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AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OSZTÁLY 1969. ÉVI MUNKÁLATAI

írta: H ámor Géza

Az Osztály 1969. évi munkáját az 1968. évben kialakított tervekben rög
zített feladatoknak megfelelően három téma köré csoportosítottuk:

1. Észak-Magyarország harmadidőszaki üledékes területeinek földtani megismerése;
2. a Börzsöny-hegység komplex ércföldtaái kutatásának előkészítése;
3. észak-magyarországi gazdaságföldtani feladatok.

Ezek mellett jelentős feladatok hárultak az Osztályra az Intézet cente
náriumi ünnepségeinek keretében a Magyarhoni Földtani Társulat által ren
dezett Neogén Kollokvium megszervezésében.

1. Észak-Magyarország harmadidőszaki üledékes területeinek földtani
megismerése

E téma keretein belül a Zagyva-árok területének földtani térképezését, 
a Mátra és a Tokaji-hegység üledékes környezete földtani ismeretességének 
magasabb szintre emelését kaptuk feladatul.

a) A d é l  - n ó g r á d i  — k e l e t - c s e r h á t i  t e r ü l e t  egy részét ma
gába foglaló Zagyva-árok területén az 1968. évben elvégzett módszertani elő
készítés után 1969-ben megkezdtük a szelvényszerű, 1:25 000-es méretarányú 
topográfiai térképlapokon történő részletes földtani térképezést. Elkészültek 
az előírásoknak megfelelő részletességű és pontosságú Nagybátony (Szentes 
Gy .), Kisterenye (Jankovich I.), Pásztó (Czakó T.), Sóshartyán (Hámor G. — 
Siposs Z.) jelű térképlajjok ,,észlelési” és ,,földtani” változatban; mindkettő 
külön magyarázóval.

A térképezett terület nagysága 360 km2, ezen belül lemélyítettünk 26 db 
(2867 fm) térképező sekélyfúrást és elkészült 1490 m3 kutatóárok.

A földtani felvétel mellett a területen átnézetes, az építésföldtani—mérnök- 
geológiai vizsgálatokhoz szükséges anyaggyűjtés is történt. A talajmecha
nikai—építésföldtani vizsgálatokat a Nógrádi Szénbányák Földtani és Föld
mérési Irodájának salgótarjáni laboratóriuma végezte el. Ez lehetővé teszi, 
hogy az alapadatok megfelelő interpolálásával az 1:25 000-es földtani térké
pekre kisebb felbontóképességű, áttekintő jellegű építésföldtani—mérnök- 
geológiai térképváltozatokat szerkesszünk. Ezek célszerű jelkulcsának és 
módszertanának kialakítása folyamatban van, a térképváltozatok tartalmazni 1
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fogják a negyedidőszaki képződmények vastagságát, a kvart er alatti első 
képződmény kőzettani kifejlődését, az egyes üledékösszletek statisztikus átlag
ban számított kőzettani felépítését, és a fontosabb (legnagyobb területi elter
jedési!) képződmények talajmechanikai—kőzetfizikai jellemzőit.

Az 1969. évben térképezett terület Ny-i részén az Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet — megbízásunkból végzett — azonos részletességű földmágneses mé
rései (Schönviszky L.) hasznosan egészítették ki térképező munkánkat, külö
nösen a vulkáni képződmények elterjedésére és várható települési mélységére 
vonatkozóan.

A térképező munka mellett a terület fúrási és felszíni alapszelvényeit is 
feldolgoztuk. A KFH megbízásából szerződéses munka keretében elkészült 
Garáb 1., Alsótold 1., Tar 37., Kazár 512. számú fúrásokkal együtt mintegy 
15 alapszelvény teljes dokumentációja áll rendelkezésünkre. Munkánkat 
Nagy L.-né palynológiai, Ravaszné Baranyai L. ásvány-kőzettani, Bohnné 
Havas M., Jankovich I. makrofauna, K oreczné Laky I. és Nagyné Gellai 
A. Foraminifera vizsgálatokkal egészítették ki.

