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A Börzsöny hegység átfogó vizsgálatának terve az 1973 — 74. években 3 db 
25 000-es, 2 db 10 000-es méretarányú térképlap felvételét, a szelvényszerű 
térké23ezésen kívül eső E-i és D-i területek 25 000-es részletességű reambuláció- 
ját, valamint a tematikus munkák folytatását írja elő.

A hegység földtani—ércföldtani megismerése 1973. évben az alábbi rész
feladatok teljesítésével jutott előbbre:

1. A Csóványos (Nagy B.) és Hideg-hegy (Gyarmati P.) jelű 1:10 000-es 
méretarányú térképlapok elsődleges terepi felvétele befejeződött. Elkészült a 
terület észlelési térképe és alapadat-gyűjteménye, amely a lemélyült térképező 
fúrások és a mintegy 70%-os készültségi fokú anyagvizsgálat dokumentációját 
is tartalmazza.

2. A Vámosmikola (Jankóvich L), Csóványos (Csillagné Teplánszky 
E.), Diósjenő (Czakó T .—Szemerey H.) jelű 1:25 000-es méretarányú térkép
lapok elsődleges terepi felvétele szintén befejeződött, bár az utóbbi térképlap 
fel vételező j ének személyében beállott változás jelentős nehézségeket okozott 
a feladat teljesítésében. Elkészült mindhárom térképlap észlelési térképe és 
alapadat-gyűjteménye, fúrási dokumentációja és mintegy 60%-bán anyag - 
viz sgálata.

Az É-i (Bernecebaráti—Drégely palánk) (Varga Gy .) és D-i (Zebegény— 
Kismaros) (Vargáné Mathé K.), szelvényszerű térképezésen kívül eső hegység
peremek 1:25 000-es részletességű reambulációját időarányosan elvégeztük. Itt 
is elkészültek az észlelési térképek és a készültségi fokot tükröző alapadat
gyűjtemények.

3. A hegység átfogó vizsgálatában megjelölt tematikus feladatok (Csil- 
lagné Teplánszky E .—Hámor G.—N agy B.—Nagy G.) a tervév során 
jelentős mértékben előrehaladtak, ezt döntő mértékben az újonnan lemélyített 
fúrások vizsgálata eredményezte. A hegység nagyszerkezeti viszonyairól alkotott 
képünket bizonyító erővel támasztotta alá a Nagybörzsöny 7. sz. szerkezet- 
kutató fúrás, amely Nagyirtás-puszta mellett 483,0 m mélységben üledékes 
képződményekbe ért és 543,6 m-ben oligocén (?) báziskavicsban állt meg, bebi
zonyítva a ,,Márianosztrai tábla'9 kiemelt helyzetét. A fúrást 1974-ben tovább
mélyítjük.

Alapvetően új megvilágításba helyezik a terület alajphegy ség-viszonyait 
azok az új adatok, melyeket a csehszlovák—magyar határ menti együttműkö
dés során nyertünk. A ,,Márianosztrai tábla" területén előforduló nagy- 
mennyiségű, vörös finomszemű homokkő és aleurolitzárvánv (Ipolvdamásd,
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letkési fúrások) anyagát a Léva körüli fúrásokban feltárt perm képződmé
nyekkel azonosítottuk (Choc-takaró melafiros perm sorozata). A terület 
modelljét így ki kell egészítenünk egy ÉNy—DK irányú perm alaphegység 
pásztával, amely a zárványok gyakorisága alapján feltehetően a ,,Mária- 
nosztrai tábla” aljzatát képezi.

