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J á m b o r  Á r o n

Az osztály dolgozói 1976-ban az előző évek során kialakult profilnak meg
felelően végezték munkájukat a Dunántúli-középhegység területén. Tevé
kenységünk nagyobb része az Északi-Bakonyban folyó bauxitkutatási, illetve a 
dél-gerecsei kőszén- és bauxitkutatási munkálatok földtani előkészítésére irá
nyult. Jelentős erőt fordítottunk azonban az 1973 óta feltárt három olajpala
előfordulás további megismerésére; és az olajpala-továbbkutatás rétegtani, 
valamint területi lehetőségeit is felmértük ebben az évben. Eredményes tevé
kenységet fejtettünk ki a Dunántúli-középhegység oligocén és eocén képződmé
nyeinek regionális, átfogó megismerése érdekében is. Ezek mellett erőink kis 
részét alkalmi feladatok — OKGT-alapfúrások, vízkutató fúrások feldolgozása
— megoldására fordítottuk.

1. Bauxitkutatási munkálatok földtani előkészítése érdekében 1976-ban rész
letes újrafeldolgozás és értékelés alá vontuk a Bakony és a Vértes határán a 
móri és a bodajki 25 000-es lapokat, továbbá a Gerecse D K -i lábán a tarjáni 
és a gyermelyi 25 000-es lapok északi felét. A móri lap újrafelvételét Csima K. 
és Bogáth L, a bodajkiét B ernhardt В. és Peregi Zs ., a gerecseiekét a 
Dorogi Tervező Iroda munkatársai: Gyarmathy Gy ., Muntyán  I. és Szűcs J. 
végezték el. A móri lap kivételével mindegyik területen jelentős mennyiségű 
térképező fúrást is lemélyíttettünk a Nógrádi Szénbányák és az Országos Föld
tani Kutató- és Fúró V. brigádjaival.

1.1. A  munkálatok eredményeként pontos képet kaptunk a képződmények 
elterjedéséről. Megállapíthattuk, hogy a Bodajktól D-re, a Móri-árok és a 
Várpalotai-medence között húzódó neogén korú süllyedék alján az alsóbáde- 
nienbe (=  alsótorton) sorolható, jórészt bentonitos eredetű kiszáradó lagúnás 
fáciesű tarkaagyagok, szenesagyagok találhatók, amelyeket felsőpannóniai 
képződmények fednek le. Az iszkaszentgyörgyi bauxittelepek — az eddigi 
adatok szerint — nem nyúlnak át ebbe a szerkezeti egységbe.

A Bakony ÉNy-i oldalán a fiatalabb triász képződmények — nevezetesen 
az átmeneti „kösszeni” rétegek, dachsteini mészkő, és liász tűzkő vés mészkő
— az isztiméri Som-hegyig nyomozhatok felszíni feltárásokban. Ettől keletre 
csak fődolomit látható, míg a régebbi térképeken itt is dachsteini mészkő volt 
feltüntetve. Elsődleges bauxit felszínen csak az iszkaszentgyörgyi bauxittelep 
környezetében található. A terület egyéb részeiről korábban leírt indikációk 
áthalmozott bauxitjai az oligocénbe, pannóniaiba és a pleisztocénbe sorolha
tók be, minőségük pedig csak a bauxitos eredetű agyag szintet éri el.
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Az oligocén—alsómiocén csatkai összlet valamennyi szintje megtalálható 
a területen; a felső mészkőkavicsos ciklus a m ór—nagyvelegi mélyebb zónák 
felett. D felé az összlet Fehérvárcsurgónál egészen a D-i laphatárig terjed.

A móri vasúti állomástól DNy-ra levő, pleisztocén homokot feltáró fejtés 
nehézásványban gazdag tor latját nemes-fémelemzésre küldtük az OAÉV Recski 
laboratóriumába. Elemzésük alapján ez a minta 53 g/t ezüstöt tartalmaz. Ez a 
jelzés figyelmet érdemel, mert az oligocén összletben, ahonnan az üledék ide 
átkerült, sok nehézásvány-gazdag torlat ismeretes.

