
ÓZD KÖRNYÉKÉNEK FÖLDTANI LEI RÄSA
Irta: J askó  Sá n d o r

A felvett terület É-felé a csehszlovák határig, Ny-on és DNy-on a 
Borsod és Heves megyék határán emelkedő, erdőborította homokkő
hegység széléig terjed. К felé az Ózd—Egercsehi szénterület miocén fedő
takarójának szélét vettem határul.

I. Réteytani leírás
1. Csillámos szürke agyag. (Felső-rupéli vagy legalsó katti-emelet.) 

Az oligocén legmélyebb előbukkanó tagját sötétszürke, a réteglapok mentén 
fakó palakék, mállottan zöldesbarna, csillámos agyag képviseli. Vékonypados, 
olykor levelesen széteső képződmény. Iszapolási maradékában kvarcszemek 
nincsenek, csak kevés muszko vit található, Uraj Ny-i szélén gyengén mangános; 
másutt gipsznyomok vannak benne. Vastagsága kb. 200 m. Legmélyebbnek 
látszó rétegeiből M a j z o n  L. a következő, katti-emeletre utaló faunát hatá
rozta meg:

A bolyoki templomtól D-re húzódó vízmosás, a Szállástető 275,0A-tól 
400 m-re É - r a :  Cibicides dutemplei d ’O r b ., Dentalina consobrina d ’O r b ., 
Nonion commune d ’O r b ., Nonion umbilicatulum M o n t ., Nodosaria badensis 
d ’O r b ., Textularia abreviata d ’Or b ., Cyclammina cancellata B r a d y , Robiilus 
sp., spongiatük.

25. sz. hegyszerkezet kutatóakna Bolyok és Uraj között 262,8 -ó-tól 
200 m-re DNy-ra: Cibicides dutemplei d ’O r b ., Robulus inornatus d ’O r b ., 
spatangidatüske.

2. Homokos agyagmárga. (Alsó-katti alemelet.) A csillámos agyag fedőjé
ben megjelenő rétegek anyaga ütésre bitumenszagú, kékesszürke vagy zöldes
barna homokos agyagmárga. A rétegsor vastagsága 150 m. A homokos agyag
márga és az alatta levő csillámos agyag mikro- és makrofaunája nagyjából 
megegyező. Leggyakoribb alakok: Brissopsis ( Brissoma) cfr. ottnangensis 
H o r n ., Protulites segmentata J askó  ( =Dendrophryal) és Peden (Entolium) cor- 
neum Sow. var. denudata Rss. A két képződmény (stampien slír) fokozatos 
átmenettel kapcsolódik egymáshoz. Ezért réteghatáruk térképi feltüntetése 
csak akkor vált lehetővé, mikor 1948 nyarán egy kb. 1 m vastag sárga föld- 
festék-rétegre sikerült akadnom, amely fölött általában a homokos-márgás, 
alatta pedig az agyagos kifejlődés az uralkodó. Ez a réteg — amelyet tudomá
som szerint eddig nem ismertek — Hangony vidékén agyagos homokból áll, 
К -féle, Uraj-Susa táján, a kvarcszemek fokozatos kisebbedése révén igen
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finomszemű iszapba megy át. Kis gödrökből festékföldül több helyen kiter
melik. A csillámos agyag és homokos agyagmárga mállott, felszíni része szára
zon piszkos-fehér színű; az említett határréteg száraz állapotban is élénk 
okkersárga és a kopár hegylejtőkön többszáz méterről is szembetűnik. Feküjé- 
nél és fedőjénél általában keményebb. Kb. 20 m-rel e határréteg alatt, a csillá
mos agyagban, egy hasonló sárgaszínű, y2 m vastag réteg húzódik, amely 
mészmárga-lencsék sorából áll és csak helyenként fejlődött ki. E vezérszintek 
igen nagy segítséget nyújtanak a hegyszerkezet nyomozásában, éppen úgy, 
mint az Erdélyi-medencében a dacittufa rétegek.

3. Glaukonitos homokkő. (Felső-katti alemelet.) A homokos agyagmárga 
mindenütt jól elkülöníthető fedőjétől, a durvaszemű, keresztrétegzett, helyen
ként keményebb lencséket tartalmazó glaukonitos homokkőtől, amely legtöbb 
helyen meredek, sziklás hegyoldalakat alkot. Ózdtól É-ra és ÉK-re a homokkő 
lazább homokba megy át, amelyben azonban a konkréciók szintén gyakoriak.