Az alapszelvények rétegtani, kifejlődési vizsgálatát a hegység ÉK-i és. 
ÉNy-i területein folytattuk. Előrehaladást jelent az oligocén (egerien) ,,becskei 
összlet” -nek Nagyoroszi, Diósjenő környéki, a tortonai (badenien) „bajtava- 
slír” -nek Nagybörzsöny körüli, valamint a kárpátién slírbe telejmlő ,,középső 
riolittufá” -nak és a kristályos alaphegységnek a Hont 1. sz. térképező fúrásban 
történt kimutatása. Űj felismerés az ÉK-i (Hont—Nagyoroszi) és a letkési 
abráziós konglomerátumok alsó badenien korának és a magasbörzsönyi agglo
merátum-sorozattal történt egyidejű képződésének megállapítása (Nagyoroszi
1., Drégely palánk 1., Diósjenő 3., 4., 5. sz. fúrások).

A vulkanológiai fejlődéstörténet ismeretanyagát a paleogén vulkáni soroza
tok feltárásával (Perőcsénv 2., Nagybörzsöny 7., 9., 10. sz. fúrások), a központi 
tömeg badenien összletének vizsgálatával, a négy hány ási sztrato vulkáni sorozat 
kárpátién korának bizonyításával fejlesztettük tovább.

Az ércesedés ásványtani—ércmikroszkópos vizsgálatát kiterjesztettük mé
lyebb szintekre (Nb. 7. sz. fúrás), illetve újabb területekre (Rózsa-hegv, Bánya- 
puszta, Kuruc-patak, Nagybörzsöny 9., 10. sz. fúrások). Utóbbi részen különö
sen az arzenopirites kifejlődés és a felszínközeiben feltárt szkarnos kifejlődés 
(Kuruc-patak) figyelemre méltó. Folytatódott a geokémiai—elektrokémiai szel
vényezés 29 700 fin méréssel.

A vízföldtani viszonyok tanulmányozása, K aszap A. külső munkatárs 
közreműködésével, a tervévben jelentősen előrehaladt, elsősorban a geoter
mikus viszonyok és szivárgási viszonyok vizsgálata terén.

Térképező és tematikus munkánkat 2133 fm térképező és 543 fm szerke
zetkutató fúrás segítette elő.

A téma további feladatait a börzsönyi kutatási célprogram tartalmazza. 
Ez elsősorban az 1973. évi tervben előkészítésre tervezett 5 térképlap 1974. 
évi befejezését, a tematikus feladatok továbbfejlesztését jelenti. Kívánatos 
a szerkezetkutató fúrási tevékenység volumenének jelentős növelése, az eddig 
feltárt érces formációk és telepek tömeges, ipari célú anyagvizsgálatának meg
indítása.

RESULTS OF 1973 IN THE INVESTIGATION 
OF THE BÖRZSÖNY MOUNTAINS

by
G. H ámor

Under the Börzsöny Mountains Reambulation Project, the plan fór the 
years 1973 — 74 has included the surveying of 3 quadrangles of 1:25,000- 
scale and 2 quadrangles o f 1:10,000; the reambulation of the northern and 
Southern areas on the scale of 1:25,000, beside section line traverses, and tho 
continuation of the thematic research works of the preceding years.
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The geological-metallogenetical exploration of the mountains in 1973 
was enhanced by the execution of the following subprojects:

1. The previous field surveying of the 1 :10,000-scale quadrangles Csóvá
nyos (by B. Na g y ) and Hideg-hegy (by P. Gyarm ati) Avas finished. The 
observation map and collection of basic information concerning the area 
including the documentation of the boreholes drilled and about 70% of the 
relevant laboratory analyses and tests was completed.

2. The previous field surveying of quadrangles Vámosmikola (by I. Jan - 
kovich), Csóványos (by E. Csillag—Teplánszky) and Diósjenő (by T. Czakó 
and H. Szemerey) at 1:25,000 was also finished, though the replacement of 
the mapper of the last-mentioned quadrangle caused considerable difficulties 
in the execution of the subproject. The observation maps and documentation 
collections (boreholes inclusive) and about 60% of the laboratory analyses of 
all three quadrangles were completed.

