
1. FÖLDTANI KUTATÁSOK



1. ábra: Az E LG I terepi kutatásai
1 — ásványi anyagok komplex kutatása
2 — ásványi anyagok nem komplex kutatása
3 — mélyvízföldtani kutatások
4 — mérnök- és sekélyvízföldtani kutatások
5 — kéregkutatás
6 — terepi módszertani kutatások

Fig. 1 Field exploration of the ELG I
1 — integrate prospecting for minerals
2 — non-integrate prospecting for minerals
3 — deep water exploration
4 — shallow hydrogeological and engineering-geophysical exploration
5 — crustal investigations
6 — methodological field  exploration

Puc. 1. План полевых работ, проводимых ЭЛГИ
1 — комплексная разведка на полезные ископаемые
2 — некомплексная разведка на полезные ископаемые
3 — гидрогеологические исследования на болъших глубинах
4 — инженерно-геофизические и гидрогеологические исследования на мелких

глубинах
5 — работы по изу четію строения земной коры
6 — полевые методические работы
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11 K OM PLEX G EO FIZ IK A I KUTATÁSOK 
A DUNÁNTÚLI K Ö ZÉPHEG YSÉGBEN *

A K F H  megbízásából 1970-ben is fo ly tattuk  a hegység harmadidőszaki 
üledékekkel fedett néhány területén a m edencealjzat dom borzatának, szer
kezeti felépítésének m eghatározását, a fedőösszlet kifejlődésének tanu lm á
nyozását, hogy a barnakőszén és bauxit lehetőségek tisztázhatók legyenek.

A várvölgyi medencében (80 km 2) és a budakeszi öbölben (66 km 2) 
befejeztük az egy évvel korábban m egkezdett 1 : 50 000 m éretarányú 
térképezést. A héreg-tarjáni medence (40 km 2) geofizikai felmérése egy 
év a la tt elkészült. 1970-ben —  az 50 000-es térképezés m ellett — a Közép- 
hegység belső részeinek 1 : 10 000 m éretarányú geofizikai térképezését 
m egkezdtük. Kezdeti lépésként, a hegység bauxitperspektívájának meg
ismerésére, a Vértes-hegység EK-i részét (55 km 2) vizsgáltuk.

A középhegységi geofizikai ku tatások  m ódszertana a jelenlegi műszere
zettségnek megfelelően kialakult. A harmadidőszaki képződményekkel el
tak a rt mezozóos karbonátos képződmények, valam int az ú jabban meg
ism ert permotriász és ópaleozóos képződmények mélységét átlagosan ± 1 0 %  
pontossággal határozzuk meg.

A D unántúli Középhegységben az elmúlt öt évben — a geofizikai m éré
sek eredményei alapján k itűzö tt — 66 fúrást m élyítettek. A geofizikai 
mélységadatok százalékos eltérései a m edencealjzat fúrással m egadott m ély
ségétől az alábbiak v o ltak :

*Kakas K., Lányi J., Liszt F.-né Ráner G., Simon A., Szabadváry L.
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A 20% -nál nagyobb eltérésű fúrások helyén a geofizikai mérési anyagot 
elemeztük. Az eltérést általában a téves földtani értelmezés, s nem a h a
tárfelület m ódszertanilag helytelen m eghatározása okozta. Néhány ked
vezőtlen földtani jelenség, pl. a triász fődolomit 50— 100 méteres „porló” 
kifejlődése (Budakeszi), a medencealjzat inhomogén felépítése (Fenyőfő— 
Pápateszér), s az átlagosnál jóval töm öttebb eocén mészkő megjelenése 
(Csatkai-medence) okozott ilyen hibát.

Az elmúlt két év geofizikai módszerfejlesztési kísérletei a karbonátos 
mezozóos, vagy ópaleozóos kristályos medencealjzat vetőrendszereinek 
kim utatásánál vezettek a legjobb eredményekre.

A potenciáltérképezésnek (PM) a gradiens tényleges eredőjét m eghatá
rozó változata (kétirányú AB-vel, ill. MN-nel végzett mérések), valam int 
különféle szeizmikus harántlövésés rendszerek alkalmazása lendített a kér
dés megoldásán. Ma m ár nemcsak a Középhegység néhányszázméteres fő 
vetőiről, hanem  tíz m éter nagyságrendű vetőkről, az rin. kis tektonikáról is 
felvilágosítást adhatunk.

