
Pécsi Tudományegyetem 
Földtudományok Doktori Iskola 

Természeti Földrajz és Földtan Doktori Program 
 
 
 
 
 
 

A délkeletdunántúli hidrogenetikus uránérctelepek 
földtani környezete és összehasonlító értékelésük 

 
 
 

Doktori értekezés 
 
 

Készítette: 
 

Barabás András 
 
 
 
 
 

Témavezető: 
Dr. Konrád Gyula 

geológus, a földtudomány kandidátusa 
PTE TTK Földrajzi Intézet, Földtani Tanszék 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pécs, 2010 



Barabás András: A délkelet-dunántúli hidrogenetikus uránérctelepek földtani környezete és összehasonlító értékelésük. 
PhD-értekezés 

 

Tartalom 
 
 

1.  BEVEZETÉS ......................................................................................................... 1 

2.  KUTATÁSTÖRTÉNET ....................................................................................... 6 

3.  CÉLKITŰZÉSEK ............................................................................................... 11 

4.  ALKALMAZOTT MÓDSZEREK .................................................................... 14 

4.1.  Adatgyűjtés ................................................................................................... 14 
4.1.1.  Előkutatások és felderítő fázisú kutatások ............................................................ 14 
4.1.1.1.  Komplex Mélységi Radiológiai Kutatás (KMRK) ................................................ 14 

4.1.2.  Előzetes és részletes fázisú kutatások ................................................................... 23 
4.1.2.1.  A hidrogenetikus érctelepek előzetes és részletes fázisú kutatása ................. 24 

4.2.  A dolgozat közvetlen céljainak eléréséhez alkalmazott 
módszerek ..................................................................................................... 25 

4.2.1.  A kutatási adatok üledékföldtani értékelése ........................................................ 25 
4.2.2.  Sztratigráfiai felülvizsgálat és besorolás ................................................................ 26 
4.2.2.1.  „Pontos” kormeghatározás .............................................................................. 26 
4.2.2.2.  Analógiás és relatív kormeghatározás .............................................................. 27 

4.2.3.  Szerkezetföldtani elemzés ..................................................................................... 27 
4.2.4.  Ősföldrajzi modellezés és a fejlődéstörténet meghatározása .............................. 27 
4.2.5.  A hidrogenetikus uránércesedések jellemzése ..................................................... 28 
4.2.5.1.  Ásványtani‐geokémiai paraméterek vizsgálata ................................................ 28 
4.2.5.2.  Az ércesedési folyamatok modellezése ............................................................ 28 

4.2.6.  Összehasonlító értékelés ....................................................................................... 28 

5.  EREDMÉNYEK ................................................................................................. 30 

5.1.  A hidrogenetikus uránérctelepek földtani környezete ................. 30 
5.1.1.  Nyugati‐mecseki kainozoos képződmények ......................................................... 30 
5.1.1.1.  A vizsgált terület földrajzi és földtani lehatárolása .......................................... 30 
5.1.1.2.  A kutatási előzmények rövid összefoglalása .................................................... 33 
5.1.1.3.  A terület földtani rétegsorának bemutatása .................................................... 36 
5.1.1.4.  A kőzettani és szedimentológiai vizsgálatok eredményei ................................ 52 
5.1.1.5.  Rétegtani kérdések ........................................................................................... 62 
5.1.1.6.  Szerkezeti viszonyok ......................................................................................... 73 
5.1.1.7.  Fejlődéstörténet, ősföldrajz ............................................................................. 76 

5.1.2.  Mórágyi‐dombság délkeleti előtere ...................................................................... 80 
5.1.2.1.  A vizsgált terület földrajzi és földtani lehatárolása .......................................... 80 
5.1.2.2.  A kutatási előzmények rövid összefoglalása .................................................... 81 



Barabás András: A délkelet-dunántúli hidrogenetikus uránérctelepek földtani környezete és összehasonlító értékelésük. 
PhD-értekezés 

 

5.1.2.3.  A terület földtani rétegsorának bemutatása .................................................... 81 
5.1.2.4.  A kőzettani és szedimentológiai vizsgálatok eredményei ................................ 87 
5.1.2.5.  Rétegtani kérdések ........................................................................................... 94 
5.1.2.6.  Szerkezeti viszonyok ......................................................................................... 95 
5.1.2.7.  Fejlődéstörténet, ősföldrajz ............................................................................. 96 

5.2.  Hidrogenetikus uránércesedések és anomáliák a Délkelet
Dunántúlon ................................................................................................... 99 

5.2.1.  Nyugat‐Mecsek ...................................................................................................... 99 
5.2.1.1.  Kutatástörténet ................................................................................................ 99 
5.2.1.2.  Fontosabb urán‐anomáliák és ércesedés a nyugat‐mecseki neogén összlethez 

kapcsolódóan .................................................................................................. 103 
5.2.2.  Mórágyi‐dombság délkeleti előtere .................................................................... 114 
5.2.2.1.  Kutatástörténet .............................................................................................. 114 
5.2.2.2.  A bátaszéki uránércesedés ............................................................................. 117 

5.3.  A délkeletdunántúli uránérctelepek összehasonlító értékelése
 ......................................................................................................................... 128 

