M. ÁLL. FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1972. ÉVRŐL

AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OSZTÁLY
1972. ÉVI KUTATÁSI EREDMÉNYEI

Irta: H á m o r G é z a

Az Észak-Magyarországi Osztály 1972. évben a Börzsöny hegység, a Börzsöny—
Nógrád—Mátra—Ny-borsodi tájegység, a Mátra és a Tokaji-hegység területén végezte a
Központi Földtani Hivatal által meghatározott kutatási feladatait.
Börzsöny hegység

A hegység komplex kutatása három fő feladat köré csoportosítható: 1:10 000-es
részletességű földtani térképezés, 1:25 000-es részletességű földtani térképezés és
tematikus vizsgálatok (1. ábra).
1. 1:10 000-es részletességű földtani térképezés. A tervév során elkészültek a
Szokolya (P e n t e l é n Yi L.), Kóspallag (N a g y G.), Márianosztra (N a g y B.) jelű térkép
lapok fedetlen földtani térképei jelkulccsal, ideális rétegoszloppal, földtani szelvényekkel,
alapadatgyűjteményei és térképmagyarázói teljes dokumentációval.
2. 1:25 000-es részletességű földtani térképezés. Ugyancsak elkészültek a Letkés
(J a n k o v ic h L), Kismaros (C sil l a g Р.-n é ), Szokolya (C za k ó T.) jelű térképlapok
fedetlen földtani térképei jelkulccsal, ideális rétegoszloppal, földtani szelvényekkel, alap
adatgyűjteményei és térképmagyarázói teljes dokumentációval.
Az 1. és 2. pontok szerint elkészült mintegy 270 km2 terület részletes földtani
felvétele, feltárása és anyagvizsgálata.
A nagyobb részletességgel vizsgált központi területeken 1000X100 méteres hálózat
ban elektrokémiai térképezést végeztünk 63,3 km szelvényjiosszal, 651 alapkőzetig hatoló
feltárásból végzett mintavétellel és annak anyagvizsgálatával. Ezen belül az 50X50 méteres
hálózatú sűrítőméréseket 11,3 km szelvényhosszon készítettük el, 228 alapkőzetig
hatoló feltárással és azok anyagának vizsgálatával. A redox és pH anomáliatérképek
1:50 000-es méretarányúak (N a g y G.).
Elkészítettük egyidejűleg a hegység 1:50 000-es méretarányú földtani ismeretességi
és egységesített fedett földtani térképét a rendelkezésre álló alapadatokból kompüatív
úton.
A 3 db 1:25 000-es térképlap területén ez év során le mélyítettünk 25 db térképező
sekélyfúrást 3026,3 folyóméter összteijedelemben.
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1. ábra. A Börzsöny hegység átfogó földtani vizsgálatának terve 1971-1974. évben
1. Vulkáni terület, 2. üledékes terület, 3. ércesedés, 4. 10 000-es méretarányú sztereo
grafikus térképek: a = elkészült 1972-ben, b - tervezett 1973-tól, 5. 25 000-es méretarányú
Gauss—Krüger térképek: a = elkészült 1972-ben, b = tervezett 197 3-tól
Fig. 1. Comprehensive geological investigations of the Börzsöny Mountains as planned
fór 1971-74
1. Volcanic area, 2. sedimentary area, 3. mineralization, 4. stereographic mapsof 1:10 000scale: a = completed in 1972, b = planned fór 197 3 and on, 5. G auss-Krüger maps of
1:25 000-scale: a = completed in 1972, b = planned fór 197 3 and on
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Elkészült és befejeződött továbbá 3 db kutatótárö műszaki rekonstrukciója.
Az anyagvizsgálat volumenét a mintegy 3800 db elkészült vizsgálat jellemzi.
3.
A tematikus munkák előrehaladásáról összefoglaló jelentést készítettünk, tovább*
kutatási javaslatokkal (H ámor G. —Nagy G. —Nagy B. - Gyarmati P.).
A munka t u d o m á n y o s és gazdasági eredményeit szintén ebben foglaltuk
össze, ezért itt az eredményeknek csak rövid vázlatát adjuk.
A r é t e g t a n i eredmények közül mindenekelőtt a részletezés megnövekedését
(és ezáltal pontosabbá tételét) emeljük ki. Az eddigi munkák jelkulcsa általában 10—12
tételes bontásban, új térképeink az észlelési változatokon 33, a földtani változatokon
29 részre történő bontásban mutatják be képződményeinket.
Új megvilágításba került a vulkáni működés időrendje és a képződmények térbeli
elhelyezkedése. Ezek közül elsősorban a paleogén vulkáni működés kimutatását, a helvét
és törtön vulkanizmus elkülönítését és elhatárolását, valamint üledékes féküképződményeik korának bebizonyítását emelem ki. Új adat a DNy-i és K-i területek rupéli, a
középső területek egerien slír és a K-i területek egerien „becskei összletének”, valamint a
kárpátién chlamyszos homokkő összletnek a kimutatása. A vulkáni formációk közül a
dácit és piroklasztikumai, a vegyes képződmények, valamint az idős és fiatalabb
andezitek elhatárolása és területi elterjedésének kimutatása emelhető ki. Új adatokkal
gazdagodott a terület eddig ismeretlen ősföldrajzi és szerkezet földtani képe, ezen belül
továbbra is nyitott kérdés maradt azonban (mélyfúrások hiányában) a paleozóos—mezozóos aljzat minősége és települési helyzete.
A kutatás g y a k o r l a t i eredménye elsősorban a terület elkészült és hiánypótló
földtani térképe, továbbá a légifénykép-kiértékelés felhasználása és a komplex földtanigeofizikai felvétel első ízben történt megvalósítása. A térképezett terület ércesedése
nagyrészt szerkezetüeg preformált zónákhoz kötött; az ércesedés részben a paleogén
vulkáni formációhoz (Bezina), részben —ezévi adataink szerint —a karbonátos mezozóos
összlet és fiatal vulkáni formáció érintkezéséhez (Szendehely) kapcsolódik.
A Szendehely 2. sz. és 5. sz. térképező fúrásaink pirites—hematitos ércesedést
tártak fel a metaszomatikusan dolomitosodott dachsteini mészkőben. Ugyanitt tűzálló
agyag, bauxitos agyag és barit képződményeket is találtunk.
Továbbkutatási javaslatainkat az alábbiakban foglaljuk össze:
a) Szükséges a terület földtani felvételének folytatása a jelenlegi területtől É-ra, három 1:25 000-es
lap szélességében egy lap magasságáig. Ezen belül továbbra is szükséges a frekventált területek
1:10 000-es részletességű felvétele. Kívánatos lenne az így kimaradó D-i (Nagymaros) és É-i
(Perőcsény-Kemence-Hont) területek egyidejű átnézetes reambulálása.
b) A program teljesítéséhez nélkülözhetetlennek tartjuk legalább 4 - 6 db 500 méteres szerkezetkutató
fúrás lemélyítését a tisztázatlan rétegtani, vulkáni fejlődéstörténeti, vulkáni fácies- és szerkezetföldtani kérdések eldöntésére.
c) Javasoljuk a felderítő' kutatás előkészítő fázisának megindítását az eddigi munka eredményeképpen
kimutatott indikációkon. Ez a bezinai területen néhány régi bányavágat hozzáférhetővé tételét, az
anomáliák lehetőleg ferde fúrással történő feltárását, az elektrokémiai szelvényezés kiterjesztését,
illetve néhány anomália sűrítő mérésekkel történő lehatárolását jelenti, a szendehelyi területen
pedig 2 - 3 szerkezetkutató fúrás lemélyítését, a felszínközeli (2 0 0 -3 0 0 m) triász és a vulkáni
tömegek kontaktusának megismerésére.
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A Börzsöny—Nógrád-Mátra—Ny-borsodi tájegység