Bonyolultabb feladat az inhomogén medencealjzat taglalása, valam int 
triász időszaki medencealjzatnál a vastag „porló”  dolomit jelenlétének 
felismerése. 1970-ben a Bakony É-i peremén (Fenyőfő—Pápateszér) az 
előbbi, a Budakeszi öbölben az utóbbi megoldására kialakult geoelektro- 
mos-szeizmikus eljárás — néhány param éterfúrásra tám aszkodva — 
eredm ényeket ért el. Az eljárásnak azonban még sok korlátja van, és kb. 
2—3 év adatainak elemzésére van szükség ahhoz, hogy rutinm unkává fej
lődhessék.

Megoldatlan kérdés a harmadidőszaki összleten belül az eocén mészkő 
létezésének kim utatása, bár ez a baux itku ta tás hatékonyságát lényegesen 
jav ítha tná . A Bszl-5 fúrás körzetében, az év végén végzett kísérleti m éré
sek csak részeredményeket szolgáltattak; a kismélységű reflexiós ku tatás, 
valam int egyszerűbb földtani felépítésnél a k van tita tív  m élységadatokat 
szolgáltató potenciáltérképezés (PM), és a sűrűbb robbantóponttal vég
zett sekélyrefrakciós mérések együttes alkalmazása ígér megoldást.

A várvölgyi medence

1969-ben elvégeztük a várvölgyi medence gravitációs-geoelektromos 
előkutatását. Ennek eredményeit, valam int a medence vázlatos földtani 
felépítését az 1969. Évi Jelentésben m ár tárgyaltuk.

Az 1970. évi szeizmikus-geoelektromos méréseket a medence peremi 
sávjára koncentráltuk, ahol a medencealjzat 400—500 m-nél kisebb m ély
ségben van. Ezzel a terület áttek in thető  geofizikai ku tatása befejeződött. 
A 2. ábra az eredm ényeket összesíti.
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2. ábra: A mezozóos medencealjazat domborzati képe a várvölgyi medencé
ben (1:100 000)

1 fúrás; 2 javasolt fúrás; 3 geofizikai szelvény; 4 vető; 5 bauxitfúrá- 
sok helye (Kozmatag: ”A")

Fig.2 Contour map of the Mesozoic basin-floor in the Várvölgy basin
( 1:100 000)

1 borehole; 2 suggested drilling; 3 geophysical cross-section; 4 fault; 
5 bauxite-boreholes (Kozmatag: ”A”)

Рис. 2. Карта рельефа мезозойского основания бассейна Вагвэлдь 
(і:юо ооо)

і скважина; 2 предлагаемый пункт бурения; 3 геофизический 
профиль; 4-сброс; 5 пункты скважин, бурящихся на боксит



A medence ÉNy-on ny ito tt, m ásu tt triász fődolomit kibúvások határol
ják . Ezek jelenlegi elrendeződését két egymásra merőleges törésrendszer 
határozza meg. A 100— 150 m magasságú vetők egy részét a geofizikai 
mérések k im uta tták ; helyzetük a Lesenceistvánd felé szűkülő háromszög
alakú völgy szerkezeti felépítését jellemzi.

A medencealjzat legnagyobb mélysége 600 m. B auxitra jelenleg a 
Sümegprága— Uzsa vonaltól ÉK -re levő területrész (a Vö-1, 2, 3, 4, 10 
szelvények körzete) a legreményteljesebb. A peremi vetők között i t t  széle
sebb teraszok helyezkednek el. Helyenként eocén mészkő jelenléte is fel
tételezhető. Ezen a területrészen a geofizikai mérések adatai a triász 
m ellett a k ré ta  képződmények előfordulási lehetőségét sem zárják ki. 
A területrész földtani felépítéséről a Yö-3 szelvény ad jellemző képet. 
A felső geofizikai param éterszelvényen a szeizmikus határfelületeket pi
rossal, a geoelektromosokat feketével jelöltük. A szelvény m entén ka
p o tt geofizikai adatokat két változatban értelmeztük. A középső szelvé
nyen k réta , az alsó szelvényen triász medencealjzatot tételeztünk fel. 
A területrész nyersanyagperspektivitásának eldöntésére az 1—5 sorszámú 
param éterfúrásokat javasoltuk.