5.4.  Módszertani értékelés ............................................................................ 136 
5.4.1.  A hidrogenetikus uránérctelepek kutatásának hazai gyakorlata, különös 

tekintettel a Komplex Mélységi Radiológiai Kutatásra (KMRK) .......................... 136 
5.4.1.1.  A módszer alkalmazásának története ............................................................ 136 
5.4.1.2.  A kutatási terület kijelölése ............................................................................ 140 
5.4.1.3.  Adatfeldolgozás .............................................................................................. 141 
5.4.1.4.  Értelmezés ...................................................................................................... 145 
5.4.1.5.  Eredmények, anomália‐kutatás ...................................................................... 146 
5.4.1.6.  A KMRK, mint uránérckutatási módszer összefoglaló értékelése .................. 149 

6.  EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA .......................................................... 151 

7.  A KUTATÁS TOVÁBBI IRÁNYAI .............................................................. 156 

8.  KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS .......................................................................... 158 

9.  IRODALOMJEGYZÉK ................................................................................... 160 
 
 

 



Barabás András: A délkelet-dunántúli hidrogenetikus uránérctelepek földtani környezete és összehasonlító értékelésük. 
PhD-értekezés 

  I 

A dolgozatban használt rövidítések, valamint egyes fogalmak 
értelmezése 

 
 
Általános rövidítések 
KMRK  Komplex Mélységi Radiológiai Kutatás 
MÁELGI  Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai intézet 
MÁFI  Magyar Állami Földtani Intézet 
MÉV  Mecseki Ércbányászati Vállalat 
   
Településnevek rövidítése fúrások jelében 
B  Bár 
Bsz  Bátaszék 
Bt  Báta 
Bü  Bükkösd 
Cs  Cserdi 
Csm  Csonkamindszent 
Db  Dinnyeberki 
Dsz  Dunaszekcső 
Go  Gorica 
Gyf  Gyűrűfű 
Hf  Helesfa 
Hh  Horváthertelend 
Hi  Hímesháza 
Ht  Husztót 
Ib  Ibafa 
Kcs  Kacsóta 
Ko  Korpád 
Mf  Mecsekfalu 
Mp  Mecsekpölöske 
Msz  Magyarszék 
Nv  Nagyváty 
Smb  Somberek 
Szk  Szentkatalin 
Vm  Véménd 
   
Fogalmak értelmezése 
gamma  1 m távolságból, definiált gammaintenzitású rádium etalonnal hitelesített 

műszerrel mért gammasugárzás‐intenzitás, 1 gamma = 1 µR/h = 8,7 nGy/h; 
urán‐rádium radioaktív egyensúly esetén rendszerint jó közelítéssel 
megegyezik a kőzet ppm‐ben kifejezett urántartalmával 

pannóniai, 
pannon 

kronosztratigráfiai vagy geokronológiai egységként minden esetben 
pannóniai s.l. (sensu lato) értelemben, tehát a hazai gyakorlat szerint, 
tágabban értelmezve, vagyis a szarmatánál fiatalabb miocén és a teljes 
pliocén, hacsak külön nincs feltüntetve, hogy pannóniai s. str. 
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1. Bevezetés 

Az uránérc az elmúlt évtizedek, a jelen – és a minden valószínűség szerint még hosszú ideig 

a jövő – egyik kulcsfontosságú, stratégiai nyersanyaga, mivel jelentős szerepet játszik mind az 

energiatermelésben, mind pedig a hadászatban. Főleg az utóbbi felhasználása miatt gyakorta tit-

kolózás és félelem övezi kutatását, kitermelését és feldolgozását, azonban ez nyilván nem befolyá-

solhatja a különféle uránércek képződésére, teleptani jellemzőire és földtani környezetére vonat-

kozó vizsgálatok objektivitását. 

Egy tudományos dolgozat esetében nem kell feltétlenül bizonyítani, hogy összefüggésben áll 

aktuális, mindennapi technikai és gazdasági kérdésekkel, azonban a témaválasztás indokaként 

célszerű röviden bemutatni az uránérc-kutatással és bányászattal kapcsolatos, a világban jelenleg 

zajló folyamatokat. 

 

 

1.1. ábra. Az urántermelés és -felhasználás alakulása, 1945-2005. 
(Forrás: TradeTech) 

Az atomerőművek adják jelenleg a világ elektromos energia termelésének 13,8%-át, de ez az 

OECD országok esetében már 23,1% (forrás: www.iea.org). Napjainkban az urán nem energeti-

kai (hadászati) célú felhasználása már elhanyagolható, a hidegháború és a fegyverkezési hajsza 

befejeződésével (1.1. ábra), sőt a leszerelt nukleáris fegyverek másodlagos uránforrásként szolgál-

tak a polgári felhasználás számára az elmúlt 10-15 évben. Az urán iránti igény a nyolcvanas-ki-
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lencvenes évek fordulója óta a megelőző harminc év folyamatos, erőteljes növekedéséhez képest 

kisebb mértékben nőtt, melyet még visszaesések is tarkítottak. 