The northern (Bernecebaráti—Drégelvpalánk by Gy . Varga) and Southern 
(Zebegény—Kismaros by K. V arga—Máth é) marginal areas falling outside 
the area of section line survey traverses were reambulated on the scale of 
1:25,000. Observation maps and documentation collections reflecting the 
relevant degree of completion were prepared fór these areas as well.

3. In the schedule year the execution of the thematical tasks specified 
under the Reambulation Project has been made considerablv advanced 
(by E. Csillag — Teplánszky — G. H ámor — B. Na g y— G. N a g y ), fór which 
the analyses of the boreholes newly drilled has been essential. Our hypothesis 
concerning the megatectonic setting of the mountains was confirmed by the 
borehole Nagybörzsöny—7 which, at Nagyirtáspuszta, penetrated, at 483.5 m 
clepth, intő sedimentary deposits and stopped, at 543.6 m, in Oligocene (?) 
gravels testifying thereby to the relatively higher structural position of the 
“ Márianosztra tableland” . In 1974 the drilling of the borehole will be con- 
tinued.

A fundamentally different light upon the basement pattéra of the area 
was shed by the data we had gained under the course of the Czechoslovak— 
Hungárián Frontier Zone Collaboration Project. The material of the red fine- 
grained sandstone and siltstone xenoliths occurring in great abundance over 
the “ Márianosztra tableland” (Ipolydamásd, boreholes at Letkés) was iden- 
tified with the Permian formations uncovered by drilling in the vicinitv of 
Levice, Slovakia (Permian inelaphyre-bearing sequence of the Choc Nappe). 
Accordingly, the model of the area should be eomplemented with a NW —SE 
trending Permian basement beit forming, as suggested by the frequency of 
xenoliths, the basement of the “ Márianosztra tableland” .

The Stratigraphie and faciologic examination of kev sections in the 
northeastern and northwestern areas of the mountains was continued. The 
recording of the occurrence of the Oligocene (Egerian) “ Becske sequence” 
in the vicinity of Nagyoroszi and Diósjenő, that of the Tortonian (Badenian) 
“ Bajtava Schlier”  around Nagybörzsöny and of the Middle Rhyolitic Tuff 
within the Carpathian schlier and of the crvstalline basement in borehole 
Hont — 1 have meant a considerable progress. The establishment o f the Lower 
Badenian age of the abrasion conglomerates in the NE (Hont—Nagyoroszi) 
and at Letkés and of their svnchrony with the Nagybörzsöny agglomerate 
formation (boreholes Nagyoroszi —1, Drégelvpalánk—1, Diósjenő—3, —4, —5) 
has been a new résült.
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Our record of the volcanological history was improved by the recovery 
of Paleogene voleanic formations (boreholes Perőcsény—2, Nagybörzsöny—7, 
— 9, —10), by the examination of the Badenian sequence o f the Central Mass 
and by proving the Carpathian age of the Négyhányás stratovolcanic for- 
mation.

The mineralogical-ore microscopical analysis of the őre mineralization 
was extended to deeper horizons (borehole Nb —7) and to new areas (boreholes 
Rózsahegy, Bánya-puszta, Kuruc-patak, Nagybörzsöny—9, —10). In this 
connection the arsenopvritic and the near-surface skarnous facies (Kuruc- 
patak) are particularly noteworthy. Geoelectrochemical profilage was con- 
tinued and additional 29,700 metres were measured.

The study of the hydrogeology of the mountains, mainly in the domain 
of geothermy and filtration conditions, was considerably enhanced by A. 
K aszap, an invited contributor from outside.

Our mapping and thematic works were aided by 2133 m of drilling fór 
surveying and 543 m fór structural geology.

Furt her tasks to be solved under the Börzsöny Reambulation Project 
are included in the Research Objective Programme. This means in the first 
place the completion of the 5 mapsheets scheduled fór preparation in the 
plan fór 1973 and furtker developments in thematical research. A considerable 
increase of the metrage of drilling fór structural geology and commencement 
of industry-orientedlaboratory analyses and tests of the ore-bearing formations 
and őre deposits thus far uncovered are desirable.


