
Bevezetés

A Mecsek hegység fõ tömegét alkotó paleozoos és
mezozoos kõzeteket a peremeken és a belsõ medencékben
neogén (miocén, pliocén és kvarter) üledékek borítják. E
neogén üledéksorban több szintben találunk kavics-
rétegeket, amelyek kialakulása a hegység fiatal
fejlõdéstörténetének és szerkezetalakulásának ismeretében
érthetõ. E kavicsüledékek építõipari nyersanyagként
történõ hasznosítására többször történtek kísérletek, a
hasznosíthatóság földtani szempontú, összefoglaló vizs-
gálatára ezideig nem került sor. A cikk a hegység nyugati
részének (1. ábra) kavicsüledékeit (2. ábra) tekinti át
genetikai és hasznosíthatósági szempontból.

A mezozoikum végén megkezdõdött hosszú szárazulati
idõszak után újabb jelentõs területre kiterjedõ
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Összefoglalás

A Mecsek hegység fõ tömegét alkotó paleozoos és mezozoos
kõzeteket a peremeken és a belsõ medencékben neogén (miocén,
pliocén és kvarter) üledékek borítják. E neogén üledéksorban
több szintben találunk kavicsrétegeket, amelyek kialakulása a
hegység fiatal fejlõdéstörténetének és szerkezetalakulásának
ismeretében érthetõ. E kavicsüledékek építõipari nyersanyagként
történõ hasznosítására többször történtek kísérletek, a hasz-
nosíthatóság földtani szempontú, összefoglaló vizsgálatára
ezideig nem került sor. A cikk a hegység nyugati részének ka-
vicsüledékeit tekinti át genetikai és hasznosíthatósági szempont-
ból.
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Abstract 

Geological formations of Mecsek consist of Paleozoic gran-
ite, metamorphite and sandstone, Mesozoic limestone, sand-
stone, coal, Cenozoic sedimentary rocks. The main part of
Tertiary rocks was deposited in Miocene and belongs to three
sedimentary cycles. The first cycle is characterized by terrestrial
deposits: fluvial clastic sediments, in some places limnic coal
bearing strata. The second cycle begins with fluvial deposits and
in the end of the cycle marine deposits came into being. Only
marine and brackish strata of third cycle occur in the area. These
young sedimentary rocks contain some layers of aggregates.
Some of the gravel deposits are useful to make concrete.
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1. ábra. A terület elhelyezkedése
Figure 1. Investigated area



üledékképzõdés a miocénben kezdõdött a területen. A
miocén elejére a szerkezeti mozgások hatására kialakult
hosszanti törések mentén a hegységtõl D-re esõ területrész
kiemelkedett, hosszú idõn keresztül lepusztulási háttérként
szerepelve a Nyugati-Mecsek területén kialakult üledék-
gyûjtõ számára. Ekkor — a miocén elején — túlnyomó-

részt D-rõl É-felé irányuló anyagszállítás mellett folyóvízi
durvatörmelékes üledékképzõdés folyt (Szászvári Formá-
ció Mázai Tagozat), amelyet az „alsó-riolittufa” szórásával
járó vulkáni mûködés szakított csak meg. További tektoni-
kai folyamatok hatására a hosszanti törések feldarabolód-
tak, harántvetõk alakultak ki, melyek mentén árkos besza-
kadásokkal kisebb-nagyobb részmedencék jöttek létre. E
részmedencékben tovább folyt a D-rõl érkezõ anyag lera-
kódása, a csendesebb vizû, sodorvonaltól távolabbi terü-
letrészen pedig pangóvízi üledékképzõdési viszonyok jöt-
tek létre, szenes agyag, agyagos kõszén betelepülésekkel
(Mecseknádasdi Tagozat). Az ottnangi emeletet e két kép-
zõdménycsoport egymás melletti jelentkezése zárja, s
hasonló a helyzet a kárpáti elején is (HÁMOR 1970).

