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I. ábra Az E L G I terepi kutatásai
1. ásványi nyersanyagok komplex kutatása
2. mérnök- és sekélyvízföldtani kutatások
3. földkéreg- és litoszférakutatás
4. szeizmikus kutatás

Fig. 1 Field work 1976
1 integrated prospecting for minerals
2 hdyrogeological and civil-engineering prospecting
3 crustal and lithospheric investigation
4 seismic field work

Рис. 1. Полевые работы Э Л ГИ
1 . Комплексные поиски полезных ископаемых
2. Инженерно-геофизические и малоглубинные гидрогеологическиеисследования
3. Изучение разреза земной коры и литосферы
4. Сейсморазведка



i . i  K O M P L E X  G E O F I Z I K A I  K U T A T Á S  
A D U N Á N T Ú L I  K Ö Z É P H E G Y S É G B E N *

A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 1966 óta rend
szeres komplex geofizikai méréseket végez a K FH  megbízásából a hegy
ség előterében, peremén és belső medencéiben, sőt a mezozoos kibúvások 
területén is a MÁFI-val és a Bauxitkutató Vállalattal összehangolt prog
ram szerint. A mérések során jó szakmai kapcsolat alakult ki, amelynek 
eredményeképpen a részletes bauxit-geofizikai mérések a K FH  finanszí
rozta előkészítő és áttekintő mérések földtanilag logikus folytatását ké
pezik. Az utóbbi években hasonló együttműködés jött létre a Magyaf 
Szénbányászati Tröszt barnakőszén kutatásainál is.

A hegység víznyerési problémáit tekintve, a geofizikai mérések ered
ményei és lehetőségei nem érvényesülnek kellőképpen, kivéve az Orszá
gos Vízügyi Hivatal hatáskörébe tartozó fúrások telepítését.

Miután a geofizikai módszerek eredményeit alkalmazók részéről fel
merült az igény, a 2. ábrán megadjuk azokat a területeket, ahol az elmúlt 
10 évben geofizikai méréseket végeztünk. Minden területen legalább 
2— 3 geofizikai módszert alkalmaztunk, de bonyolultabb földtani model
leknél 4—6 módszer egyidejű alkalmazására is sor került, mert így sikerült

— a medencealjzat mélységét és szerkezeti felépítését kellő pontossággal 
meghatározni, és

— a kőzetek többfajta fizikai paraméterének az ismeretében a kőzet
kifejlődésre,, sőt annak rétegtani helyzetére következtetni.

A  2. ábra 1 : 500 000 méretarányú térképén a mérések egyes területeit 
fázisonként ábrázoljuk.

A z  előkészítő geofizikai méréseket a Dunántúli Középhegység kevésbé 
ismert részein végezzük 100 ooo-es méretarányban, elsősorban gravitá
ciós módszerrel. Az 5— 10 pont/km2 sűrűségű mérések a medence- 
aljzatra csak közelítő mélységet (± 2 5% ) szolgáltatnak, de jeleznek min
den 1 km2-nél nagyobb szerkezeti elemet. Mélységük és kiterjedésük sze
rint kiválaszthatók tehát azok az érdekesebb egységek* amelyekre a ké
sőbbi áttekintő méréseket koncentrálni érdemes. A 100 ooo-es méretará-

* Hamar, D ., Nyitrai T ., Pintér A ., Rezessy G. és Szabadváry L.
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nyú geofizikai méréseket a földtani előkutatás első fázisának tekinthetjük, 
eredményei alapján legfeljebb egy-egy földtani alapfúrás telepíthető. 
A térképen a geofizikailag felmért területeket a triász időszaki (vagy 
ennek hiányában a paleozoos) medencealjzat mélységtérképe jelzi (lásd 
jelmagyarázat).