1. Az 1:100 000-es méretarányú földtani térkép összeállítása érdekében elkészítet
tük a terület egységes jelkulcsát, amely 55 egységre bontva mutatja be a terület földtani
felépítését. Elkészült a Mátra, Bükk, Borsodi-medence Ny-i része, cserhát—nógrádi terület,
Börzsöny hegység térképanyagának azonos méretarányra történő kicsinyítése nyomdai,
illetve kartográfiai úton. Elvégeztük az irodalmi anyag, valamint a fúrási adatok
katalogizálását és nagyrészt kiértékelését, összegyűjtöttük, rendszereztük a fellelhető
fúrási anyagokat és központi mintaanyag-raktárt hoztunk létre. Mintegy 260 db kiegészítő
anyagvizsgálattal törekedtünk az alapvető problémák anyagvizsgálati úton történő meg
oldására, illetve megközelítésére. Helyszíni egyeztető bejárásokat végeztünk a fennmaradó
kérdések értelmezésére. Revideáltuk az egyes képződmények felszíni elterjedését és
egységesítettük a teljes anyagot, majd ezt követően megszerkesztettük a terület quartertól
fedetlen földtani térképét. A szerkesztés során a szükséges mértékig egyeztettük a
határon túli csehszlovák területek térképi adatait, helyszíni bejárással is. Alapos ősföld
rajzi és fácieselemzések, valamint a meglevő tektonikai adatok alapján a szerkesztés során
szerkezetföldtani kiértékelést is végeztünk.
Elkészültek a következő 1:100 000 es méretarányú változatok: Börzsöny-Cserhát-NógrádMátra-Ny-borsodi terület fedetlen földtani térképe (HÁMOR G.), fúráspont térképe (FORGÓ L.),
mélyfóldtani-szerkezeti térképe (HÁMOR G.), kőszénföldtani térképe (JANKOVICH I.) és földtani
ismeretességi térképe (CZAKÓ T.).
Előkészítettük továbbá 1973-ban történő lezárásra a terület építésföldtani-mérnökgeológiai
ismeretességi térképét (HALMAI J.), gazdaságföldtani térképének és szénhidrogén-földtani prognózisá
nak alapadatait (HALMAI J.), fúrási alapadat gyűjteményét (FORGÓ L.). A munkát nagymértékben
nehezítette a topográfiai alaptérkép késői (1972. december) kézhezvétele.

