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A földtani-geofizikai előkutatások feladatai 
a Dunántúli Középhegységben*

D R . Á D  Á M  O S Z K Á R **

Örömmel és készséggel teszek eleget Elnökségünk azon megtisztelő felkéré
sének, hogy Vándorgyűlésünkön bevezető előadást tartsak. A IV. ötéves terv 
időszaka befejeződött, az eredmények értékelése még folyik, de már most meg
állapítható, hogy a tervidőszak kezdetén felmerült nehézségek ellenére a földtani 
kutatás eredményei jelentősek. Néhány legfontosabb ezek közül:

— az előirányzottat meghaladó ipari szénhidrogénvagy on felkutatása;
— Csordakút, Nagyegyháza, Márkushegy területek részletes, MánV terüle

tének előzetes fázisii megismerése, a bányászati tervezésre való előkészítése;
— űj bauxitlelőhelyek felfedezése Nagy egy házán és Iharkúton;
— a recski mélyszinti ércesedés területén 150 mt ipari minőségű rézércva- 

gyon mély fúrásos kutatásának befejezése, kb. 30 mt új vagyon megismerése 
(D-i terület);

— új cementgyártelepítések és rekonstrukciók árvánvi nyersanyaggal való 
megalapozása Észak-Magyarországon (Hejőcsaba és Bélapátfalva) és a Dunán
túli Középhegységben;

— új kutatási és bányászati perspektívák felderítése 2 terméskén olajpala 
(alginit) és új szinesérelelőhelyek lehetőségeit illetően.

Ezek közül csak az utolsónak felsoroltak a IV. ötéves tervidőszakban kezde- 
ménvezett előkutatások közvetlen eredményei, és mint ilyenek a jövőre vonat
kozóan jelenthetnek nagyon értékessé váló nyersanyagot és lelőhelyet. Éppen 
ezért célszerű megvitatnunk az előkutatás fogalomkörét és helyét a földtani ku
tat ások ren dj ében.

Az előkutatás — az utóbbi tíz évben kialakított nomenklatúránk szerint — 
magában foglalja az alap-, alkalmazott- és bizonyos mértékig a fejlesztési kuta
tások földtanra-gcofizikára formált sorozatát.

Mindezeknek a vizsgálatoknak egyetlen és alapvető célja: a kéreg ásvány i 
nyersanyagnak minősíthető töredék részének körülhatárolása avégett, hogy a 
közvetlen ásványi nyersanyagkutatási módszerek felhasználásának területét 
legnagyobb találati valószínűséggel jelölhessük ki.

Az előzőekben azt mondtam, hogy a kéreg olyan töredék részeit keressük, 
amelyet ásványi nyersanyagnak minősítettek. Kérdés azonban az, ki és mi ha
tározza meg ezt a minősítést ? Ma Magyarországon kb. 70 féle ásványi nyers
anyagról vezetünk nyilvántartást. Minden ilyen nyersanyagnak vannak fizikai, 
kőzettani, kémiai és sok más egyéb jellemzői, így pl. a kéregbeni helyzete, a 
vagyon nagysága, a bányászati termelés önköltsége, stb. Ahhoz tehát, hogy egy 
„kőzetet” ásványi nyersanyaggá minősítsünk, mindezeket elemezni kell, s végül 
meg kell találni, vagy éppen létre kell hozni azt a feldolgozási technológiát, ipart, 
illetőleg ijmrágat, amelyik a népgazdaság számára hasznos anyaggá alakítja azt.

* Elhangzott a MGE 1976. évi vándorgyűlésén, Keszthelyen.
**  K F H . B p .
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Ebben a gondolatmenetben maradva, az előkutatás során tehát kettős fel
adatot kell megoldanunk. Egyrészt meg kell határoznunk valamely ,,kőzet” léte
zését az egyes területek rétegsorában, ki kell dolgozni kutatási eljárásunkat, mód
szereinket; másrészt a megismert ,,kőzet” kitermelésének, feldolgozásának, majd 
felhasználásának lehetőségeit kell megismernünk és az ásványi nyersanyagot a 
népgazdaság rendelkezésére bocsátanunk. A Dunántúli Középhegység területén 
végzett eddigi vizsgálataink során a kettős feladat megoldására számos példát 
említhetünk, a legutóbb iák az eddig ismeretlen alginit és terméskén voltak.