A keresleti oldalhoz képest a kínálati oldal folyamatai kicsit összetettebbek. Az urántermelés 

világviszonylatban több évtizeden keresztül állandóan meghaladta a felhasználást (1.1. ábra). A 

fölösleget természetesen különböző országokban készletezték, raktározták, ami magától értetődő 

dolog, lévén stratégiai nyersanyagról szó, fontos volt a tartalékok képzése. Ennek eredményeképp 

a nyolcvanas évek végére legalább 300.000 tonnás uránkészlet halmozódott fel világszerte, ami 

legkevesebb 5 évig képes volt fedezni a világ teljes fogyasztását. Mivel ez egybeesett a hideghábo-

rús korszak végével, már nem volt olyan fontos a tartalékképzés, így a készleteket elkezdték piacra 

dobni. Ráadásul rövidesen megindult a nukleáris fegyverek egy részének leszerelése, ami újabb 

fölösleges uránmennyiséget jelentett a piacon, jóllehet ennek jelentőségét gyakran eltúlozzák, 

különös tekintettel arra, hogy az atomfegyverekben használt urán csak korlátozottan alkalmazható 

polgári célokra. 

 

 
 

1.2. ábra. Az urán világpiaci árának alakulása, 1970-2009. 
(Forrás: Ux Consulting) 
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A túlkínálat kialakulásának magától értetődő következménye volt előbb az árak, majd utána 

igen hamar a uránérc-termelés visszaesése (1.1. és 1.2. ábra). A korábbi évtizedekre jellemző, fo-

lyamatos termelésbővülés után csökkenés, majd stagnálás következett be. Ebben az időszakban – 

tehát a kilencvenes években – zárt be a legtöbb európai és egyesült államokbeli uránércbánya, 

amihez nem csak az árcsökkenés, hanem a szigorodó környezetvédelmi követelmények is hozzá-

járultak, melyek tovább növelték a termelési költségeket, ráadásul egyes kelet-európai országok-

ban az eleve elhibázott, gondatlan tervezés és üzemeltetés miatt sok kitermelőhely egyszerűen 

nem is tudott megfelelni a környezeti elvárásoknak. 

Miután a fenti okok miatt a világ urántermelése 1990-től tartósan kb. az igények 2/3-a körül 

mozgott, könnyű kiszámolni, hogy az 5-6 évnyi fogyasztásnak megfelelő, felhalmozott készlet 

elfogyása 2005 körül volt esedékes. Ennek ellenére a termelők nem léptek, a nyomott árak miatt 

nem csak új bányák nem nyíltak, hanem új lelőhelyek kutatása és feltárása is elmaradt. A kitermel-

hető, in situ ásványvagyon folyamatosan fogyott. 

A már jó előre megjósolható ellátási problémák 2003 táján riasztó közelségbe kerültek, ami 

felvásárlási lázat indított el a fogyasztók oldaláról. Ennek következtében az urán ára meredeken 

emelkedett, 2007. év közepére elérte a kilencvenes évek árszínvonalának tizenötszörösét is. Ezt 

követően az ár csökkenni kezdett, és most, 2010 elején 40-50 USD/lb U3O8 (105-130 USD/kg 

U) szinten átmenetileg stabilizálódni látszik. 

A nyilvánvaló problémák ellenére a világ urántermelése az utóbbi években egyáltalán nem 

nőtt. Ez egyenes következménye a kutatások terén bekövetkezett két évtizedes kiesésnek, ami 

nem teszi lehetővé új kitermelőhelyek gyors üzembe állítását, hanem először meg kell kutatni és 

fel kell tárni a lelőhelyeket, ami időigényes folyamat. Ennek eredménye majd csak a következő 

néhány évben lesz érezhető. 

A már fennálló ellátási gondokon túl, tovább növeli az urán iránti, várható igényt a nukleáris 

energiatermelés jelenleg kibontakozó reneszánsza. A globális felmelegedés problémaköre – jólle-

het szakemberek számára már évtizedek óta ismert – napjainkra tudatosult a közvéleményben és a 

döntéshozókban is, és most világszerte keresik a megoldásokat. Egyik kézenfekvő alternatíva az 

atomenergia növekvő felhasználása, mivel a teljes fűtőelem-ciklusra vetítve is csak elhanyagolható 

mértékű üvegház-hatású gáz kibocsátással jár. 

Az 1.3. ábra egy előrejelzést mutat a világ energiatermelésének szerkezetére vonatkozóan a 

XXI. század végéig. Természetesen számtalan ilyen prognózis készült, az adott változat azért 

tűnik hihetőnek, mert egyrészt egy megújuló energiával (főleg geotermiával) foglalkozó, svájci 

kutatóintézet publikálta – tehát nem érdekelt a nukleáris energiában – másrészt pedig figyelembe 

veszi a társadalmi-gazdasági realitásokat is. Bármennyire is csábítónak tűnik a világ teljes energia-
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igényének fedezése megújuló forrásokból 30-40 éven belül, ennek a műszaki problémák és a hi-

hetetlen költségek miatt nincs realitása. Mindenképpen szükség van jól bevált, kiszámíthatóan, 

igény szerint üzemeltethető erőművekre, melyek nem növelik az üvegházhatást, ezért mind több 

ország fordul újra az atomenergiához. Az 1.3. ábra szerint a század végére a szén, a megújuló 

energiaforrások és a nukleáris energia nagyjából azonos arányban osztoznak a termelésből, míg a 

kőolaj és a földgáz szerepe jelentéktelenné zsugorodik. 

