
Soltvadkerti mélyfúrások földtani eredményei*
Irta: T. Kovács Gábor

A terü let előzetes felm érése a  M agyar Állami 
Geofizikai Intézet által 1942— 43. évben végzett 
gravim éteres m érésekkel indult meg. A m érések 
Soltvadkert községtől D-re egy nagyobb, attól 
K-re egy kisebb gravitációs m axim um ot m u
tattak  ki.

A továbbkutatás szeizmikus m érésekkel foly
tatódott. Soltvadkert—Kecel környékén 1954. 
és 1957—1958. években átnézetes 111. részben 
részletező reflexiós szeizmikus m éréseket vé
geztek. Az alsópannon feküre szerkesztett szeiz
mikus szintvonalak Kecel és Soltvadkert között 
egy szeizmikus kiem elkedést jeleztek. (1. ábra.)

A szeizmikus szerkezet m élyfúrással való 
m egkutatása 1964 m árciusában indult meg, és 
1966 júniusában, 10 fúrás lem élyítésével feje
ződött be. A fúrások mind földtani, mind gaz
dasági szempontból értékes eredm ényeket ad
tak. Ipari m ennyiségű gázt tártak  fel, s újabb 
földtani adatokkal gazdagították geológiai isme
reteinket.

A terü let összefoglaló földtani adatainak ér
tékelése kisebb fúrás közbeni adatközlésektől 
és értékelésektől eltekintve, m elyeket Dank V., 
Vándorfi R., Széles M. és Juhász A. publikált 
mindeddig nem  tö rtén t meg. A dolgozat célja 
az eddigi földtani adatok összefoglaló k iérté
kelése.

* Előadva a Magyarhoni Földtani Társulat előadóülé
sén, Szegeden. 1969. november 21.

A környező terü letek  részletesebb felmérésé
re, a gázmező továbbkutatására, a fúrásokkal 
egyidőben m egindult a szeizmikus kutatás. A 
további előkutatást 1963— 1966. évig terjedő 
időszakban végzett részletező reflexiós m éré
sek zárták le. Az alsópannóniai feküre szerkesz
te tt szeizmikus szintvonalak lefutása ponto
sabb, s részben eltérő a korábban készült szint- 
vonalas térképtől. A környező területeken 
újabb szeizmikus szerkezeteket m utattak  ki. E 
kutatás eredm énye a fúrásokkal feltárás alatt 
lévő tázlári gáz és olaj mező kim utatása, vala
m int Soltvadkert É-i területen  kim utatott szeiz

mikus szerkezet, ahol 3 db felderítő fúrást tűz
tek ki. A te rü le t ku tatását a  közeljövőben m ély
fúrásokkal folytatják.

A TERÜLET RÉTEGTANI FELÉPÍTÉSE

1. P a l e o z o i k u m
A terü let legidősebb képződményeit az 1. és

9. számú fúrásokban tárták  fel. (2. és 3. sz. 
ábra.) A 9. sz. fúrásban a középmiocén képződ
m ények alatt, közel 10 m -es vastagságban, sö
tétszürke, préselt, kalciterekkel á tjárt, enyhén 
m etam orfizált aleurolitpalát, és szericites 
agyagpalát lehet kim utatni. A kőzet kora bi
zonytalan, Juhász A. szerint a kisalföldi kőzet
analógia alapján legvalószínűbben a karbon 
enyhén m etam orfizált sorozatához tartozik.
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Azonban, ha a gránit képződését alsókarbon
ban rögzítjük, akkor az agyagpala képződési 
idejét a karbon elé, teh á t a devon korba kell 
tenni.

Az 1. sz. fúrásban közel 100 m  vastagságban 
tárták  fel a gránitot. A kőzet vörös, és rózsa
szín árnyalatú, plagioklász tartalm ú, biotitos, 
kevés m uszkovitot is tartalm azó porfiros, zúzott 
m ikrolingránit. Juhász Á. vizsgálatai alapján (4) 
az ásványos és kémiai összetétel egyaránt a 
mecseki és kecskem éti gránitterületekkel való 
rokonságra utal. A kőzet kora valószínűen alsó- 
karbon. A magmatizmus lefolyása a követke
zőképpen vázolható. A variszkuszi hegységkép
ződés hatására, feltehetően a szudétai orogén 
idején, az alsókarbonban, igen nagytöm egű és 
kiterjedésű gránitpluton, batolit nyom ult be az 
üledékes kőzetekbe, azokat m etam orfizálta és 
kiemelte. A terü lettő l DNY-ra levő Miskén a 
m élyfúrásokban gránit m utatható  ki, ami bi
zonyítja a nagy terü leti elterjedést.

