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Kis és közepes radioaktivitású hulladék felszín alatti elhelyezési lehetőségének vizsgálatára a Bátaapátihoz tartozó Üveghuta 
közelében 500 m mély kutatófúrást terveztünk. Az Üveghuta-1 fúrás 39,8 m vastag negyedidőszaki rétegsor (fosszilis talajszintekkel 
tagolt lösz, tarkaagyag, kőzettörmelék és gránitmurva) alatt a Mórágyi Komplexum granitoid (granodiorit, diorit, szienit, monzonit, 
monzogránit, kvarcdiorit, kvarcszienit, mikrogránit, aplit) képződményeit tárta fel, 309,2-329,3 és 355,2-364,5 m között meredek, 
70-90° dőlésű, töredezett zónákkal.

1. Bevezetés

Az Üveghuta-1 (Ü h-1) fúrást a Bátaapáti községhez 
tartozó Üveghuta térségében mélyítettük (1. ábra). A fúrás
ból — néhány rövid szakasztól eltekintve — megfelelő minő
ségű és mennyiségű fúrómagot kaptunk. A fúrás anyagát 
(fúrómag, furadék) a helyszínen dokumentáltuk (K ókai 
A., Papp P. 1996). A granitoid képződmények tektonikus 
jelenségeit részletesen tanulmányoztuk (M aros G y., 
Palotás K. 1997). A kristályos alaphegységi kőzetek vizs
gálatával az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 
Ásványtani és Kőzettan-Geokémiai Tanszékét (B uda G y., 
P uskás Z. 1997) bíztuk meg.

A z Ü veghuta-1 az eredeti tervek szerint 500 m  mélységű 
lett volna, de földtani és műszaki okok miatt 364,5 m-ben le
állítottuk (B allá Z. 1997, T ungli G y., G yalog L. 1997).

2. Harántolt képződmények

Az Ü veghuta-1 fúrás viszonylag vastag (39,8 m) ne
gyedidőszaki üledéksor alatt granitoid képződményeket 
(granodiorit, diorit, szienit, monzonit, monzogránit, kvarc
diorit, kvarcszienit, mikrogránit, aplit) tárt fel a 364,5 m-es 
talpig, 309,2-329,3 és 355,2-364,5 m között meredek, 
70-90° dőlésű, töredezett zónákkal. A fúrás által harántolt 
képződmények az alábbiak szerint tagolhatok:
— 0,0-39,8 m, negyedidőszaki képződmények; ezen belül
— 0,0-1,5 m között világos barna, barnássárga talajoso- 

dott kőzetliszt, mészkiválási szinttel; pleisztocén eoli- 
kus kőzetliszten (lösz) kialakult (holocén-pleisztocén) 
talaj;

— 1,5-17,2 m között világossárga, helyenként (3,8-6,7, 
14,0-14,9 és 16,1-17,2 m) barna, vörösesbarna, fosszi
lis talaj szintekkel tagolt, kissé porózus eolikus kőzet
liszt (lösz); települési helyzete és a fosszilis talajszintek 
kifejlődése alapján felsőpleisztocén korú;

— 17,2-21,3 m között sárga, 19,4-20,4 m között homo
kos, sötét barnásszürke mangánoxid pettyeket-foltokat 
tartalm azó középsőpleisztocén eolikus kőzetliszt 
(lösz);

—' 21,3-39,8 m között granodiorit-, aplittörmeléket, grá

nitmurvát ill. gránithomok-közbetelepüléseket tartal
mazó barnásvörös, zöldesszürke, szürkésbarna tarka
agyag, 28,4 m-ig jelentős, lefelé csökkenő montmo- 
rillonit(?)tartalommal; a 37,3-39,8 m közötti maghiá
nyos szakaszon a granitoid képződmények helyi mállá
sából származó, reziduális üledék tételezhető fel (alsó
pleisztocén);

— 39,8-364,5 m Mórágyi Komplexum; ezen belül
— 39,8-57,5 m között sötét barnásszürke, repedezett, 

kvarc- és aplitteléreket tartalmazó, kissé irányított por- 
fíros, porfíroblasztos szövetű granodiorit, a fedőüledé
kek felhalmozódása előtti, felszíni mállás nyomaival (a 
földpátok kaolinosodtak, a repedéseket a színes elegy
részek mállásából származó limonit, limonitos agyag 
tölti ki);

