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A KÖZÉPHEGYSÉGI OSZTÁLY 1975. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

J á m b o r  Á r o n

Az osztály dolgozói több területen végeztek földtani munkálatokat 19Tő
ben a Dunántúli-középhegységben. Feladataink a M. Áll. Földtani Intézet 
alaptevékenységének megfelelően előkutatási és kisebb részben felderítő ku
tatási szintűek voltak. Kisebb feladatokat az Országos Kőolaj- és Gázipari 
Tröszt és a Bauxit kutató Vállalat részére is elvégeztünk. Az egyes feladatok 
megoldásában elért eredményeinket röviden ismertetem.

la. Bauxitkutatási szempontból a Dunántúli-középhegység egésze figyel
met érdemel, s ezért tovább folytattuk a korábban kialakult módszerek szerint 
rendszeres területfeldolgozó tevékenységünket. Ennek során a veszprémi (P e r e g i  
Zs. és R a i n  c s a k  G y .), a bakonyszombathely — kisbéri (G y a l o g  L . és B e r n 
h a r d t  В.) és a héreg—tarján—gyermelyi területeket (1. ábra) dolgoztuk fel 
az eddigi irodalmi és fúrásos adatok alapján, valamint a feltárások újbóli le
határolásával és leírásával. Utóbbi területen a Dorogi Tervező Iroda szakem
berei — Szűcs J., G y a r m a t h y  G y ., M u n t y á n  I. — tevékenykedtek az Inté
zettől kapott megbízás alapján. Az egész országban jelentkező fúrómunkás- 
és fúró berendezés-hiány következtében a veszprémi területen térképező fú
rások lemélyítésére nem került sor. A bakonyszombathely—kisbéri területen 
6 db kisfúrást összesen 509,6 fm hosszúságban, a héreg—tarján—gyermelyi 
területen pedig 12 db fúrást összesen 969,2 fm hosszúságban mélyített le a 
Nógrádi Szénbányák és az Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat várpa
lotai üzeme.

A  veszprémi területen R a i n c s á k  G y . és P e r e g i  Z s . légifénykép-kiértéke- 
lés segítségével l : 1 0  000-es méretaránynak megfelelő pontosággal jelölte be 
a légifényképen jól látható triász képződm ényeket, s ezzel nagyban m egköny- 
nyítették terepi m unkájukat. Tevékenységük nyom án olyan részletes és pon
tos földtani térkép készült, am ely minden további földtani tevékenységnek  
— így a gyulafirátóti medence fúrásos m egkutatásának is — m egbízható alap
jául fog szolgálni.

Ezen túlm enően R a i n c s á k  G y . Veszprém től К -re a szentkirály szabadjai, 
a várpalotai és a litéri m űút, továbbá a M agyaros-patak völgye közötti terüle
ten a kam pili tiroliteses dolom itban három helyen, a szeizi képződm ényekben  
pedig két helyen galenit-, illetve rézérc-indikációkat talált. Megfigyeléseiről 
e kötetben szám ol be. Lelete ismételten jelzi, hogy a Budai-hegység és a 
Keszthelyi-hegység között húzódó, részleteiben és kialakulásában bonyolult 
szerkezeti zóna rendszeres ércföldtani m egkutatására előbb-utóbb sort kell 
keríteni.
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 ̂Ezzel egvidőben a szomszédos ösküi 25 000-es lap területén Sz a b ó  I. 
(MÉV) külső munkatársként a triász képződmények felvételének előkészítését 
végezte el.

A bakonyszombathely —kisbéri lapok feldolgozásával széles sávban össze
kötöttük (G y a l o g  L .— B e r n h a r d t  В.) a korábban a Vértes—Gerecse Ny-i 
előterén és az É-i Bakonyban felvett területeket, s így először van módunk 
rétegtani és szerkezeti egységben látni ezt a földtani kutatási szempontból el
hanyagolt vidéket. Az oligocén—alsómiocén, valamint az alsó- és felsőpannó- 
niai képződmények feltárásainak, s így elterjedésének lehatárolásán túl B e r n 
h a r d t  B.-nak az oligocén—alsómiocén csatkai formáció felső, uralkodóan 
mezozóos és paleozóos karbonátos kőzetek kavicsaiból álló tagozatát sikerült 
elkülönítenie a kisbéri lap területén.
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A héreg— tarján— gyermelyi területen (Szűcs J., Gyarmathy Gy ., Mun- 
tyÁn I.) földtani térképező munka eredményeként megállapítottuk a képződ
mények feltárásainak pontos helyzetét, s beépítve a korábbi, illetve a jelen 
munka keretében lemélyített fúrások adatait, azok rétegtani hovatartozása 
az eocén, oligoeén és a miocén képződmények vonatkozásában is pontosabbá 
vált. A Dorogi Tervező Iroda által le mélyített kézifúrások ivedig a talaj és a 
pleisztocén képződmények vastagságára, illetve kifejlődésére is számos adatot 
szolgáltattak. Különös gondot fordítottak a területen gyakori bauxit, illetve 
bauxitos agyag kibúvások minőségének megállapítására is. Az általuk begyűj
tött felszíni minták között 7 d b-n а к a m о d u 1 u s a 2 f e l e t t i .