A terü let a karbon u tán  kiem elkedett, szá
razulattá lett. Megkezdődött a kiem elt palabu
rok lepusztulása. A lepusztulás eredm ényeként 
a gránit és kristályospala köpeny tekintélyes 
része lepusztult, közel azonos térszín keletke
zett. A gránit közvetlenül a felszínre került. A 
terü lete t a mezozooikum közepén tenger borítja 
el, ekkor képződtek a k ré ta  üledékek — és a 
kiskőrösi fúrás tanúsága szerint — a jú ra  korú 
mészkövek. A területen  is lehetséges jú ra  korú 
képződmény, ezt azonban nem  tárha tták  fel, 
m ert a fúrások alsókréta képződményekben fe
jeződtek be.

2 . K r é t a

A kréta  korú képződmények a te rü le t nagy
részén m egtalálhatók. K réta  korú képződmé
nyeket az 5. és 7. sz. fúrásokból ism erünk. A 7. 
sz. fúrásban 450 m, az 5. sz. fúrásban 215 m 
vastagságban vannak feltárva. A teljes vastag
ság nem ismert, m ert a fúrás m indkét helyen 
k réta  korú képződményekben fejeződött be. (2. 
és 3. sz. ábra.)

A 7. sz. fúrásban szürke, sötétszürke préselt, 
kalciteres, palás agyagmárga, rnárga, kis rész
ben mészmárga, agyag és finomszemű homok- 
kőrétegek váltakoznak egymással. A kőzetek 
m akrofaunát és m ikrofaunát nem tartalm aznak.

A Kővári J. által m eghatározott Foram inifera 
társaság vegyes képet m utat. A pontos kormeg
határozás nem  végezhető el, azonban a kim uta
to tt Radiolariák (Spumellaria, Nasellaria), Ti- 
cinella sp., Globigerina cretacea, stb. valam int 
a Pithonellák alapján valószínűen az alsókréta 
apti-albai em eletet képviselik.

Az 5. sz. fúrás kőzete eltérő a 7. sz. fúrásban 
fe ltárt anyagtól. I tt a szürke kőzetlisztes rnárga 
és agyagmárga rétegek ritm ikusan váltakoznak 
finomszemű, csillámos aleurolittal és homokkő
vel. A kőzetek enyhén palásak, dőlésük 30— 
90° közötti, helyenként kalciteresek, kalcitcso-

mósak. A kőzetekből ősm aradvány alig kerü lt 
elő. Lenticulina sp., Spiroplectamm ina sp., Cyc- 
lam m ina sp. agglutinált Foram inifera társaság 
m utatható  ki. A kőzetek flis jelleget m utatnak. 
Valószínűleg alsókréta korúak.

A mezozoikum kőzetanyagának egyrésze le
pusztult, s részben a középsőmiocénben halmo
zódott fel. A középsőmiocén kőzetanyagában 
kim utatható a jú ra  és alsókréta korú képződ
m ény a 3., 8. és 9. sz. fúrásokban. A 3. sz. fú 
rásban m ikrofaunával igazolt alsójára (liász) 
mészkő, és alsókréta rnárga és agyagmárga ta 
lálható. A 8. sz. fúrásban a homokkőből Tin- 
tinnidea m etszet kerü lt elő. A 9. sz. fúrás tör
m elékanyagában m ikrofaunával részben igazolt 
alsókréta m utatható ki. A terü let a kréta  idő
szak u tán  kiem elkedett, szárazulattá lett, mely 
a középsőmiocén elejéig tarto tt. Ism ételt lepusz
tu lás következett be. Az újabb üledékképződés 
csak a középsőmiocénben indult meg.