— 57,5-294,9 m között szürke, sötétszürke porfíros, porfí
roblasztos granodiorit vékony — néhány cm ill. dm vas
tag — kvarc-, aplit-, mikrogránittelérekkel, helyenként 
sok szines elegyrészt, plagioklászt és/vagy káliföldpátot 
tartalm azó xenolit- vagy resztit-zárványokkal; 
184,4-187,4 m között 3 m vastag mikrogránittelér talál
ható; fölötte csak néhány vékony, többnyire milonitoso- 
dott mélységközre jellemző a színes elegyrészek klo- 
ritosodása, míg lejjebb a kevésbé töredezett kőzetekben 
is gyakori ez a jelenség, különösen a 213,4-246,6 m kö
zötti szakaszon; a 187,4-294,9 m közötti intervallum
ban az aplit- ill. mikrogránittelérek vastagsága gyakran 
eléri az 1 m-t;

— 294,9-329,3 m közötti tektonikus zónában a porfíros, 
porfíroblasztos, xenolitokat, resztiteket és változó vas
tagságú mikrogránitteléreket tartalm azó granodiorit 
repedezett, töredezett; 304,8 m-től a színes elegyrészek 
bontottak, kloritosodtak, a repedéseket gyakran klo- 
ritos-szericites anyag és kalcit tölti ki; 309,2-329,3 m 
között gyakoriak a közel függőleges (75-90°-os) tö
rések;

— 329,3-340,2 m között a fúrásból eddig ismert kép
ződmények kevésbé töredezett formában találhatók, a 
színes elegyrészek itt is bontottak, kloritosodtak;

— 340,2-348,3 m között a korábbiakhoz hasonló kőzetek
ben meredek dőlésű töréses övben haladt a fúrás; a 
repedésekben itt is főleg kloritos-szericites anyag,



343,7-347,5 m között dolomittal cementált vetőbrecs- 
csa figyelhető meg;

— 348,3-356,9 m között repedezett, töredezett, sötétszür
ke, sötét zöldesszürke, helyenként milonitosodott, xe- 
nolitokat, resztiteket, töredezett aplitteléreket tartalma
zó porfíros, porfíroblasztos granodiorit van;

-  356,9-364,5 m között közel függőleges törések mentén 
bontott, kloritosodott színes elegyrészeket tartalmazó 
xenolit vagy resztit és granodiorit érintkezik, néhány tö
redezett aplit- és mikrogránittelér található; a töréseket, 
repedéseket itt is főleg kloritos-szericites anyag tölti ki.

3. A képződmények jellemzői

Az előzőekben említett képződménycsoportok fő jel
lemzőit a földtani alapfúrások hagyományos formájának 
megfelelően, alulról felfelé haladva ismertetjük.

3.1. Mórágyi Komplexum (39,8-364,5 in)

Az Üveghuta-1 fúrás 39,8-364,5 m között a Mórágyi 
Komplexum granitoid képződményeit tárta fel. A fúrás kő
zetanyagának ásvány-, kőzettani, geokémiai értékeléséről kü
lön tanulmány készült (B uda Gy., P uskás Z. 1997).

A  harántolt képződm ények kőzettani je llem zéséh ez  
készített vékonycsiszolatokban (60  db) több-kevesebb disz- 
lokációs m etam orf hatás kimutatható, ennek ellenére a kő
zetek nagy részén felism erhető az eredeti magm ás jelleg  
(D itrói-Puskás Z. 1996). Ezért a részletes dokum entáció
ban (K ókai A. 1996, Kókai A ., Papp P. 1996) a kőzetek  
leírására a magmás kőzetek STRECKEiSEN-féle nevezéktanát 
alkalmaztuk (2. ábra). A  kvarc, alkáliföldpát, plagioklász 
becsült aránya alapján a leírt kőzettípusok döntő részét a 
hasonló összetételű granodiorit és monzogránit alkotja.

A részletes dokumentációban az alaphegységi képződ
ményeket jellemzői (szövet, ásványi összetétel, szerkezet 
stb.) szerint 236 „réteg”-re tagoltuk. A fent említett 60 db 
csiszolat, a maghiányos, furadék alapján leírt szakaszoktól 
eltekintve, az elkülönített „rétegekének kevesebb mint 1/3- 
át reprezentálja, a vizsgálatok eredményei csak tájékoztató 
jellegűnek tekinthetők. A csiszolatra vett minták helyét a 
2. ábrán feltüntettük.