 

 
1.3. ábra. A világ energia-felhasználásának szerkezete 1900-től napjainkig, illetve 

előrejelzés 2100-ig. 
(Forrás: Geothermal Explorers Ltd.) 

A prognózisokon túl, már most is vannak látható jelei annak, hogy az atomenergia szerepe 

újra növekszik. Egyes országok megszüntették az atomerőmű-építési moratóriumot (Svédország, 

Nagy-Britannia), és olyan országok jelentettek be nukleáris programokat, ahol soha nem volt 

atomerőmű (Lengyelország), vagy volt ugyan, de azokat már leállították (Olaszország). A nem is 

olyan távoli jövő világgazdaságában döntő szerepet játszó két ország, Kína és India pedig igen 

kiterjedt erőmű-építési programba kezd, de az Egyesült Államok is növelni kívánja az atom-

energia szerepét. 
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Mindent összevetve, a következő évtizedekben az uránérc-termelés növelésére lesz szükség, 

és ehhez Magyarország is csatlakozhat, különösen ha csökkenteni akarja nyersanyagfüggőségét 

más – ráadásul jobbára Európai Unión kívüli – országoktól. A hazai bányászatnak nagy hagyo-

mányai vannak, kialakult egy szakembergárda, szakmai kultúra és tapasztalat. Óriási mennyiségű 

adat gyűlt össze az elmúlt évtizedek munkája során, de ennek egyes részei még nem teljesen fel-

dolgozottak. Jómagam 1985 óta kisebb megszakításokkal foglalkozom az uránérckutatás kérdés-

körével, és a fent kifejtett aktualitásokon túl ez a fő oka a témaválasztásnak. A jelenlegi helyzetben 

a magyarországi uránérc-telepekre mindenképpen mint potenciális kitermelőhelyekre kell tekin-

teni, és nem csak mint érdekes geológia képződményekre vagy esetleg környezeti problémák for-

rására. Ennek megfelelően a dolgozatban is a „klasszikus” uránérckutatásra összpontosítottam, 

melynek célja hasznosítható nyersanyaglelőhelyek feltárása. Természetesen a dolgozat földtani 

témájú, nem foglalkozik az uránérc-lelőhelyek vagy a termelés egyéb (gazdasági, társadalmi) vo-

natkozásaival, de a kép teljességéhez és a témaválasztás indoklásához szükség volt ezeket a kérdé-

seket is röviden érinteni a bevezetőben. 
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2. Kutatástörténet 

E fejezetben a Mecsek általános földtani megismerésének, és az uránérckutatás főbb esemé-

nyeinek összefoglalóját adom. Az egyes vizsgált területek részletes kutatástörténetét az adott feje-

zetbe illesztettem. 

A Délkelet-Dunántúlon a dokumentált, tudományos igényű, általános földtani kutatások 

kezdetét a XIX. század első felére tehetjük. Az uránérc-kutatások megindulása az 1940-es évek 

végére datálódik. Az alábbiakban e szűk kétszáz év kutatástörténetének fontosabb állomásait, 

személyeit, megállapításait ismertetem. A kiválasztás nehéz, hiszen főként az uránérc-kutatás óri-

ási adattömeget produkált, ugyanakkor a téma stratégiai természetéből fakadóan, és a korra jel-

lemző titkolózásnak megfelelően sok minden publikálatlan maradt, kéziratként pihen az adattár 

polcain. Mindemellett szerencsére a megjelent publikációk száma is igen nagy, így bőven van 

bárki által felhasználható anyag is. 

A Mecsek földtani felépítésének első áttekintő leírását BEUDANT, F. S. francia geológus adta 

(1822), aki magyarországi utazásai során érintette ezt a területet is. PETERS, K. (1862) a Hidas 

környéki barnakőszén-telepekkel foglalkozott, és felismerte azok miocén korát. Ebben a korai 

időszakban e két munkán kívül más, publikált földtani jellegű információ nem született. 

A Magyar Királyi Földtani Intézet 1870-ben megkezdett, az ország teljes területére kiterjedő 

1:28800-as méretarányú földtani térképezésének a területre eső munkáit BÖCKH J. és TELEGDI 

RÓTH L. végezte el. A térképezési munkák összefoglalásaként jelent meg BÖCKH J. munkája 

(1876), melynek hegységszerkezeti és rétegtani megállapításainak egy része még ma is helytálló. 

Például BÖCKH J. a Jakabhegyi Homokkövet az alsó-triászba sorolta, a ma is elfogadott besoro-

lásnak megfelelően. Ugyancsak ő növénymaradványokat is gyűjtött a Kővágószőlős környéki 

szürke homokkőből (ma: Kővágótöttösi Homokkő Tagozat), amelyeket HEER, O. (1877) felső-

perminek határozott meg. 

A XIX.-XX. század fordulója utáni időszakban a területre vonatkozó legátfogóbb ismerete-

ket, újabb adatokat elsősorban VADÁSZ ELEMÉR (1912-1935) munkássága jelentette. A Mecsek 

földtanával foglalkozó, összefoglaló jellegű, monografikus munkájában 1:75000-es méretarányú 

nyomtatott térképen ábrázolja a területet és rétegtani összefoglalást ad a megismert képződmé-

nyekről. STRAUSZ L. (1942, 1953) a miocén őslénytani vizsgálatok és szerkezeti megfigyelések 

vonatkozásában publikált új adatokat. 