A munka tudományos és módszertani eredményei közül elsőként a térképező 
munka termelékenységének és hatékonyságának növekedését kívánjuk ki
emelni. Az 1:25 000-es méretarányú földtani térképlapok átfutási idejének 
mintegy egyharmaddal történő csökkenése elsősorban a légifényképek felhasz
nálásának és a kiértékelési eljárások bevezetésének köszönhető. Az észlelési 
földtani térkép kamerális előkészítéséből adódó rövidebb bejárási idő, a térké
pező fúrások és egyéb mesterséges feltárások kitűzésének egyszerűsödése, 
valamint a fedetlen földtani térkép megszerkesztésére fordított idő lerövidítése 
tette lehetővé ezt a kedvező változást. Munkánkat könnyítették az Országos 
Földügyi és Térképészeti Hivatal által kiadott, jó minőségű domborzati és sík
rajzi elemekkel javított, új rendszerű, 1:25 000-es méretarányú topográfiai 
térképlapok is.

Jelentősen előrehaladt a kutatási terület rétegtani, ősföldrajzi és fácies- 
viszonyainak tisztázása. Eredményeink közül az alábbiakat emeljük ki:

Az előző évben kisebb, bár kulcsfontosságú területeken felismert törvény- 
szerűségek nagyobb területegységekre is kiterjeszthetők, másrészt a nagyobb 
területekre kiterjedő áttekintés új összefüggéseket tárt fel. Ezek alapján vég
legesen kialakítottuk a Nógrád—Cserhát—К -Börzsöny-i terület jelkulcsát és 
ideális réteg oszlopait, számítva azonban a részletvizsgálatok kiterjesztése után 
szükségszerűen bekövetkező továbbfejlesztésre is.

A rétegtani kérdések vizsgálata során jelentős újabb adatokat szereztünk a 
burdigalai (eggenburgien) képződmények tengeri és szárazföldi kifejlődéseinek 
egymáshoz való viszonyáról, tisztáztuk az ,,alsó és felső tarkaagyag” települési 
helyzetét a terület Ny-i részén (Nógrádmegyer—Sóshartyán). Megállapítottuk 
az oncophorás képződmények elterjedésének és fáciesátmeneteinek határait, 
a tortónai (badenien) üledékes és vulkáni ciklusok, valamint az „alsó” és felső’* 
lajtamészkő fejlődéstörténeti sorrendjét. Kimutattuk a medencekifejlődésű 
tortónai (badenien) képződményeket és a szarmata idején képződött ún.
,,felső riolittufát” . (Utóbbi rétegtani jelentőségén túlmenő gazdaságföldtani 
jelentőségére a későbbiekben visszatérünk.) A térképezés során elhatároltuk 
a tengeri és szárazföldi kifejlődésű szarmata összleteket, feltártuk és Janko
vich I. makrofauna vizsgálataival bebizonyítottuk eddig ismeretlen helyeken
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a pannon összlet jelenlétét. (Sámsonháza 1., 11., Pásztó 5., Hasznos 6., Mátra- 
-szöllős 8. sz. fúrások, Pásztó—Tepkepuszta stb.)

Tektonikai megfigyeléseink az ÉNy—DK irányú haránttörések kialaku
lására, fejlődéstörténetére és fáciesmeghatározó szerejDére szolgáltattak új 
adatokat. Az 1969. évi térképező munkával és ennek 1970-ben DNy-i irány
ban (a Cserhát D-i peremére) tervezett kiterjesztésével megalapozzuk a terület 
felderítő kutatási terveinek elkészítését és megnyílik a lehetőség a Börzsöny 
hegység üledékes aljzatának és környezetének nagyobb ütemű és rendszeres 
vizsgálatához.

b) A befejezés előtt álló M á t r a  h e g y s é g i  áttekintő földtani 
összefoglaláshoz kiegészítő adatokat szolgáltattunk Szentes GY.-nek a Mátra 
EENy-i előteréről készített doktori disszertációja révén a Nagybátony jelű 
térképlap megszerkesztésével, valamint az egységesített jelkulcs üledékes 
képződményekre vonatkozó részének kidolgozásával. Hasonló célkitűzésünk 
volt a Tokaji-hegység és a Borsodi-medence üledékes képződményei közötti 
kapcsolat tisztázása; e munka — Radócz Gy . munkatársunk más munka- 
területre történő áthelyezése miatt — osztályunkon félbeszakadt.

2. A Börzsöny hegység komplex ércföldtani kutatásának előkészítése

A Börzsöny hegység átfogó földtani, geofizikai, geokémiai és nyersanyag
kutatási munkáinak módszertani előkészítése 1969-ben folytatódott (Nagy 
G.). A feladat bonyolultsága, a megelőző földtani vizsgálatok rendkívül 
hiányos volta, s nem utolsósorban az ércesedés átmeneti típusa (teléres— 
impregnációs ércesedés) teszi szükségessé a nagypontosságú térképezési és 
vizsgálati módszerek kifejlesztését.