A helyszínen készített elsődleges dokumentációban a 
granodiorit mellett, azzal főleg törések mentén, ritkábban 
részleges olvadásra utaló szegéllyel érintkező xenolitokat, 
esetenként amfibolitot írtunk le. A sok színes elegyrészt 
(amfibol, biotit stb.) tartalmazó kőzetzárványoknak töre
dékéből készült mikroszkópos vizsgálat, amely szerint az 
eredeti magmás kőzet diorit volt. Annak eldöntéséhez, 
hogy a fúrásban feltárt xenolitok csak dioritból vagy más 
kiindulási kőzetből is keletkeztek, további vizsgálatok szük
ségesek. Hasonló a helyzet a telérkőzetek esetében. Az ál
talunk leírt aplit-, kvarc-, mikrogánit- és karbonáttelérek kö
zül az összefoglaló értékelésben B uda G y . (1996) mikro- 
gránitot és pegmatoidot, valamint a 343,3-348,2 m közötti 
vetőbreccsát cementáló dolomitot ill. ankeritet említi.

A fúrás alsó, töredezett szakaszán (305,0-364,5 m) 
hidrotermális hatást jelez a biotit kloritosodása, a plagiok
lász szericitesedése (saussuritesedés), valamint a már emlí
tett karbonátkiválás. A 190,5-199,2 és 213-244 m közötti 
szakaszon hasonló kőzetátalakulás figyelhető meg. Itt 
azonban a plagioklász szericitesedése, a színes elegyrészek 
kloritosodása deformációra (milonitosodás) és K-metaszo- 
matózisra vezethető vissza.

A kutatás célját tekintve fontos információ a harántolt 
képződmények töredezettsége, a repedések kitöltése, elosz
lása. A műszaki ellenőrzés során meghatároztuk az ún. 
RQD („Rock Quality Designation") értékét (T ungli G y., 
G yalog L. 1997). Az adatok felhasználásával szerkesztett 
diagramunkról (3. ábra) leolvasható, hogy 50%-nál épebb 
mag főleg 130-270 m között került ki, bár itt is vannak 
erősen töredezett szakaszok. A mért paraméterek alapján a 
legkedvezőbb tulajdonságokkal 130-167, 173-183,
194-204, 215-228, 233-240, 245-255, 257-266 m között 
rendelkeznek a granitoid képződmények.

A granitoid képződmények tektonikus jelenségeit (el
mozdulási nyomok, vetőkarcok, litoklázisok, törések egy
máshoz viszonyított távolsága, telérek, kitöltések, törede
zett zónák, a töredezett zónák mentén kialakult bontási je
lenségek, erőhatásra irányítottá vált kőzetszövet) részlete
sen tanulmányoztuk (M aros Gy., Palotás K. 1997). Az 
így meghatározott töredezettség az RQD %-eloszlásához 
hasonló, inverz képet mutat.

A telérek (aplit, mikrogránit) és a töredezettség vagy az 
RQD % mélységarányos eloszlása között nincs korreláció. Ez a 
tény összhangban van azzal a felszíni megfigyelésünkkel, hogy 
az egymással közel párhuzamos, kis távolságra lévő 
vízmosásokban még a vastagabb ielérek sem követhetők 
csapás mentén, elterjedésük nem köthető nagyobb törésekhez.

3.2. Negyedidőszaki képződmények (0,0-39,8 m)

A negyedidőszaki képződmények részletes anyagvizs
gálatára (szedimentológia, mikromineralógia, kémia, rönt
gen stb.) nem volt lehetőségünk. E képződmények jellem
zőit részben a helyszíni megfigyelések, részben a korábbi 
kutatások eredményei alapján adjuk.

37.3- 39,8 m között maghiányos szakasz volt, ahol a 
granitoid képződmények helyi mállásából származó, rezi- 
duális üledék tételezhető fel. A porfíros szövetű granodio
rit, valamint vékony mikrogránittelér anyagának mállásából 
kismértékben feldúsult egyenetlen eloszlású agyagásványok 
nem rendelkeznek ahhoz elegendő kohéziós erővel, hogy a 
0,05-3 mm-es kvarcból, káliföldpátból, plagioklászból és 
bontott biotitból álló anyagból hengeres magot nyerjünk.