A% áttekintő méréseket a hegység előterében 50 ooo-es, a hegység pere
mén és belső medencéiben 25 ooo-es, a mezozoos kibúvásos fennsíkokon 
pedig 10 ooo-es méretarányban végezzük, döntő súllyal szeizmikus re
frakciós módszerrel. A mélységadatok pontosságára jellemző: a Közép- 
hegységben 19 7 1—75-ben geofizikai mérések alapján 170 fúrást (36 220 
fm) mélyítettek. Azokon a helyeken, ahol a geofizikai mérések feladata 
a medencealjzat mélységének meghatározása volt, a fúrások átlagosan 
± 7 ,1%  eltéréssel igazolták a geofizikai előjelzést.

A mérésekkel általában a mezozoos karbonátos felszín jelölhető ki, 
de kedvező esetben a triász időszaki dachsteini mészkő, fődolomit, kar- 
ni márga stb. is elkülöníthető, vagy felismerhető a krétakori márga, 
perm, ill. ópaleozoos képződmények jelenléte a harmadidőszaki képződ
mények alatt. Mind ebben a problémakörben, mind pedig a fedőösszlet 
rétegtani tagolásában egyre fontosabb szerepet töltenek be — földtani 
információ-bőségükkel — a többszörös fedésű reflexiós mérések.

Az áttekintő mérések a medencealjazat nagyszerkezetét kialakító törés
vonalak meghatározásával nyújtják a leghasznosabb földtani információt. 
Ennél a geoelektromos potenciál-térképezésnek (PM) és a szeizmikus 
harántszelvényezésnek van döntő szerepe.

Az áttekintő geofizikai méréseket a földtani előkutatás befejező részé
nek tekinthetjük. A körülhatárolt néhány km2 kiterjedésű tektonikai 
egységek sokszor ősföldrajzi egységet is képeznek, amelynek jellemző 
helyére telepíthetők a kutatófúrások.

A 2. ábra folyamatos mélységvonallal jelzett részein az áttekintő mé
rések is befejeződtek. Jelentős a Dunántúli Középhegységben végzett 
részletes mérések mennyisége is, 10 ooo-es (5ooo-es, ill. 2000-es) méret
arányban, általában bauxitra reményteljes területeken. Ezzel a kérdéssel 
az 1975. Évi Jelentésben foglalkoztunk. A részletes mérések területét kis 
kiterjedésük miatt a térképen nem jelöltük.

1976-ban a K FH  megbízásából 8, a Bauxitkutató Vállalat megbízásá
ból 3, vízfúrás telepítéséhez pedig 4 területen végeztünk méréseket 
(az 1976. évi mérési területeket a 2. ábrán fekete kontúr vonallal és 
hozzáírt sorszámmal jeleztük).

A munka zömét a geofizikai előkészítő mérések alkották. Mérési terüle
teink:

(1) a Bakony hegység É-i előtere (Bakonyszombathely, Nagyigmánd, 
Ete);
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2. ábra A  Dunántúli Középhegységben végzett geofizikai mérések területei (1966— 1976); 
M =  1:500000
A térkép külön feltünteti az 1976. évi mérési területeket (fekete kontúrvonal), vala
mint a triász időszaki medencealjzat domborzati térképével jelzi a geofizikailag fel
mért területeket. A  földtani adatokat a M Á FI bocsátotta rendelkezésünkre 

Fig. 2 Location map of geophysical investigations (1966- 76) in the Transdanubian Central 
Range; M =  1 : 500 000
The map shows the location o f the 1976 investigations as box areas, the formelly 
surveyed regions with the contour lines of triassic topography. Geological data 
received from Hungarian Geological Institute 

Рис. 2. Районы геофизических работ в области Задунайского среднегорья (1966— 
1976 гг.}; Масштаб — 1 : 500 000
На карте показаны (черной контурной линией) районы работ 1976 г., а гео
физически изученные районы представлены картой рельефа триасового осно- 
вания. Геологические данные получены от Геологического института.



(2) a Bakony hegység Ny-i előtere (Magyarpolány, Ajka, Városlőd 
Bakonyjákó);

(3) a Keszthelyi hegység DNy-i előtere (Hévíz) és
(4) a Dunántúli Középhegység DK-i előtere (Seregélyes, Sárkeresztes 

Kőszárhegy, Iszkaszentgyörgy).
Áttekintő méréseket

(5) a Bakony hegységben (Márkó) és
(6) a Gerecse hegység K-i előterében (Epöl, Dág, Szomor) végeztünk. 

