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BEVEZETÉS

A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (to-
vábbiakban: ELGI) 1965-tõl 1990-ig rendszeres, jelentõs
terjedelmû geofizikai kutatást folytatott a Gerecse hegy-
ség délkeleti elõterében. A tevékenység elsõsorban az
ország szén és bauxit iránti igényét szolgálta. A mérések
pénzügyi fedezetét a költségvetés (változó elnevezéssel,
nagyobb részt a Központi Földtani Hivatal (továbbiak-
ban: KFH) kezelésében lévõ földtani kutatási alap, ki-
sebb mértékben a módszer- és mûszerfejlesztéshez biz-
tosított "intézeti forrás"), illetve a szén- vagy bauxitkuta-
tásban érdekelt vállalatok (Bauxit Kutató Vállalat (továb-
biakban: BKV), Tatabányai Szénbányák Vállalat (további-
akban: TSZV), Geominco RT) megrendelései biztosítot-
ták.

Alapkutatást (geofizikai módszerek fejlesztése, külföl-
di eljárások adaptálása, komplex módszertan kialakítá-
sa, lásd Kakas K. írását) az elsõ évektõl kezdve végez-
tünk, párhuzamosan a földtani megismeréssel. A régió
földtani sajátosságainak elõkutatását a fokozatos meg-
ismerés elvét betartva, a Magyar Állami Földtani Intézet
(továbbiakban: MÁFI) szakembereivel együttmûködve
kezdtük meg. A fúrásokkal igazolt nyersanyag-indikáci-
ókra alapozva a '70-es évek közepétõl egyre nagyobb
szerepet kapott az ásványvagyon mennyiségi és minõ-
ségi megismerése. Együttmûködõ partnereink köre ek-
kor bõvült a megbízást adó vállalatok szakembereivel.

A térségben folytatott bauxitkutatást nem lehet elvá-
lasztani a kõszénkutatástól. A terület nagy része a TSZV
érdekeltségi körébe tartozott (olyannyira, hogy itt még a
bauxit egy részét is a szénbánya termelte), illetve a terü-
let északi részén a Dorogi Szénbányák Vállalat volt érde-
kelt (Hantos-puszta, Bajna). Bár a kutatások elsõdleges
célja sokszor a kõszén volt, és a bauxitkutatás szem-
pontjai csak a második helyre szorultak, általában még-
is mindkét nyersanyag szerepelt a mérések céljai között.
A kutatási cél csak ritkán szûkült le egy nyersanyagra (pl.
kis mélységû bauxittestek kutatása a BKV megbízásából,
vagy bányageofizika a TSZV megrendelésére). E két
"alaptelep jellegû" nyersanyag geofizikai kutatását azért
is célszerû együtt tárgyalni, mert az alkalmazható mód-
szerek nagy része azonos.

A következõkben a felszíni geofizikai kutatás történe-
térõl számolunk be. A felszíni geofizika és a lyukgeofizi-
ka határozottan elkülönült az ELGI kutatási gyakorlatá-
ban szervezetileg is és a földtani kutatásban betöltött
szerepe alapján is. Míg a felszíni geofizikai kutatások a
földtani térképezéshez kapcsolódtak, és a fúrások tele-
pítését készítették elõ; a fúrólyukakban végzett geofizi-

kai mérések a fúrások geológiai értékelését, ellenõrzését
szolgálták. A karotázs mérések adatait a felszíni geofizi-
kai mérések értelmezéséhez is felhasználtuk, ezek alap-
ján ellenõriztük a földtani képzõdmények geofizikai pa-
ramétereit. A térség felszíni geofizikai kutatását kizáró-
lag az ELGI végezte, lyukgeofizikai vizsgálatot több más
vállalat is végzett. Ezért más szerzõk hivatottak megírni
a Gerecse délkeleti elõterében végzett karotázs méré-
sek történetét.  

A geofizikai mérések elsõsorban a fúrások telepítésé-
vel hasznosultak. Legfontosabb eredményként értékel-
tük, ha méréseink alapján sok és nyersanyagra eredmé-
nyes fúrás mélyült. Ezzel azonban nem fejezõdött be a
geofizika szerepe: felhasználásra kerültek a fúrások kö-
zötti interpolációnál, a földtani szintek követésénél, a
tektonikai elemek kijelölésénél. Ma az eredmények az
Országos Földtani és Geofizikai Adattárban kéziratos je-
lentések, vagy – bizonyos módszerek esetében – alap-
adatként is fellelhetõk. Az ELGI idõszakos adatszolgál-
tatásokat készített fúrástelepítéshez, mérési eredmé-
nyeit évente jelentésben foglalta össze, mûködési jelen-
téseiben rendszeresen beszámolt az elvégzett kutatá-
sok mennyiségi teljesítésérõl, nyomtatott évi jelentése-
iben a sikerként elkönyvelt eredményeit ismertette.

Szakmai szempontok alapján sikeresnek tartjuk az el-
végzett geofizikai kutatásokat. E siker alapja a konkrét
feladathoz, a földtani szituációhoz megválasztott geofi-
zikai módszeregyüttes, a geológusok és geofizikusok
összehangolt munkája és a kutatócsoport 25 éven ke-
resztül (szinte) változatlan személyi összetétele volt.

Az e térségre alapozott eocén program mégsem való-
sult meg; a szén, bauxit és víz termelésére ünnepélye-
sen megnyitott nagyegyházai ikerbányát, majd a mányi
bányát "nem várt geológiai nehézségek" miatt bezárták
és a megkutatott bauxitvagyon döntõ része is a föld
alatt maradt. A megkutatott ásványvagyon kitermelésé-
nek elmaradásához a kutatási eredményeket figyelmen
kívül hagyó, erõltetett bányanyitások, a környezetvédel-
mi elvárások elõtérbe kerülése és a "népgazdaság"
nyersanyagigényének visszaesése vezetett. A mából
visszatekintve a kutatásban résztvevõknek is el kell fo-
gadniuk: jó, hogy a megismert nyersanyagok kitermelés-
re már nem került sor. A megszerzett ismereteket azon-
ban igyekszünk megõrizni, bízva abban, hogy a jövõ
szakemberei még hasznosíthatják azokat.