lh. Külön említést érdemel az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet Dunán
túli Asványkutató Osztályának szakemberei által a Bajna községtől D-re kb. 
2 km-re kimutatott szerkezeti süllyedők, amely a Dorogi Szénbányák által az 
előző években kutatott terület ÉNy-i folytatása, s amelybe közösen telepítettük 
a gyermelyi G vt—5. sz. fúrást. Ennek K orpás L. és Gidai L. által összeállított 
rétegsora a következő:

0 ,0 — 14,0 m pleisztocén lösz,
14,0— 73,3 m oligoeén hom ok, agyagmárga és aleurit,
73,3— 96,8 m középső- és alsóeocén foram iniferás—molluscás agyagmárga,
96,8— 111,8 m alsóeocén széntelepes rétegcsojjort 7,5 m  jó  minőségű barnakőszén-telep

pel,
111,8— 113,6 m kréta — alsóeocén bauxit,
113,6— 120,0 m felsőtriász daehsteini mészkő.

A kis medence kutatását 1976-ban tovább folytatjuk, mert gazdasági ér
tékét jelentősen növeli a telepek csekély mélysége és karsztvízszint feletti 
helyzete.

A Dorogi Tervező Iroda szakembereinek szakmai tevékenységét a Közép
hegységi Osztály részéről K orpás L. tudományos munkatárs irányította.

le. Ugyancsak észak-dunántúli földtani kérdések megválaszolása céljából 
telepítettük 1974-ben a budajenői B ő—2. sz. fúrást, amelyet 1975 augusztusá
ban fejeztek be. A Zsámbéki-medence geofizikai módszerekkel meghatározott 
mélypontján lemélyített fúrás vázlatos rétegsora a következő:

0,0— 1,0 m  holocén talaj,
1.0— 3,5 in pleisztocén lösz,
3,5— 4,0 m  pleisztocén kavics,
4 .0— 216,0 m alsópannóniai agyagmárgás aleurit,

216.0— 334,2 m szarmata molluscás agyagmárga, összesen 14 db gipsz- és 17 db gijisz-
ből képződött kénzsinór-betelepüléssel (összes vastagságuk 341 cm),

334.2— 374,5 m felsőbádenien molluscás agyagmárga, hom ok- és két gipsz-betelepülés
sel,

374.5— 461,2 m alsóbádenien tarkaagyag, homok,
461.2— 493,5 m  alsóbádenien középső riolittufa,
493.5— 722,0 m oligoeén agyagmárga, hom ok, aleurit, alján vetővel,
722.0— 766,2 in eocén (?) dolom itbreccsa,
766.2—  1200,5 m középsőtriász ladini dolom it.

Az elemzési eredményekkel is alátámasztott kénindikáció fúrásos tovább- 
kutatása 1976-ban előreláthatóan megkezdődik.

A kénzsinórokat bezáró szarmata kőzeteknek — derivatográfiai (Föld
vári M.) és Fischer-elemzésekkel (BAKI: A rató J.-né és Bella L.-né) is 
igazoltan — nagy a szervesanyag-tartalma, de alacsony hőfokú lepárlással 
csak 0,4 — 7,2%, átlagban 0,85% olajat képes leadni. így tudományos szem
pontból ugyan alginites aleuritnak, illetve alginites agyagmárgának minősül,
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de olajpalának nem tekinthető. A fúrás egyéb földtani eredményeiről a követ
kező évben fogunk beszámolni. Megjegyezzük, hogy a fúrás eocén barnakőszén- 
és bauxitrétegeket nem harántolt.

lel. Az ország hírközlési hálózatának fejlesztése érdekében a Taliándö- 
rögdi-medencének Öcs, Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend községek kö
zötti területén műholdmegfigyelő állomás építését vették tervbe. A létesítmény 
építésének megkezdése előtt a Központi Földtani Hivatal megbízásából elvé
geztük az itteni bauxitlehetőségek ellenőrzését. A feladatot az ELGI Dunán
túli Asványkutató Osztályával, a Bauxitkutató Vállalattal és az OFKFY-val 
közösen végeztük el. A munkálatok során az OFKFV várpalotai üzeme 9 db 
(Öcs—20.—28.), a BKV pedig 11 db fúrást (Öcs—29.—39.) mélyített le. Az 
OFKFV által kivitelezett fúrások műszaki ellenőre Jámbor Ä. volt.