3. M i o c é n

a) Középsőmiocén (helvéti-tortónai)

A középsőmiocén képződmények az 1. és 5. 
sz. fúrásokban nem fejlődtek ki, a 2. és 6. sz. 
fúrásokban pedig nem  érték el, m ert az előb
biben az alsópannonban, az utóbbiban pedig a 
miocén szarm atában fejeződött be a fúrás. (2. 
és 3. sz. ábra.)

A középsőmiocén képződmények két fácies- 
ben fejlődtek ki. Elkülöníthető egy breccsafá- 
cies, és egy tengerivulkáni képződményekből 
álló fácies. A breccsafáciesen belül m egkülön
böztethetünk egy gránitbreccsafáciest, és egy 
mezozoós kőzetek törm elékéből álló breccsa- 
fáciest.

A legidősebb képződmény a gránitbreccsa- 
fácies. M egtalálható a 3. és 9. sz. fúrásokban. A 
törm elékben a gránit vörös színű, kaolinosodott 
kőzet, néha 4—5 cm -t elérő m ikroklinkristá- 
lyokkal. Az anyagban m ikroklingránit, b iotit- 
plagioklász gránit és plagioklász g rán it kőzet- 
féleségeket lehet m egkülönböztetni. Vastagsá
guk változó, a 3. sz. fúrásban 44 m  vastagság
ban van feltárva, de nem le tt átfúrva. Ősma
radvány nem kerü lt elő, valószínűen a helvéti 
em eletet képviseli.

A mezozoós kőzetekből álló breccsafácies a
3., 8. és 9. sz. fúrásban le tt feltárva. A 3. sz. 
fúrásban a breccsa kőzetanyaga; világosszürke 
mészkő, világosszürke finomhomokos rnárga és 
mészmárga, sötétszürke palás rnárga és agyag
márga, és finomszemű meszes homokkő. A 8. 
sz. fúrás kőzetanyaga: barnásvörös és szürke, 
aprókavicsos, durvaszemű homokkő. A homok
kőből készült vékonycsiszolatban mészkő, m ár- 
ga, mészmárga, szarukő, gránit, kovapala és 
m etam orf kőzettörmelékszemcsék m utathatók 
ki. A 9. sz. fúrásban a breccsát sárgásfehér m e
szes kötőanyagú, kalciteres rnárga alkotja. Leg
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nagyobb vastagságban a 3. sz. fúrásban le tt fel
tárva, i tt  220 m.

A breccsát alkotó kőzetanyagból kevés ősma
radvány kerü lt elő, ennek ellenére azonban kő
zettani analógia alapján m egállapítható, hogy 
a kőzetek nagyrésze alsókréta korú. A 3. sz. 
fúrásban levő mészkő faunával részben igazolt 
alsójura (liász) korú. A vékonycsiszolatból 
m eghatározott m ikrofauna: Ostracoda-héjtöre- 
dék, „Rheopax” lenticularis (Grzybowsky), 
Radiolaria, szivacstű. A képződmények kora 
pontosan nem határozható meg. A középső
miocént képviselik, valószínűen ez is a helvé- 
tihez tartozik. Helvéti korú ősm aradványt nem 
lehet kim utatni. A tergeri-vulkáni képződmé
nyekből álló fácies a 3., 4., 7. és 10. sz. fúrás
ban m utatható ki.

A területen a tengerelöntéssel egyidőben 
m egindult a vulkáni tevékenység is, m ely ős
m aradvánnyal igazoltan a tortónai korban já t
szódott le. A fe ltá rt képződmények változatos 
felépítésűek. A 3. sz. fúrásban világosszürke, 
bontott vulkáni törm elékből álló breccsa, szür
ke, sárgásvörös és szürkészöld aprószemű an
dezit agglomerátum, a 4. sz. fúrásban szürkés
zöld, bontott vulkáni tufa, a 7. sz. fúrásban 
lilásvörös, barnásszürke, zöldesszürke agyag, 
agyagos portufit és andezittufa, a 10. sz. fúrás
ban szürke, rétegezett, változóan homokos 
agyagmárga, a felső részen szürkészöld vulkáni 
tufabetelepülésekkel, m utathatók ki. A kőze
tekből igen gazdag tortónai korú ősm aradvány
együttes kerü lt elő. Jellemzőbb Foram iniférák: 
Globigerina bulloides, Globigerinoides trilobus, 
Candorbulina universa, A sterigerina planorbis, 
Cibicides dutem plei, Textularia  sp., Bolivina 
sp., Rotalia sp., stb. A tortónai képződmények 
túlnyom órészt vulkáni fáciesűek, kism értékben 
sekélytengeri, partközeli fácies is előfordul.