A terület bauxitkutatásával, a földtani megismerés fo-
lyamatával Tóth Álmos cikke (A Bicskei-öböl /Gerecse-
DK/ bauxit-története 1987-ig) foglalkozik. Az általa kivá-
lasztott kutatási lépések és a jelen cikkben felidézett
események nem mindig azonosak, a hangsúlyok is gyak-
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ran eltérõek. A szubjektív okok mellett eben az is közre-
játszik, hogy a geofizika szerepe a földtani megismerés
elején és a medence-típusú területeken jelentõs, míg a
bauxitkutatás legfontosabb eseményei a (már korábban
fúrásokkal kutatott) nagyegyházai medencében és an-
nak kibúvásokkal tagolt környezetében történtek.

Volt idõ a '70-es évek végén, amikor az ELGI igen je-
lentõs erõket irányított a térség kutatására. Ez a mérõ
és feldolgozó kapacitásának 20%-át is meghaladta. Szá-
mos kutató munkája biztosította az eredményeket.
Szándékom: pontosan idézni egykori írásaikból, nevüket
felsorolni. Azonban ez a felsorolás szándékom ellenére
nem lesz teljes. A méltatlanul kimaradtak elnézését ké-
rem. – Mindenki elõtt az ELGI igazgatójának, Müller Pál-
nak nevét kell megemlítenünk. Õ a kutatások vezetésé-
ben természetesen nem vett részt, de korai "manager"
szemléletével, az eredményeket megkövetelõ és a sike-
reket díjazó irányításával meghatározó szerepe volt az
ELGI minden tevékenységében.

GEOFIZIKAI MODELL

Geofizikai szempontból az eocén kõszenet és a bau-
xitot "alaptelep jellegû"-nek nevezhetjük. Az alaptelep
jellegen azt értjük, hogy ezek a szilárd ásványi nyers-
anyagok az elsõrendû geofizikai határfelületet jelentõ
triász idõszaki mészkõ, dolomit felszínének közelében,
annak bemélyedéseiben találhatók. Az alaphegységnek
ezek a negatív formaelemei alkották e nyersanyagok
képzõdésének helyét, és bizonyos védelmet nyújtottak
a késõbbi idõkben végbement lepusztulási folyamatok-
kal szemben. Tehát a geofizikai mérések elsõdleges fel-
adata a triász idõszaki képzõdmények felszínének, szer-
kezetének térképezése.

Az elõzõekben vázolt, leegyszerûsített modellt azon-
ban számos – részben csak a kutatás késõbbi szakaszá-
ban megismert – földtani tényezõ bonyolítja.

A kõszén- és bauxitkutatáshoz megalkotott geofizikai
modell jellemzõ paramétereit táblázatban foglaltuk ösz-
sze. A szeizmikus intervallum sebesség meghatározásá-
hoz a Mány K - Zsámbék területen 5 db fúrásban végez-

tünk szeizmokarotázs mérést. A fajlagos ellenállásérté-
kek vertikális elektromos szondázások és karotázs ellen-
állásszelvények elemzésén alapulnak. A sûrûségértéke-
ket egyrészt a gravitációs mérések értelmezése alapján
becsültük, másrészt azok labormérések eredményei. (1.
táblázat)

Megjegyzések az 1. táblázat értékeihez:
A miocén kõzetek közül a felszínközelben elhelyezke-

dõ szarmata mészkövet kiugróan magas fizikai paramé-
terek jellemzik (fajlagos ellenállása: 200-1000 ohmm,
sûrûsége: 2400 kg/m3). A szarmata rétegeknek "elektro-
mos árnyékoló" hatását a kutatások kezdetén felismer-
tük, ezt követõen már értelmezési problémát nem jelen-
tett. Az alatta elhelyezkedõ vastag és jól vezetõ
oligocén összlet biztosította a nagyellenállású meden-
cealjzat valós mélységének meghatározását. 

A széntelepes összlet eocén fedõrétegei gyakran
mészköves kifejlõdésûek, e rétegösszlet fajlagos ellenál-
lása elérheti az 1000 ohmm-t is. Ebben az esetben az
elektromos mérések az eocén mészkõ felszínét adják,
míg a szeizmika a triász felszínét követi. A két módszer
eltérõ eredményébõl az eocén képzõdmények jelenlété-
re következtethetünk. Meg kell azonban jegyeznünk,
hogy bizonyos esetekben a tömör eocén mészkövek el-
sõrendû szeizmikus szintként jelentkezhetnek (például a
nagyegyházai medencében).  

A szénpadok sûrûsége átlagosan 1400 kg/m3, ellenál-
lása 150-300 ohmm. A közbetelepült rétegek sûrûsége a
labormérések szerint 2000 kg/m3 érték fölé is nõhet, el-
lenállása pedig 10 ohmm (agyag) és 1500 ohmm (mész-
kõ) között változhat. A 20-30 méteres összvastagságot
is elérõ szénpadok jelentõs tömeghiányukból adódóan
– települési mélységüktõl függõen – graviméterrel ki-
mérhetõ anomáliát okozhatnak.

A bauxitok közepes ellenállásúak; az áthalmozott,
gyengébb minõségûek ellenállása esik az alacsonyabb
tartományba. A bauxitok sûrûsége, sebessége becsült
érték.

A dolomittörmelék több rétegtani helyzetben is elõ-
fordulhat. Geofizikai szempontból a következõket emel-
jük ki. A helyben maradt törmelék felett lehet bauxitte-
lep. A bauxitot áthalmozott dolomittörmelék boríthatja.

1. táblázat.
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Ez a két, törmelékes kõzet szemrevé-
telezés alapján is nehezen különböz-
tethetõ meg és fizikai paramétereik is
hasonlóak. Legnagyobb vastagságban
a nagyegyházai medencében ismer-
tek, de elõfordulási területük megsza-
kításokkal kiterjed a csordakúti, mányi
és zsámbéki medencékre is. A mányi
medencében ismertté vált a dolomit-
törmeléknek egy harmadik szintje is a
széntelepes összlet fedõjében (lásd a
következõ fejezetben: Mány-33 fúrás).  