Az ország területének és ezen belül a Dunántúli Középhegységnek a földtani 
ismeretessége azonban ma már olyan mértékű, hogy az említett találatokhoz ha
sonló eredmények nem minden nap várhatók. Kutatási célkitűzéseinkben sem 
ezek szerepelnek első helyen, hanem ,,hagyományos” ásványi nyersanyagaink: 
a jóminőségű barnakőszén, a bauxit, a szénhidrogének, a színes és fekete fémek 
ércei (Pb, Zn, Cu, Mn, Fe), az építőipar ásványi nyersanyagai és utoljára, de nem 
utolsó sorban a víz. Ezekre az ásványi nyersanyagokra a feldolgozó ipar jól defi
niált paramétereket dolgozott ki, így a minősítés nehéz munkája a legfontosabb 
paraméterek meghatározására szűkült le, és előkutatásaink elsődleges célja, hogy 
mind horizontálisan, mind vertikálisan behatároljuk a valamely ásványi nyers
anyagra reményteljes területeket.

Minden földtani kutatás tervezésénél két kérdés merül fel. Mi és mennyi az 
az ásványi nyersanyag, amely népgazdaságunk rendelkezésére állés mi és meny
nyi az, amire szüksége van. Az első kérdésre a választ a földtan adja, megkülön
böztetve ismert és reménybeli ásványi nyersanyagvagyont. A másodikra az ipar 
válaszol, amely a népgazdaság távlati terveiben jelenik meg. A két válasz viszo
nya — évekre bontva — jellemzi ellátottságunkat. Ezt az ellátottságot tovább 
bonthat juk ismert vagyonból és reménybeli vagyonból származóra. A reménybeli 
vagyon azonban fiktív, nem bizonyított és területi elhelyezkedése és mennyisége 
prognosztizált, jósolt.

Mindazon esetekben, amikor földtani viszonyaink valamely ásványi nyers
anyag létezését még feltételezhetővé teszik, és annak termelése a távolabbi jövő
ben nincs kellő módon megalapozva ismert vagyonnal, vagy a termelés bővítése 
válik szükségessé, a kutatás-tervezés és irányítás nélkülözhetetlen alapja a prog
nózis. A prognózisok helytállósága, a módszerek helyes megválasztása mellett, a 
felhasznált földtani-geofizikai alapinformációk megbízhatóságán nyugszik. Ezek 
ellenőrzése és kiegészítése, területi-, rétegtani- és mélységszintek szerinti kon
krét elemzése, a prognózisok továbbfejlesztése a folyamatban levő kutatások ered
ményeinek visszacsatolásával, a kutatási programok és prognózisok szoros kap
csolatának biztosítása, azok a feladatok, amelyeket új nyersanyaglelőhelyek fel
kutatása érdekében meg kell oldanunk.
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éppen az üveg vagy öntödei homokig. Mivel pedig a Dunántúli Közé|3hegység 
sok egyéb ásványi nyersanyag mellett a magyar bauxit, a jó minőségű eocén bar
naszeneink és mangánvagyonunk forrása, rendszeres földtani-geofizikai előkuta
tására programot dolgoztunk ki 1969-ben, amelyet most valósítunk meg.

Eddigi kutatásaink során a kutatásmódszertanban is jelentős eredményeket 
értünk el. Gondolok itt elsősorban arra, hogy kutatóink — geológus-geofizikus és 
mélyfúró munkatársaink — a viták során kialakult koncepció alapján a legna
gyobb egyetértésben végzik fáradságos munkájukat. Ügy vélem kialakult az a 
helyes kapcsolat, amely egy ilyen nagyszabású kutatási programot, amilyen a kö
zéphegységi program is, eredményre vihet.

A földtani térképezés 1:25.000 méretarányú. A felvétel lényege és újszerű
sége, hogy természeres és mesterséges feltárások (alap- és térképező fúrások) ada
taiból fedetlen földtani térképet szerkesztenek. így olyan térképek születnek, 
amelyek részletes rétegtani és tektonikai tartalmukkal mindenféle ásványi 
nyersanyaglehetőség konkrét megítélésének alapját képezik. Azt szeretnénk, ha a 
Dunántúli Középhegység teljes területéről elkészülnének ezek a térképek és ezek 
alapján, a ma számbajöhető minden ásványi nyersanyagra, a prognózis.