b) M i o c é n  s z a r m a t a
A területen  a szarm ata képződmények általá

nos elterjedésűek. A 2. sz. fúrás kivételével, 
mely alsópannon üledékekben áll meg, m inden 
fúrásban m egtalálhatók. (2. és 3. sz. ábra.) Vas
tagsága 10 és 70 m  között váltakozik. Egységes 
mészkőfáciesként jelentkezik. Vulkáni képződ
m ényeket kim utatni nem lehet. A területen  a 
vulkáni tevékenység a tortónai kor végén le
zárult.

A szarm atát túlnyom órészt sárgásfehér, sár
gásszürke és világosszürke színű, porózus, lika- 
csos, bryozoás, foram iniferás mészkő alkotja. A 
felső részen, egyes helyeken, pl. 3. és 8. sz. fú 
rásban, finomszemű homokkő, egyes helyeken, 
durvaszemű homokkő, homokos mészkő és 
mészmárga is előfordul. A mészkő igen gazdag 
ősm aradványt tartalm az. Jellemzőbb Molluscák: 
Cardium vindobonense, M actra vitaiina eich- 
waldi. Jellemző Foram iniferák; Nonion grano- 
sum, Elphidium  hauerinum , E. crispum, E. fich-

tellianum , Triloculina inornata, Quinquelocu- 
lina sarm atica, stb.

A tortónai és szarm ata korú ősmaradványok 
m eghatározását Kővári J. végezte el. A miocén 
szarm ata emelet végén megkezdődött a terü let 
általános süllyedése, m ajd a pliocén és pleiszto
cén üledékek lerakódása.

4. P l i o c é n - p l e i s z t o c é n

a) Alsópannóniai alemelet

Az alsópannóniai üledékek szarm ata mész
kőre települnek, valószínűleg folyamatos üle
dékképződéssel. Á ltalában 250—350 m vastag
ságban fejlődött ki. Az üledék túlnyom órészt 
agyagmárgából, kism értékben aleuritból áll, a 
középső részen vékony homokkőbetelepülések
kel.

Az alsórészen szürke, barnás árnyalatú m ár- 
gacsíkok is előfordulnak. Az Alföld nagyrészén 
meglévő hárm as tagolódás itt nem fejlődött ki.

Viszonylag sok ősm aradványt lehet k im utat
ni. Molluscák közül a Limnocardium abichi, L. 
desertum, Congeria czjzeki, stb., a Thekamöbák 
közül a Silicoplacentina hungarica, az Ostraco- 
dák közül a H em icythere lörentheyi, Leptocyt- 
here paralella és a Cyprideis sp. a jellemzőbbek.

b) Felsőpannóniai alemelet

A z  alsópannon üledékekre fokozatos átm e
nettel a felsőpannóniai alem elet üledékei tele
pülnek.

A felsőpannonban a szürke, zöldesszürke, 
agyagmárga és aleurit sűrűn váltakozik világos- 
szürke, aprószemű és finomszemű, laza homok
kő rétegekkel. Az összlet felső része agyag, m e
szes agyag és homökrétegek váltakozásából áll. 
A felsőpannonra jellemző fás barnakőszéncsí
kokat nem  lehet kim utatni. Kevés ősm arad
ványt tartalm az. Az Ostracodák nem színtjel- 
zők. Jellemzőbb Molluscák; Pisidium  kram ber- 
geri és Dreissensiomya sp., a Silicoplacentina 
fajok is kim utathatók.