A triász idõszaki karni márga homo-
gén, nagyvastagságú kifejlõdés esetén
igen jól vezetõ kõzet (15-20 ohmm),
de gyakran tartalmaz mészkõ közbe-
településeket. Fel nem ismerve a már-
gás kifejlõdést, a geoelektromos mód-
szerek értelmezésénél földtani szintet
téveszthetünk: a karni márga jelentõs
részét a fedõösszlethez (oligocén ré-
tegekhez) sorolhatjuk. A szinttévesz-
tés szeizmikus mérések alkalmazásá-
val elkerülhetõ; erre azonban a fel-
színközeli bauxittelepek kutatásánál
általában nem került sor.

A Gerecse délkeleti elõtere földtani
megismerésének történetét jól tagolja
az eocén program idõszaka. A hazai
szénkutatás ezideig utolsó fellángolá-
sa idejére a terület földtani elõkutatá-
sa megtörtént, fúrások igazolták a
szén és bauxit elõfordulási lehetõsé-
gét, a geofizikai mérések alapján további nyersanyagku-
tató fúrások tervezése kezdõdhetett. A fúrásos kutatás-
ra ritkán látott lehetõség nyílt meg, amit a költségvetés
az eocén program keretében biztosított a bányanyitá-
sok és – rekonstrukciók mellett. Az 1983-ban összeállí-
tott bauxit elõkutatási programnak pedig alapjául szol-
gáltak – többek között – az eocén program keretében
megvalósított fúrások is.

KOMPLEX GEOFIZIKAI KUTATÁS AZ EOCÉN
PROGRAM ELÕTT

A Dunántúli-középhegység rendszeres, komplex geo-
fizikai kutatása 1965-ben kezdõdött. A peremi és belsõ
medencékre kiterjedõ programot az ország nyersanyag-
igénye indokolta. Szolgálni kívánta a szén-, bauxit-,
mangán- és minden egyéb bányászati szervezet igényét.
A geofizikai mérések tervezésében és értelmezésében a
geológusok közremûködését a MÁFI biztosította, a köz-
remûködõ geológusok vezetõje Jámbor Áron volt, a ge-
recsei földtani kutatásokat Gidai László vezette.

A geofizikai mérések közvetlen célja a "fõleg triász, de
esetleg kristályos paleozóos medencealjzat" kutatása,
mert "a medencealjzat domborzatának meghatározása
támpontot nyújt a rajta települõ ásványi nyersanyagte-
lep képzõdési, illetve fennmaradási esélyeinek megítélé-

sére, a fúrások helyes tervezésére, és tájékoztat, hogy a
kutatott telep nem a mûrevalóság mélységi határa alatt
fekszik-e?" (Szabadváry L. 1966). A kutatás méretaránya
kezdetben 1:100 000-es volt, amely a '70-es években
1:25 000-esre bõvült a térképezõ módszerek bevezeté-
sével. (Adott méretarányban megkutatottnak tekinthet-
jük a területet, ha a térkép minden négyzetcentiméteré-
re egy mérési pont esik.)

Kezdetben vertikális elektromos szondázásokat vé-
geztünk a bicskei medence északi részén (1. ábra). A kö-
vetkezõ évben a méréseket szeizmikus refrakciós szel-
vényekkel és az országos hálózatban mért gravitációs és
mágneses mérések értékelésével egészítettük ki (2. áb-
ra).

A kutatásnak ez a kétéves elsõ szakasza a következõ
eredményekkel zárult:
�a triász idõszaki képzõdmények felszínét kedvezõ

földtani-geofizikai felépítés esetén (a kedvezõtlen fel-
építésre példákat a következõ pontokban adunk)
mind a szeizmikus, mind a geoelektromos mérések-
bõl elfogadható hibával (fúrási adatokkal összeha-
sonlítva: ±10%) meg lehetett határozni;

�a dolomit felsõ része gyakran mállott, porló dolomit,
amiben a szeizmikus refrakciós hullám elmerül; ebben
az esetben a szeizmika a valódinál (és a geoelektro-
mos mérésekbõl meghatározhatónál) nagyobb mély-
séget ad;

1. ábra.
A triász idõszaki képzõdmények mélysége

geoelektromos mérések alapján
(ELGI 1966. évi jelentése)
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�a geoelektromos mérések a vastag (a települési mély-
ségének 20%-át elérõ) és mészköves kifejlõdésû eo-
cén rétegek felett azok felszínét képezik le nagyellen-
állású szintként; ebben az esetben a két módszer el-
térésébõl eocén rétegek jelenlétére következtethe-
tünk;

�a geofizikai mérések alapján felismerhetõvé vált az
ÉÉNy-DDK csapású harántvetõk rendszere, amely
több száz méteres elvetési magassággal aszimmetri-
kus árkok (és gerincek) rendszerét hozta létre;

�a geofizikai mérések értékelése azonban ekkor még
nem terjedtek ki a különbözõ irányú vetõk eltérõ ko-
rának vizsgálatára;

�a kutatásnak ebben a szakaszában a geofizikai méré-
sek sûrûsége még túl kicsi volt, a késõbbiekben
nyersanyagra produktív részmedencék felismerése el-
maradt.
A terület egy részén a késõbbiekben ismertté vált az

eocénnek olyan alveolinás, miliolinás mészkõösszle-
téhez kapcsolódó – triász dolomit alpanyagú – áthalmo-
zott törmelékes összlete, amelyben néhány fúrást (pl.
Csabdi-7, -20) leállítottak, kõzetét triászidõszaki kép-
zõdménynek vélve. Ezek a fúrások nem érték el az áthal-
mozott törmelék alatt a széntelepes összletet, amelyet
elõször az itt mélyített Mány-33 fúrás mutatott ki.
Az 1966-ban mért MáR-2 szeizmikus refrakciós szelvény
az eocén mészkõben leállított fúrásokhoz (pontosab-
ban az eocén mészkõ felszínéhez) képest 156 méterrel
nagyobb mélységet jelzett, de 3%-os pontossággal meg-
adta a fúrásban haránttolt triász dolomit (?) felszínét
(Hoffer E. et al. 1972).

A geofizikai mérések vezetõi ebben
az idõszakban: Szabadváry László,
Lányi János, Nyitrai Tibor és Trenka
Sándorné.  