A XX. század közepére a regionális jellegű földtani munkákat inkább egyes részterületek 

kutatása váltotta fel. Ezek közül a legfontosabb a XVIII. század végén indult, de csak a XIX. 

század második felétől jelentősebbé váló feketekőszén-bányászathoz kapcsolódó kutatás. Ez ren-
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geteg, a bányászati termeléssel kapcsolatos kéziratos munka mellett egyre több tudományos pub-

likációt is eredményezett az 1950-es évektől, azonban ezek kutatási témámat csak kivételesen 

érintik. 

Erre, tehát a II. világháborút követő időszakra esik a hazai uránérc-kutatás megindulása. Az 

ipari célú uránérc-kutatást hazánkban megelőzték SZALAY SÁNDOR és FÖLDVÁRI ALADÁR tudo-

mányos jellegű, az urán eloszlására és geokémiai viselkedésére vonatkozó kutatásai. Ezek 1947-

ben kezdődtek, és az elméleti alapok lefektetése mellett terepi természetes gamma-méréseket és 

laboratóriumi urántartalom-elemzéseket is végeztek. Ezek során 1950-ben eljutottak Cserkútra is, 

ahol 2 mérésük volt a később „fedő vörösnek” (tehát az uránérc fedőjének) nevezett homokkő-

ben. Mivel az aktivitás csak mintegy fele volt a gránitokénak, ezért a területet tovább nem vizs-

gálták, figyelmük ebben az időben fokozatosan egyre inkább a magas szervesanyag-tartalmú (sze-

nes) üledékes kőzetek felé fordult. 

Az átfogó, ipari célú uránérc-kutatás 1953-ban indult meg Magyarországon. Ekkor kormány-

közi megállapodás alapján speciális földtani expedíciót szerveztek szovjet szakértők bevonásával. 

Ez volt a II. sz. Bauxitkutató Expedíció (oroszul: II. Expedicija Bokszit). Tudni kell, hogy az 

akkor kialakult világpolitikai helyzetben már mindegyik európai „népi demokratikus” országban 

megindult az uránérc-kutatás, mindenütt szovjet részvétellel. A hazánkban 1953 májusában meg-

kezdett gyakorlati munka nálunk is hamar eredményre vezetett. Az országos átnézetes kutatás 

részeként a Mecsekben végzett kutatással 1953 júliusában I. D. CSUPROVA geofizikus Kővágó-

szőlős község keleti határában perm időszaki szürkészöld homokkőben jelentős aktivitást észlelt. 

Ezt tekinthetjük a mecseki uránérclelőhely története kezdetének. 

Természetesen megtalálásának pillanatában az csak egy anomália volt, amit rutinszerűen to-

vább kutattak és így egyre fontosabbnak tartottak. A felszíni és néhány kutató árokban talált fel-

szín közeli anomália az oxidációs zónába esett, így nem adott megbízható adatot az ércesedésre. 

Az első mélységi érctestet 1954 tavaszán mutatták ki egy kutató aknában 12 m mélységben és még 

abban az évben mélyfúrások is igazolták az érc jelenlétét. Mindemellett folyt az ország más terü-

leteinek a vizsgálata is, beleértve az ún. „bányarevíziós” vizsgálatokat is, melynek során már mű-

ködő szén- és ércbányákat vettek vizsgálat alá abból a megfontolásból, hogy a korábbi nyers-

anyagkutatások nyilván nem fordítottak figyelmet az uránra. 

A szovjet vezetéssel végzett kutatások a nyugat-mecseki, permi ércesedésre (általánosan 

használt szakmai elnevezéssel: „lelőhely”) koncentráltak, keveset foglalkoztak a terület általános 

földtani, rétegtani, szedimentológiai, ősföldrajzi kérdéseivel. Ezek a feladatok magyar kutatókra 

hárultak. A Nyugat-Mecsek átfogó geológiai értékelésében kiemelkedő jelentőségű BARABÁS 

ANDOR munkája. Kandidátusi disszertációjának témája a mecseki perm üledékföldtana volt 
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(1955). A Kővágószőlősi Homokkő tagolásával a mai litosztratigráfiai beosztás alapjait teremtette 

meg. Meghatározta a formáció folyóvízi eredetét. A Jakabhegyi Homokkövet felső-perminek 

tartotta. Ő ismerte fel, hogy az 1892-ben mélyített Kt-1 jelű kőszénkutató fúrás 129,2-750,0 m 

mélységközben Bodai Aleurolitot harántolt. A ma Bodai Aleurolit Formációnak nevezett kőzet-

összlet önálló földtani egységként való felismerése is legelőször BARABÁS A. 1955-ös kandidátusi 

értekezésében jelenik meg. 

1957-től indulnak meg azok az 1:10000-es méretarányú földtani térképezési, rétegtani, üle-

dékföldtani kutatási munkák, melynek eredményei és későbbi feldolgozásai tisztázták a térség 

alapvetően máig érvényes földtani, rétegtani bontását. (Csak a litológiai egységek korbesorolása 

változott az idők folyamán.) Az alaphegységi és fedőhegységi képződmények szempontjából egy-

aránt alapvető munkák e földtani térképezés nyomán megjelent, illetve kéziratban maradt földtani 

magyarázók, amelyek JÁMBOR Á. (Kővágószőlős, 1967), SZABÓ J. (Cserkút, 1972), KASSAI M. 