Ekkor azonban a Bükkösdtõl Ny-ra esõ terület egy
része is szárazra került, s lejtõtörmelék-felhalmozódásra is
lehetõség nyílt (Keresztúri Formáció). A kárpáti elején a
területen jól elkülönülnek az egyes speciális kifejlõdések:
Bükkösdtõl Ny-ra száraztérszíni üledékek, Hetvehely
környékén folyóvízi, Abaliget–Mecsekrákos környékén
parti és medencebelseji, pangóvízi-lagúnás üledékek jöttek
létre. Ez volt a helyzet a kárpáti emeletben lezajlott
tufaszórás idején is, e képzõdményekbe települ a Tari
Formáció dácittufája. A medence belsejében és a pereme-
ken az É–ÉNy-ról érkezõ transzgresszió jeleként egyre
több tengeri beütés figyelhetõ meg, részben a Kom-
lói Tagozat, részben a Mánfai Tagozat üledékei között. E 
transzgresszió kiteljesedését a kárpáti végén, a Tekeresi
Formáció üledékeinek lerakódása jelzi. Ekkor slírjellegû
üledékegyüttes jött létre.

A kárpáti végén, az újstájer fázishoz kapcsolódó
kiemelkedés kapcsán a területen részleges regresszió
figyelhetõ meg. Helyenként a Fóti Formáció jellegzetes
regressziós képzõdményei is megtalálhatók, a kiemel-
kedést azonban máshol csak az új, badeni transzgressziót
jelzõ meszes-törmelékes, lajtamészkõ típusú üledékek
peremi jellegû kifejlõdésének rendkívül nagy elterjedése
mutatja (Pécsszabolcsi Formáció). A kiemelkedés
következtében a badeni transzgresszió D-i határa a kárpáti
tengerpart határánál néhány km-rel É-abbra tolódott,
Sikonda, Magyarhertelend, Kovácsszénája, Husztót vo-
nalában húzható meg. A Ny-i területrészen csak ebbõl az
idõszakból vannak a badeni tengeri üledékképzõdésre
vonatkozó adataink. 

A badeni folyamán a nyílt tengeri viszonyok kiala-
kulása a jellemzõ (Szilágyi Formáció), a K-i Mecsekbõl
ismert, regressziót jelzõ Hidasi Formáció képzõdményei a
területen nem ismertek, s a felsõ-badeni képzõdmények
közt is csak két kis foltban sikerült parti képzõdményeket
kimutatni. A tengeri üledékképzõdés a szarmatában tovább
folytatódott, Bodolyabér környékén sekélyebb (Tinnyei
Formáció), Magyarszék és Magyarhertelend környékén
mélyebb vízi (Kozárdi Formáció) kifejlõdésben. Alsó-pan-
nóniai üledékek (Peremartoni Formációcsoport) csak
elszigetelt foltokban találhatók a területen; valószínûleg a
folyamatos kiemelkedés során képzõdésükre csak itt volt
lehetõség.
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2. ábra. A nyugat-mecseki neogén elvi rétegoszlopa
1 — Negyedidõszaki lösz, lejtõtörmelék, 2 — Felsõ-pannóniai Dunántúli
Formációcsoport (homok, kavics), 3 — Alsó-pannóniai Peremartoni
Formációcsoport (agyagmárga), 4 — Szarmata Kozárdi és Tinnyei
Formáció (agyagmárga, mészkõ), 5 — Felsõ-badeni Szilágyi Formáció
(agyagmárga), 6 — Alsó-badeni Pécsszabolcsi Formáció (mészkõ), 7 —
Kárpáti–alsó-badeni Tekeresi Formáció (slír), 8 — Kárpáti Fóti
Formáció (homok, homokkõ), 9 — Kárpáti Keresztúri Formáció
(lejtõtörmelék), 10 — Kárpáti Budafai Formáció Mánfai Tagozat (kavics,
homok), 11 — Kárpáti Budafai Formáció Komlói Tagozat (agyagmárga,
kavics), 12 — Kárpáti Tari Formáció (dácittufa), 13 — Ottnangi
Szászvári Formáció Mecseknádasdi Tagozat (agyagmárga, homokos
kavics), 14 — Ottnangi Szászvári Formáció Mázai Tagozat (kavics, 

homokos kavics), 15 — Paleozoos-mezozoos alaphegység
Figure 2. Stratigrafic column of Neogene in Western Mecsek

1 — Quaternary loess, debris, 2 — Upper Pannonian Dunántúl Group
(sand, gravel), 3 — Lower Pannonian Peremarton Group (claymarl), 4 —
Sarmatian Kozárd and Tinnye Formation (claymarl, limestone), 5 —
Upper Badenian Szilágy Formation (claymarl), 6 — Lower Badenian
Pécsszabolcs Formation (limestone),7 — Karpatian-Badenian Tekeres
Formation (schlieren), 8 — Kárpátian Fót Formation (sand, sandstone),
9 — Karpatian Keresztúr Formation (debris),10 — Karpatien Budafa
Formation Mánfa Member (gravel, sand),11 — Karpatian Budafa
Formation Komló Member (claymarl, gravel), 12 — Kárpátian Tar
Formation (dacite tuff), 13 — Ottnangian Szászvár Formation
Mecseknádasd Member (claymarl, sandy gravel), 14 — Ottnangian
Szászvár Formation Máza Member (gravel, sandy gravel), 15 —