1.2. A tarján —gyermelyi terület feldolgozásának és egyidejű geofizikai 
felmérésének eredményeként valószínűsíthető volt, hogy a bajnai medence 
egészében érdemi minőségű eocén barnakőszén-telepek fejlődtek ki. Figye
lemre méltó az itteni — a térképező fúrásokban talált — paleogén sorozat 
alján megjelenő, 5 —30 m vastag, esetenként dachsteini mészkő törmelékkel 
tagolt kaolinos homok rétegek megjelenése. Ezeket, egyelőre még csak föld
tani szempontból, kerámiaipari nyersanyagként vehetjük számításba.

1.3. A Bajnától délre, az ún. Nyulas-gödörben 1975-ben lemélyített gyer
melyi Gyt-5. sz. kutatófúrás jelentős (7,5 m) vastagságú alsóeocén kőszéntelepet 
harántolt. Ennek nyomán idén további három fúrást mélyítettünk le a süly- 
lyedék közel K —Ny-i csapásvonalában. Ez a három szelvény gyakorlatilag 
meddő rétegsort tá rt fel. Bár 20—30 cm vastag kőszéntelepecskék mindegyik 
fúrásban voltak, azonban ezek valószínűleg a fornai szintbe tartoznak. így a 
Nyulas-gödör reménybeli alsóeocén kőszénvagyona jelentősen csökkent. A to- 
vábbkutatásra D felé is csak csekély lehetőségek vannak.

1.4. Ugyancsak az 1975. évi munka folytatásaként P e r e g i  Z s . és R a in c s á k  
Gy . javaslata nyomán kutatófúrást mélyítettünk le a Gyulafirátóti-medence 
közepe táján is. A rétegsor alapján megállapíthattuk, hogy ezt a medencét 
szarmata szárazföldi—folyóvízi—kiszáradó lagúnás rétegek töltik ki. A triász 
dolomit aljzat fölött más képződményt nem észleltünk.

1.5. A korábbi években Súr község környékén a geofizikai előkészítést 
követően a medencealjzat kirajzolódott mélyedéseibe, a Központi Földtani 
Hivatal Kutatási Főosztályának megbízásából, 1970—73-ban bauxitkutató 
fúrásokat mélyíttettünk. A kutatások eredményeit K o r p á s  L. most jelentés
ben foglalta össze. Megállapította, hogy a terület túlnyomó részén csak az 
oligocén összlet alsó részébe áthalmozott bauxitos agyagok találhatók mint 
indikációk, s továbbkutatásra csak az Északi-Bakony triász tömegének elő
terében levő mélyebb, eocén képződményekkel is borított része látszik remény- 
teljesnek.

1.6. A Magyar Alumíniumipari Tröszt megbízásából 1976-ban elláttuk a 
Bauxitkutató Vállalat fúrásainak műszaki ellenőri teendőit. Munkánk azon
ban nem a számszaki revízióra irányult, hanem arra törekedtünk, hogy a BKV 
és a MAFI rétegtani munkáját az eddigieknél is szorosabbra fűzzük.

1.7. A Vízrajzi Intézet megbízása alapján megszerkesztettük a Pápa — 
Nagykanizsa vonaltól Ny-ra az őrségig terjedő terület százezres felszíni föld
tani térképét a hévízi hidrogeológiai vizsgálatok számára.

1.8. A BKV megbízására ötezres földtani térképezést végeztünk az Iszka- 
szentgyörgy-Dél kutatási területen az 1977. évi geofizikai mérések és a fúrási 
tevékenység előkészítése érdekében. A térképezést G y a l o g  L. végezte el. 
A terület földtani jellemzését, feltárásainak leírását és fúrásos kutatásának lehe
tőségeit értékelő szöveges anyagokat is átadtuk év vége előtt a Bauxitkutató 
Vállalatnak.
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1.9. Ugyancsak a BKV megbízásából Csordakúton (DK-Gerecse) 1150 fm 
eocén és oligocén képződményeket harántolt kutatófúrást dolgozott fel 
B a k o n y  I., az ottani geológusszolgálat tehermentesítése érdekében. A fel
dolgozás a litosztratigráfiai alapelvek figyelembevételével történt.