(Bakonya, 1970), KASZÁS F. (Bükkösd, 1967) nevéhez fűződnek. 

A lelőhely kutatása BARABÁS A. tevékenységével kezdődően (1955) a nyolcvanas évek köze-

péig folyt. A kutatást BARABÁS ANDOR irányította. Szedimentológia tárgykörben BARABÁS A., 

BARABÁSNÉ STUHL Á., KASSAI M., GROSSZ Á., SZABÓ J., WÉBER B. közölte a legfontosabb publi-

kációkat. A Kővágószőlősi Homokkő Formáció törmelékanyagának átfogó ásvány-kőzettani vizs-

gálatát FAZEKAS V., KOVÁCS M.-NÉ és SELMECZI B.-NÉ végezte el. A legtöbb publikáció az urán-

felhalmozódás és környezete üledékföldtani, ásvány-kőzettani, geokémiai és szerkezetföldtani 

vizsgálatával foglalkozik. Részletezés és a teljesség igénye nélkül említjük meg BALLA Z., DUDKO 

A., SZEDERKÉNYI T., BARABÁS A., KISS J., BARANYI I., JANTSKY B., SZABÓ J., VINCZE J., 

SZOLNOKI J. és VIRÁGH K. nevét. A délkelet-dunántúli újpaleozoikumban és alsó-triászban ma is 

használatos, pontos és elfogadott biosztratigráfiai korbesorolás BARABÁSNÉ STUHL Á. 

palynológiai munkásságának köszönhető. 

A sok szempontból a hazai geológia „aranykorának” nevezhető hatvanas-hetvenes években 

természetesen nem csak uránföldtani célú kutatások folytak a Délkelet-Dunántúlon. Az időszak 

átfogó jellegű földtani munkái közül ki kell emelni WEIN GY. munkásságát. 1967-ben megjelent 

publikációjában a terület hegységszerkezetének és tektonikai fejlődéstörténetének szintézisét adja. 

A „Délkelet-Dunántúl geológiája és felszínfejlődése” című könyvben (LOVÁSZ GY. – WEIN GY. 

1974) pedig talán a máig legteljesebb ismertetést adja a címbeli térség földtani felépítéséről, be-

leértve a képződmények ismertetését, a tektonikai viszonyokat és a fejlődéstörténetet is. 

Ezen időszak másik fontos kutatója HÁMOR GÉZA. Nevéhez fűződik a nagy elterjedésű, vál-

tozatos és viszonylag vastag kelet-mecseki miocén rétegösszlet monografikus feldolgozása (1970). 

Ebben a munkában a rétegösszlet tagolásáról, fáciesviszonyairól, közelebbi és távolabbi ősföld-
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rajzi kapcsolatairól esik szó, melyeket számos anyagvizsgálati és paleontológiai vizsgálat egészít ki. 

Beosztása máig is használatos, mindössze az általa definiált összletek neve változott meg, de az 

egységek tartalma nem. Kiemelendő, hogy JÁMBOR ÁRONNAL közösen a kelet-mecseki és a nyu-

gat-mecseki miocén kifejlődések párhuzamosítását is elvégezték (1964). A JÁMBOR Á. vezette 

kutatócsoport – tulajdonképpen az uránérc-kutatás során – már korábban felismerte, hogy a nyu-

gat-mecseki folyóvízi eredetű miocén képződmények kavicsanyaga délről, 15-20 km-es távolságról 

származik (1961) és egy része karbon korú kőzetekből pusztult le, mely forráskőzet akkor még 

nem volt ismert, később azonban mélyfúrásokkal sikerült feltárni. Ebből az időszakból a Hámor-

féle miocén összefoglaló munkával azonos jellegű és fontosságú KLEB BÉLÁNAK a mecseki pan-

non képződményekről megjelentetett komplex földtani értékelése (1973). 

A hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek első felében a Mecseki Ércbányászati Vállalat és a 

Magyar Állami Földtani Intézet együttműködésében folyt a (földtani értelemben vett) Nyugat-

Mecsek 1:10000 és 1:25000 méretarányú földtani térképezése, illetve részben újratérképezése. A 

jobbára kéziratos munkák elsősorban KONRÁD GY. és CHIKÁN G. nevéhez fűződnek. A térképe-

zés eredményeként néhány fontos publikáció is született, kiemelendő CHIKÁN G. munkája (1991), 

mely a nyugat-mecsek kainozoikumának összefoglaló ismertetése. Az 1970-as évek végétől az 

ELTE geológus szakos hallgatói diplomamunkák és terepgyakorlatok keretében gyarapították a 

Nyugat-Mecsekre vonatkozó földtani ismereteket. 