21.3- 37,3 m között a barnásvörös, zöldesszürke, szür
késbarna tarkaagyag két ütemben halmozódott fel. Alsó 
(36,4-37,3 m) része közvetlenül a granitoid képződmé
nyek felszínén kialakult reziduális málladékra települ. Fel- 
halmozódása valószínűleg kis reliefenergiájú, időszakosan 
vízzel borított környezetben történt. Az osztályozatlan üle
dék legnagyobb része minden bizonnyal a gránitmurva 
nedves környezetben intenzívebbé vált mállásával keletke
zett. A fölötte (33,2-36,4 m) harántolt, erősen mállott gra- 
nodioritból, alárendelten pegmatoidból álló durva törme
lék az üledékképződési viszonyok átmeneti változását jelzi. 
A környező, kiemelt helyzetű területekről származó görge
tegekre települő homokban a közel vízszintesén rendezett 
csillámok (főleg biotit) és tarkaagyag-„kavicsok” kis energi
ájú, felületi lemosásra utalnak. Ezután az alaphegységi kép
ződmények lepusztulásából származó anyag mennyisége és 
mérete felfelé fokozatosan csökken. Párhuzamosan növek
szik az agyagtartalom. Kis mennyiségű víz hatására a kőzet 
30-40%-ot meghaladó mértékben duzzad. Az Ófalu-4 
fúrás (C hikán G. et al. 1989) 44,9-52,2 m között tárt fel 
hasonló megjelenésű tarkaagyagot, melyben a montmoril- 
lonit. két szakaszon feldúsul. Mindez itt is feltételezhető,



mert 22,3-23,0 m között az agyag világos vörösessárga 
színű, oxidált, kevésbé képlékeny. A két fúrás közötti kis tá
volság (kb. 3 km) és a hasonló kifejlődés alapján feltételez
hetjük, hogy a tarkaagyag összetétele hasonló az Ófalu-4 
fúrással feltárthoz, ezért az abban kapott vizsgálati ered
ményekkel ( C h ik á n  G. et al. 1989) jellemezzük. Átlagos 
szemcsenagysági összetétele: 60,7% agyag, 31,1% kőzet
liszt, 7,4% homok és 0,8% kavics. A termikus és röntgen
diffrakciós vizsgálatok szerint a minták egy részében a 
montmorillonittartalom igen magas, eléri illetve meg is 
haladja a 30%-ot. A montmorillonit ekkora mennyiségben 
nagy valószínűséggel valamilyen vulkáni tufa mállásának 
terméke lehet. A környezet fejlődéstörténete és a képződ
mények települési helyzete alapján a montmorillonitban 
dús rétegeket a bári bazaltvulkanizmushoz kapcsoljuk, s az 
alsópleisztocénbe helyezzük. A többi agyagásvány közül az 
illit mennyisége a képződményben lényeges változást nem 
mutat, 3-10% között változik. A fekühöz képest a kaolinit 
mennyisége jelentősen csökken, helyét a klorit veszi át. A 
vasásvány elsősorban goethit. A röntgenvizsgálatok szerint 
az agyagásványok egy része vermikulit.

17,2-21,3 m között sárga, sötét barnásszürke mangán- 
oxidos pettyeket-foltokat tartalm azó eolikus kőzetliszt 
(lösz) található. A közbetelepülő (19,4-20,4 m) homokos 
kőzetlisztben a granitoid képződmények lepusztulásából, 
mállásából származó anyag és az üledék szine (világos- 
szürke, kissé zöldes árnyalatú) átmenetileg csapadékosabb 
klímát jelez. A homokos kőzetliszt fedőjében kialakult 
mészkiválási szint olyan talajosodásra utal, amelynek hu
muszban gazdagabb része később erodálódott, lepusztult. 
Az eolikus kőzetliszt (lösz) kismértékű porózussága, vala
mint a megfigyelhető mangánoxidos pettyek és konkréciók 
jelenléte tapasztalataink szerint a középsőpleisztocén lö
szökre jellemző.