A medence D-i és K-i részén az egymásra merőleges két vetőrendszer 
lépcsősen süllyedő kis vetők sorozatából áll. Ezeken a helyeken miocén
képződmények a la tt közvetlenül a triász időszaki medencealjzat várható, 
illetőleg kréta-összlet jelenlétére nincs adatunk. Eocénnek csak Lesence- 
istvándnál és Yárvölgynél van nyoma. E két területrész felépítéséről a 
Yö-11 szelvény nyú jt képet. Javasoljuk az a, b, e fúrást, de telepítésükről 
csak a folyam atban lévő fúrások u tán  szabad dönteni.

M egemlítjük a várvölgyi medencétől EN y-ra m ért m élyszerkezet-kutató 
szelvényeket. A Vö-15 szelvényt az i t t  feltételezett EN y—DK csapású fő
törésvonal kim utatására, a Yö-14 szelvényt a korábbi geofizikai mérések 
alapján feltételezett, a Középhegység csapásával egyező főtörésvonal k i
m utatására telepítettük. Az ÉNy-on ny ito tt, kismélységű várvölgyi me
dence aljzata Sümegcsehi felé 1000— 1500 m mélységbe süllyed. A mérési 
anyagfeldolgozása a Jelentés nyom dábaadásakor folyam atban van.
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A budakeszi öböl

1969-ben a Budai hegység DNy-i peremén levő medence belső részét, 
a Budakeszitől Ny-ra és D-re levő területeket k u ta ttu k . 1970-ben a m éré
seket k iterjeszte ttük  a Ny-i peremvidékre, B iatorbágy—P áty —Telki kör
nyékére. Az 1969. Évi Jelentésben ism ertettük az addig elért eredményeket.

Az 1970. évi ku tatásnál fokozott figyelmet fordíto ttunk a medencealj
zat szerkezeti elemeinek részletes felderítésére. Ezért a dőlésmenti refrak
ciós szelvényeket két oldalról harán t lövéssel is felm értük. Ezáltal a vetők 
csapását reálisabban határozhattuk  meg. A fúrási tevékenység a geofizikai 
mérésekhez 1970-ben is szorosan kapcsolódott. A befejezett páty i (P-6), 
budakeszi (Bu-6) és telki (T-l) fúrással az áttek in tő  földtani ku ta tás gya
korlatilag lezárult. Eredm ényeit a 3. ábra foglalja össze. A terü le t átlagos 
magassága + 2 5 0  m, vagyis a baux itku ta tás (és hidegkarsztvíz) szem pont
jából a -300 m-nél kisebb medencealjzat mélységek jöhetnek számításba.

A terület jelentősebb tektonikai eleme a Budai hegység Ny-i perem ét 
határoló fő vető, a Ve-37, 38, 39, szelvények környékén. A lezökkenés 
több lépcsős. A vetőrendszer első lépcsőjére javasoltuk a T -l fúrást, amely 
338,7 m -ben triász fődolomitot ért. Sem eocén összletet, sem bauxito t nem 
harán t olt.

A második nagyobb területi egység a medence belső része P á ty — B uda
keszi között. Az aljzat felszíne —  méréseink szerint — rendkívül tagolt; 
keskeny árkok, kiemelt rögvonulatok jellemzik. A Bu-6 fúrás árokra tele
pült. Az árok felépítését a Ve-49 szelvény szemlélteti. A fúrás a dolomi
to t 235 m-ben érte el; 11 m  vastag, eredeti településű, de nem műrevaló 
baux ito t harántolt. Az 1969-ben telep íte tt Bu-4 fúrás a lépcsősen süllyedő 
árok legfelső teraszára került és 16,9 m vastagságú áthalm ozott, bauxitos 
agyagot ta lá lt. Akkoriban ilyen mély árok téves, ill. merész geofizikai 
értelmezésnek tű n t, ezért a fúrást az árok m élypontjára telepíteni nem 
m ertük.

B auxitku ta tás szempontjából a Budakeszi—P áty  közötti belső medence 
DNy-i peremi része, a Ye-48, -42 szelvény környéke is érdekes. K oráb
ban i t t  m élyült a P-5 fúrás. A peremi rész felépítéséről a Ye-48 szelvény 
ad képet. A térkép szerint a lépcsősen süllyedő m edencealjzatot egy harán t 
vetőrendszer is tagolja.