Palaeozoic–Mesozoic basement



A felsõ-pannóniai képzõdmények (Dunántúli Formáció-
csoport) keletkezése idején már jelentõs szintkülönbség
alakult ki a hegység központi része és a peremek között. A
folyamatos kiemelkedés bizonyítékai a Pécs környékén több
szintben található abráziós parti üledékek, valamint a hegy-
ség központi részéhez közelebb kialakult részmedencék,
melyekben viszonylag csendesebb vizû üledékgyûjtõk jöt-
tek létre (Bodolyabér, Kishajmás, Kán–Hetvehely). A
szerkezetalakulás hatására ekkor alakult ki a területen a
bodolyabéri szinklinális, a kishajmási és husztóti antik-
linális, s a korábbi vetõrendszerek jelentõs része is felújult.

A gazdasági-társadalmi fejlõdés egyre gyorsuló tempója
mind több és több természeti erõforrás igénybevételével jár.
Az építõipari ásványi nyersanyagok iránt is egyre növekszik
az igény, így a mind több és több beton felhasználásával járó
beruházások, az építkezések, útépítések volumenének
növekedése felértékelte a beton egyik alapvetõ alapanyagá-
nak tekintett kavicsot is. A miocén rétegösszlet több szintje
tartalmaz jelentõsebb mennyiségû kavicsanyagot. Ezek álta-
lában igen vegyes szemnagyságú képzõdmények, anyagi
összetételük is erõsen változó, ezért általában nem tekintik
haszonanyagnak, az építõipari nyersanyag-kataszterben sem
szerepelnek a mecseki kavicselõfordulások. Ugyan-akkor
területi elterjedésük, vastagságuk mindenképpen indokolttá
teszi, hogy megvizsgáljuk: nem lehetséges-e, hogy az or-
szág egyre csökkenõ minõségi kavicskészletének egy részét
kiváltsuk ezen kavicsanyag felhasználásával. A kavicsokon
elvégzett technológiai vizsgálatok (CHIKÁN et al. 1986) azt
bizonyítják, hogy egyes szintek, ha minõségi beton elõál-
lítására nem is alkalmasak, helyi, kisebb teherbírású épít-
mények és építõelemek elõállítására felhasználhatók.

Az alábbiakban ismertetésre kerülnek az egyes, kavi-
csokat tartalmazó rétegtani szintek technológiai vizsgálati
eredményei. A szintek elnevezésénél a rétegtanban jelenleg
elfogadott egységneveket használjuk (GYALOG 1996,
CSÁSZÁR 1997). A technológiai vizsgálatok során a leg-
fontosabb tényezõkként a kavicsok alaki sajátosságait,
méretét és anyagi összetételét szokás alapul venni. A
legkedvezõbb az ép, kerekített, túlnyomórészt kvarcból álló,
kevés savoldható elegyrészt és finom (homoknál kisebb
szemcseméretû) alkotót tartalmazó kavicsanyag. A szem-
cseösszetételben a magas agyag- és kõzetliszttartalom ked-
vezõtlen, az anyagi összetétel szempontjából általában
elõnytelen a metamorfit anyagú, illetve a homokkõbõl vagy
karbonátos kõzetekbõl álló kavicsanyag jelenléte.

Miután kavicsot csak felszíni bányászkodással
érdemes termelni, csak azokkal a szintekkel foglalkozom,
amelyek felszínen, vagy csak kis vastagságú negyed-
idõszaki fedõvel borítva találhatók.

Szászvári Formáció Mázai Tagozat

A területen felszínen található legidõsebb miocén
képzõdmény, amelynek legjellegzetesebb képzõdménye
agyagos, homokos, polimikt, kötõanyag nélküli kavics, ez
utóbbi helyenként agyagos-meszes kötõanyagú kong-

lomerátum-betelepüléseket tartalmaz (3. ábra). A kavicsok
mérete eléri a 70-80 cm-t is. A kavicsanyag erõsen változó
anyagi összetételû, a kvarc mennyisége átlagosan csak
12%. A változó méretû és anyagi összetételû képzõd-
mények kavicsanyaga építõipari nyersanyagként való fel-
használásra nem tûnik alkalmasnak, bár Pécsett, a
Szigetvári úton valaki a 60-as évek elején házának lábaza-
tát az ebbõl a formációból származó, 15–30 cm-es „úszta-
tott” kavicsokkal rakta ki, ami igen mutatós látvány; tehát
e célra felhasználható.