A végig magvételes — 500—800 m-es fúrásközű — fúrási hálózat lehetővé 
tette a bauxitos képződmények helyzetének, s ezen túlmenően a neogén fedő- 
képződmények rétegtani viszonyainak részletes tisztázását. .Röviden össze
foglalva az alábbi eredményekről számolhatunk be.

A középső—felsőtriász fődolomit szerkezetileg lezökkent mélyedéseinek 
legmélyebb karsztos üregeit eocén vagy kréta agyagos bauxit tölti ki. Ennek 
fedőjében vékony bentonitos agyag települ, melyet egyelőre feltételesen a kö
zépső riolittufával párhuzamosítunk. Erre jelentős, 10—20 m vastagságú, sö
tét barnásvörös, bauxitos eredetű, általában 0,8 —1,0-es moduluséi agyag te
lepül, fedőjében egyelőre tagolatlan édesvízi, illetve csökkentsós vízi—tengeri 
mészkő, mészmárga és alárendelten agyagrétegből álló bádenien (=  tortonai) 
és szarmata képződményekkel. A szarmata vékony (0,5 m) szenes agyagréteg
gel zárul, felette folyamatos üledékképződéssel az alsópannóniai Taliándörögdi 
márga (0,2 —1,6 m) tagozat települ. Erre a Taliándörögdi Alginites-aleurit Ta
gozat következik, amelyre már a felsőpannóniaiba tartozó ún. csóri aleurit, 
vagy ennek kimaradása esetében a Kállai-medencei Gyöngykavics—kvarcho
mok Tagozat települ. Ennek fedőjében — esetleg ezt részben helyettesítő mó
don — a 0,6 — 10,0 m vastag Kapolcsi Mészkő Tagozat fekszik, amely a fedő 
Kapolcsi Márga Tagozat idősebb részének Congeria ungulacaprae-s Mollusca 
faunája alapján a felsőpannóniai idősebb részébe tartozik. A Kapolcsi Márga 
Tagozat felső részében már Congeria balatonica-s faunaelemek jelennek meg.

A jellegzetes hegyközi lagúna kifejlődésű pannóniai rétegsor különleges 
kifejlődése több nyersanyag-lehetőséget vetett fel. Elsősorban az a l s ó  p a n- 
n ó n i a i ó l a  j p a 1 a érdemel említést. A derivatográfiai vizsgálatok szerint 
— amelyeket a MAFI az OFKFV megrendelésére végzett — a képződmény 
jelentős mennyiségű éghető szerves anyagot tartalmaz, tehát Fischer-olaj le
adása elérheti az olajpala-szintet. A kőzet jelentős aleurittartalmánál fogva 
azonban a közepes vagy jó minőséget aligha éri el. 1976. évi vizsgálatát 
indokolja az a tény, hogy a Dunántúli-középhegység DK-i előterében, a 
Velencei-hegység, a Kőszár-hegy és a hegység mezozóos törzse közötti területen 
az alsópannóniai képződmények ugyancsak többé-kevésbé zárt lagúna kifej lő- 
désűek, s így elvileg itt is lehetnek jelentős szervesanvag-dús képződmények, 
kedvező esetben pedig olajpala-telepek is.

Gazdaságföldtani szempontból a Kállai-medencei Gyöngykavics—kvarc
homok Tagozat is jelentős lehet, mert az OFKFV Komlói laboratóriumában 
kérésünkre megvizsgált két fúrásszelvény homokanyaga gyenge minőségű 
ü v e g g y á r t á s i  a 1 a p a n у a g n а к tekinthető, s ebből itt jelentős D 
kategóriájú készletek vannak.
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A Kapolcsi Mészkő Tagozat egyes részei К apó les és Vigántpetend között 
laza, vakító fehér és tiszta mésziszap kifejlődésűek. Ez a képződmény abban 
az esetben, ha szemcséinek alakja kedvező, i s k o l a i  к r é t a alapanyag 
lehet.

le. A Bauxitkutató Vállalat megrendelésére K orpás L. Gánt környéké
nek légifénykép-anyagát értékelte. Munkája alapján megállapítható volt, hogy 
a légifényképek vizsgálatával jól elkülöníthetők egymástól a triász, az eocén 
és a pleisztocén képződmények, megállapítható a vetők nagy részének nyom
vonala, s így a módszer a Dunántúli-középhegység földtani kutatásában is jól 
alkalmazható.

