Pannonian.are investigated in the "Basin Analysis" project, 
Miocene and Palaeogene in the "Palaeoenvironmental Research" project, and Senonian and 
the basement in the "Tectonics and Neotectonics of Hungary" project. The other activities of the 
projects in the third group are divided according to similar principles.

Medenceanalízis

Juhász Erika

Basin Analysis

by Erika Juhász
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A projekt célja a magyarországi medencék The aim of this project Is to study the sedimen-
szedimentológiai, szerkezeti és dlagenetlkus fejlő- tological, structural and diagenetlc development



déstörténetének kutatása és regionális összefüg
géseinek feltárása. A projekt keretében áttekintő, 
országos szintű modellek készülnek, melyek a ren
delkezésre álló és beszerezhető földtani, geofizikai 
és geokémiai adatok egységes, modern szemléle
tű értékelésén alapulnak. A kutatást a MÁFI és az 
ELGI a közös feladatterveknek megfelelően végzi.

A „Medenceanalízis" c. projekt elsődleges fel
adata a MÁFI-ban évtizedek alatt felgyűlt alapfú
rások maganyagának szedimentológiai, diagene
zis és súllyedéstörténeti szempontú újraértékelése 
abból a célból, hogy az országban más módsze
rekkel (karottázs, szeizmika) folytatott medence- 
analízis kutatásokat kiegészítse.

A kutatás kezdetén a nagyfelbontású szek
vencia sztratigráfia módszerének kidolgozására ke- 
rúlt sor. A Nagyalföldön (őt fúrás), a Kisalföldön (két 
fúrás) és az Észak-magyarországi paleogén me
dencében (diagenzis és süllyedéstörténet) folytak 
kutatások. A rendelkezésre álló pénzügyi keret és a 
fúrások mélységének függvényében évente átla
gosan két-három fúrás feldolgozására van mód.

Az elkövetkezendő években a munkákat a 
Dunántúlra és a paleogénnél idősebb képződmé
nyekre terjesztik ki (kilenc fúrás), valamint az eddig 
részletesen megvizsgált fúrások tágabb környeze
tében lévő szeizmikus és karottázs szelvényeket 
korrelálják a magfúrásokkal (ELGI együttműködés).

Paleogén: Az észak-magyarországi paleogén 
medence csak kevéssé kutatott területein folytak 
kutatások. Tizenhárom mélyfúrás és három bánya
beli feltárás vitrinit reflexió-,, szmektit százalék- és 
kőzetösszetételi adatai alapján a diagenetikus 
zónák mélységét határozták meg. A mélybeteme- 
tődési zónát a Nagykökényes 1. és a Mezőkeresz
tes K 1. sz. fúrások paleogén összlete. az átmeneti 
zónát pedig a Balassagyarmat 5., Tököl 1. és a 
Tóalmás 4. sz. fúrások paleogénje érte el.

Az eddigi vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy 
a paleogén összlet diagenetikus átalakulásában is 
a neogén medencefejlődésnek volt döntő szerepe.

Elkészült a felhasználói program a többszöri 
süllyedésen átment medencék süllyedés- és 
hőtörténeténetének modellezésére, melyet a 
Nagykökényes 1. sz. fúráson teszteltek. A Szirák 2. 
sz. fúrás 1320— 1530 m közötti szakaszában a szer
vesgeokémiai laboratóriumban elvégzett extrak- 
ció négy szintben talált jelentős olajtelítettséget.

Neogén: E téma keretében az Alföld É-i részén 
mélyült Tiszapalkonya 1., valamint a Duna—Tisza 
közén lévő Kaskantyú 2., Jánoshalma 1., 
Bácsalmás 1. és Kecskemét 3. sz. alapfúrások érté
kelése történt meg. A projekt fő célja volt a részle
tes szedimentológiai és fácies-értékelés, mivel ez 
szolgál minden további következtetés alapjául. Az 
első év kutatási tapasztalatai után a felmerült kér
dések közül legfontosabb annak eldöntése, hogy 
hány üledékciklus van jelen a pannonban, és ezek 
hányadrendű szekvenciaként értelmezhetők. Meg
történt a kisalföldi Nagylózs 1. és Dör 1. sz. végig 
magvételes fúrások értékelése és korrelálása. Foly
tatva a szakmai együttműködést a Kanadai Geo
lógiai Szolgálat kutatójával, Rlcketts, B.-vel a részle-

of the Hungarian basins and to reveal regional 
connections. During this work regional models, 
based on the uniform and up-to-date evaluation 
of the available geological, geophysical and 
geochemical data were detailed. The Hungarian 
Geological Survey carries out research together 
with the Eötvös Loránd Geophysical Institute ac
cording to common duties.