1,5-17,2 m között világossárga, fosszilis talajszintekkel 
tagolt, kissé porózus eolikus kőzetliszt (lösz) van, települé
si helyzete és a fosszilis talajszintek kifejlődése alapján fel
sőpleisztocén korú. Sárga, világos szürkéssárga, jól osztá
lyozott, főleg kőzetliszt méretű kvarcból, kevés muszkovit- 
ból és karbonát-szemcsékből álló anyag, kb. 20-30% agyag- 
tartalommal. A barna, vörösesbarna fosszilis talajszintek
ben a továbbra is meghatározó mennyiségű kőzetliszt 
mellett az agyagtartalom növekedése feltételezhető. Míg a 
sárga, világos szürkéssárga színű képződmények széteső 
anyagot szolgáltattak, addig a barna, vörösesbarna talaj
szintekből hengeres magot kaptunk. A talajszintek maga
sabb agyagtartalma csökkenti a csapadékvíz beszivárgásá
nak intenzitását. Az átlagos szemcsenagysági összetétel a 
már korábban említett Ófalu-4 és -4a fúrás hasonló kép
ződményeinek adataival (1. táblázat) jellemezhető. 0,0-1,5 
m között világos barna, barnássárga talajosodott kőzetliszt 
települ, amely a felsöpleisztocén eolikus kőzetliszt (lösz) 
felszínén alakult ki. Vastagsága, kifejlődése alapján 
feltételezhető, hogy a talajosodás már a pleisztocén végén 
megindult.

Az ófalui kőzetek 1. tá b lá z a t

átlagos szemcsemérete

Szemcsefrakció Eolikus
kőzetliszt (lösz) Fosszilis talajok

Ófalu-4 Ófalu-4a Ófalu-4 Ófalu-4a

agyag 31,0% 25,6% 45,7% 40,3%

kőzetliszt 63,9% 68,2% 51,8% 56,3%

homok 5,1% 6,2% 2,5% 3,4%

4, A fúrásban végzett vizsgálatok

A fúrásban feltárt képződmények tulajdonságainak „in 
sitii ” meghatározásához a fúrólyukban komplex karotázs-, 
PSQ és PQ mérést valamint szeizmikus vetőkutatást (az u- 
tóbbi a fúrás közvetlen környezetére is kiterjedt) végeztünk.

A harántolt képződmények tulajdonságairól, a fúrómag 
mellett, a legtöbb információt a komplex karotázsmérések 
(Bucsi Szabó L. et al. 1997) szolgáltatják. A maghiányos 
szakaszok kőzeteire a furadékminták és a geofizikai méré
sek alapján lehet következtetni. A földtani rétegsorban a 
határt egy maghiányos szakasz alján,-39,8 m-nél jelöltük ki, 
mert ettől kezdve a kőzetek kisebb mértékben mállottak -  
pl. a földpátok kevésbé kaolinosodtak, a biotitok üdébbek 
— mint feljebb. A tényleges határ nagy valószínűséggel 37,6 
m-nél van. Itt a longitudinális kőzetsebesség (Vp) értéke a 
korábbi 1000-1500 m/s-ról 2800 m/s-ra változik. Ez ugyan 
elmarad a viszonylag üde granitoidok 5000 m/s-nál maga
sabb értékétől, de a 345 m-ig végzett mérések szerint a tek
tonikus zónákban, azaz erősen repedezett mállott anyag
ban fordulnak elő hasonló eredmények.

A fajlagos ellenállás és a kőzetsebesség (Vp) értéke 
57-59 m között éri el az üdének minősíthető granitoid képződ
ményekre jellemző 3000-4000 m ill. 5000-6000 m/s értéket.

A töredezett, repedezett szakaszokat a legegyértelműb
ben a lyukátmérő változása, növekedése jelzi, továbbá az 
ellenállás és sűrűség csökkenése, a porozitás értékének 
emelkedése. Az aplit- és kvarctelérek is több paraméter vál
tozásával mutathatók ki. A telérek környezetében a termé
szetes gamma kiugró értékei, a mágneses szuszceptibilitás, 
a porozitás és sűrűség csökkenése jellemző.