2. A munka tudományos és gyakorlati eredménye mindenekelőtt az a tény, hogy
az ország e népgazdasági]ag jelentős tájegységéről először készült az újrendszerű részletes
földtani felvételekre alapozott, anyagvizsgálati adatokkal dokumentálható, a geofizikai
adatokkal korreláló, sokoldalúan kiértékelt, korszerű, egységes szemléletű és módszerű
fedetlen földtani térkép. A szerkezetföldtani viszonyoknak az adott méretaránynak meg
felelő részletességű tisztázása megfelel a komplex földtani térkép követelményeinek.
A gazdasági jelentőségű gyakorlati eredményeket elsősorban ebből kapjuk: olyan új
szerkezetföldtani, ősföldrajzi, rétegtani és faciológiai összefüggéseket sikerült a munka
során tisztázni, amelyek megalapozottá teszik további prognosztikus munkánkat, első
sorban a szénhidrogén-, színesére-, barnakőszén-, lignit- és néhány vegyesásványi anyag
kutatása terén. A konkrét eredmények közül elsősorban a D-i Cserhát szénhidrogén
lehetőségeinek kimutatását, a recski, mátrai, börzsönyi színesércek szerkezetföldtani
lehatárolását emelem ki. Ugyanakkor fény derült arra a megdöbbentő tényre, hogy a
mintegy 10 100 km2 nagyságú területen (az ország területének több mint egy tized része!)
mindössze 35 fúrás érte el a mezozóos vagy annál idősebb alaphegységeí, ha az alaphegység-kibúvások közvetlen peremét (Duna-balparti rögök) és az intenzíven kutatott recski
területet nem tekintjük. Ezen belül a középső, 2600 km 2 nagyságú ÉNy—DK irányú
területsávon (a Galga-vonal és a Sóshartyán—Szentkút—Párád törésvonal között) pedig
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egyetlenegy alaphegységig hatoló mélyfúrás sem volt még, pedig itt található az ország
egyik legnagyobb vastagságú (2500—3000 m) paleogén medencekitöltése.
Mátra hegység

1. A „Mátra hegy ségföldtani viszonyai” című monográfia szöveges része és földtani
térképe elkészült. A szöveges rész 1168 szabvány gépelt oldalból, 193 szövegközti grafikus
és fénykép-mellékletből, valamint 47 tábla kőzettani mikrofénykép felvételből áll
(V a r g a G y . - C sil l a g P.-n é ).