1969-ben a Nagybörzsöny Ny-i részén, a Keresztvölgy—Kisinóc—Nagy- 
irtáspuszta—Tolmácshegy—Keresztvölgy által határolt terület 35 db víz
szintes alappontjának telepítése és meghatározása, a térképezési alapvonal- 
hálózat felmérése, továbbá 13 km magassági alapvonalhálózat felmérése, az 
áttekintő geokémiai térképezés keretében 2300 m talaj met allometria-alap- 
szelvény kitűzése, feltárása és nyomelemvizsgálata készült el, utóbbi a Geo
kémiai Osztály közreműködésével.

A poligonhálózatban rögzített földtani térképfelvétellel egyidejűleg a fel
tárások kőzetanyagának begyűjtése és folyamatos vizsgálata megkezdődött.

A Zálogbérc É-i részén, a rózsahegy—királyréti teléres kifejlődési típusú 
ércesedés D-i peremén, kísérleti jelleggel, lemélyült a Nagybörzsöny 1. sz. 
szerkezetkutató ferdefúrás, amely 0,0—5,0 m között negyedkori, 5,0—150,0 
m ferdehosszig erősen propilitesedett kloroandezitben (klorodácitban) haladt, 
a haránt olt kőzet összlet csaknem végig a tizedmilliméteres nagyságrenden 
belül sűrű, hálózatos pirít hintést tartalmaz, helyenként erősebb impregnációs 
fészkekkel.

A fúrás mind technológiai, mind földtani és szerkezetkutatási szempontból 
fontos és eredményes kísérletnek bizonyult, és a teljes adatfeldolgozás után 
alapjául szolgál a későbbiekben a szerkezetkutató ferdefúrási hálózat kialakí
tásának. Az ELGI a kutatási terület É-i részén komplex geofizikai mérésekkel 
segítette elő a terület földtani kutatásának előkészítését .

13*
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3. Észak-magyarországi gazdaságfölcltani feladatok

1969. évi terveinkben kiemelkedő szerepű gazdaságföldtani feladatok 
súlypontjába a hasznosítható vegyesásványi anyagok vizsgálatát helyeztük a 
Zagyva-árok területén. Folytatódott az oligocén—miocén homokok, az oli- 
gocén—alsómiocén glaukonitos homokkövek komplex vizsgálata, a klinoptilo- 
lit-tartalom vizsgálatokat az „alsó” riolittufán kívül kiterjesztettük a „középső’ ’ 
és „felső” riolittufára is. {Nehézipari Műszaki Egyetem Ásvány-Földtani 
Tanszéke, Miskolc.)

Megkezdődött a térképezés során előkerülő kőzetek technológiai minősítő 
vizsgálata a Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézettel együttműködve. 
Az előzetes, tájékoztató jellegű adatok (a tervévben 29 vizsgálat készült el) 
a gyakorlati felhasználás szempontjából számításba vehető bentonit, diát óma- 
föld, homlokzati, padló- és belső burkoló kerámia készítésére alkalmas kép
ződményekre hívták fel a figyelmet. Terepi kutatásaink megállapították, 
hogy a diatómaföld a tortónai (badenien) nyíltvízi kifejlődést! képződmények
ben, a bentonitok és agyagok főleg a szarmata összletben helyezkednek el. 
A különböző bontott sági fokot elért vulkáni eredetű üledékek (tufák, tufitok) 
a szárazföldi és tengeri rétegcsoportokban egyaránt megtalálhatók, az utóbbi
ban a minőség lényegesen jobb (Kozárd 1., Alsótok! 2. sz. fúrások). A jövőben 
a kutatás mennyiségi növelése mellett kiterjesztjük vizsgálatainkat az „alsó” 
és „felső” tarkaagyagra (tűzállóagyag, keramit és egyéb durvakerámiai anya
gok), a slírösszletre (tégla-, cserép- és cementipar), különböző riolit- és dácit- 
tufákra (klinoptilolit-tartalom, alunit, trasz, üvegipar) is. Igen sok hasznos 
adat birtokába jutottunk térképező munkánk során építőipari homok, kavics, 
talajjavítási célokra felhasználható mészkő, mészmárga, építőkő és útépítési 
célokra szolgáló kőzetek további kutatási lehetőségeire vonatkozóan.