Részletes mérésekre a Bakonyban Iharkút (7), Iszakszentgyörgy (8)
és Halimba (9) környékén került sor.

Kísérleti méréseket a K FH  megbízásából speciális földtani feladatok vizs
gálatára végeztünk, mégpedig a tirász időszaki összleten belüli és az 
alatti földtani képződmények geofizikai kutatására: Tabajd és a dorogi me
dence közötti területen (10), és a litéri feltolódás geofizikai „leképezé
sére”  (11).

Vízfúrások telepítéséhez Gárdony (12), Pilisvörösvár (13), Herceg
halom (14) és Somodorpuszta (15) környékén mértünk.

A  továbbiakban az 1976-ban befejezett mérési területekről ismerte
tünk néhány eredményt.

A  Bakony hegység É -i előtere.

19 7 1— 75 között a Bakony hegység É-i és a Vértes hegység Ny-i elő
terében földtani-geofizikai módszerekkel meghatároztuk a triászidő
szaki medencealjzat mélységét és szerkezeti helyzetét. 1976-ban kiegé
szítő gravitációs méréseket végeztünk Kisbér és Tárkány környékén a két 
terület érintkezési sávján, ahol a geofizikai mérések eddig hiányoztak.

A  területre benyomuló szeizmikus-geoelektromos szelvények mélység
adatainak felhasználásával a gravitációs anomáliatérképről optimalizált 
mélységtérképet szerkesztettünk (3. ábra).

A rédei maximum É-i részén, Bakonybánk—Hánta vonalában, a me
dencealjzat eddig nem ismert magasrögei váltak ismertté. Mintegy 
20 km2 területen a mezozoos karbonátos képződmények a felszíntől 
200—400 m mélységben vannak, és É  felől lehatárolják az ácsteszér— 
csatkai medencét. A magasrög-sorozatot Nagybérnél egy keskeny, csak 
2 km széles, de 700 m mélységű árok választja el a bakonysárkány—suri 
gerincvonulattól. A  Bakonybánk—Hánta környéki magasrögvonulat, 
már kisebb mélysége miatt is újabb, a bauxitkutatásra is reményteljes 
területet jelenthet.

A rédei maximumtól É-ra levő területen Kisbér, Tárkány és Kerék
teleki között a medencealjzat a felszíntől 700— 1100 m mélységben van.



3. ábra A  Bakony hegység É-i előterében a mezozoos karbonátos képződmények domborzati képe 

Fig. 3 Contour map o f Mesosoic carbonates in the Bakony Mountains

Рис. 3. Рельеф мезозойских карбонатных образованій в северном форланде Баконь- 
ских гор
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4. ábra Geofizikai mérések Márkó környékén
a) V LF ellenállástérkép
b) V L F  ellenállás térkép
c) a VLF-térképek földtani értelmezése
d) a „b” terület topografikus térképe
e) a területre jellemző földtani-geofizikai szelvény
1 . fúrás
2. geoelektromos sekélyszondázás
3. bauxitelőfordulásra perspektivikus helyek
4. topográfia
5. a szelvények nyomvonala

Fig. 4 Geophysical survey near Márkó
a) V L F  map
b) V L F  map
c) geological interpretation of V L F  maps
d) topography map of area “ b”
e) typical geological-geophysical cross section of the region
1 . bore hole
2. shallow geoelectric sounding
3. areas of bauxite perspective
4. topography contour lines
5. profiles

Рис. 4. Геофизические исследования в районе г. Мако
a) карта сопротивлений по методу сверхдлинноволнового радиокипа (СДВР)
b) карта сопротивлений по методу сверхдлинноволнового радиокипа (СДВР)
c) геологическая интерпретация карты  С Д В Р

d) топографическая карта района «ь»
e) геолого-геофизический разрез, характерный для района
1 . скважины
2. пункты электрического зондирования малых глубин
3. места, перспективные для проявления боксита
4. топография
5. линии профилей