A monográfia tudományos jelentőségét jelzi, hogy a hegység egész területéről
összefoglaló földtani vizsgálat 1927 óta nem történt. I d . N o s z k y J. monografikus
összefoglalása a hegység vulkanitjainak sokrétűségét, az elsődleges és másodlagos elválto
zások változatosságát még nem tárgyalja, ezért a jelenlegi monográfia az első, mely teljes,
regionálisan értelmezett földtani és kőzettani képet nyújt egy gazdaságilag is fontos
vulkáni komplexumról.
A monográfia mellékleteként elkészült a hegység 1:50000-es méretarányú fedetlen
földtani térképe, a sekély- és mélyszerkezet-kutató, valamint a térképező fúrások térképe
és egy gazdaság-prognózis térkép, mely utóbbi adatokat és szempontokat nyújt a jövőbeni
kő- és ércbányászat számára.
2. A Mátra hegység 1:10 000-es térképsorozatának és szöveges magyarázóinak
szerzői kéziratai elkészültek és nagy részben szerkesztés alatt állnak.
Tokaji-hegység

Az 1:25 000-es térképek és térképmagyarázók nyomdai közreadása mellett a
tokaji-hegy ségi térképezés eredményeinek monografikus összefoglalása jelenti a munka
befejezését.
Elkészültek a monográfia főbb fejezetei: Bevezetés; Földrajzi áttekintés; Megismeréstörténet;
Földtani áttekintés; Hegy ség szerkezet (PANTÓ G., kiegészítette GYARMATI P.); A Tokaji-hegység
intermedier vulkanizmusa (GYARMATI P.); A Tokaji-hegység savanyú vulkanizmusa (ILKEYNÉ
PERLAKI E.); A Tokaji-hegység üledékes képződményei (PENTELÉNYI L.); A tokaji-hegy ségi
vulkanizmus kőzetkémiai jellegzetességei (GYARMATI P.); Foraminifera-vizsgálatok a Tokaji-hegység
miocén képződményeiből (KORECZNÉ LAKY I.); Légi-geofizikai mérések (WÉBER B.-GÉRESI GY.).

Az eddig elkészült rész 736 gépelt oldal szövegből, 36 táblázatból, 116 fotótáblából,
20 mellékletből és 120 szövegközti ábrából áll.
Elkészült a monográfia mellékleteként a „Tokaji-hegység földtani térképe”
(1:50 000-es méretarányban) monográfia-fejezetekkel egyeztetett, javított, kéziratos
változata (G y a r m a t i P. — I l k e y n é P e r l a k i E. - P e n t e l é n y i L.).
Nem készült el a monográfia gazdaságföldtani fejezete, Z e l e n k a T. másirányú
lekötöttsége miatt.
A munka tudományos eredményeinek gyakorlati felhasználása a monografikus
összefoglalással párhuzamosan megkezdődött. Tanulmány készült már 1971-ben a
tokaji-hegységi andezitbányászat fejlesztésének földtani lehetőségeiről (G y a r m a t i P .),
megtörtént a felderítő fázisú perlitkutatás Telkibánya környékén (I l k e y n é P e r l a k i E.).
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A telkibánya-kőgáti perlitterület felderítő kutatásának eredményei

1972-ben készült el I lkeyné Perlaki E. vezetésével az előző évfolyamán mélyí
tett 7 db kutatófúrás anyagának ásvány-kőzettani, fénytörés, kémiai, faj súly, térfogatsúly,
derivatográfiás, röntgen, színkép és technológiai, valamint (technológiai) kontroll
vizsgálata.
A terepi térképezési adatok és anyagvizsgálati eredmények alapján különböző
perlittípusok voltak elkülöníthetők.
Az obszidián jellegű perlit, a gyöngyköves perlit és a kettő kombinált, átmeneti
típusa többnyire az alsóbb szinteket képviseli, az előfordulás felső részét zömmel a horzsaköves szerkezetű perlit adja, mely gyakran váltakozik autobreccsásodás eredményezte
perlitbreccsával.
A fúrások alapján a 72 méter vastagságú perlittestnek — közel 200 db minőségi
vizsgálat alapján — mindössze 5 %-a bizonyult nem műrevalónak.

RESULTS OF INVESTIGATION CARRIED OUT BY THE
NORTH HUNGARY DEPARTMENT IN 1972
by
G. Hámor

In 1972 the North Hungary Department fulfilled its research duties scheduled by
the Central Geological Office fór the Börzsöny Mountains, Börzsöny—Nógrád—Mátra—
W-Borsod region, and the territory of the Mátra and the Tokaj Mountains.
The Börzsöny Mountains

The Mountain’s comprehensive investigation may be grouped around the following
three main tasks: geological mapping of 1:10 000-scale, geological mapping of 1:25 000scale and special thematic research projects.
1. Geological mapping o f 1:10 000-scale. During the year, the map-sheets of
Szokolya (L. Pentelényi ), Kóspallag (G. Nag y ), Márianosztra (B. Nag y ) were finished.
2. Geological mapping o f 1:25 000-scale. The map-sheets of Leiké s (I. Jankovich ),
Kismaros (E. Csillag - T eplánszky ), Szokolya (T. Czakó ) were drawn up.
3. A synthetizing report on the progress of thematic research work was prepared
with suggestions concerning further research (G. H á m o r , G. N ag y , B. Nagy ,
P. Gyarmati).