Az uránérc-kutatásban 1980-as években fokozatosan egyre nagyobb jelentőséget kapott az 

ún. ISL (in situ leaching) vagy hidrogenetikus lelőhelyek kutatása, melyek urántartalma viszonylag 

alacsony, de a befogadó porózus kőzetekből olcsón, fúrólyukakon keresztül, oldatként kitermel-

hető. Az első ilyen érctestet Dinnyeberki mellett találták 1981-ben, véletlenül (MÁFI földtani 

térképező fúrásban, CHIKÁN G., WÉBER B. 1984), majd ezt követően szisztematikus kutatás in-

dult. Ehhez készült a MÉV megrendelésére a DK-dunántúli miocén litofácies, ősföldrajzi és tek-

tonikai térképsorozat (CHIKÁN G. et al. 1986). A kutatás eredményeként 1988-1989-ben kisebb 

uránérctelepet tártak fel a Mórágyi-hegység délkeleti előterében pannon homokban, de ennek 

kitermelésére már nem kerülhetett sor, mert 1989 közepén először a kutatási hitelkeret folyósítása 

szűnt meg, majd a Minisztertanács szeptember 22-én döntött a bányák bezárásáról. Sajnos az 

utolsó kutatási évek eredményeinek jó része publikálatlan maradt, mert már nem jutott idő és 

pénz a nyilvános ismertetéshez elengedhetetlen, körültekintő vizsgálatokra. A megjelent, a koráb-

biakhoz képest kevesebb publikáció azonban sok értékes és új eredményt tartalmaz. Ki kell 

emelni a XII. szerkezetkutató fúrás földtani eredményeit, mely bizonyítottan paleogén korú réte-

geket tárt fel, elsőként a Délkelet-Dunántúlon, ennek felismerése pedig WÉBER B. nevéhez fűző-
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dik (1982a). A már említett, a Mórágyi-hegység melletti hidrogenetikus uránércesedést ismertető 

munka 1992-ben jelent meg publikációban (BARABÁS A.). 

Bár a kilencvenes években már sehol sem folyt hazánkban finanszírozott uránérc-kutatás, 

több kutató folytatta anyagi támogatás nélkül vagy éppen jelképesnek nevezhető támogatással az 

adatok tudományos igényű feldolgozását. Itt két hiánypótló munkát kell kiemelni. Az első „A 

nyugat-mecseki neogén részletes vizsgálata” c. OTKA témapályázat keretében végzett kutatás 

(1993-1995), mely az ISL-telepek kutatásának összegzéseként is felfogható. Az általam vezetett 

munkáról készített zárójelentést 1996-ban fogadta el a bíráló bizottság (BARABÁS A. et al. 1996). 

Az anyag egy része már publikálásra is került, nagyobb része azonban még kéziratos, bár min-

denki számára hozzáférhető az Országos Földtani Adattárban. A másik munka a „Zárójelentés a 

magyarországi uránérc-kutatásról és a nyugat-mecseki uránérc-bányászatról”, BARABÁS A. és 

KONRÁD GY. szerkesztésében, mely 2000-ben készült el. Címe mindent elmond tartalmáról és 

céljáról. A túlzás nélkül kimagasló jelentőségűnek és értékmentőnek nevezhető munka nem keve-

sebb, mint 27 személy közreműködésével készült el négy kötetben (két szöveges, egy ábrás és egy 

táblázatos), számos külön rajzos melléklettel. A Zárójelentés minden szakembernek segít eliga-

zodni abban az óriási adattömegben, mely a négy évtizedes uránérc-kutatás és -bányászat során 

képződött. Jóllehet a Zárójelentés is csak kéziratos, de bárki számára elérhető, akár CD-ROM-on 

is. 
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3. Célkitűzések 

A délkelet-dunántúli uránérctelepekkel kapcsolatos, igen kiterjedt kutatási előzmények szük-

ségessé teszik a dolgozat címében jelzett téma és ezen keresztül a célok pontosabb definiálását 

egyrészt azért, mert sok részterületet már alaposan feldolgoztak (l. 2. fejezet: Kutatástörténet), 

másrészt pedig azért, mert így a téma túl általános és túl nagy egyetlen kutatási feladatnak. 

Kutatómunkám elsődleges célja a térségben található uránérctelepek és -indikációk (3.1., 3.2. 

ábrák) összehasonlító vizsgálata, különös tekintettel az üledékföldtani, fáciestani, ősföldrajzi és 

geokémiai környezetnek, a terület fejlődéstörténetének a képződésükben játszott szerepére. To-

vábbi fontos célom volt a kutatásban alkalmazott, esetenként nemzetközi viszonylatban is újnak 

számító módszerek bemutatása és metodológiai értékelése. A geológiai környezet és az érctelepek 

közötti összefüggés feltárása, a kapott eredmények elősegítik az esetleges új telepek további kuta-

tását, a már ismertek kitermelését, továbbá egyes környezetvédelmi célok elérését, de a földtani 

felépítés és a fejlődéstörténet tisztázása más tudományos, vagy éppen egyéb nyersanyagokra irá-

nyuló kutatásokhoz is hasznosan járulhat hozzá. 

Jóllehet az ismert délkelet-dunántúli uránérc-előfordulások mindegyike üledékes telep, mégis 

a részletekben jelentős eltérések mutatkoznak a nyugat-mecseki permi, a dinnyeberki miocén és a 

Mórágyi-dombság délkeleti előterében pannóniai korú befogadó kőzetben kialakult ércesedések 

között. A különbségek vizsgálata során a legrégebben és legjobban ismert mecseki lelőhelyet első-

sorban mint viszonyítási alapot használtam, a hangsúlyt a korábban sokkal kevésbé feldolgozott, 

harmadidőszaki, ún. hidrogenetikus telepek képződési körülményeinek tisztázására fektettem. 