1.10. A bakonyi új térképezési program teljessé tétele érdekében S z a b ó  I. 
az ösküi 25 000-es lap triász időszaki képződményeit térképezte fel. A lap 
teljes felvételére és a térképező fúrások lemélyítésére 1977-ben fog sor kerülni.

1.11. A korábban (1965) készített bakonyszentkirályi huszonötezres tér
képlap újrafelvételénél a pleisztocén képződmények feldolgozása elmaradt. 
1976-ban K a i s e r  M. ezt pótolta. Megállapította, hogy a terület túlnyomó részét 
új pleisztocén fluvioeolikus homok és lösz, kisebb részét lejtőtörmelék és allú- 
vium borítja. Utóbbiak egy része középsőpleisztocén kori és egyidős a bakony- 
szombathelyi 230 m tszf. magasságban található kavicsokkal, amelyek egyik 
homokos rétegéből ez év során gazdag Mollusca faunát gyűjtöttünk. A fauna
— amely megtartására nézve azonos a Balaton déli partján a löszszelvények 
aljáról ismertekkel — K r o l o p p  E. meghatározása szerint Mindel-Riss korú. 
Ezzel először sikerült a korábban sokak által levanteinek, illetve felsőpannó- 
niainak besorolt kavicsok korára perdöntő bizonyítékot találnunk. A kavics 
térszíni helyzete egyben jelzi, hogy az É-i Bakony a pleisztocén eleje óta rela
tíve legalább 200 m-t emelkedett.

1.12. A korábbi évek felvételező munkájának és a Térképszerkesztő Osz
tály munkatársainak — mindenekelőtt E l s h o l t z  L . - n é  — munkája nyomán, 
a Kartográfiai V. nyomtatásában megjelent az Ajka, Márkó, Padragkút, 
Úrkút nevű lapok 20 000-es földtani térképe fedett és fedetlen változatban.

2. 1973-ban a Pula melletti olajpalatelep feltárása jelentős méretű kuta
tási tevékenységet indított meg a dunántúli bazaltterületeken. Ennek ered
ményeként 1974-ben feltártuk a Gérce, majd 1975 végén a Várkesző melletti 
előfordulást is. 1976-ban a munkálatok tovább folytak. Ezek eredményeiről 
az alábbiakban számolok be.

2.1. Az év elején a Központi Földtani Hivatal külön utasítása nyomán 
összefoglaltuk ( J á m b o r  Á. —P a r t é n y i  Z. — S o l t i  G.) az eddigi kutatások 
eredményeit. Ezeket a K FH elnöksége az érdekeltek bevonásával megvitatta 
és meghatározta a következő feladatokat. Az ülésen megállapították, hogy az 
eddig megismert olajpalavagyon — viszonylag gyenge minősége ellenére — 
jelentős népgazdasági értéket képvisel, ha a komplex hasznosításra sikerül 
megoldást találni. Ezért tovább kell folytatni a Magyar Ásványolaj és Földgáz
kísérleti Intézetben a technológiai vizsgálatokat, illetve a Középhegységben 
a földtani kutatást.

2.2. Az 1975. és 1976. év eleji geofizikai mérések — amelyeket kérésünkre 
a MÁELGI Dunántúli Ásványkutató Osztálya végzett — nyomán kutatófúrá
sokat telepítettünk a malomsok—várkeszői területen. Malomsok és Szany a 
Kemeneshát ÉK-i végén, már a R ába—Marcal allúviális síkságán települ. 
A korábbi kéziratos jelentések alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az Egyházas- 
kesző és Várkesző környékén még magasan a Kisalföld 120 — 130 m-es szintje 
fölött emelkedő bazalt vulkánitok behúzódnak az allúviális síkság felszíne alá. 
A geofizikai mérések — felszíni ellenállás és vertikális elektromos szondázás
— célja a vulkánitok morfológiájának, pontosabban mélyedéseinek meghatá
rozása volt. Ugyanis az eddig ismert olajpalatelepek mindegyike egy-egy ilyen 
mélyedést tölt ki. A mérések nyomán megfúrt szerkezetek gyakorlatilag
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„üresnek" bizonyultak. A felszín alatt 30—40 m-ben levő, közel vízszintes 
helyzetű felsőpannóniai bazalt lávaár mélyedéseiben csak néhány méter vastag 
bentonitos eredetű, szívós, gyakorta tarka agyag települ, amely felett a Keme- 
nesháton felszínen levő ún. VI. terasz sorozata viszonylag finomszemű — ho
mokos, aleuritos — kifejlődésű, majd a holocén allúviális üledékek következ
nek. A VI. terasznak a fúrásban harántolt üledékeiből P a r t é n y i  Z. számos 
rétegből gyűjtött Mollusca maradványokat. Ezeket K r o l o p p  E. határozta 
meg, megállapítva, hogy azok ópleisztocén koriak. így ennek a terasznak egy
kori levantei korbesorolását is nyugodtan elfelejthetjük.