A geofizikai kutatások 1970-ben in-
dultak újra. Elõször a Héreg-tarjáni
medence komplex geofizikai kutatá-
sára került sor. A területen részletes
gravitációs méréseket végeztünk.
A mérési adatokat a középhegységi
kutatások során elsõízben számítógé-
pen dolgoztuk fel. A gravitációs tér-
kép alapján értelmezett szerkezeti vo-
nalakhoz igazított szelvényhálózat-
ban szeizmikus refrakciós méréseket
és vertikális elektromos szondázáso-
kat végeztünk. Ez a geofizikai módsz-
eregyüttes (komplex geofizika) sike-
resnek bizonyult, a tektonizált, blok-
kokra tagolt földtani egységeket álta-
lában valósághûen, oldalhatásoktól
mentesen sikerült meghatározni.
A komplex szelvények földtani értel-
mezésénél törekedtünk az eocén
elõtti és az eocén utáni vetõk megkü-
lönböztetésére. A geofizikai elõkészí-
tés után telepített kutatófúrások iga-
zolták, hogy az eocén szénrétegek
mûrevaló kifejlõdésben megtalálhatók

a medencében. A szelvény- és a ponthálózat sûrûsége
azonban még nem felelt meg az 1:25 000-es méretarány-
nak, a néhány km2 területnél kisebb méretû blokkok még
ismeretlenek maradhattak. A módszeregyüttes kialakítá-
sát Szabadváry László és Ráner Géza irányította.

A Csordakút, Mány, Bajna és Tarján határolta terüle-
ten hasonló módszeregyüttessel folytatódott a kutatás
(1972-73. évek) azzal a különbséggel, hogy a gravitációs
mérések szerepét a potenciáltérképezés vette át. A vi-
szonylag kisebb kutatási mélységnek és a sûrûbb pont-
hálózatban végzett potenciáltérképezésnek megfelelõ-
en itt a mérések már valóban elérték az 1:25 000-es mé-
retarányt.

Nagyegyháza és Óbarok között geoelektromos méré-
seket végeztünk 1974-ben. A mányi és a bajnai meden-
ce kutatására – a korábbiakhoz hasonló módszerekkel –
1975-ben került sor. A mérések tervezésénél és értéke-
lésénél elsõrendû szempont volt annak felderítése, hogy
a korábbi kutatások során nem maradt-e ismeretlenül
nyersanyagra reményteljes részmedence. Ilyen részme-
dencét sikerült kimutatni gravitációs mérések alapján a
mányi szénmedence és Zsámbék között (3. ábra, fúrá-
sos kutatásra javasolt terület). A fúrásos kutatás az eo-
cén program keretében valósult meg (Mány I/a akna).

A 3. ábra alsófelén bemutatott Zsé-13 szelvény példa
arra a törekvésünkre, amely során a triász idõszaki és
annál idõsebb képzõdmények belsõ szerkezetét vizsgál-
tuk. E vizsgálat célja: földtani-geofizikai adatok biztosí-
tása a bányászati karsztvízemelés hatásának modellezé-
séhez. Speciális lövési rendszerben végzett szeizmikus
refrakciós mérésekkel sikerült kimutatni a triász képzõd-

2. ábra.
A bicskei medence nagysûrûségû aljzatának domborzati

képe (ELGI 1967. évi jelentése)
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mények alatt (azokon belül?) egy közel 6000m/s határ-
sebességû felületet. E szint földtani azonosítása azon-
ban nem történt meg; sebessége alapján paleozóos
képzõdmény felszíne lehetne, de ennek ellentmond vi-
szonylag kis mélysége (Zsámbéknál, a ladini dolomit ki-
búvás alatt 600 méter).

Bauxitkutatás szempontjából kiemelt fontosságú az
(eocén széntelepes összlet alatt elhelyezkedõ) áthalmo-
zott, illetve helybemaradt dolomittörmelék megkülön-
böztetése. Ipari jelentõségû bauxit települhet az áthal-
mozott törmelék alatt. Szeizmikus refrakciós és reflexi-
ós méréseket végeztünk a nagyegyházai medencében a
feladat megoldására (Hoffer E. et al. 1973.). Majkuth Ta-
más és Ráner Géza vizsgálatai alapján a következõk ál-

lapíthatók meg. A széntele-
pes összlet alatt – bizonyos
területeken – még további
reflektáló felület is kijelölhe-
tõ. Ilyen szint mutatható ki
például a NaR-5 reflexiós
szelvényen a Nagyegyháza-
38 fúrás környékén. Elfo-
gadva a fúrás földtani réteg-
sorát a következõ földtani
modell adható: a reflexiós
mérések a széntelepes
összlet feküjét annak fizikai
paraméterei szerint tagol-
ják. Ez a tagolás azonban
nem választja szét az áthal-
mozott dolomittörmeléket
(magminták alapján legfel-
jebb néhányszor 10 méter
vastagságú) és a helyben
maradt törmelékes dolomi-
tot (reflexiós mérések sze-
rint kb. 200 méter vastagsá-
gú). – Fábiáncsics László a
nagyegyházai szén-, bauxit-

és vízföldtani kutatásokról készített összefoglaló jelen-
tésben (Gerber P. et al. 1976) még további vizsgálatot
tart szükségesnek a kérdés eldöntésére. "A szeizmikus
szelvények alapján több esetben el lehetett dönteni,
hogy (a korábban mélyült fúrások) áthalmozott összlet-
ben állhattak meg. Nem tisztázott viszont a jelentés le-
zárásáig a NaR-5 által megállapított eocénnél idõsebb
árokszerû szerkezet jelenléte." 

A 4. ábra jól szemlélteti a különbözõ módszerekhez tar-
tozó különbözõ területi felbontást. Míg a komplex szel-
vényhálózat (helyszínrajz) sûrûsége csak M = 1:100 000-
nek felel meg, addig a potenciáltérképezés (S-sel jelöl-
ve) 100 méteres, azaz M = 1:10 000-nek megfelelõ fel-
bontást biztosít.

3. ábra. A Zsámbék környékén végzett mérések eredménye
1. kõszenet harántoló fúrás, 2. bauxitot harántolt fúrás, 3. meddõ fúrás, 4. fúrásos kutatásra javasolt
terület

4. ábra. Komplex geofizikai mérések Somlyóvár és Bajna környékén (ELGI 1975. évi jelentése)
S = vezetõképesség térkép Tarjántól D-re Somlyóvár környékén
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1976-ban a geofizikai méréseket a megismert nyers-
anyag-elõfordulásoktól távol; Epöl, Dág, Szomor térsé-
gében végeztük. A következõ évben a terepi kutatások
szüneteltek. A '70-es években a komplex geofizikai ku-
tatást Szabadváry László és Ráner Géza irányítása mel-
lett Majkuth Tamás, Nyitrai Tibor, Pintér Anna és
Rezessy Géza vezette.