The s c i e n t i f i c and economic results of the work were included in that
report. Therefore only a short review of the results is given here.
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First of all, mention should be made of the more detailed and thus more accurate
s t r a t i g r a p h i c a l results. The legend adopted in the preceding works generally
included 10—12 terms, on the new maps however, 33 terms have been distinguished in
the case of the documentation map versions and 29 terms on the conventional
geological ones.
A new light was thrown upon the chronological order of volcanic activities and the
Position in space of the formations. Mention should be made primarily of Paleogene
volcanism, the differentiation and delimitation of Helvetian and Tortonian volcanism,
and the verification of the age of the underlying sedimentary rocks. New data are the
discovery of the Rupelian Sequence in the southwestern and eastern territories, that of
the Egerian Schlier Sequence in the central territories and that of the Egerian „Becske
Sequence” in the eastern territories as well as that of the Chlamys Sandstone Sequence of
Carpathian age. From among the volcanic formations the vertical and lateral delimit at ion
of the dacites and their pyroclastics, of the mixed rocks and of the oider and younger
andesites should be emphasized. The unknown paleogeographical and tectonical features
of the territory were enriched by new data; though the quality and mode of occurrence of
the Paleozoic—Mesozoic basement remained — fór lack of deep drilling — an open
problem also further on.
The p r a c t i c a l r e s u l t s of this research are on the one hand the geological
map of the territory, meeting a long-felt need, and on the other, the interpretation of
aerial photographs and the accomplishment for the first time of a complex geological—
geophysical mapping. The ore mineralization of the mapped territory is largely controlled
by tectonic structures; it is partly related to the Paleogene volcanic formation (Bezina),
and — according to our this year’s data- — partly to the contact between the Mesozoic
carbonate sequence and the young volcanic formation (Szendehely).
The Börzsöny—Nógrád—Mátra—W-Borsod region

1. For the Compilation of geological maps o f 1:100 000-scale the unified legend of
the territory was drawn up; according to it, the geological column of the territory was
broken down to 55 terms.
The following map-sheets were prepared (at 1:100 000-scale): a geological map of the
Börzsöny-Cserhát-Nógrád- Mátra—W-Borsod region (G. HÁMOR) with the Quaternary peeled off,
map of drilling points (L. FORGÓ), subsurface geological and tectonic map (G. HÁMOR), map o f
lignité geology (I. JANKOVICH), map showing the degree o f geological exploration (T. CZAKÓ).

2. The scientific and practical result o f the work is that such new tectonical,
paleogeographical, stratigraphical and faciological relationships could be recognized,
which provide a sound basis for further prognoses, mainly with a view to prospecting for
hydrocarbons, base metál ores, lignité and some other minerais. Regarding the tangible
results, the revealing of potential hydrocarbon resources in the Southern Cserhát
Mountains and the tectonical control of the base metál ores at Recsk, in the Mátra and
the Börzsöny Mountains have to be emphasized.
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The Mátra Mountains

The manuscript of the monograph „ The geological conditions o f the Mátra
Mountains” was finished (G y . Varga and E. Csillag - T eplánszky ).
As a Supplement to the monograph, the geological map of the mountains at
1:50 000 with the Quaternary peeled off, the map of shallow and deep structural and
survey drilling and an economic-geological (prognostic) map supplying data fór future
quarrying and ore-mining were prepared.
The Tokaj Mountains

Beside the publication of maps and explanatory fascicles of 1:25 000-scale, a
monographic summing up of the mapping results fór the Tokaj Mountains testifies that
the work has been completed.
As a Supplement to the monograph, the manuscript of the „Geological Map of the
Tokaj Mountains” (scale 1:50 000) was made ready fór printing, collated with the
relevant chapters of the monograph and corrected (P. G yarmati —E. Ilkhy- P erlaki —
L. Pentelényi ).
Prospecting in the Telkibánya-Kőgát perlite area

On the basis of surveying data and analytical results, several types of perlite could
be distinguished.
The quality testing of nearly 200 samples of the 72-m-thick perlite body showed
that only 5 per cent of it are not workable (E. Ilkey - P erlaki ).