2.3. A várkeszői olajpala- és bentonittároló szerkezetet, a mélységi viszo
nyok geofizikai felderítése után, D K —ÉNy-i irányú szelvény mentén 4 fúrás
sal tártuk fel. Ezek igazolták, hogy a medence alsó része olajpalával, felső 
része pedig bazaltbentonittal kitöltött, és mindkét telep a peremek felé egy
részt kivékonyodott, másrészt többé-kevésbé szennyeződött.

Az olajpalát és a bentonitot is minőségvizsgálatoknak vetettük alá. 
A Bányászati Kutató Intézet, illetve a Magyar Ásványolaj és Földgázkísér
leti Intézet vizsgálatai nyomán kiderült, hogy a várkeszői olajpala a gérceivel 
közel azonos minőségű. Ä bentonitot a Budapesti Műszaki Egyetemen J u h á s z  
Z. docens vizsgálta. Ezek szerint a medence közepén települt Vkt-1. sz. fúrás 
felső 20 méterének bentonitja vízépítési bentonitnak alkalmas lehet.

2.4. A jövőben valószínűleg elvégzésre kerülő részletes kutatás céljaira 
1976-ban B e n c e  G. elkészítette az egyházaskesző—várkeszői és a gércei terü
let 25 000-es, részletes földtani térképét és az ezekhez tartozó magyarázó szö
veget is.

2.5. A Balaton-felvidék bazaltjaihoz kapcsolódó további olajpalatelepek 
feltárási lehetőségeinek tisztázása érdekében P a r t é n y i  Z. bejárta ezt a terü
letet. Megállapította, hogy tároló szerkezetnek tűnő alakidat csak két helyen 
— Tihany: Belső-tó és Külső-tó; továbbá a Kovácsi-hegyekben a savókúti 
süllyedék — valószínűsíthető.

2.6. A további, más képződményekhez kapcsolódó olajpalatelepek feltá
rása érdekében R a v a s z  C s . mintegy 80 korábbi kutatófúrás földtani és karo- 
tázsszelvényét értékelte, továbbá mintákat gyűjtött be a számba jöhető kép
ződmények minőségelemzése végett. Az eddigi eredmények alapján világossá 
vált, hogy a Du n á n t ú I i - к őzé | ) hegység ben a karni márga, az alsóeocén édesvízi 
mészkő, a felsőeocén foraminiferás márga, a felsőtortonai telepfedő (Várpalota), 
a szarmata zöld lemezes márga és a kapolcsi alsópannóniai alginites tagozat 
kőzetei ugyan bitumenes szerves anyagban gazdagok, de Fischer-f. olajtartal
muk még a nemzetközi gyakorlat szerinti számbavételi alsó határt, a 2%-ot 
sem éri el. Továbbkutatásuk csak egyéb célú földtani alapfúrások ilyen irányú 
vizsgálatával indokolt. Hasonló eredményre vezetett az Országos Földtani 
Kutató- és Fúró Vállalat megbízásából a Mányi-medence neogén képződ
ményein — Má-82. és 108. sz. fúrások rétegsorában — végzett vizsgálat 
sorozat.

2.7. A MÄFKI technológiai vizsgálatai számára Pulán és Gércén egy-egy 
12 m mély kutatóaknát mélyíttettünk le a Halimbai Aknamélyítő Vállalattal 
és a kitermelt olajpalát a MÁFKI-nak adtuk át.