4. Szárazföldi tarka agyag, továbbá kavics. (Alsó-miocén.) Az oligocén 
rétegek letarolt felszínére diszkordánsan települő miocén rétegsor legalsó 
tagja. A vörös és zöldfoltos agyagot különösen Arló környékén látjuk jól fel
tárva. A kavicsot Farkaslyuk ésSomsályfő közötti hegynyeregben nagy gödör
ből termelik. Az ú. n. alsóriolittufa Ózd környékén seholsem ismeretes a fel
színről, de kisebb foszlányát Somsálybányában feltárták.

5. Széntelepes csoport. (Alsó-miocén.) A három széntelep közül csak a két 
alsó érdemes művelésre, amelyek általában 1,5—2,0 m vastagok. A felső, 
ú. n. vezértelep, rendszerint csupán 1—1,5 dm vastag. A széntelepeket homok 
és homokos agyagrétegek választják el. A rétegsor összvastagsága kb. 50—60 
m. A telepek közel vannak egymáshoz; kifejlődésük inkább a salgótarjánihoz 
hasonló.

6. Szénfedő rétegek. (Alsó-miocén.) A széncsoport fölött homok, homokkő 
és márgarétegek következnek 300 m vastagságban. Corbula gibba oi., és 
Aequipeden opercularis var. hevesiensis Sc h r . nagy számban fordulnak elő 
bennük.

7. Középső- és felső-miocén rétegek Ózd közvetlen környékén nem talál
hatók, távolabb Mercse, Bóta, Csernely táján azonban hagy elterjedésűek.

8. A pliocén időszakban már szárazulat volt vidékünk. A hajdani tér
szín maradványai az egyforma magasságú lapos dombtetőkön sapkaszerűen 
fekvő szárazföldi málladékanyagok és vízhordta lerakódások. A Hangony és 
Borsodszentgyörgy közötti 291,3 magassági ponttól 500 m-re К-re, a kb. 280 
m magasságú dombtetőn mélyített kutatóakna a jelenlegi völgysík fölött 
80—100 m-re a következő rétegsort tá rta ié i: 0,0—1,5 m pleisztocén barna 
agyag; 1,5—3,7 m rozsdasárga folyami homok; benne 2,7 m-ben 5 cm vastag, 
hullámos felszínű, szenesedett növényi maradványokból álló csík.

9. Negyedkor. A hegylejtők É-i és ÉK-i oldalát barna agyag fedi. A Sajó 
és Hangonypatak jelenlegi völgysíkját idősebb, 3—10 m magas terraszok 
kísérik.
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II. Hegyscgszerkezet
Ózd környéke két, egymástól eltérő részre oszlik.
A K-i törési öv ÉÉK—DDNy-i csapású, javarészt Ny-i dőlésű vetők 

sűrű nyalábja jellemzi. Ez a törészóna Recsk—Bükkszék—Borsodnádasd— 
Ózd—Csíz vonalon követhető. A vető magassága Ózdnál 150—200 m, a vetők 
távolsága 0,5—1,5 km. A törések mentén nemcsak vertikális, hanem horizon
tális irányú elmozdulások is történtek. (3.)

A Ny-i, zavartalanabb kéregrész egy nagyméretű, lapos félboltozatot alkot. 
A boltozattengely ÉÉK—DDNy-i csapású és a bükkszék—fedémes—bükk- 
szenterzsébeti brachiantiklinális vonulat csapásába esik. A felboltozódás DK-i 
szárnyát —- a bükkszéki és fedémesi viszonyokhoz hasonlóan — az előbb 
említett törésrendszer elmetszi. A boltozat közepe Szentsimon, Uraj, Susa és 
Bolyok táján van. (E községek a foraminiferás agyag szelíd lejtőin épültek. 
Hangony, Borsodszentgyörgy és Arló környékén a homokos agyagmárga 
dombjai húzódnak. A Nagykő, Hilyekő, Sóshegy, Kígyóshegy, Középorom és 
Padostető sziklabércei már glaukonitos homokkőből állanak.) DNy, illetve 
Ny-felé haladva tehát mind fiatalabb rétegeken járunk.