Megemlítendő, hogy a hasznosítható vegyesásványi anyagok kataszteri 
jellegű minősítését rendkívüli módon nehezíti és hátráltatja az országos szab
ványok, illetve minőségi mutatók hiánya.

* * *

Vízföldtani megfigyeléseink újabb adatokkal egészítik ki a kutatási terület 
hidrogeológiáját. Figyelemre méltóak a szarmata képződményekbe telepített 
egyes térképező fúrásaink adatai, melyek homokos rétegekből 30 — 400 1/perc 
hozamú, a kémiai és közegészségügyi vizsgálatok szerint kiváló minőségű 
feltörő rétegvizeket szolgáltattak, bár szabályos kútkiképzés nem történt 
(Mátraszőlős 3., 9., Kozárd 1. sz. fúrások).

Fentiekben vázlatosan említett gazdaságföldtani eredményeinket folya
matosan regisztráljuk és végső összesítésként 1:100 000-es méretarányú gaz
daságföldtani térképlapokon adjuk majd közre. A részben regionális, részben 
nyersanyagonként! bontásban ábrázolandó adatok gazdaságföldtani kiérté
kelését az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének közreműködésével 
készülő adatösszesítések teszik lehetővé, melyek a már meglevő termelésre, 
igényekre, szállítási távolságokra vonat koznak.

Az osztály gyakorlati tevékenységi körébe tartozott tervév során a kányási 
vágatkutatás, a felsőpetényi tűzállóagyag és pétervásárai bentonitkutatás,
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valamint Eger város építésföldtani—mérnökgeológiai térképezésének műszaki 
ellenőrzése is.

A centenáriumig rendezvények sorában szervezett Neogén Kollokviumon 
Hámor G. (Jámbor A.-val társszerzőként) összefoglalást mutatott be a magyar- 
országi középsőmiocén képződmények földtani kifejlődéséről és ősföldrajzi 
viszonyairól 1: 500 000-es méretarányú paleogeográfiai térképvázlatokkal.

Az osztály munkatársai igen nagy munkát végeztek a magyarországi 
miocént bemutató négynapos földtani kirándulás előkészítésében és lebonyo
lításában, különösen az észak-magyarországi és Mecsek hegységi alapszelvények 
területén (Forgó L., Czakó T., Jankovich I., Szentes Gy .). Nagy G. az 
eocén kollokviumon és annak kirándulásain vett részt.

ÜBER DIE TÄTIGKEIT DER ABTEILUNG NORDUNGARN
IM JAHRE 1969

von

G. H ámor

Die Arbeit der Abteilung wurde, den in den 1968 erarbeiteten Plänen 
festgelegten Aufgaben entsprechend, um folgende drei Themata gruppiert:

1. geologische Erforschung der tertiären Sedimentationsgebiete von Nordungarn,
2. Vorbereitung der komplexen erzgeologischen Erforschung des Börzsöny-Gebirges,
3. Aufgaben im Beriche der angewandten Geologie in Nordungarn. 1

1. Geologische Erforschung der tertiären Sedimentations gebiete von Nord
ungarn

Im Rahmen dieses Themas war unsere Aufgabe, die geologische Kartierung 
des Zagyva-Grabens durchzuführen und den geologischen Erkenntnisgrad der 
sedimentären Umgebung des Mátra- und Tokaj-Gebirges zu erhöhen.

Im Raume des Zagyva-Grabens, der einen Teil des Gebietes von Süd- 
Nógrád—Ost-Cserhát umfaßt, wurden nach der 1968 durchgeführten metho
dischen Vorbereitung im Jahre 1969 die profilmäßigen detaillierten geolo
gischen Kartierungsarbeiten im Maßstab 1:25 000 in Angriff genommen. 
Dabei wurden die Kartenblätter Nagybátony (von Gy . Szentes), Kisterenye 
(von I. Jankovich), Pásztó (von T. Czakó), Sóshartyán (von G. Hámor—Z. 
Siposs) in Varianten „Faktenkarte“  und „geologische Karte“ angefertigt. 
Die beiden Varianten sind mit je ein Erläuterungsheft versehen.

Die Größe des kartierten Gebietes beträgt 360 km2. Auf dieser Fläche 
wurden 26 Flachbohrungen (in einer Gesamtgröße von 2867 m) abgeteuft 
und 1490 m3 Schurfgraben gezogen.