A herend—márkói medence előkészítő kutatása után (1972. Évi Jelen
tés) a medence K-i peremén, Márkó község környékén végeztünk áttekintő 
méréseket. A 7 km2-es területre a M ÁFI földtani térképezése hívta fel 
a figyelmet. A mérések során az Iharkúton 1975-ben kialakított eljárást 
használtuk. Először hálózatos V LF  mérésekkel elkülönítettük azokat 
a területeket, ahol a triász időszaki dolomit felszíni kibúvásokban talál
ható. A V LF térképezése során számos ellenállás-minimumot sikerült ki
mutatnunk. Ezek értelmezésére két példát mutatunk be a 4. ábrán. 
Az „a ” jelű VLF-ellenállástérkép olyan területen készült, ahol a mini
mumhelyek a dolomittöbröket jelölik ki. Az egyik jellegzetes minimum 
közepén („A ” ) mért szondázások néhány tíz méteres mélységet jelez
nek, ezért indokolt a töbör kitöltésének fúrásos vizsgálata. A „ B ” , „C ”  
és „ D ” -vel jelzett kisebb anomáliák területén egy-egy fúrást az „ A ”  
negatív anomália produktivitása után érdemes mélyíteni.

Egy másik területről készült „b ” jelű VLF-ellenállástérkép közel 
É —D irányú minimumsávjait merőben más okozza. A dolomitra tele
pült kisebb ellenállású fedőösszlet É-i irányban emelkedik. Az erózió 
által kivájt kb. 20 m mély árkok ugyanezen terület szintvonalas 
topográfiai térképén jól látszanak („d” ). Ezt összevetve a V LF  ellenállás
térképpel érzékelhető, hogy a nagyellenállású részek az árkokban vannak. 
A minimumsávokat tehát nem a dolomit bemélyedései okozzák, hanem 
a közel víszintes dolomit aljzaton a fedőréteg vastagodásai. A „c ”  ábrán 
a két különböző szelvény földtani értelmezésének vázlatát adjuk meg.

Ez a tapasztalat is azt mutatja, hogy a V LF  térképek értelmezésekor 
a topográfiát figyelembe kell venni annak ellenére, hogy maga a módszer 
a topográfiai hatásokra érzéketlen.

A  30 m-nél nagyobb dachsteini dolomit-mélységeknél potenciáltérké
pezéssel (PM), szeizmikus refrakciós mérésekkel és geoelektromos szon
dázásokkal 100—200 m széles, 400—600 m hosszú árkokat, 50—80 m 
mélységű bemélyedéseket mutattunk ki. Az ezeket kitöltő üledékes kép
ződmények fizikai paraméterei agyagos-bauxitos összletre utalnak, ezért 
a bemélyedések területén több fúrás mélyítését is javasoljuk.

Egy jellemző földtani-geofizikai szelvényt a 4 55e”  ábrán látunk, ame
lyen nyilakkal jelöltük a bauxitra reményteljesnek ítélt helyeket. A szel
vény első szakaszán nagyellenállású (eocén vagy miocénkori mészkő?) 
réteg van, amely védőrétegként a dolomitfelszínen kialakult bauxittele- 
peket megvédte a lepusztulástól.

Л Bakony hegység
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A Gerecse hegység K -i előtere

Epöl—S^omor—Máriahalom községek között végeztünk áttekintő méré
seket, összehangolva a M ÁFI felszíni földtani térképezésével. A terület a 
héreg—tarjáni medence, az öregnyulasi süllyedék és a Bajnától DK-re 
fekvő tektonikai árok eocénkori barnakőszénre reményteljes sáv (1975 
Évi Jelentés, 7. ábra) K-i folytatását képezi. A triászidőszaki fődolomit
ból és dachsteini mészkőből álló medencealjzat mélysége о—400 m kö
zött változik. A  terület jellemző metszetét az EöR — 14 szelvény szem
lélteti (5. ábra).

j .  ábra A  Gerecse hegység K-i előterében mért E öR — 14 geofizikai szelvény

Fig. 5 Geophysical cross section E ö R -i 4 from the eastern foreground of the Gerecse Mountains