A P-6 fúrást a Ve-48 szelvényre, az aljzat mélyebb lépcsőjét elérő 
P-5 fúrás és a szelvény végétől DK-re felszínre emelkedő triász fődolomit 
közötti kismélységű teraszra telepítettük. A fúrás eocén terresztrikus összlet 
a la tt 48 m  vastagságú áthalm ozott bauxitos agyagot harántolt, amelyben 
vékony bauxit telepek is voltak, a triászt 66 m mélységben érte el.
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3. ábra: A triász időszaki medencealjazat domborzati képe a Budakeszi me
dencében (1:100 000)

1 fúrás; 2 geofizikai fúrás; 3 geofizikai szelvény; 4 vető; 5 továbbku- 
tatásra javasolt terület

Fig.3 Contour map of the Triassic basin-floor in the Budakeszi basin 
( 1:100 000)

1 borehole; 2 geophysical boreholes; 3 geophysical cross-section; 4 
fault; 5 area suggested for further exploration

Рис. 3. Карта рельефатриасового основания бассейна Будакеси (і:юо ооо)

іскважина; 2 геофизическая скважина; 3 геофизический профиль; 
4 сброс; 5 площадь рекомандуемой дзльнейшей разведки





4. ábra: A triász időszaki medencealjazat domborzati képe a héreg-taijáni
medencében (1:100 000)

1 javasolt fúrás; 2 korábbi fúrás; 3 geofizikai szelvény; 4 szintvonal 
(tszf) 5 vető

Fig.4 Contour map of the Triassic basin-floor in the Héreg-tarján basin 
(1:100 000)

1 suggested drilling; 2 earlier drilling; 3 geophysical cross-section; 4 
contour line (a.s.l.); 5 fault

Рис. 4 . Карта рельефа триасового основания бассейна Херег-тарьян 
(і:юо ооо)

і предлагаемый пункт бурения; 2 ранее пробуренная скважина; 
3 геофизический профиль; 4 изогипсы 5 сброс



A Bu-2, 4, 6 és P-6 fúrás, valam int a geofizikai adatok egybevetése arra 
u tal, hogy a bauxit (bauxitos agyag) a budakeszi—pátyi belső medencé
ben és ennek DNy-i peremén — a bauxittároló szerkezet geofizikailag 
körvonalazható optimális helyén — sem műrevaló.

Eocén védőréteg az egész medencében feltételezhető.

A kéreg— tarjáni medence

A Gerecse hegységben levő héreg—tarján i medencét triász karbonátos 
kibúvások határolják  (4. ábra). A MÁFI a H-5 fúrást 1966-ban telepí
te tte ; a medencekitöltés összetételéről ennek szelvénye tájékozta t. A fú 
rás a triász m edencealjzatot 369,7 m mélységben érte el, m iután oligocén 
és középső eocén a la tt az alsó eocén telepes összletet harántolta.

A területen részletes gravitációs k u ta tás t végeztünk. A mérési adatokat 
a középhegységi kutatásoknál elsőízben, számítógépen dolgoztuk fel.

Magában a medencében szelvényhálózat m entén szeizmikus-geoelektro- 
mos méréseket (refrakció, középszondázások), a medencétől K-re pedig 
tájékozódó jellegű geoelektromos szondázásokat végeztünk. A térképen, 
a terü le t K-i részén, a triász m edencealjzat közelítő mélységét szaggatott 
szintvonallal jeleztük. Mélység szerint három  egység különíthető el. 1. a 
100—350 m mélységű gyarm atpusztai medence; 2. a K-en Gyarm atpuszta— 
Bajna, Ny-on a felszíni kibúvások határo lta  50— 100 m mélységű hátság; 
3. a 100—250 m mélységű bajnai medence.

A héreg-tarjáni medencében az áttek in tő  geofizikai ku ta tás befejező
dött, eredményeit a 4. ábra m u tatja . A részmedencék kim utatásához az 
eddigi mérések hálózatsűrűsége vagy felbontóképessége nem volt elég
séges.