A PSQ-PQ mérések (H ermann  L. et al. 1996) célja a 
fúrólyukban számított szeizmikus longitudinális (P) és 
transzverzális (S) hullámterjedési sebesség és a hullámok 
csillapodásával kapcsolatos ún. jósági tényező (Q) 
meghatározása. A granitoid képződményekre jellemző 
5000-6000 m/s P sebesség és 3000 m/s S sebesség érté
kektől eltérő eredmények alapján a következő minőségi ha
tárok jelölhetők ki: 51,6-120 m — repedezett, teléres kőzet, 
120-210 m — a legjobb minőségű, 210-295 m — jó minőségű, 
295-345 m — zúzott zóna .,

A karotázs- és PSQ-PQ mérések együttes értékelésével 
a kőzetanyag a YouNG-modulus alapján becsült szilárdsági 
jellemzők szerint a 0-50 m-es szakaszon a IV-IIL, kb. 120 
m-ig a II., ez alatt pedig az I. szilárdsági osztályba sorolha
tó. A PSQ-PQ mérési eredményeket és a számított jellem
zőket figyelembe véve 120-210 m-es intervallumban tűnik 
legkedvezőbbnek a kőzetek mechanikai tulajdonsága.

A  fúrásban 3 0 9 ,2 -329 ,3  és 35 5 ,2 -3 6 4 ,5  m között ha
rántolt meredek dőlésű tektonikus zónák térbeli helyzeté
nek meghatározásához nem rendelkeztünk elegendő infor
m ációval. E zért a PSQ-PQ m érésékkel párhuzam osan  
lyukbeli-, lyuk-felszíni és felszín i szeizm ikus m ódszerek  
alkalmazásával (P rónay Z s. et al. 1996) tettünk kísérletet 
a vetők, zúzott zónák geometriájának meghatározására.

A felszíni szeizmikus méréssel csak igen kevés informá
cióhoz jutottunk. A refrakciós kiértékelés csak a kb. 30 m 
mélységben lévő granitoid törmelékes szint és a fiatalabb 
negyedidőszaki fedő képződmények határát mutatta ki. A 
reflexiós feldolgozás kb. 200 m és 230 m mélységű, vala
mint 300 m körüli, a kutatás célját tekintve érdektelen ill. 
nem értékelhető felületeket jelzett.

A fúrólyukban végzett méréseket állandó és változó 
adó-vevő távolsággal végeztük. Az állandó adó-vevő távol
sággal végzett mérés 299 m, 310 m és 315 m mélységben



jelzett a fúrólyuk környezetében inhomogenitást. A változó 
adó-vevő távolsággal készült mérés szerint a vető legvaló
színűbb mélysége 310 és 315 m között van, 30-40° közötti 
dőlésszöggel.

A fúrólyuk-felszín mérést a PQ méréshez mélyített 37 
m-es Ü h -IA  fúrásban történt robbantás eredményeinek 
regisztrálásával végeztük el. Eszerint a vető megközelítőleg 
315 m mélységben van, a dőlésszöge 46°. A vető dőlésirá
nyát csak további mérés sorozat elvégzésével tartjuk'meg
határozhatónak.

5. Földtani fejlődéstörténet

Az Ü veghuta-1 fúrás környezetében kibúvásokban és 
fúrásokban m etam orf Ófalui Szerpentinit és Ófalui Fillit 
Formáció, valamint a Mórágyi Komplexum képződmé
nyei, alsókréta vulkáni telérek (Mecsekjánosi Bazalt For
máció), valamint alsótriász (Jakabhegyi Homokkő Formá
ció), alsójura (Vasasi Márga Formáció), középsőmiocén, 
felsőpannóniai (s. 1.) és negyedidöszaki üledékek ismertek. 
1995-ben végzett földtani reambulációnk, a MÉV kismély- 
ségű regionális kutatása (1987-88), korábbi térképező fú
rásaink (1990-91) és vízkutató-fúrások adatainak felhasz
nálásával elkészítettük az Üveghuta-1 fúrás tágabb környe
zetéről az alaphegységi képződmények felszínének dom
borzati és egyszerűsített kifejlődési térképét (4. ábra).

Az ófalui Aranyos-völgy középső részén kibúvásban ta
nulmányozható szerpentinit (Ófalui Szerpentinit Formá
ció) eredeti kőzetanyagát G honeim  M. F. és Szederkényi 
T. (1979) lherzolit-eredetűnek tartja. A dél-dunántúli szer- 
pentinitek Bállá  Z. (1983) szerint óceáni, köpenyeredetű 
harzburgit-dunit kifejlődésűek. A devon időszaki konti- 
nens-szigetív szubdukció során szerpentinesedett ofiolit- 
foszlányok tektonikusán beékelődve kerültek a mai he
lyükre.