A geofizikai felvételek több fázisban, lépcsőben készülnek, amint majd arról 
az előadások be is számolnak. Lényeges előrelépés, hogy több geofizikai módszer 
egyidejű használatával, a földtani térképezés során kialakított geofizikai mo
dellek alapján végzik a koncentrált, feladatközpontos kutatásokat, A mély föld
tani kép végleges kialakítása azonban csak visszacsatolással lehetséges. Éppen 
ezért a geofizikai' modell módosulását a mélyföldtani modellen is keresztül kell 
vezetni, mert csak így biztosítható a reális, minden adatot — így a mélyszerkeze
tet is tartalmazó — reménybeli terület kijelölése és annak további eredméip^es 
felderítő fázisú kutatása.

A geofizikai térképezésben felhasznált módszerek ma már a teljes spektru
mot átfogják. Jó eredménnyel hasznosítjuk a reflexiós szeizmikát, a nagyon ala
csony frekvenciás rádióhullám vételt (VLF), a felszín-fúrólyuk eljárást, stb. 
ele a gravitációs méréseket is.

Az elmondottakban az előkutatás lényegi kérdéseit kívántam megfogalmaz
ni. Úgy érzem azonban, hogy az elő- és felderítő kutatás kapcsolatának megvilágí
tását illetően még ki kell egészítenem az előzőeket.

A földtani-geofizikai előkutatást — amit az előzőkben is kitűnik — lehető
leg közel azonos földtani felépítésű területegységen végzünk, olyan méretarány
ban, amely egyrészt a földtani képződmények tagoltságának is megfelel, más
részt, amely belátható időn belül teszi lehetővé a munkálatok elvégzését.

Ezekből következik, hogy egy területegységen belül a reménybelinek tekint
hető részterületek csak körvonalazottak lehetnek, még akkor is, ha a kutatások 
ásványi nyersanyagindikációkat kimutattak. A felderítőkutatás tervezése előtt 
tehát célszerű egy újabb — részletezett — előkutatás elvégzése, amely már nem 
csak az egyes legvalószínűbb lelőhelyeket vagy lelőhely csoportokat, hanem azok 
mélységét, kiterjedését — esetenként magát az ásványi nyersanyagot — is képes 
kimutatni (indikáció kutatás).

Ily módon az előkutatás maga is két szakaszra, a prognózist megalapozó át- 
nézetesre és a felderítő kutatás hatékonyságát fokozó részletes szakaszra bontha
tó.

Az előkutatásnak ebben a második szakaszában az ismertebbnek feltétele
zett reménybeli ásványvagyon kutatása áll az első helyen. Erre is programot dol
goztak ki több ásványi nyersanyagra. Ezek közül legjelentősebb a Bauxitkutató
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Vállalat (BKV) által ,,A magyarországi reménybeli bauxitvagyon újraértékelése 
és kutatási programja 1990-ig” című, a Magyar Állami Földtani Intézet (MÄFI) 
és Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (MAELGI) szakembereinek 
közreműködésével összeállított tanulmány, amelynek ütemes megvalósítása egye
zett az előző programmal és az abban elért eredmények visszacsatolásával ma is 
folyik.

E kutatások során azonban meglepetések is értek bennünket. Nem csak a 
már említett alginitre és terméskénre gondolok, nanem a nagyegyházai bauxitra, 
amely új rétegtani helyzetű és így kutatási koncepciónkat is lényegesen változ
tathatja. De meglepetés — legalább is bizonyos mértékig — az is, hogy a Tata
bányától Ny-ra, a Kisalföld részeként számontartott területen a harmadidőszaki 
medence aljzata kis mélységben van, s mint ilyenen mind a bauxit, mind a bar
naszén képződés nem kizárt. Ugyancsak jelentős eredmény az iharkúti bauxit, 
amelynek felfedezése lényegesen módosíthatja mind az ismert, mind a reménybeli 
vagyont. Ezek az eddig végzett kutatásoknak vázlatosan felsorolt eredményei, 
melyek még kiegészíthetek lennének és bizonyára ki is egészitődnek számtalan 
más és értékes módszertani eredménnyel.