Neben geologischen Aufnahmen wurde eine Probensammlung zu ingenieur
geologischen Tests vorgenommen.

Es wurden beträchtliche neue stratigraphische Informationen über die 
Beziehungen der marinen und terrestrischen Fazies der Burdigalablagerungen 
(Eggenburgien) gewonnen. Die stratigrajDhische Stellung der „unteren und
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oberen Bunttone“  wurde im Westteil des Gebietes geklärt (Nógrádmegyer— 
Sóshartyán). Außerdem wurden die Verbreitungsgrenzen und Faziesüber
gänge der oncophorenführenden Bildungen; die Reihenfolge des sedimentären 
und vulkanischen Zyklen des Torton (Badenien) sowie des „unteren“  und 
„oberen“  Leithakalkes festgestellt. Ferner wurden die Tortonablagerungen 
(Badenien) von Beckenfazies und der während des Sarmat entstandene soge
nannte „obere Rhyolithtüff” nachgewiesen. Auf die wirtschaftsgeologische 
Bedeutung des letzteren wird Verfasser im weiteren noch zurückkommen. 
Im Laufe der Kartierungsarbeiten wurden die marinen und terrestrischen 
Komplexe des Sarmat abgegrenzt, der Pannon-Komplex wurde erschlossen 
und sein Vorhandensein an Stellen, wo er bis jetzt unbekannt ivar, wurde 
anhand der von I. Jankóvich durchgeführten Makrofaunenuntersuchungen 
bewiesen (Bohrungen Sámsonháza-1, 11; Pásztó-5; Hasznos-б; Mátraszöllős-8; 
Pásztó—Tepkepuszta usw.).

2. Vorbereitung der komplexen erzgeologischen Erforschung des Börzsöny - 
Gebirges

Die methodische Vorbereitung der umfassenden geologischen, geophysika
lischen, geochemischen Erkundung des Börzsöny-Gebirges wurde fortgesetzt 
(G. Nagy). Wegen der Kompliziertheit der Aufgabe, der äußerst großen 
Unvollständigkeit der früheren geologischen Untersuchungen und nicht an 
letzter Stelle wegen des Übergangtyps der Vererzung (Gang- oder Impregna- 
tionsverärzung) ist es notwendig Kartierungs- und Untersuchungsmethoden 
von großer Genauigkeit zu entwickeln.

In 1969 wurden im Westteil des Nagybörzsöny, im Raume von Kereszt
völgy—Kisinóc—Nagyirtáspuszta —Tolmácshegy—Keresztvölgy 35 horizontale 
Basispunkte angesetzt und bestimmt, das für die Kartierungsarbeiten notwendige 
Netz von Basislinien, sowie 13 km Höhenbasislinie vermessen. Im Rahmen 
der geochemischen Übersichtskartierung wurden durch die Mitarbeiter des 
Geochemischen Laboratoriums bodenmetallometrische Profile in einer Gesamt
länge von 2300 m angesetzt, erschlossen und auf Spurenelemente untersucht.

3. Aufgaben im Bereiche der angewandten Geologie in Nordungarn
Bei den wirtschaftsgeologischen Aufgaben, die in den Plänen der Ab

teilung für 1969 eine hervorragende Rolle spielten, wurde das Hauptgewicht 
auf Sucharbeiten auf nicht metallische Bodenschätze im Raume des Zagyva - 
Grabens gelegt. Die komplexe Untersuchung oligozän-miozäner Sande, sowie 
oligozäner-untermiozäner glaukonitführender Sandsteine wurde fortgesetzt. 
Die Prüfungen des Klinoptilolitgehaltes wurden außer dem „unteren Rhyolith- 
tuff“  auch auf den „mittleren“  und auch auf den „oberen“ Rhyolithtuff 
verbreitet (Lehrstuhl für Geologie und Mineralogie der Technischen Univer
sität für Schwerindustrie, Miskolc).

In Zusammenarbeit mit dem Zentralen Forschungsinstitut und Konstruk- 
tionsbüreau für Silikatindustrie wurde die Bestimmung der technologischen 
Beschaffenheiten der im Laufe der Kartierung gefundenen Gesteine begonnen. 
Die dabei gewonnenen vorläufigen, informativen Angaben (29 Untersuchungen 
in 1969) haben auf zur Nutzung geeignete Bentonite, Kieselgur, sowie auf 
Rohstoffe zur Blendkeramik (Fassade, Boden, innere Verschalung usw.) 
aufmerksam gemacht.