Szederkényi T. (1977) szerint az Ófalui Fillit Formá
ció képződményei egy szilur-devon üledékképződési cik
lust képviselő pszammitos, pélites, kovás üledékekből, vul
káni és vulkanoszediment képződményekből, valamint 
mészkőből keletkeztek. A Mecsek hegység környezetében 
ismert granitoidvonulat tengelyében a variszkuszi orogene- 
zis kezdeti fázisaiban transzkurrens kéregmozgás hatására 
a vonulat két része horizontálisan ellentétes irányba toló
dott. Az eltolódás hatására közbeékelődött szilur-devon 
képződmények a törési zónában különböző mértékben mi- 
lonitosodtak, kálium- és hidrotermás metaszomatózist, sze
lektív diaftorézist szenvedtek.

Jantsky  B. (1979) szerint a réteges migmatit az alsó- 
proterozoikumban lezajlott ultrametamorfózis ill. gránito- 
sodás során alakult ki. A legidősebb kristályos alaphegysé
gi képződmények az alsóproterozoikumban eugeoszinkli- 
nális üledékekből és iniciális ofiolitos magmás tevékenység 
termékeiből keletkeztek, amfibolit-fáciesű metamorfózis 
hatására kordierites-szillimanitos, diszténes-staurolitos, 
gránátos-biotitos paragneisszé, eklogittá, piroxénes, amfi- 
bolos, gránátos paragneisszé, eklogittá, metahomokkővé, 
metakonglomerátummá és metabazalttá váltak. A kvarc- 
fillitből, mészfillitből, kristályos mészkőből, fillit és amfi- 
bolit váltakozásából álló felsőproterozoikum-beli zöldpala 
fáciesű metamorfitok tektonikusán ékelődtek a réteges 
migmatit-sorozatba.

A Mórágyi Komplexum granitoid képződményei 
Jantsky B. (1979) szerint, a korábban már említett, alsó- 
proterozoos eugeoszinklinális üledékek és magmás tevé

kenység termékeinek ultrametamorfózisával keletkeztek. A 
gránitosodás ill. ultrametamorfózis még szintén az alsópro
terozoikumban történt. A gránitosodás folyamata regioná
lis metamorfit réteges migmatit diatexit gránit átalakulás
sal jellemezhető.

A Mórágyi Komplexum Szed erk én y i T. (in G yalog  
L. 1996) szerint világos húsvörös, porfíroblasztos gránit
ból áll, sötétszürke, biotit- és amfiboldús xenolitokkal, 
aplit- és pegmatittelérek hálózatával. Radiometrikus 
(Rb/Sr és K/Ar) koradatai 330-350 (a xenolitoké 
400-440) millió év közöttiek.

Buda Gy. (1969, 1972, 1974, 1981) szerint a heterogén 
összetételű granitoidok, a magmás eredetű resztitek kivéte
lével, uralkodóan S-típusúak, K-gazdagok, gyengén alkáli és 
monzonitos jellegűek. Anatexites-metaszomatikus képző
désre utal az alkáliák kovasavtól független eloszlása. A mi
nimum hőmérsékletű gránitolvadékot kompressziós, 
kismértékben extenziós tektonika hozta létre.

Az Üveghuta-1 fúrásban feltárt porfíroblasztos mikro- 
klintartalmú granitoidok az újabb felszíni vizsgálatok alap
ján K-gazdag mészalkáli összetételűek, kevert I/S-típusúak 
(B uda G y. 1996). A metalumínium jellegű, I-típusú resz
titek valószínűleg dioritból keletkeztek, s K-metaszomató- 
zis hatására alakultak monzodiorittá, kvarcmonzodiorittá, 
monzonittá ill. kvarcmonzonittá.