Рис. 5. Геофизический профиль E ö R -14 в восточном форланде rop Герече

Az E öR — 14 szelvény ÉNy-i részén a fődolomit emelt helyzetben van. 
A  G y— 3 fúrás rétegsorával összhangban a geofizikai paraméteradatok is 
az eocénösszlet hiányát jelzik. A G B — 128 szondázásnál a medencealjzat 
kb. 100 m-es vetővel a mélybe zökken és közel vízszintes felszint for
mál egészen az Sz—21 szondázásnál kimutatott vetőig. Ezen a szakaszon 
a geoelektromos határfelület a szeizmikus határfelületnél átlagosan 
100 m-rel magasabban van. Ezt az eltérést eocén képződmények jelen
léte okozhatja, amely a medencét mind barnakőszénre, mind bauxitra 
reményteljessé teszi. Geofizikai paraméterek alapján a terület ÉK -i részét 
kevésbé reményteljesnek ítéljük

Földtani-geofizikai móds^erfejles^tés

Kísérlet a triász időszaki öss l̂eten belüli és alóli földtani képződmények 
kimutatására a Tabajd és a dorogi medence közötti területen.

A  korábbi geofizikai mérések Zsámbék környékén a mezozoos (ladini) 
képződmények alatt egy idősebb É —D-i tengelyű kiemelkedést jeleztek



( i975 - Évi Jelentés 6. ábra). Az 1976. évi mérésekkel erről igyekeztünk 
további adatokat szerezni. A 6. ábrán a gerincvonal tengelyében telepí
tett refrakciós szelvények eredményeit mutatjuk be (a szelvények helyét 
a 2. ábrán adjuk meg).

6. ábra Tabajd és a dorogi medence között végzett refrakciós mérések eredménye

Fig. 6 Results o f refraction survey between Tabajd and the Dorog basin

Рис. 6. Результаты измерений методом преломленных воли, проведенных на участке 
между Табайдом и Дорогской впадиной
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A Z séR —37 refrakciós szelvényen a T — 5 fúrásnál sikerült azonosíta
nunk a refraktáló határfelületeket. A legfelső határfelület (Vh =  4000 
m/s) jó egyezést mutat a márgás homokköves dolomitos kifejlődésű alsó
triász összlet felszínével. A középső határfelület (határsebessége átlago
san 5 500 m/s) a felsőpermi összleten belül egy 92 m vastag gipszes anhid- 
rites dolomitpad felszínén fut. Ennek a kőzettani határnak nyomon- 
követése eléggé megbízhatatlan. A 6200 m/s-os alsó refraktáló határ
felület az ópaleozoos fillit felszínével azonosítható. É felé haladva e szin
tek, kisebb-nagyobb szerkezeti mozgásoktól megszakítva, közel azonos 
mélységban vannak. E refrakciós szelvényből az is következik, hogy 
a göböljárási triász képződmények kibúvásáig, ha elő is fordul fiatalabb 
tirászképződmény, kiterjedése kicsiny, vastagsága a 100—200 m-t nem 
haladhatja meg.

A ZséR—74 (34a— 34b) szelvény mentén — a göböljárási kibúvásoktól 
É-ra — a szeizmikus határfelületek a mélybe süllyednek. A Csv—20 fú
rástól É-ra megjelenik a 600—800 m vastagságot elérő középső triász 
összlet. Alatta a már 7000 m/s határsebességgel jelentkező ópaleozoikum 
felszínét tovább nem sikerült kimutatni. A Szomor— 1 fúrástól É-ra 
1 km-re a felső triász képződmények egy nagyszerkezeti töréshez kap
csolódva, 600 m-es vastagsággal jelennek meg. A mélyebb felületek föld
tani értelmezését három tényező is nehezíti:

1. az egész területen csak a Tabajd— 5 fúrás harántolt alsó triász, perm 
és ópaleozoos képződményeket; ettől 20— 30 km távolságra egy refrak
ciós határfeületet (kedvező szeizmikus modell esetén is) nehéz követni.