A medencében 5 fúrást javasoltunk. A javaslatnál figyelembe vettük, 
hogy a vetők egy része eocénnél fiatalabb, teh á t az alsó eocén barnakő
széntelepek — utólagos mozgás hatására —  m agasabban fekvő egysége
ken lehetnek, és sekély bauxittelepek lehetősége sem másodrendű szem
pont. Mivel a korábbi fúrásokat a medence Ny-i részén m élyítették, az új 
fúrások közül négyet a medence középső és K-i részére javasolunk.

A Vértes-hegység ÉK -i része

A \  értés hegység főtömegét alkotó felsőtriász, nori fődolomit meredeken 
EN y felé dől, és egy kb. 10 km szélességű, É K —DNy tengelyű pásztát 
alkot. A pászta DK-i peremén konkordánsan települő karni m árga és do
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lomit, valam int ladini diploporás dolomit emelkedik a felszínre. A pászta 
ENy-i peremén vékony dachsteini mészkő, m ajd ju ra-kréta  összlet van a 
felszínen.

A mezozoikumra diszkónkordánsan települő eocén rétegeket a Vértes
ben jelenleg csak a hegység DNy-i részén (Csákberény—Gánt) és az ÉNy-i 
peremen ism erjük (tarka agyag, kőszéntelepes rétegcsoport, miliolinás 
mészkő és m árga, num m ulinás mészkő, foraminiferás agyagmárga). 
A hegységben sokhelyütt m egtalálható az oligocén agyagos-homokos össz- 
lete. A felső pannóniai képződmények a hegység DK-i részén jelentősek.

A bauxit Gánt környékén a triász képződmények letarolt, karsztos fel
színére települt. Ugyanilyen jellegű bauxitképződést — a hegységben bár
hol, ahol ju ra  nincs — feltételezhetünk. E zt a nagy kiterjedésű bauxit- 
összletet részben az eocén, de főleg az oligocén denudáció lepusztította. 
Műrevaló, de kis kiterjedésű bauxittelepeket jelenleg csupán néhány vé
dett, fedett helyen kereshetünk.

A hegységben azért végzünk 1 : 10 000 m éretarányú geofizikai térké
pezést, hogy az ilyen telepek kutatásához — a triászkibűvások közötti be
mélyedések, tektonikai árkok körülhatárolásával — segítséget nyújtsunk.

A geofizikai vizsgálatok szempontjából el keil különítenünk a Vértesre 
jellemző keskeny aszimmetrikus szerkezeti árkokat a kismélységű, nagy 
kiterjedésű bemélyedésektől. Az utóbbiak általában a hegység fennsíkján, 
elszórtan vannak. Ezeket geoelektromos szondázásokkal térképeztük fel. 
A szerkezeti árkok többnyire felszínen is követhető vonulatokhoz kapcso
lódnak. Ezeket a m ikrogravitációs mérések után , potenciáltérképezéssel 
határo ltuk  körül. Mélységüket geoelektromos szondázásokkal határoztuk 
meg, de a nagyobb árkok területén  sekélyrefrakciós mérésekre is sor 
került.

A több évre tervezett ku ta tás során 1970-ben a Vértes EK-i részét 
m értük fel (5. ábra).

A térképen sötét lilával jelzett a felszíni kibúvás. A világos lila színe
zésű helyeken a fedőösszlet vastagsága 20 m-nél kisebb. A Csa-26 szel
vényen felül a mikrogravitációs profilt (barna), középen a szeizmikns szin
teket (piros), a geoelektromos szintet, valam int a PM mélységszel
vényt (fekete) rajzoltuk meg. Alul a földtani értelmazés látható .

A nagyobb bemélyedések, szerkezeti árkok területén a feltételezett alj
zat mélységét 50 m-es szintvonalakkal adjuk meg. Ezeken a helyeken a 
térképezés két m ódszertani nehézséggel áll szemben. 1. A két alkalm azott 
kv an tita tív  (mélységmeghatározó) módszer: a szeizmikus refrakciós hosz- 
szanti szelvényezés és a geoelektromos szondázás az egyik oldalukon igen 
meredek vetővel határo lt aszimmetrikus árkokat — az oldalhatás m ia tt — 
kellő pontossággal meghatározni nem  tud ja . A horizontálisan jobb fel
bontóképességű módszerek (potenciáltérképezés, szeizmikus harántszel-
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5. ábra: A Vértes hegység ÉK-i részén végzett gofizikai térképezés eredménye
( 1:100 000)