URALKODÓ SZÉNBÁNYÁSZATI IGÉNYEK
AZ EOCÉN PROGRAM SORÁN

1977-re elkészült a geofizikai méréseknek egy olyan
hálózata (összesen 200 km szelvény), amely alapján a
harmadidõszaki medencealjzat 1:25 000-es méretarány-
ban megszerkeszthetõ volt. Ennek összeállításához jó
segítséget nyújtott a már korábban elkészült gravitációs
maradék-anomália térkép. Körülhatárolhatóvá váltak a
legalább 1-2 km2 kiterjedésû süllyedékek, magasrögök
és a közbülsõ blokkok. Az ELGI és a MÁFI 1977 júliusá-
ban a KFH megbízása alapján fúrásjavaslatot állított
össze, amelynek célja az ismeretlen földtani felépítésû,
szénre, vagy bauxitra reményteljesnek ítélt szerkezetek
azonosítása. A fúrásjavaslat Epöl, Nagysáp, Bajna,
Héreg, Tarján, Tükröspuszta, Mány és Zsámbék terüle-
tére terjedt ki. A Technoexport Szovjet Geológiai Expe-
díció, a BKV és az Országos Földtani Kutató és Fúró Vál-
lalat a fúrások lemélyítését 1978 tavaszán kezdte el. A
fúrásos kutatással egyidõben a terület geofizikai kutatá-
sa is jelentõsen bõvült.

Az 1981. április elsejéig végzett kutatásokat összegzõ
kutatási jelentés (készült a Dorogi Szénbányák Tervezõ
Iroda (továbbiakban: DSZTI) fõvállalkozásában) össze-
foglalójában a szerzõk a következõket emelik ki: "Az
1978-81. között folytatott komplex földtani kutatás
mind szervezeti, mind pedig kutatási módszerében új-
szerû volt. Újszerûségét az jelentette, hogy a területen
együtt dolgozó geológus és geofizikus szakemberek

egymás eredményeinek ismeretében folyamatos, közös
kiértékelõ tevékenységet végeztek, ezzel a továbbkuta-
tási javaslatokat – a komplex kiértékelés alapján – az
eddigieknél megalapozottabban, tehát megbízhatóbban
tudják meghatározni. Elõnye volt a rendszernek, hogy a
kutatás tervezését irányítását, a fúrási anyag földtani és
mûszaki ellenõrzését, terepi feldolgozását és értékelé-
sét összehangoltan, azonos szakemberek végezték. Vé-
gül ugyanezen szakembercsoport kapott lehetõséget a
kutatási eredmények kiértékelésére, a zárójelentés elké-
szítésére is." A szakembereknek ebben a csoportjában a
MÁFI, a DSZTI munkatársai vettek részt a földtani kuta-
tásban, a geofizikai munkákat az ELGI részérõl
dr Szabadváry László, Rezessy Géza, Majkuth Tamás,
Bagi Róbert és Richter János (utóbbi a számítógépes fel-
dolgozást) végezte. A kutatási zárójelentés készítõi a
"tektonikai munkabizottság" tagjai voltak. A bizottságot
Dr Végh Sándorné egyetemi tanár vezette, a KFH részé-
rõl a koordinációt Dr Szabó Nándor biztosította, tagjai
voltak: Majkuth Tamás és Rezessy Géza az ELGI, Baross
Gábor a BKV, Sass Endre a TSZV és Muntyán István a
DSZTI részérõl.

A kutatás területét a szénbányászat igénye határozta
meg. Tartalmazta a tarjáni medencét (igazolt szénelõfor-
dulás), Zsámbék környékét (a mányi szénmezõ lehetsé-
ges folytatása), Bajna környékét (DSZTI érdekeltségi te-
rülete); de nem tartalmazta a kõszénre megkutatott
nagyegyházai, csordakúti és mányi medencét, valamint
az ettõl délre esõ területeket (eocén képzõdmények hi-
ánya). A kutatás fázisokra történõ szakaszolása is a
szénkutatás igénye szerint történt. A kutatási zárójelen-
tés lezárásakor a barnakõszén vagyon ismertségi szintje
elõzetes fázist ért el a Mány K - Zsámbék területen és
felderítõ fázist a Tarján - Héreg, Bajna és Tükrös-puszta
területeken. Bauxitra a kutatás minden területrészen
csak elõzetes fázist ért el.

A geofizikai méréseket a mérési pontok vagy szelvé-
nyek sûrûsége szerint sorolhatjuk kutatási fázisokba.

5. ábra.  Zsámbék-77 reflexiós migrált mélységszelvény (ELGI 1979. évi jelentése)
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A térképi ábrázolás lehetõségeihez igazodva, a geofizi-
kai kutatás gyakorlata szerint adott méretarányban
megkutatottnak tekinthetünk egy területet, ha a térkép
minden négyzetcentiméterére legalább egy mérési pont
esik. Ezeknek a mérési pontoknak azonban egymástól
függetleneknek kell lenniük. Például 300 méteres kuta-
tási mélység esetén a 150 méteres gravitációs mérési
hálózat az optimális, ennek a mérési hálózatnak sûríté-
se új földtani információt már nem ad. Tekintettel arra,
hogy a kutatásra érdemes vízszintes telepméret szénte-
lepek esetében kilométer nagyságrendû, bauxit eseté-
ben azonban száz méter alatt is maradhat, a különbözõ
nyersanyagok azonos fázisban történõ kutatásához kü-
lönbözõ méretarányú, más és más geofizikai módszere-
gyüttes kialakítása szükséges.

Az elõzõek értelmében mondhatjuk, hogy a Gerecse
délkeleti elõterének geofizikai kutatása 1977 közepén
1:25 000-es méretarányban befejezõdött. A geofizikai
elõkészítés megfelelt a felderítõ szintû barnakõszén-ku-
tatás fúrásainak telepítéséhez, de nem érte el azt a fel-
bontást, ami egy néhányszor száz méteres bauxittest
felderítéséhez szükséges.