2a. Az olajpala célkulatások jelentős részét alkották a Középhegységi 
Osztály 1975. évi tevékenységének. Az 1973. év végén talált Pula melletti le
lőhelyen a Központi Földtani Hivatal megbízása alapján 11 db fúrást m élyí
tettünk le az OFKFV várpalotai üzemével. A feltárások igazolták korábbi mi
nőségi, mennyiségi és genetikai elképzeléseinket. Az olajpala esetleges leterme
lésénél azonban a karsztvízre tekintettel kell lenni, mert jelenlegi nyugalmi 
szintje az olajpala feküjénél pár méterrel magasabban van, s a közvetlen fekü- 
képződmények — triász dolomit, bazalttufa, bazalt — jó víz vezet ők. A fúrá
sok anyagvizsgálatának eredményeiről 1976-ban készítünk jelentést.

2b. Hasonló eredményekről számolhatunk be a kemenesháti Gérce melt 
letti egykori kráter fúrásos kutatása alapján is. Itt is 11 db fúrást mélyített 
az OFKFV várpalotai üzemének Kiss F. által vezetett brigádja. A terüles 
fúrásainak telepítését, rétegsoruk feldolgozását Solti G., Partényi Z. és 
•Jámbor A. végezte.

A fúrási munkálatokon kívül földtani térképezés is történt légifénvkép- 
értékeléssel és a feltárások bejelölésével, leírásával (Bence G.). Ennek nyomán 
tisztázódott, hogy Várkeszőtől D-re újabb „krátergyűrű’ ’ van, s azt a közepébe 
telepített Vkt —1. sz. fúrás szelvénye alapján 28 m olajpala, illetve ennek fedő
jében levő 43 m vastag bentonit (?) tölti ki. Az érdekes képződmények minő
ségének vizsgálata folyamatban van.

Ezen túlmenően megállapíthattuk, hogy a Kemeneshát kavicsa kettős 
tagolódású, s alsó 20—30 m vastag része jelentős elterjedésű. A képződmény 
jól osztályozott, apró-közepes méretű, uralkodóan kvarcszemcsékből áll, így 
a közép-dunántúli terület legnagyobb építőipari kavics tartalékterületének 
tekinthető.

Felkérésünkre az ELGI Dunántúli Ásványkutató Osztályának csoportjai 
(Simon A. vezetésével) mágneses és vertikális elektromos mélységméréseket is 
végeztek.

A geofizikai mérések 1975-ben főként az elfedett Malomsok, Marcaltő, 
Rábaszentandrás, Egyed közötti területet hálózták be. A földtani—geofizikai 
adatok alapján kirajzolódó szerkezetek fúrásos kutatására 1976-ban kerül sor.

A terepi kutatásokkal egvidőben a Központi Földtani Hivatal jelentős 
anyagi erőket fordított az új nyersanyag-minősítő, illetve hasznosíthatósági 
vizsgálataira is. A Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet (Fehérvári 
A. és K eszthelyi S. irányításával) a Földtani Intézet felkérésére az olajpala 
komplex feldolgozásának megoldására végzett kutatásaiban jelentősen előre
jutott. A Bányászati Kutató Intézet a minősítő alapvizsgálatokat, a fúrási 
minták Fischer-elemzését (Arató J.-né és Bella L .-n é ), a szegedi József 
Attila Tudományegyetem Asvány-Kőzettan-Geokémia Tanszéke pedig Gras-
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selly Gy . professzor irányításával az olajpala és a kőolaj anyakőzetek szerves 
anyagának Összehasonlító vizsgálatát végezte.

Gidai L. a Dunántúli-középhegység ÉK-i tájegységi lapján az alsóeocén 
képződmények 1:100 000-es méretarányú térképének megszerkesztésén dolgo
zott. A térképen feltüntetjük az alsóeocén barnakőszén-összlet, a fekvőösszlet 
és a fedő operculinás — molluscás agyagmárga, illetve a molluscás agyagmárga 
elterjedését, valamint a barnakőszén-összlet vastagsági viszonyait jelző 
izopach görbéket. A fontosabb kifejlődési területekről ezzel egyidejűleg típus- 
szelvényeket állított össze.