A felsőpannóniai összlet 450—520 m vastag
ságban fejlődött ki.

c) Levantei
A  terü leten  a levantei korú rétegeket 160 m 

vastagságban találjuk. Tarka mészkonkréciós 
agyag, meszes agyag és szürke, világosszürke 
homok váltakozásából áll, helyenként kavics
rétegekkel, a felsőrészen tőzegcsíkokkal. A ré 
tegekre jellemző az ősmaradványok teljes h iá
nya.

d) Pleisztocén-holocén

Az összlet 200—220 m vastagságú. Túlnyo
mórészt zöldesszürke, változó szemnagyságú 
homokból és kavicsból áll, csak ritkán  található 
szürkészöld agyagbetelepülés. A legfelső részen

4



futóhomok és édesvízi mészkő is előfordul. A 
pliocén rétegek elhatárolása kőzettani, faunisz- 
tikai és elektromos szelvényképi azonosítás 
alapján történt.

A terü leten  gazdaságilag jelentős földgázte
lepet ism ertünk meg. A gáztelep az alsópannó- 
niai összletben helyezkedik el, világosszürke fi
nomszemű homokkőben. Az egymás fölött elhe
lyezkedő három  telepet agyagm árga választja 
el. (4. sz. ábra.) A telepek perem i vízzel rendel
kező, enyhe dőlésű, települt boltozatnak tek in
tendők. Kis terjedésű, lencsés szerkezetnek m i
nősülnek. A telep jóminőségű szárazgázt és 
párlato t tárol. A talpnyom ás 96 atü, a ta lp 
hőm érséklet 70 °C.

A gáz összetétel: m etán 78 térf. % , szén
dioxid 1,25 térf. % , nitrogén 19 térf. % . A gáz
telep körülhatárolása m egtörtént.
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GEOLOGISCHE AUSWERTUNG DÉR 
TIEFBOHRUNGÉN IN SOLTVADKERT

Gábor T. Kovács

Die Erforschung des Gebietes begann im Jahre 
1942. Die gravimetrischen und seismischen Messungen 
erwiesen eine seismische Struktur (Abb. 1.), worauf in 
1964 die Erforschung mit Tief bohrungen begann. Bis 
1968 teufte mán auf dem Gebiet 10 Bohrungen ab. 
Die Bohrungen habén im unteren Pannon ein Gasfeld 
aus 3 Lagerstatten erschlossen. (Abb. 4.)

Die áltesten Formationen des Gebietes wurden 
durch die Bohrungen 1 und 9 erschlossen. Durch die 
Bohrung 9 erschloss mán Aleurolitschiefer und Ton- 
schiefer mit Serizit, wahrscheinlich aus dem Devon, 
durch die Bohrung 1 Gránit, wahrscheinlich aus dem 
unteren Karbon. Mán trifft auf dem Gebiet auch das 
Mesozoikum. Die Formationen dér unteren Kreide 
sind aus den Bohrungen 5 und 7 bekannt. Die er- 
schlossene Formation besteht aus sehieferigem, kalzit- 
taderigem Mergel, Tonmergel, Tón und Sandstein. Mán 
fand nur wenig Fauna, ihr Altér kann mán deswegen 
nicht pünktlich bestimmen. Dér grösste Teil des 
Mesozoikums erodierte und háufte sich im mittleren 
Miozán. Dórt kann mán auch Kalksteinkiesel aus dem 
unteren Jura (Lias) nachweisen.

Vertreter des mittleren Miozans sind die Granit- 
brekzie und spater die aus mesozoischem Gesteins- 
schutt bestehende Brekzie. Diese hat wenig Fauna und 
ist wahrscheinlich helvetisch. Darüber befindet sich 
Andesit und Andesittuff mit marinen Tonmergel- und 
Tuffitschichten. Im Gestein findet mán viele Fossilien 
aus dem Törtön. Das miozánische Sarmat vertreten 
die Ablagerungen des Kalksteinfazies ohne vulkanische 
Gebilden. Viele periodenanzeigende Fauné sind erwies- 
bar. Die unter-, oberpannonischen, levamtischen und

holozán-pleistozánischen Ablagerungen sind den auf 
dér ungarischen Tiefebene bekannten Ablagerungen 
áhnlich. Abw|eichung davon gibt es nur im unteren 
Pannon, wo sich die bekannte Dreiergliederung nicht 
entwickelte.

Abbildungen 2 und 3 zeigen geologische Profile.
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