A fúrásos kutatás alapját az 1977 júliusában elkészült
kutatási javaslat képezte. A javasolt idõütemezésnek és
a rendelkezésre álló fúrási kapacitásnak megfelelõen a
soron következõ fúrások helyének pontosítására új mé-
réseket végeztünk, vagy a régebbi méréseket újraértel-
meztük. Ezek után került sor a fúrás terepi kitûzésére,
amit általában az ELGI képviselõje végzett. A fúrás he-

lyének módosításáról, ha az szük-
ségessé vált, a KFH képviselõjének
vezetésével a tektonikai szakbi-
zottság döntött.

Már 1978-ban lemélyült a Má-
174 és -179 számú fúrás a 3. ábra
szerint javasolt területen. E fúrá-
sok az eocén szenet közel 30 mé-
teres összvastagságban harán-
tolták. Az eredmények növelték a
geofizika jóhírét, ezzel együtt nõtt
irányunkban az elvárás is. A követ-
kezõ években a geoelektromos és
szeizmikus módszerek széles kö-
rét alkalmazva kiegészítõ mérése-
ket végeztünk a fúrások kitûzésé-
hez. A vetõzónák elkerülése érde-
kében a nagyobb mélységû terüle-
teken reflexiós méréseket is vé-
geztünk (5. ábra), a kisebb mélysé-
gek vizsgálatára multifrekvenciás
elektromágneses szondázásokból
álló szelvényeket mértünk. A roha-
mosan növõ földtani-geofizikai in-
formációk egységes kezelésére be-
vezettünk egy kutatási irányítási
rendszert, amelynek futását a te-
repi körülmények között is mûkö-
dõképes HP-9845S asztali számí-
tógép biztosította. A program-
rendszer együtt kezelte az ellenõr-

zött és jóváhagyott fúrási adatokat (6. ábra) és a földta-
nilag értelmezett geofizikai méréseket (7. ábra). A számí-
tógépes rendszer kialakítását Gosztonyi László, annak
gerecsei alkalmazását Richter János végezte.

Részvételünk az eocén programban az ELGI terepi
mérõ és feldolgozó kapacitásának, szakember állomá-
nyának jelentõs koncentrálását kívánta meg. Erõfeszíté-
seink eredményességét a "Gerecse DK-i elõterének ku-
tatási jelentése" (DSZTI Dorog, 1982.) bizonyítja: három
év alatt 420 fúrás telepítését alapoztuk meg, ezek felét
(210 darabot) geofizikai szelvényre tûztük ki. A fúrások
tervezéséhez megadott mélységadatok relatív hibája
±16%-nak bizonyult. Barnakõszénre produktív volt a fú-
rások 79-%-a (332 darab), a kutatott 152 km2 -bõl a pro-
duktív terület nagysága 19, 1 km2, a megkutatott mûre-
való ipari vagyon 113,83 millió tonna.

Az 1978-82. közötti idõszak utolsó két évében fellen-
dült a bauxitkutatás is, nagyobbrészt költségvetésbõl fi-
nanszírozva, kisebb részben a TSZV megbízása alapján.
Egyenáramú és elektromágneses módszereket alkal-
maztunk (8. ábra). A méréseket Csordakút, Szárújtelep,
Tornyó és Tükröspuszta környezetében, Farkas István
vezetésével végeztük.A bauxitra vonatkozó célkitûzést
nem sikerült teljesíteni. Ipari vagyont nem határoztunk
meg, a területre vonatkozó bauxitföldtani ismeretek to-
vábbra is az elõkutatás szintjén maradtak. Bár az elõzõ-
ekben hivatkozott jelentés szerzõi között a BKV is kép-
viselte magát, az öt kötetes dokumentáció bauxitkuta-
tási eredményeket nem ismertet. Ezek az új ismeretek a

6. ábra.
Kutatási irányítási rendszer, fúrási adatlap (ELGI 1979. évi jelentése)
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fúrásokban feltárt bauxitindikációk (elsõsorban Tükrös-
puszta környékén), a fekü- és fedõképzõdmények elter-
jedése és ezek mélysége lehetett volna.

RÉSZVÉTEL A PROGNOSZTIKUS
BAUXITKUTATÁSBAN

A MÁFI és az ELGI 1980-ban "Bauxit elõkutatási és
prognózis program"-ot állított össze, amelyben az eo-
cén program területét bauxitra reményteljesnek ítélték.
Tóth Álmos, Farkas István és Bernhardt Barna 1983-ban
elkészítette a Gerecse hegység DK-i elõterének bauxit
elõkutatási programját az Epöl - Bajna - Héreg - Tornyó
- Felsõgalla - Szár - Óbarok - Csabdi - Zsámbék - Som-
odor-puszta - Máriahalom - Sárisáp területre. Így a bau-
xitkutatás az eocén program területén nyugati és déli
irányban jelentõsen túlterjedve tervbe vette a triász ki-
búvásokkal tagolt Somlyóvár, Tornyó, Felsõgalla, Szár
és Vázsonypuszta területek kutatását is.

A program célja a felderítõ bauxitkutatás elõkészítése
a legfontosabb bauxitföldtani adatok biztosításával, a
további kutatásra érdemes területek kijelölésével és
rangsorolásával. A kutatás ütemezését egyeztettük a
Magyar Alumíniumipari Tröszt-tel. Az iparági igény azok-
nak a részterületeknek kutatását helyezte elõre, ahol a
jó minõségû érc felszínközelben remélhetõ. A felszíni
geofizikai méréseket az ELGI végezte, a program bázis-
intézménye a MÁFI és vezetõje Tóth Álmos volt. Az elõ-
kutatási szinten eredményesen lezárt területeket a BKV-
nek adtuk át a kutatás folytatása céljából.

A geofizikai mérések tervezése és kivitelezése során a
következõ elveket alkalmaztuk:
�A program készítése idején – az addig végzett földta-

ni térképezés és nagyszámú fúrás értékelése alapján –

már meghatározható volt a bauxitos képzõdmények
lehetséges rétegtani helyzete, kifejlõdési típusa. A
program készítõi nyolc települési-kifejlõdési típust
határoztak meg; egy-egy típushoz hozzárendelve a
várható elterjedési területet is. Az egyes típusokat a
bauxittest meghatározott alakjával, méretével, továb-
bá fekü- és fedõképzõdményével jellemezték. Ezek a
típusok elõfordulási helyük szerint a következõk:
nagyegyházai, tükrösi, somlyóvári, vázsonypusztai-
szári, tarjáni, sereshegyi, felsõgallai és zsámbéki típus
(Tóth Á.).