The primary task of basin analysis in the Hun
garian Geological Survey is the sedlmentological 
and diagenetlc revision of the rock record of key- 
boreholes drilled during the past few decades, as 
well as the re-evaluatlon of the subsidence history. 
This research completes other methods of basin 
analysis (well-logging, seismic profiles).

At the beginning of the research, methods of 
high-frequency sequence stratigraphy were ap
plied. Studies were made on the Great Hungarian 
Plain (five boreholes), on the Little Hungarian Plain 
(two boreholes) and In the northern Palaeogene 
Basin (diagenesls and subsidence history). De
pending on the budget and the depth of the 
boreholes, two or three boreholes can be studied 
per year.

Research will be expanded to the Transdanu- 
bia and to the pre-Palaeogene formations (nine 
boreholes) during the next few years. Rock record 
of the neighbouring well-logs and seismic profiles 
(in cooperation with the Eötvös Loránd Geophysi
cal Institute) will also be correlated.

Palaeogene: Research has been done only on 
those areas of the North Hungarian Palaeogene 
Basin which were mostly unsurveyed before. The 
depth of the diagenetlc zones has been deter
mined on the basis of vitrinlte reflexion.as well as 
the percent of smectite and petrological compo
sition in 13 deep boreholes and three outcrops. 
Zone of deep burial was outcropped by the Pa
laeogene sedimets of Nagykökényes 1. and 
Mezőkeresztes K-l. boreholes. The transitional zone 
was represented by the Palaeogene sequences of 
Balassagyarmat 5„ Tököl 1. and Tóalmás 4. bore
holes.

The results, to the present, show that the 
Neogene basin development had a leading role 
in the diagenetlc alteration of the Palaeogene 
sediments.

A new software was developed to model the 
subsidence and thermal history of basins of multi
phase subsidence. This model was tested on the 
Nagykökényes 1. borehole. A significant oil satura
tion was detected in Szirák 2. borehole between 
1320 and 1530 metres. The extraction was made in 
the organic geochemical laboratory.

Neogene: The Neogene of Tiszapalkonya 1. 
borehole was evaluated on the northern part of 
the Great Hungarian Plain, and Kaskantyú 2., 
Jánoshalma 1., Bácsalmás 1. and Kecskemét 3.' 
key-boreholes on the Duna—Tisza Interfluve. The 
main goal of the project was a detailed sedlmen- 
tologlcal and facies evaluation, which is the basis 
of any further .Interpretation. From the experience 
of the first year, we concluded that the most Impor-



tesen feldolgozott fúrásokra süllyedéstörténeti mo
dell készült. A szervesvázú mikroplankton zónák 
horizontális elterjedését és általuk a rétegazonosí
tás lehetőségeit (Sütőné Szental M.) külön tanul
mány taglalta.

A Duna—Tisza köze hidrogeológiai modelljé
nek kialakításához a „Medenceanalízis" c. projekt 
készíti el a földtani alapokat. Szorosan együttmű
ködve az „Országos vízmegfigyelőhálózat működ
tetése' c. projekttel, folytatódott a területen talál
ható fúrások adatainak összegyűjtése, digitalizálá
sa és a MÁFI által mélyített alapfúrásokkal való 
korrelálása. Megkezdődött a genetikus sztra- 
tigráflára épülő részletes földtani modell kidolgozá
sa, amely a hidrogeológiai modell szerves részét 
képezi.

Legfontosabb vizsgálati eredményként meg
állapítható, hogy a Pannóniai-medencében kb. 
12 és 11 millió év között egy igen gyors, tektoni
kus süllyedés történt, amit 9 és 8 millió év között 
egy kisebb, rövid ideig tartó megemelkedés, 
majd egy újabb, kb. 5 millió évvel ezelőttig tartó 
lassú, valószínűleg termális süllyedés követett. 
Ezt az eredményt a magnetosztratigráfiai elem
zések is megerősítették. Lantos M. a Tisza- 
palkonya 1. sz. fúrás szelvényében 8.88—8,67 
millió év között hiányt detektált. Ez a megállapí
tás nagy vitákat váltott ki a hazai szakmai közvé
leményben annak ellenére, hogy ugyanezt az 
eredményt semleges kutatóhelyen (Bécs), más 
módszerekkel is megerősítették. E felfedezés 
jelentősége nemcsak tudományos, hanem gya
korlati is. Az aljzat megemelkedéséhez olyan 
szedimentológiai bélyegek kapcsolódnak, 
amelyek a csapdázódás geometriájának, vagy 
a vízzáró és vízáteresztő rétegek elhelyezkedé
sének pontosításában játszhatnak szerepet.