Szászvári Formáció Mecseknádasdi Tagozat 

Az ottnangi emelet idején folyó folyóvízi
üledékképzõdés során jelentõs mennyiségû kavicsanyag
került a hegység déli elõterébõl a miocén üledékekbe.
Ennek egy része metamorf, más része üledékes eredetû.
Elterjedésére jellemzõ, hogy elsõsorban a Bükkösdi-völgy
környékén és attól É-ra találhatók ezek a kifejlõdések;
ettõl K-felé már pangóvízi üledékképzõdés folyt.

A tagozat képzõdményeire jellemzõ, hogy 4-6 m-es
kavicsszintek váltakoznak homok és homokos kõzetliszt
rétegekkel. Ez a felhasználhatóságot erõsen rontó tényezõ.

A kavicsanyagra vonatkozóan korábban nem végeztek
hasznosíthatósági vizsgálatokat, a vizuális megfigyelések
alapján általában nem minõsítették haszonanyagnak. A
kérdés eldöntéséhez mérési eredményekkel járultunk
hozzá azzal, hogy az elõfordulások közül három helyen
megmintáztuk az anyagot, s ezeken technológiai vizsgála-
tokat végeztünk (1. táblázat).

Az elsõ mintát (1) Bakóca közelében, útbevágásból
vettük. A vizsgált minta folyamatos szemcseeloszlású, de
kevés finomrészt tartalmazó, fõleg zömök szemcsékbõl ál-
ló kõzettörmelék. Kevés kvarc mellett jelentõs mennyi-
ségû egyéb kõzetet és márványt is tartalmaz, ezért minõsé-
gi beton gyártására nem javasolható. Javasolt felhasználási
terület: töltõanyag, másodrendû beton.

A (2) minta származási helye Háromház. A vizsgált
minta folyamatos szemcseeloszlású, fõleg zömök szem-
csékbõl álló kõzettörmelék. A kb. 50% törött szemcsét
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3. ábra. A Mázai Tagozat egy tipikus feltárása Hetvehely közelében
Figure 3. Typical outcrops of Máza Member at Hetvehely



tartalmazó, különbözõ kõzetanyagból álló szemcsehal-
maz kevés kvarckavicsot tartalmaz. A minta kedvezõ
szemcseszerkezete és alaki tulajdonságai, továbbá a
kevés szennyezõanyag-tartalma ellenére, heterogén
anyagösszetétele következtében minõségi beton
gyártására nem alkalmas. Javasolt felhasználási terület:
közönséges beton.

A (3) jelû minta lelõhelye egy Horváthertelend köze-
lében lévõ, idõszakosan mûködõ kavics- és homokfejtõ
(4. ábra). Ez a minta is folyamatos szemcseszerkezetû,
fõként zömök szemcsékbõl áll. Kevés kvarckavicsot tar-
talmaz, a szemcséknek több mint 50%-a törött. A het-
erogén anyagi összetétel miatt közönséges beton
készítésére alkalmas.

A vizsgálatokat összesítve megállapítható, hogy a
Mecseknádasdi Tagozat kavicsanyaga csak közönséges
beton készítésére használható fel, így nagyipari méretû
fejtése nem jöhet számításba, viszont helyi igények
kielégítésére felhasználása megfontolandó.

Budafai Formáció Komlói Tagozat

A Bükkösdi-völgy és É felé esõ torkolata még a kárpáti
emelet idején is folyóvízi üledékképzõdés színtere volt.
Ekkor ugyan a reliefenergia már jelentõsen csökkent, ezzel
együtt a szemcseméret átlaga is jóval kisebb, mint az
idõsebb miocén törmelékes üledékeké, de még mindig szá-
mottevõ mennyiségû kavicsbetelepülést tartalmaznak a
tagozat képzõdményei. Egyre több azonban a homokos-
kõzetlisztes és agyagos betelepülés. Nagyobb esélye a
kavicsfelhasználás szempontjából azért lehet, mert felte-
hetõ az érettebb (magasabb kvarctartalmú) kavics-elõfor-
dulások gyakorisága, mivel a kõzetanyag nagy része a
korábbi kavicsüledékekbõl származik, így a könnyebben
málló alkotók részaránya jelentõsen csökken. Vizuális
megfigyeléseinket, azt, hogy valóban kevesebb a savold-
ható alkotórész, az ide vonatkozó agyagvizsgálatok
bizonyították. A Kántól D-re vett reprezentatív mintán el-
végzett technológiai vizsgálat azonban kimutatta, hogy
olyan sok kisméretû szemcsét tartalmaz az anyag, hogy
betonipari célokra nem használható fel (1. táblázat, 4).