2. A ZséR—34 szelvény mentén É-i irányba haladva növekszik ugyan
azon refraktáló határfelület jellemző sebessége;

3. a szelvény mentén vetők, rétegkiékelődések vannak, nagy a szint
tévesztés lehetősége (a fenti értelmezést legalább 2 ellenőrző fúrással kell 
igazolni; a szelvényeken nyíllal jelölt helyen).

Litér—Papkes^i környékén a Dunántúli Középhegység jellegzetes 
É K —DNy irányú nagyszerkezeti öve, a literi jeltolódás vizsgálatára vé
geztünk geofizikai méréseket.

A földtani felépítés igen bonyolult. D-ről, Papkeszitől kiindulva 
ÉNy-i irányban fedett ópaleozoos fillit, majd fedett, diszkordánsan tele
pülő permi homokkő, aleurit és más a felszínre is kibukkanó alsó, kö
zépső- és felső triász dolomit és mészkő vonulatai találhatók egészen 
a Mogyoros patak völgyéig. Itt a patak völgyével párhuzamosan húzó
dik a tulajdonképpeni litéri feltolódás. Ettől ugyancsak ÉN y felé tovább
haladva a rétegsor fillitformációkban települő diabázzal kezdődően, azo
nos kifejlődésben ismétlődik.

Az ópaleozoos, újpaleozoos és triász időszaki képződmények bonyo
lult térbeli elhelyezkedésének meghatározására 1976-ban végeztük az első
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7. ábra Litértől ÉK-re mért Li—4 reflexiós időszelvény 

Fig. 7 Reflection time section Li-4.

Рис. 7. Временный разрез MOB № Li-4, северо-восточнее с. Литер





kísérleteket. Gravitációs, geoelektromos és refrakciós előkészítés után 
vibroszeiz eljárással 12-szeres fedésű reflexiós méréseket végeztünk. 
A Li—4 reflexiós szelvényen mutatjuk be a mérések eredményét. A szel
vény Sóly—Királyszentistván községektől Ny-ra, dőlésirányban húzó
dik (a szelvény helyét lásd a 2. ábrán, a reflexiós időszelvényt a 7. ábrán). 
A legfelső, 200 ms-nál felismerhető reflektáló felületek a felszíntől 400 m 
mélységben vannak. A szelvény középvonalában a legfelső felületektől 
mélyre nyúló, többszörösen megtört szerkezeti vonal van. Az ettől D-re 
megjelenő erős É-i dőlésű összletet triász időszaki képződménynek (T) 
véljük; ez a geoelektromos ellenállásmérés szerint a felszínig terjed. 
Az alatta D-ről É  felé vastagodó diszkordánsan települt összletet permi 
képződménynek értelmeztük. Ennek felső szakasza erősen gyűrt formára 
utaló jelekkel (nagy szeizmikus energiával) jellemzett. Az összlet a szel
vény É-i részén 2000 m mélységig ér.

Ópaleozoikumnak (Pz^ értelmezhető a szelvényen áthúzódó É-ról 
D felé emelkedő összlet. Felszínét a szelvény középvonalában 450— 
500 m-es vetővel megemelkedő reflexiós felületek jelzik. Az ópaleozoos 
összleten belül további tagolódások vannak, amelyek diszkordáns tele
pülések miatt választhatók el.

Külön megemlítjük a nagy vetőtől D-re, az ópaleozoikumnak értelme
zett összletben a jelkimaradásos, zavart foltokat, amelyek — feltételezé
sünk szerint — a területen ismert vulkanizmus benyomuló, nem reflek
táló tömegeit jelezhetik. Hasonló jelek a bemutatott szelvénnyel pár
huzamos, 1 km-rel K-re levő reflexiós szelvényen is vannak, de már jó
val több és kisebb mélységű. Ez összhangban van egy gravitációs maxi
mummal, amely a bemutatott szelvénytől K ÉK -re 3 km-re található. 
Az itt végzett gravitációs hatószámítások szerint, a 2,8—3,0 g/cm3 sűrű
ségű ható tömeg (vulkáni benyomulás) határa — a tetőpontjánál — 
350— 400 m-re közelíti meg a felszínt.