�A mintegy 300 km2 területet bauxitföldtani szem-
pontok (elõfordulási típus, perspsektívitás stb.) sze-
rint részterületekre osztottuk. A kutatást a leginkább
reményteljes egységeken kezdtük el. A már kimuta-
tott bauxit-elõfordulásoktól távolabbi területek vizs-
gálatát az 1990-es évekre ütemeztük.

�Egy-egy részterület kutatását két fázisban terveztük
végrehajtani. Mindkét fázisban a fúrástelepítés elõké-
szítéséhez geofizikai mérések is tartoztak.

�A geofizikai mérések célja azoknak a földtani szerke-
zeteknek megkeresése és térbeli leképezése, ame-
lyekben a bauxit képzõdhetett és meg is maradhatott.
Geofizikai módszerek és azok alkalmazási területe:

�VLF (alacsony frekvenciás rádióhullámmal végzett)
térképezés a triász kibúvások környezetében maxi-
mum 50 méteres mélységig, a kibúvásos területek ki-
terjesztése (maximum 5 méteres mélységig) és kizárá-
sa a további kutatásból;

�PM (egyenáramú potenciál) térképezés a fekü dom-
borzatának leképezésére az 50-200 méteres mélység-
tartományban;

��g (graviméteres, jelen esetben 100*100 méteres szi-
gorú hálózatban végzett) mérés a fekü domborzatának
leképezésére a 200 méternél mélyebb területeken;

7. ábra. Kutatási irányítási rendszer, földtani-geofizikai mélységtérkép (ELGI 1979. évi jelentése
1. fúrás jelével és térképezett határfelület t. sz. a. mélységével, 2. szelvény mentén meghatározott vetõ az elvetési magassággal, 3. szeizmikus-
geoelektromos szelvény, 4. mûút
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�FFG (egyenáramú, fúrólyukban elhelyezett tápelektró-
dával végzett felszíni potenciál-gradiens) térképezés
egyedi esetekben (pl. eocén mészkõ esetében);

�VESZ (egyenáramú vertikális elektromos szondázás) a
térképezõ módszerekkel kimutatott anomáliákhoz
tartozó mélységadatok meghatározására;  

�szeizmikus reflexiós szelvények a fedõösszlet tagolá-
sára (magasabb költsége és hosszabb feldolgozási
idõigénye miatt csak egy estben alkalmaztuk);

�MFS (Maxi-Probe berendezéssel végzett sokfrekvenci-
ás) elektromágneses szondázás a térképezõ módsze-
rekkel jelzett szerkezetek pontosabb leképezésére;

�TS (idõtartományban végzett elektromágneses szon-
dázás), szerepe az MFS mérésekéhez hasonló.
A kutatás legfontosabb eredménye: az elõkutatás si-

keres befejezése, a terület átadása a BKV részére a fel-
derítõ kutatás lefolytatása céljából. Ezt sikerült elérnünk
három-hat éven belül az elõkutatási részterületek egy-
harmadánál (lásd a táblázatot). Eredmény a földtani fel-
építés pontosabb meghatározása azokon a területeken
is, ahol a bauxitkutatás nem bizonyult eredményesnek.

Azonban a program – ezen belül a geofizika szerepé-
nek – két korlátjáról is említést kell tennünk:
�a '90-es évek elejére megváltozott gazdaságpolitika

az alumíniumiparnál is a nyersanyagigény visszaesé-
séhez vezetett, ennek következményeként a gerecsei
terület kutatása fokozatosan háttérbe szorult;

�a felszíni nyersanyag-elõfordulások esetében a fúrá-
sos kutatás viszonylag olcsón elvégezhetõ, a fedõ- és
feküképzõdmények sok esetben kibúvásban is tanul-
mányozhatók – ezeknek a teleptípusoknak kutatásá-
ban a geofizika súlya kisebb, mint a több száz, eset-
leg több ezer méter mélységû (szén-, Kõolaj- stb.) te-
lepek felderítésében.
Az elvégzett geofizikai mérések területi és idõbeli

megoszlását a 2. táblázatban foglaltuk össze.
Az avatott szemû olvasó több ésszerûtlenségre is fel-

figyelhet. Ezekre azonban találhatunk magyarázatot.
Például a szári területen – az elõkutatás keretében –
egyáltalán nem végeztünk geofizikai mérést. Ennek az
volt az oka, hogy a BKV, már az elõkutatás lezárása
elõtt, a bauxitra produktív fúrások környékén megkezd-

2. táblázat.
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te a felderítõ fúrásos kutatást. A kialakított gyakorlat
szerint (lásd Kakas K. írását) a fúrások geofizikai elõké-
szítését az ELGI végezte a BKV részére is. A BKV megbí-
zása alapján 1983 és 1990 között a Gerecse délkeleti
elõterében ezek a munkák jelentõs kapacitással folytak,
és elsõsorban Somlyóvár, Szár, Vázsonypuszta,
Tükrösmajor kismélységû területeit fedték le. Az ELGI
hasonló feladatot látott el a csordakúti bauxitlencsék
felderítésében és lehatárolásában a TSZV megbízása
alapján.

A földtani kutatásban jártas olvasó furcsállhatja azt is,
hogy a felsõgallai területen a bauxit elõkutatását nyolc
évre elhúzva végeztük. Még ennél is kevésbé érthetõ,
hogy miért kellet a hatodik évben visszatérni a kutatás
elsõ szakaszában szokásos gravitációs mérésekhez. En-
nek magyarázatául két tény szolgálhat. Az ipar elsõsor-

ban a kismélységû nyersanyagvagyon felderítését igé-
nyelte, ezért a kutatások a kibúvások környezetébõl in-
dultak. A '80-as évek második felében azonban már tud-
ni lehetett, hogy a térségben csak Csordakút, Tükrös és
Szár környékén lehet bauxitbányászat. Ezért fontosnak
tartottuk, hogy az adott pénzügyi kereten belül az elõ-
kutatásra kijelölt teljes területrõl, térben összefüggõen
földtani – jelen esetben geofizikai – információkkal ren-
delkezzünk.