A Mecsek hegységtől DNy-ra, Bogádmindszent és 
Téseny közelében mélyült fúrásokkal feltárt felsőkarbon 
törmelékes üledékekben megtalálható a granitoid képződ
mények anyaga. A Mecseki Ércbányászati Vállalat (MÉV) 
által mélyített Bátaszék-I fúrás a granitoid képződmények 
felszínére települő alsótriász konglomerátumot és homok
követ (Jakabhegyi Homokkő Formáció) tárt fel. A MÉV 
1987-88. évben végzett kismélységű regionális kutatása 
során Leperdpusztától DNy-ra számos fúrás érte el a 
Jakabhegyi Homokkő Formáció képződményeit. Ebből 
arra következtetünk, hogy az Ü veghuta-1 fúrás környezete 
a felsőkarbon és perm folyamán lepusztulási terület volt. 
Az alsótríász képződmények valószínűleg a granitoidok 
felszínének törésekkel határolt mélyedéseiben rakódtak le.

Ófalu és Zsibrik között, a Rák-pataktól D-re és K-re lé
vő kibúvásokban az alsójura sekélytengeri-partszegélyi 
környezetet jelző Vasasi Márga Formáció üledékei az 
Ófalui Fillit Formáció képződményeivel törések mentén 
érintkeznek. A Mecsekalja-vonal tektonikus öve a variszku
szi transzkurrens törés mentén, azzal közel párhuzamosan 
alakult ki. A szerkezetalakulás során szétnyíló repedésekbe 
az alsökréta folyamán vulkáni telérek (Mecsekjánosi Ba
zalt Formáció) nyomultak.

A granitoidok kibúvási területét D-DK-ről a 
Mecsekalja-vonal D N y-ÉK  csapásirányától eltérő, 
NyDNy-KÉK csapású, jelenlegi helyzetét tekintve vető
ként értelmezhető törés határolja, megközelítőleg 
Geresd-Szebény-Véménd-Bátaszék (Leperdpuszta) köz
ségek határában. E vonaltól D-re, DK-re a Leperdpuszta, 
Báta, Jenyei-völgy, Himesháza körzetében mélyült fúrások 
a mecsekihez hasonló, ÉK-ről DNy felé fiatalodó mezo- 
zoos rétegsor egy-egy részletét (alsó- és középsőtriász, 
liász, maim) tárták fel. A további eseményekre az 
Ü veghuta-1 fúrás telepítését megelőző reambuláció 
(C h ik án  G. et al. 1995, pp. 62, 198) során tett meg
figyeléseink alapján következtettünk. A valószínűleg hosz- 
szú ideig tartó lepusztulást követően az összetöredezett 
alaphegységfelszín egy-egy mélyedésében felhalmozódott 
törmelékes üledékek (Budafai Formáció) utalnak a neogén 
üledékképződés kezdetére a fúrás környezetében (5. ábra).



A granitoid képződmények törmelékét tartalmazó homok
ban helyenként -  az István kunyhótól É-ra és Véméndtől 
ÉK-re — riolittufa- és tufitbetelepülések találhatók. A kö
zépsőmiocéntől (kárpáti) a pliocénig tartó folyamatos üle
dékképződés nyomai az alaphegységi kibúvások peremé
ről, részben fúrásokból ismertek. A pannóniai (s. 1.) part
szegély helyzetét a Rák-pataktól DK-re és K-re, a Köves
patak mentén, valamint Lajvér-völgy D-i és DNy-i oldalán, 
végül a Kövesdi-völgyben lévő kibúvások jelzik. A kristá
lyos felszínre néhol helyi törmelékből álló konglomerátum
mal, másutt közép és durva szemű homokkal települő 
pannóniai (s. 1.) képződmények az alaphegység központi 
tömegének a környezetből való kismértékű kiemelkedésére 
utalnak (6. ábra).

A kissé tagolt alaphegység felszínén az alsópleisztocén
ben reziduális málladékkal keverten a bári bazaltvulkaniz- 
mus termékei halmozódtak fel. Az alaphegység töredezett
sége következtében egyes kisebb tömbök relatív kiemelke
dése miatt a középsőpleisztocénben részben lepusztulás, 
részben lejtőtörmelék-, torrens folyóvízi és eolikus üledék
felhalmozódás folyt a területen. A felsőpleisztocénben foly
tatódott a löszképződés, de a csapadékosabb időszakokban 
már megindult az eróziós völgyek kialakulása. A völgyek 
közötti, kismértékben kiemelkedő hátakon talajszintek 
alakultak ki a löszben. A terület változó intenzitású, relatív 
kiemelkedése következtében a völgyek részben saját, ko
rábbi teraszaikba, részben az alaphegység felszínébe vágód
nak (7-8. ábra).