A vizsgált minta folyamatos szemcseszerkezetû, fõként
zömök szemcsékbõl áll, kevés savoldható komponenst tar-
talmaz, de igen nagy agyagtartalma következtében be-
tonipari hasznosítása nem jöhet szóba. A kavicsot csak
költséges technológiai berendezésekkel és mûveletekkel
lehetne megszabadítani agyagos szennyezõdésétõl.
Javasolt felhasználási terület: töltés.

A vizsgált kõzetminta jellemzõnek tekinthetõ a Komlói
Tagozat kavics-elõfordulásaira, így ennek a szintnek
betonipari hasznosítása nem gazdaságos.

Fiatalabb litosztratigráfiai egységek

A miocén üledékek magasabb szintjei közül a legtöbb
kavicsot a Budafai Formáció Mánfai Tagozata tartalmazza.
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Mintaszám/Sample  
Technológiai jellemzõk/  

technological data  
1 2 3 4 

63 felett  3,5 10,5 11,25 27,71 
63–31,5 13,65 18,0 20,0 3,51 
31,5–16 20,6 18,0 14,25 5,74 

16–8 12,5 15,5 8,5 4,52 
8–4 7,25 9,5 5,5 4,1 
4–4 5,5 5,4 4,0 3,46 
2–1 6,1 4,8 4,5 4,31 

1–0,5 8,3 3,2 10,24 6,53 
0,5–0,25 10,2 3,4 10,24 5,28 

0,25–0,125 4,6 2,8 7,04 2,33 
0,125–0,063 3,45 2,6 1,28 0,47 Sz
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0,063 alatt  4,35 6,3 3,2 32,04 
Szemcsealak/Form of grain  zömök/ 

squat: 76 
zömök/ 

squat: 89 
zömök/ 

squat: 83 
zömök/ 

squat: 82 
Savoldható elegyrészek/  
soluble in acid  7,2 2,5 9,2 0,5 

Kõzetliszt- és agyagtarta -
lom/silt, clay and dust content  4,5 6,5 2,1 32,0 

1. táblázat. Kavicsminták technológiai vizsgálati eredményei
Table 1. Results of technological investigations 

4. ábra. A Mecseknádasdi Tagozat kavicsfeltárása Horvát-
hertelendnél

Figure 4. Gravel outcrops of Mecseknádasd Member at Horvát-
hertelend 5. ábra. A Mánfai

Tagozat felhagyott
kavicsfejtõje Bános
mellett
Figure 5. Abandon-
ed gravel pit of
Mánfa Member at
Bános



A kavicsanyagban azonban uralkodó a hegység déli
elõterébõl származó mezozóos törmelék, így sok a savold-
ható alkatrész. Szemcseszerkezete nem túl kedvezõ, s a
helyenként, változatos horizontális és vertikális kiterjedés-
sel elhelyezkedõ, karbonátos kötõanyagú konglomerátum-
padok és szintek nehezítik a felhasználást. Bános
közelében idõszakosan fejtettek is egy elõfordulást (5.
ábra), azonban a változó anyagminõség és a szabványtól
való eltérések miatt hasznosítása nem oldható meg.

Szintén tartalmaznak bizonyos mennyiségû kavics-
anyagot a Pécsszabolcsi Formáció és a Dunántúli
Formációcsoport képzõdményei. A permi antiklinális déli
szegélyén a hatvanas években mûködött néhány helyi
jelentõségû alsó- és felsõ-pannóniai kavicsot termelõ
„sóderbánya”. Ezek voltak a legjobb kavicsok ezen a
vidéken, de még ezek sem feleltek meg sem mennyiségi,
sem minõségi szempontból a hasznosíthatóság kritériu-
mainak.

A nyugat-mecseki neogén kavicsüledékek genetikája és hasznosítási lehetõségeik 105
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