A '80-as évek geofizikai kutatásait Bodrogi Marilla
(Körtvélyespuszta, Felsõgalla), Farkas István (Tükrös-
major, Csordakút, Bajna, Epöl), Pataki Nóra (Bajna,
Epöl), Szilasi György (Szár, Vázsonypuszta, Körtvélyes-
puszta, Szomor, Alsóörspuszta), Szörényi Zoltán (Szár,
Vázsonypuszta, Körtvélyespuszta, Alsóörspuszta) és
Vértesy László (Felsõgalla, Tornyópuszta, Bajna, Epöl)
vezette. Tóth Álmos, majd Knauer József irányította a
MÁFI részérõl a kutatásokat.

A rendszeres geofizikai kutatások 1990 végén meg-
szûntek a Gerecse délkeleti elõterében. Mára a mélymû-
velésû szénbányák is bezártak, már csak felszíni bauxit-
bányászat folyik. A térségben azonban jelentõs mennyi-
ségû megkutatott ásványvagyon maradt vissza. Partényi
Zoltán ezeket táblázatos formában összesítette a Ma-
gyar Geológiai Szolgálat országos ásványvagyon nyil-
vántartás 2005. január 1.-i állapota szerint.

Megkutatott eocén korú kõszén maradt Bajna, Csor-
dakút, Gyermely, Héreg, Mány, Nagyegyháza, Tarján,
Tükröspuszta és Zsámbék térségében (3. táblázat):

Megkutatott bauxit maradt Csordakút, Gyermely,
Mány, Mesterberek, Nagyegyháza, Óbarok, Somlyóvár,
Szár, Szomor, Tükröspuszta, Újbarok és Vázsonypuszta
területén (4. táblázat):

8. ábra. Elektromágneses frekvenciaszondázási szelvény a Tü-12 fúráson keresztül (ELGI 1982. évi jelentése)
1. eocén széntelepes összlet, 2. bauxit, 3-4. oligocén homokos-márgás összlet, 5. felsõ-triász fõdolomit

3. táblázat.

4. táblázat.



KÉTELYEK ÉS AJÁNLÁSOK

A jelen összefoglalás 25 év távlatából készült. Alapjá-
ul kéziratok, éves jelentések és saját emlékek szolgáltak.
Nem tudom nyújthat-e bármilyen tanulságot, iránymu-
tatást a jövõ nemzedékének; csak azt tudom, hogy ilyen
emlékekkel támogatva már kevesen írhatták volna meg.

A földtani, geofizikai adattárakban járva leginkább
nyugdíjas kollégákkal találkozom. Õk azok, akik archív
adatok alapján, de szakmai emlékeiket is hasznosítva
igyekeznek az aktuális kérdésekre válaszolni. A fiatal
szakembereknek már kezükbe sem vesznek olyan ada-
tokat, amelyek nincsenek adatbázisba rendezve. Nem
lehet azonban minden ismeretet táblázatba foglalni. Ki
tudja, hogy a megbízásokból (közpénzbõl) készült adat-
bázisoknak hány százaléka kerül tényleges felhasználás-
ra? Miért nem hasznosul ezeknek a befektetéseknek a
jelentõs része?

A mai rohanó világban elvesznek a (nem is olyan) rég-
múltban szerzett tapasztalatok. Házat építünk a régen
vízjárta területre, bár az csak idõszakosan száradt ki, és
a szép kilátást nyújtó, de felszínmozgásos lejtõre. Miért
nincs pénz és erõ a baj megelõzésére csak a kár felszá-

molására?
Lassan elveszünk az információ tengerében. Mire van

most, és mire lesz szükség a jövõben? Ismerjük a felku-
tatott nyersanyagok helyét, mennyiségét és minõségét;
de már a földtani és geofizikai adatoknak jelentõs része
is elvész. Tudnunk kellene, hol volt bányászat és az mi-
lyen utólagos hatásokkal járhat. Úgy vélem, több itt a
tennivaló, mint amennyit jelenleg tenni tudunk.

A cikkünk célja mindössze a Gerecse délkeleti elõteré-
ben végzett geofizikai mérések összefoglalása volt.
A szerzõben azonban – aki tudatában van annak, hogy
az állami földtani intézmények jogszabályban elõírt kö-
telessége a földtani ismeretek hasznosításának elõsegí-
tése – óhatatlanul felmerülnek a fenti kétségek. Ismeri
azokat a kezdeményezéseket és eredményeket, amelyek
ezen a területen megvalósultak (adatgyûjtés, adattárak,
adatbázisok), de úgy látja, hogy a szükséges adatok kö-
re bõvítendõ, a megfelelõen feldolgozott adatok lakos-
sági, gazdasági, államigazgatási hasznosítása javítandó.
Szeretné elõsegíteni a közös gondolkozást mindazok-
kal, akik ebben egyetértenek, és ennek érdekében tenni
kívánnak.
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�A 2005. évi CXXXI. törvény módosította az egyes
környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi feladat
és hatásköröket megállapító törvényeket: így a bá-
nyászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényt, a
környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvényt, a vízgazdálkodás-
ról szóló 1995. évi LVII. törvényt, a védett termé-
szeti területek védettségi szintjének helyreállítá-
sáról szóló 1995. évi XCIII. törvényt, a természet
védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvényt, és a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvényt. (MK 155/2005.)

�A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
újabb módosítására került sor, a 2005. évi
CXXXVI. törvény által. (MK 160/2005.)

�Ugyancsak módosult a bányászatról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm.

rendelet. A 267/2005. (XII. 14.) számú Korm.
rendelet módosította, decemberben.
(MK 160/2005.)

�Módosította az atomenergiáról szóló 1996. évi
CXVI. törvényt a 2005. évi CLI. törvény.
(MK 164/2005.)

�Megjelent a környezeti hatásvizsgálati és az egy-
séges környezethasználati engedélyezési eljá-
rásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
(MK 168/2005.)

�Kormányrendelet született, 18/2006. (I. 26.) Korm.
rend. számon, a veszélyes anyagokkal kapcsola-
tos súlyos balesetek elleni védekezésrõl.
(MK 7/2006.
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