Kutatási programunkat azonban alapvetően a szilárd ásványi nyersanya
gok kutatására állítottuk be olyannyira, hogy a geofizikai kutatásaink határa
ként is a 400 — 600 m-es harmadkori medencealjzat mélységét adtuk meg. így 
nem tartalmazza a program sem a szénhidrogénkutatás mélységtartományának 
vizsgálatát, de nem tartalmazza a legnagyobb mélységek kutatását sem, pedig 
mind a két mélységtartomány vizsgálatából származhatnak olyan információk, 
amelyek az ásványi nyersanyagok mindinkább növekvő mélységtartományában 
is jelenséggel bírnak.

Hegységeink és medencéink szerkezetföldtani felépítésének földtani-geofizi
kai vizsgálata keretében a Dunántúli Középhegység mélyszerkezetének vizsgála
tára a Bakony hegységet D-i felén határoló NP —2 kéregkutató profil mentén 
terveztünk részletes vizsgálatokat.

E szelvény kiválasztásának indokai a következők voltak:
— a Dávod és Fertőszentmiklós helységek közötti kéregszelvényben a 

Mohorovicic felület a Bakony hegység alatt kb. 5 km-rel mélyebben van, mint a 
Kisalföldön vagy a Balaton D-i oldalán (1);

1. á b ra -Рас. 1 . - F i g .  1
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— ugyanezen szelvényben illetőleg annak közelében (Somlóvecse, Somló- 
vásárhely) a magnetotellurikus frekvenciaszondázások 7 — 8 km-es mélységben 
egy 0,5— 1 km vastagságú q— 1 ohm-m ellenállású jólvezető „réteget” mutattak 
ki (3);

— ugyanakkor észre kellett vennünk, hogy az országos gravitációs alap
hálózat adataiból szerkesztett Faye, Bougner ( ő =  2,67) és izosztatikus anomália 
térképeken (2) a Bakony ezen részén 50, 30 és 35 mgal értékű pozitív anomáliák 
léteznek.

Feladatunknak tekintettük az ezen a területen észlelt anomális jelenségek 
geofizikai vizsgálatát és egy elfogadható modell kialakítását. Ennek érdekében 
magnetotellurikus frekvenciaszondázásokat telepítettünk az N P —2 vonal men
tén a jólvezető réteg kiterjedésének vizsgálatára; az Mk—1 szeizmikus reflexiós 
szelvény mentén a mezozoós-paleozoós rétegsor belső szerkezetéből kívántunk 
információt kapni; majd egy újabb kéregszelvény mentén (Veszprém és Pápa kö
zött) további adatokat szerezni a kéreg elmélyüléséről. Végül a kéregelmélyülés 
és gravitációs pozotív anomália elentmondását egy modell számítással feloldani.

A magnetotellurikus szondázások eredményeiről már több beszámoló hang
zott el egyesületi előadásban. így ennek taglalására nem térek ki, csupán annyi
ban, hogy ténylegesen létezik egy jólvezető kéjDződménv, amely azE-i Bakonyban 
magasabban van, majd elmélyül és a Zánka, Balatoncsicsó környezetében ismét 
magasra kerül, a Balatontól D-re pedig újra elmélyül. A távhatás létezésének 
figyelembevételével, s vonatkozó modellszámítások eredményei szerint való
színű értelmezés a ,,dyke” típus, azaz jólvezető képződményekkel kitöltött hasa- 
dék rendszer. E hasadékrendszer egy valószínű dőlése a DK- irány*

A Mk — 1 reflexiós szelvényben a Bakony fő tömege területén a mélyszintek
ről értékelhető eredményt nem kaptunk. A főtömegtől ÉNv-ra és a Balatontól 
DK-re az eredmények jók, ÉNy-ra a mezozoós aljzat elmélyülése jól követhető, 
DK-en pedig a gránit, illetőleg fillit öv kiterjedése jól lehatárolható és az érint
kezés a medence képződményekkel, ha nem is minden egyértelműen, de értékel
hető.

A Veszprém-Pápa közötti kéregszelvény eredménye, ha nem is erősítette 
meg, de meg sem cáfolta az elmélyülés létezését. A rossz jel-zaj viszony miatt a 
mérések megismétlésére az idén kerül sor.