Pleisztocén: A pleisztocén üledékek kutatása 
keretében elkészült a kvarter rétegtanát értékelő 
tanulmány, valamint az 1992-ben begyűjtött öt 
felszíni feltárás terepi értékelése és anyagvizsgá
lata (Bükkábrány, Répáshuta, Jenő, Tamási és 
Kölesd). Paleomágneses vizsgálatok a kölesdi és a 
tamási szelvény 100—-100 mintáján folytak. Elkészült 
a pleisztocén vastagsági-, elterjedés- és fácies- 
térkép, a kéziratos formában hozzátartozó térkép
magyarázóval együtt.

A regionális diszkordanciákat vitrinitreflexiós 
módszerekkel kutatták. Elkészült „A Magyarország 
területén kialakult jelentős rétegtani diszkordanciák 
elterjedése" c. tanulmány. E kutatások a MÓL Rt. 
által mélyített fúrások (108 db) begyűjtésével és a 
minták mérésével folytatódnak.

Szoros együttműködés van az ELGI „Medence- 
analízis" c. projektjével, valamint számos MÁFI-s 
projekttel: „Kisalföld, Vas és Zala megye komplex 
földtani térképezése", „Országos vízmegfigyelő
hálózat üzemeltetése", „Őskörnyezeti kutatások". 
Az intézet kutatói kapcsolatban állnak a MÓL Rt., 
az ATOMKI, a VITUKI és az ELTE Geofizikai Tanszék
ének kutatóival,

A projektben dolgozó kutatók részt vesznek az 
IGCP 343 sz. projekt munkájában.

tant question is the number of sedimentological 
cycles within the Pannonian and the order of the 
sequences. Nagylózs 1. and Dör 1. boreholes on 
the Little Flungarian Plain have been evaluated 
and correlated with the cooperation of Ricketts, B. 
(Canadian Geological Survey). A subsidence 
model has been prepared for the studied bore
holes. The horizontal distribution of the organic- 
walled mlcroplanctons and the possibilities of 
stratigraphical correlation was studied by Sütő- 
Szentai, M.

The "Basin Analysis" project provides the geo
logical background for the hydrogeological 
model of the Duna—-Tisza Interfluve. "Basin Analy
sis" with the "Operation of the Groundwater Moni
toring System" project continued to collect bore
hole data in the area, to digitize and correlate 
with the key-boreholes drilled by the Flungarian 
Geological Survey. The elaboration of a detailed 
geological model based on genetic stratigraphy 
started as an integral part of the hydrogeological 
model.

The main conclusion is that there was a rapid 
tectonic subsidence in the Pannonian Basin be
tween 12 and 11 million years, followed by a short 
and minor uplift between 9 and 8 million years. 
Finally a slow, possibly thermal subsidence hap
pened which lasted until 5 million years ago. This 
result is supported by magnetostratigraphical 
data. Lantos, M. detected a gap between 8.88 
and 8.67 million years in the Tiszapalkonya 1. bore
hole by magnetostratigraphical methods. This 
statement brought about heavy discussion in the 
professional public, though it was confirmed by 
other methods in Vienna. This result is not only a 
new scientific statement, but also Is of economical 
importance. The uplift of the basement is con
nected with special sedimentological structures 
that can play an important role In the determina
tion of trap geometry and in the distribution of 
aquifer and aquiclude strata.

Pleistocene: A report concerning the Pleisto
cene sediments in Hungary was prepared. The 
field work and laboratory analyses of five outcrops 
(Bükkábrány. Répáshuta, Jenő, Tamási and Kölesd) 
were finished. Palaeomagnetic measurements 
were carried out on 100— 100 samples of the 
Tamási and Kölesd sections. The map of thickness, 
distribution and facies pattern of the Pleistocene 
sediments with an explanatory text was finished.

Regional unconformities have been studiéd 
with vitrinite reflexion. A report was compiled enti
tled "Significant stratigraphical unconformities in 
Hungary". This research has continued with the 
collection and analysis of 108 core samples. These 
boreholes were deepened by the Hungarian Pe
troleum Company Ltd.

There has been cooperation with the Basin 
Analysis researchers of Eötvös Loránd Geophysical 
Institute, and professionals within the Survey as 
well ("Complex Geological Mapping of the Little 
Hungarian Plain, Vas and Zala counties"; "Opera
tion of the Groundwater Monitoring System";