3. A Dunántúli-középhegység oligocén képződményeire vonatkozó isme
retek térképi összefoglalását 1:100 000 méretarányban K orpás L. végezte el. 
Megszerkesztette az oligocén képződmények feküszintvonalait és fő fáciesegy- 
ségei — tardi agyag, kiscelli agyag, hárshegyi homokkő, mányi csökkentsós vízi 
kifejlődés, szápári széntelepes rétegek, csatkai édesvízi — szárazföldi formáció — 
elterjedésének határait. Ezzel világos és egyértelmű heterópikus fáciessort 
kaptunk a szublitorális kiscelli agyag és a szárazföldi Csat kai Formáció között.

4. A hegységben folyó, s egyre fontosabbá váló hidrogeológiai munkála
tokba is bekapcsolódtunk. Ennek keretében elvégeztük a hatvanas évek má
sodik felében a Dunántúli-középhegységben lemélyített 93 db karsztvíz-meg
figyelő fúrás rétegsorának értékelését a VITUKI megrendelésére, továbbá fel
dolgoztuk és értékeltük a ,,Mohai Ágnes” vizet újból feltáró sekélyfúrás réteg
sorát (K orpás L.), amely meglepetésre nem neogén, hanem a Csat kai Formá
cióhoz tartozó oligocén csökkentsósvízi és édesvízi fáciesű rétegeket tárt fel.

Ezen túlmenően a Magyarhoni Földtani Társulat megbízásából az osztály 
dolgozói részt vettek a Dunántúli-középhegység földtani képződményeinek ál
talános hidrogeológiai értékelésében. Az észak-dunántúli eocén rétegek érté
kelését Gidai L., az egész Dunántúli-középhegység oligocén képződményeit 
K orpás L., a neogén képződményeket pedig Jámbor A. értékelte. Ez a feladat 
szerves részét képezte annak a felmérésnek, amelyet a NIM a bányászat és 
a karsztvíz viszonyának regionális tisztázása céljából végeztetett el.

*5. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt kutatási főosztályának megbí
zásából bekapcsolódtunk a Somogyhatvan — 1., az Ortaháza Ny —1., az Ori- 
szentpéter — 2. és a Bárszentmihályfa — 1. sz. kutatófúrás rétegsorának vizs
gálatába és értékelésébe. A munka befejezése áthúzódik 1976-ra.

THE CFNTRAL MOUNTAINS DEPARTMENT^ 
ACTIVITY IN 1975

by
A. J á m b o r

In 1975 the Central Mountains Department went ahead with the geological 
survey on the scale of 1:25,000. This work is expected to lay a reliable Stra
tigraphie and structure-geological foundation to the explorations being in 
progress fór bauxite, oil-shale and other mineral resources. The areas surveyed 
in 1975 are shown in Fig. 1. Our work was successful in having encountered 
base metál indications in Campilian dolomitos of the Veszprém area (Gy .
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Raincsák), more о ver in detecting by a drill Lower Eocéné brown coal measures 
underlain by bauxite boclies south of Bajna.

We continued in 1975 with a drilling programme devoted to the oil-shale 
occurrences at Pula in the Balaton Highland and near Gérce on Kemeneshát 
along the Rába river, inclnding the due technological tests o f the raw material. 
In the last-mentioned zone, near the viliágé of Várkesző, a new raw material- 
bearing “ structure” in a crater of extinct basalt volcanism could be found 
(G. Bence). Deposition of plankton in the pre-existing crater-lake had been 
interrupted by a falling-in of volcanic dúst. The resulting basalt tuff then 
developed intő a thick bentonite layer.

We also joined in the hydrogeological prospecting of increasing importance 
in the Central Mountains, when carrying out an order from VITUKI (Research 
Institute fór Water Resources Development) requiring that geological logs of 
93 karst-water test wells put down in the laté ?60s be interpreted.

In addition, research associates of our Department took part in the gene- 
ralizing hydrogeological appraisal of the Transdanubian Central Mts, upon 
request made by the Hungárián Geological Society. Valuation of the Eocéné 
aquifers of N-Transdanubia was made by L. Gid a i, that of the Oligocene in 
the whole by L. K orpás; A. Jámbor’s evaluation of the Neogene formations 
formed an intergrant part of a general appraisement demanded by NIM (the 
Ministry of Heavy Industries) fór an assessment of the interactions of mining 
and karst-water conditions on the regional scale.