Az így kapott eredményeket több modellben is feldolgozva, az itt bemutatott 
képet tarthatjuk a legelfogadhafóbbnak. Eszerint a Bakony alatti 5 km-es kéreg
elmélyülést a gravitációs anomáliák kialakításában egy (73-mal jelzett nagyobb 
sűrűségű tömeg kompenzálja, amelyet az elmélyülő jólvezető ,,dyk”-ok határol
nak. A jelölések és valószínű sűrűségértékek (1. ábra):

=  2,861 g/cm3

= 2,722 
=  3,188 
=  2,890 
=  2,900

= 3,27
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A szórásnégyzet 9,35 volt, az asztali számítógéppel, a legkisebb négyzetek 
elvével végzett számításnál. A KHF megbízásából az ELTE Geofizikai Tanszé
kének munkatársai a pontosabb számításokat is elvégezték, ezek eredményei 
jobb közelítést adnak, anélkül azonban, hogy a sűrűségmenetet cáfolnák. A kapott 
sűrűségmenetből azonban még egy fontos következtetés is levonható, mégpedig 
az, hogy a mezozoós képződmények alatt tekintélyes vastagságú kisebb sűrűségű 
kőzetösszlet van. A kisebb sűrűség a képződmények kifejlődésében is érvényre 
kell jusson. Ez a tény pedig a szénhidrogénkutatás számára lehet jelentős.

Megjegyezni kívánom, hogy hasonló jelenségeket észleltek máshol is. így a 
Krim hegység és a Fekete-tenger érintkezésénél és a francia Alpokban Ivreanál.

E rövid kitérő után azonban térjünk vissza a Dunántúli Középhegység elő
kutatásának problémájához, mégpedig területi vonatkozásaihoz. A Dunántúli 
Középhegység alatt a Bakony-Vértes-Gereese és Budai hegységeket és a Velen
cei hegységet értjük. Ehhez azonban hozzá kell még vennünk a Balaton déli 
partján végighúzódó gránit, ill. fillit övét is, mert ez is része a Középhegységnek, 
így az előkutatások teljes befejezése az 1980-as évek várható. Az ásványi nyersa
nyagkutatások természetesen tovább tartanak, hiszen a ma feltételezett remény
beli bauxitvagyon megismeréséhez is minimálisan 10— 15 év szükséges. Ez fogal
mazódik meg a földtani kutatások V. ötéves tervének irányelveiben is, amennyi
ben ennek fő célkitűzései:

— korszerűsíteni kell az ásványi nyersanyagok prognózisainak alapjául 
szolgáló földtani, ősföldrajzi és fejlődéstörténeti tanulmányokat, ill. térképeket;

— folytatni kell a Dunántúli Középhegység; az Alföld és a Darnó nagy- 
szerkezeti érces övezet átfogó földtani-geofizikai vizsgálatát;

— a kőolaj és földgázkutatást úgy kell megszervezni, hogy az időszaknak 
megfelelő ipari szénhidrogén ásványvagyon növekedést érjük el;

— be kell fejezni a mányi jóminőségű eocén-szén és bauxit kutatást;
— új 1000 — 2000 MW/év teljesítőképességű energiabázisok létesítésére 

alkalmas külfejtéses lignitterületet kell feltárni;
— a felderítő kutatás jelentős fokozásával be kell határolni a továbbiakban 

még feltárható bauxitvagyonunkat;
— meg kell szervezni a Börzsöny hegységben a felderítő jellegű kutatást;
— az építőipari ásványi nyersanyagok kutatását a meglevő ipari feldolgozó 

kapacitás ásványvagyon szükségletének biztosítására, valamint a távlati ipar
fejlesztési célkitűzések figyelembevételével kell tervezni;

— tovább kell folytatni a település és területfejlesztés, a vízbeszerzés és 
öntözés, valamint a talajjavítás érdekében fontos építésföldtani, hidrogeológiai 
és agrogeológiai kutatásokat, ill. a rendszeres vizsgálatokat.

Amint ebből a durva felsorolásból is látszik, a Dunántúli Középhegység 
részesedése nem kevés ezekből a kutatásokból.
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