3. Tovább folytatódott a Dunántúli-középhegvség eocén képződményei
nek átfogó vizsgálata. Az év során G i d a i  L. megszerkesztette az ÉK-Dunán- 
túl alsóeocén kőszéntelepes összlete elterjedését, vastagsági viszonyait, fekü- 
és fedőképződményeinek kifejlődését ábrázoló 100 000-es földtani térképét.
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majd megkezdte a bakonyi tájegység azonos elvek szerinti térképének szer
kesztését is.

4. Befejeződött 1976-ban a Dunántúli-középhegység oligocén képződmé
nyei 100 000-es áttekintő földtani, ősföldrajzi és fáciestérképének szerkesztése, 
K orpás L. és Muntyán I.-njí munkájának eredményeképpen. A térkép a 
fáciesegységek határain tiil az egyes szelvények kőzettani összetételét is meg
adja. Részletes értékelését K orpás L. disszertáció keretében fogja elvégezni.

5. Összefoglaló értékelést készítettem 1975. év végén, illetve 1976. év 
elején a Dunántúli-középhegység pannóniai (szarmata és pleisztocén közötti) 
képződményeinek földtani felépítéséről. A dolgozatot sikeres „házi védés” 
után májusban felterjesztettem a TMB-hez. A dolgozat az eddigi gyakorlattól 
eltérve litosztratigráfiai alapelvek szerint tárgyalja a pannóniai összletet. Két 
formációt — alsó- és felsőpannóniai — és ezeken belül 12, illetve 9 tagozatot 
különböztetett meg. Jellemzi ezek földtani felépítését, elterjedését és egymás
hoz való viszonyukat.

6. Részletes jelentést készítettünk az 1975-ben végzett laboratóriumi és 
terepi vizsgálatok nyomán a budajenői Bő-2. sz. fúrás földtani eredményeiről. 
A munkálatok figyelmet érdemlő fényeiről ugyanebben a kötetben számolunk 
be (Ravasz C's., J ámbor Á.).

7. Folytattuk 1976-ban az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt Dunántúli 
Üzeme számára az alapfúrások földtani értékelését. Ennek során jelentést készí
tettünk a Somogyhatvan-I., az Ortaháza Ny-1., a Bárszentmihályfa-I., az 
Óriszentpéter-2. sz. fúrás vizsgálatának eredményeiről. Feldolgoztuk és begyűj
töttük továbbá a Cun-1„ a Liszó-1. és Budafa-IX. sz. fúrások anyagát. Ezek 
vizsgálata 1977-ben fog befejeződni.

8. A KFH megbízásából feldolgoztuk és begyűjtöttük a balatonföldvári 
(MHSZ) vízkutató flírás anyagát. Ennek laboratóriumi vizsgálatára 1977-ben 
fog sor kerülni. Előzetesen annyi azonban megállapítható, hogy a Dunántúli
középhegység fő tömege és a balatonbozsok — ságvári kristályos pala. —gránit 
magasrög közötti balatoni medencében a neogén rétegek települnek az idős 
aljzatra, s ezek kifejlődése nagyon emlékeztet mind a Várpalotai-, mind a 
Tapolcai-medence hasonló korú sorozataira. Széntelepet azonban az eddigi 
adatok szerint nem zárnak magukba.

9. Az év második felében a Vasipari Kutató Intézet adott megbízást 
R a v a s z  Cs. munkatársunknak az ózdi nagykohó falazatának mineralógiai vizs
gálatára. A jelentést erről a munkáról 1977-ben kell elkészítenie.