Az általános rétegdőlés Susánál NyÉNy, Hangonyon és Borsodszent- 
györgyön Ny, Borsodszentgyörgy és Arló között pedig NyDNy felé irányul. 
A Hangony és Borsodszentgyörgy vidéki rétegek 5—10°-os hajlásúak. Szent
simon, Susa és Uraj vidékén már dőlése laposabb, 3—4°-os. A dőlés-mérések 
ellenőrzésére igen részletesen térképeztem a sárga földfestékréteg és az alatta 
levő márgapad felszíni kibúvásait is. A vezérrétegek egyes pontjainak baro
méterrel pontosan megmért t. sz. f. magasságából megszerkesztettem a rétegek 
szintvonalas domborzati térképét. Hasonló módszerrel megszerkesztettem a 
glaukonitos homokkő talapzatának, vagyis egy magasabb szintnek dombor
zati térképét is. Az ezek összevonásából készült hegyszerkezeti vázlatból 
kitűnik, hogy a vastag oligocén rétegsor — nyilván a szávai orogenezis folya
mán — ÉK—DNy-i csapású, igen enyhe redőkbe gyűrődött. E redőződés az 
előbb vázolt nagyméretű brachiantiklinális szerkezetén belül másodlagos, alá- 
rendeltebb formaként jelentkezik. A boltozat és teknő-tengelyek távolsága 
2—3 km. A gyűrt, majd letarolt felületű oligocén rétegekre diszkordánsan 
települnek a miocén rétegek. A törések a miocén utániak. Hangony, Borsod
szentgyörgy, Bolyok, Uraj és Susa községek környékén a törések csapása 
ÉNy—DK-i; vetőmagasságuk átlag 40—50 m, egymástól való távolságuk 
2—3 km. E kisméretű törések — a különben igen egyhangú oligocén slírben — 
csak az említett vezérrétegek segítségével mutathatók ki.

A nagy kiterjedésű brachiantiklinális ÉK-felé való záródása nem teljes. 
A kisebb mellékredők rendszere — amint azt KuLHAvnak 1941. évben készült 
térképe is bizonyítja (4.) — az országhatáron túl is folytatódik. Csíz környékén 
ezeket a mellékredőket ugyanolyan ÉNy—DK csapású, kisebb törések szab
dalják szét, mint Szentsimon és Susa között. A borsodnádasd—ózdi törés
zóna Csíztől kissé К -re húzódik el, a Sajó alluviuma alatt, Tornaalja felé.

Ózd környékén (Putnok, Járdánháza, Sajólénárdfalva, Hangony) föld
gáz-nyomok is ismeretesek. Csíznél és Csernely határában petróleumos vizű 
források fakadnak, Hangonynál kénhidrogén is előfordul. E szénhidrogén-
1 0  F ö ld tan i In té z e t évi je lentése —  16/1
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nyomok az adott rétegtani és szerkezeti viszonyok mellett esetleges szén
hidrogén-feltárás lehetőségeire hívják fel a figyelmet.
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DESCRIPTION GÉOLOGITUE DES ENVIRONS DE ÖZD
Par S. J askó

Stratigraphie. La plus ancienne formation de surface du territoire est 
l’argile grise à mica du Rupélien supérieur ou Chattien inférieur. Sa faune 
caractéristique de Foraminifères a été déterminée par L. M a j z o n .  (V. le texte 
hongrois.) Au dessus de celle-là, il y a la marne argileuse sableuse d’odeur 
bitumineuse et le sable argileux de Chattien inférieur avec Brissopsis (Bris- 
soma) cfr. ottnangensis H ö r n . ,  Protulites segmenlata J a s k ó ,  (Dendrophrya), 
Pecten (Entolium) corneum Sow. var. denudata Rss. La délimitation des deux 
formations précitées (Schlier stampien) était possible par ce que j’ai reconnu 
les couches de limite dans une couche de terre colorante qui pouvait bien être 
suivie sur le terrain. Le Chattien supérieur est représenté par le grès grenu à 
glauconie, stratifié transversalement. Sur la surface dénudée de l’Oligocène, 
l’argile bigarrée et gravier du Miocène inférieur gisent avec discordance. 
Dans le groupe à laies de houille du Miocène inférieur, l’on connaît trois laies 
de houille, avec intercalations sableuses. Sur le groupe de toit à sable-grès, il 
gisent le terrestre pliocène, puis le limon pléistocène.

Tectonique. Dans la partie orientale du territoire, il se passe une zone 
de cassures 0,5 à 1,5 km de large, de direction NNE-SSO, laquelle s’ajuste à 
la ligne tectonique de Bükkszék—Ózd—C s í z . La partie occidentale du terri
toire est une demi-voûte plate, moins troublée. La formation de la voûte 
pouvait se passer pendant l’orogenèse de Save et, puis, s’est ridée en ses 
détails. La voûte est cassée par la zone de cassures (postmiocène) aussi. En 
vertu des vestiges d’hydrocarbure qui se présentent au territoire de la voûte, 
l’on peut en recommander la prospection.