1 korábbi fúrás; 2 javasolt fúrás; 3 geofizikai szelvény

Fig.5 Result map of the geophysical exploration carried out on the NE part 
of the Vértes Mountains (1:100 000)

1 earlier drilling; 2 suggested drilling; 3 geophysical cross-section

Рис. 5. Результаты геофизической счемки, проведенной в северовосточ- 
ной части гор Вертеш (і:юо осо)

іранее пробуренная скважина; 2 предлагаемый пункт бурения; 
3 геофизический профиль



vényezés) viszont csak relatív  m élységadatokat nyújtanak. 2. A Közép- 
hegységben m ásu tt is előforduló probléma, hogy ha üde triász dolomiton, 
vagy mészkövön eocén mészkő települ, a geoelektromos módszerrel á lta 
lában csak az eocén mészkő felszínéről, a refrakciós méréssel pedig az 
a la tta  levő üde dolomit, ill. mészkő felszínéről szerezhető információ.

A ,,porló” dolomit ehhez hasonló helyzetet terem t: a geoelektromos ve
zérszint a porló dolomit, a szeizmikus vezérszint pedig az üde dolomit m é
lyebben húzódó felszíne. A geoelektromos-szeizmikus határfelületek mély
ségének hibahatáron felüli eltéréséből teh á t vagy eocén mészkő, vagy porló 
dolomit jelenlétére következtethetünk. Az eocén mészköves változat 
bauxitra  reményteljes lehet.

A n y ito tt értelmezési kérdések eldöntésére 1971 tavaszán a K F H  négy 
geofizikai param éter fúrást m ély ítte te tt. A fúrásokat egy-egy eltérő sajá
tosságú, területileg távollevő mélyedésre telepítettük, ahol a bauxitelő- 
fordulás lehetősége is megvolt. Példaképpen a Csá-26 szelvényt (5. áb 
ra) m u ta tju k  be, i t t  a Szár-8 fúrást az aszimmetrikus árok m élypontjára, 
a kibúváshoz közel m élyítették. Am int látható , az aszimmetrikus árok 
m élypontján a triász dolomit mélysége nagyobb, m int bármelyik geofizi
kai szinté, de a módszerek eltéréséből a reális mélység megítélésére is kö
zelítő eljárás dolgozható ki.

A Szár-8, 9 és 10 fúrás földtani szelvénye szerint a dolomitra m indenütt 
oligocén összlet települ. A várgesztesi fúrás oligocén barnakőszéncsíko
kat, m ajd eocén mészkő a la tt telepes összletet harántolt. A fúrások a 
geofizikailag m eghatározott bemélyedéseket igazolták.

Felszínközeli baux itku ta tás

A kozm atag-bárdiótagpusztai területen  1969-ben végzett felszínközeli 
ku tatásaink  eredményei alapján 6 területen 20 fúrásra te ttü n k  javaslatot, 
(lásd, 1969. Évi jelentés 37. old.)

A javasolt területeken a B auxitku ta tó  Vállalat 1970-ben 36 fúrást mé
ly íte tt. Az eredmények számos geofizikai módszertani nehézségre h ívták  
fel a figyelmet. Ezeket a BKV földtani szolgálatával együttesen elemeztük 
és a megoldás lehetőségét általában m egtaláltuk.

Ennek a ku ta tásnak  a jellemzésére, a 2. ábrán a várvölgyi medencéhez 
közel fekvő kozm atag-bárdiótagpusztai terület egyik részletét nagyítva 
ábrázoljuk. Az ún. „A ” területen a javasolt A-5 (Sg-3) fúrás bizonyult a 
legjobbnak: 0,6 m mélységben 6 in vastag, műrevaló bauxito t, ez alatt 
— 28 m-ig — nem műrevaló vegyes összletet harántolt. A K -l fúrás 
41,3 m  mélységben 4 m vastag kréta  mészkőre települt bauxitot harántolt.

1970-ben — a korábbi tapasztalatok  felhasználásával — N agytárkány- 
puszta (2. ábra) környékén hasonló méréseket végeztünk. Fúrási javasla
ta inkat a B auxitku ta tó  V állalatnak m egtettük.
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