10. Az év során G i d a i  L. a Vízitervnek a Földtani Intézettel kötött szer
ződése alapján gátépítő agyag kutatást végzett a Duna Esztergom —Komárom 
közötti szakaszának közelében. A munka eredményes volt, amennyiben meg
állapítást nyert, hogy a Tata környéki alsópannóniai agyagmárgák - amelye
ket itt tégla- és cserépipari célból nagy méretekben fejtenek — kiválóan alkal
masak a gabcsikovo—nagymarosi vízi erőmű létesítésével kapcsolatos gátépí
tési munkálatok számára.
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ACTIVITIES OF THE CENTRAL MOUNTAINS DEPARTMENT
IN 1976

by
Á. J ám bor

In the Transdanubian Central Mountains region, fellow assistants of our 
Department continued their activities according to the programme established 
in previous years. Accordingly, the bulk of our activity was devoted to the 
geological founding of explorations for bauxite (N Bakony Mountains) and 
for the coal and bauxite deposits of the S Gerecse region. In 1976, consider
able efforts were exerted towards a more advanced understanding of three 
occurrences of oil shale recognized since 1973, including perspectives of its 
areal and vertical (stratigraphic) distribution. Our regional acquaintance with 
the Oligocène and Eocene formations of the Transdanubian Central Moun
tains, was duly deepened. Some occasional works, such as the checking up of 
key boreholes, represented secondary tasks.

1. Between 1970 and 1973, bauxite exploration drills were sunk into 
troughs of the basin’s bedrocks previously outlined by geophysical measure
ments around the village of Sur. The results of this exploration have been 
reported by L. K o r p á s  stating that re-worked bauxite-bearing materials can 
be encountered in the lower part of the Oligocène complex over the major 
part of the region concerned.

2. When re-mapping (1965) the Bakonyszentkirály quadrangle (1:25,000), 
the revision of the Pleistocene formations was neglected, but this was retrieved 
by M. K a i s e r  in 1976. He reported that the area was mostly built up of Late 
Pleistocene fluviatile-aeolian sands and, to a smaller extent, of loess, scree 
and streamwater pebbles. Part of the last-mentioned sediments is of Middle 
Pleistocene age, like the pebbles lying at a height of 230 m a.s.l. near Bakony- 
szombathely, from a sandy interbedding of which a rich molluscan fauna could 
be collected in 1976. This faunal assemblage, which in its state of preserva
tion is very similar to that collected from the southern shores of Lake Balaton, 
indicates Mindéi to Riss age according to E. K r o l o p p . This is a decisive 
proof against former assumptions according to which these pebbles would be 
assignable to the Levantian or the Upper Pannonian. By the way, the actual 
altitudes of these pebble horizons are evidencing a rise by at least 200 m of 
the Northern Bakony's topographic level having taken place since the begin
ning of the Pleistocene.

3. On the basis of geophysical measurements (1975 and early 1976) car
ried out upon our request by the Transdanubian Mineral Exploration Depart
ment of MÁELGI, we have set exploratory boreholes in the Malomsok — Vár- 
kesző area. At 30—40 m below the land surface and in some dents of the 
Upper Pannonian basaltic lava flow, there are clay deposits a few metres 
thick, tough materials of bentonite origin and frequently variegated, covered 
by sandy to silty sediments of the so-called Vlth Terrace (which occurs on 
the surface in Kemeneshát) and finally by alluvial deposits of the Holocene. 
From some drilled horizons of the V lth Terrace, Z. P a r t é n y i  succeeded in 
recovering molluscs of Pleistocene age, as dated by E. K r o l o p p . This is the 
earliest Pleistocene fauna ever found in Kisalföld.
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4. Four drills were set on the Várkesző structure bearing oil shale and 
bentonite layers. On the logs of these drill-holes it can be stated that the lower 
part of the basin sequence is constituted by oil shale, which grades upwards 
into basalt-bentonite. Towards the basin edge both deposits pinch out and 
get more or less contaminated with impurities.

5. For reconnoitering the existence of additional oil shale deposits associat
ed with other kinds of rocks, a revision of about 80 geological and geophysical 
well logs was done b y  Cs. R a v a s z . This work was complemented with addi
tional sampling for qualitative analyses. Results hitherto obtained have the 
following rocks to be rich in bituminous organic matter in the Transdanubian 
Central Mountains region: the Carnian marl, the Lower Eocene freshwater 
limestones, the Upper Eocene foraminiferal marls, the hanging wall rock of 
the coal measures at Várpalota (Upper Tortonian), the Sarmatian green lami
nated marls and the alginite member of the Lower Pannonian sequence at 
Kapolcs. Nevertheless, their oil content of Fischers remains under 2%, i.e. 
the international minimum for commercial deposits.