Utóbbiak esetében az ősföldrajzi modell és a fejlődéstörténet kidolgozása a kutatások idején nem 

vagy csak részlegesen készült el, így a munkát ezzel kellett kezdenem. 

Az uránérctelepek kutatásának, az alkalmazott módszereknek több évtizedre visszanyúló, 

igen bőséges irodalma van. A klasszikus módszerek (légi és földi gammasugárzás mérések, geo-

kémiai mintázás és térképezés, fúrásos kutatás, stb.) mellett a korábbi Mecseki Ércbányászati 

Vállalatnál kifejlesztésre került az ún. komplex mélységi radiológiai kutatás (KMRK), mely nevé-

nek megfelelően összetett kutatási módszert jelentett, viszonylag gyorsan és egyszerűen lehetett 

vele különféle adatokat (kőzettani, hidrogeológiai, radiológiai) szerezni nagy területről az uránpo-

tenciál megállapításához. Célom volt e módszer eredményeinek és alkalmazhatóságának értéke-

lése, a szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján. 
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3.1. ábra. A Délkelet-Dunántúl topográfiai térképe az uránérc-lelőhelyekkel. 
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3.2. ábra. A Délkelet-Dunántúl fedetlen földtani térképe az uránérc-lelőhelyekkel. 
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4. Alkalmazott módszerek 

4.1. Adatgyűjtés 
A dolgozat témájából adódóan az adatgyűjtés magát a terepi uránérckutatást és az így kapott 

nyers adatok elsődleges feldolgozását (pl. fúrómagok földtani dokumentációja, laborvizsgálatok, 

stb.) jelenti, amit a Mecseki Ércbányászati Vállalat (MÉV) és jogelődjei végeztek több, mint har-

minc éven át. E hatalmas munkából csak a disszertáció célkitűzése szempontjából legfontosabb 

módszerekkel foglalkozom részletesebben, vagyis a harmadidőszaki üledékes környezetben létre-

jött, hidrogenetikus érctelepek kutatására alkalmazott, esetenként a MÉV-nél kifejlesztett eljárá-

sokkal (KMRK, lásd alább). Ebben a munkában magam is részt vettem, mind a terepi irányítás-

ban, mind a feldolgozásban, esetenként pedig a módszer finomításában, és ez lesz a témája a 

módszertani értékelésnek is. 

Az uránérckutatás általános gyakorlatát számos cikk és kézikönyv tárgyalja, példaként  meg 

lehet említeni DE VIVO, B. et al. (1984), vagy CUNEY, M. – KYSER, K. (2008) munkáit. Magyar 

nyelvű, a teljes témát átfogó, összefoglaló jellegű mű még nem született. 

4.1.1. Előkutatások és felderítő fázisú kutatások 

4.1.1.1. Komplex Mélységi Radiológiai Kutatás (KMRK) 

A KMRK esetén – mint az majd a módszer leírásából remélhetőleg kiviláglik – nehéz el-

dönteni, melyik kutatási fázisba sorolható. Abból a szempontból előkutatásnak nevezhető, hogy 

inkább csak nyersanyag-lelőhelyek meglétének valószínűsítésére szolgál, azonban az alkalmazott 

technológia (fúrásos kutatás) ezen már túlmutat, és szerencsés esetben felderítő fázisú kutatásra 

jellemző eredményeket is hozhat (előfordulásuk durva lehatárolása és a továbbkutatás irányának 

kijelölése). Leghelyesebb, ha olyan kutatási módszerként kezeljük, mely felöleli mind az előkuta-

tási, mind pedig a felderítő kutatási feladatokat. 

4.1.1.1.1. Kialakulásának története 

A hidrogenetikus uránérctelepek kutatása módszereit tekintve kezdetben egyáltalán nem kü-

lönült el a bármilyen más típusba tartozó telepek kutatásától. A Mecseki Ércbányászati Vállalat 

(MÉV) és jogelődjei az ország területének jelentős részén folytattak kutatásokat, tekintet nélkül a 

talált anomáliák és esetleges ércindikációk genetikájára. A munka részét képezte a mecsekihez 
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hasonló, alluviális homokkő típusú telepek kutatása éppúgy, mint a Sopron-Fertőrákos környéki 

metamorf ércesedés vagy éppen a különféle széntelepek urándúsulásainak vizsgálata, hogy csak 

néhány típust emeljünk ki, a teljesség igénye nélkül. 

Annak fő oka, hogy a hidrogenetikus telepeket nem kezelték elkülönítetten az volt, hogy 

esetleges kitermelésük módja sem különbözött volna lényegesen: a hatvanas-hetvenes években, ha 

olyan műrevaló telepre bukkantak volna, melynek paraméterei megfeleltek volna a később 

hidrogenetikusnak nevezett előfordulásoknak, akkor azokat is hagyományos bányászati módsze-

rekkel – leginkább külfejtéssel – termelték volna. A hazai gyakorlatban földalatti perkolációnak 

vagy felszín alatti perkolációnak nevezett ISL urántermelési eljárás nemzetközi viszonylatban is 

csupán a hetvenes évek második felében kezdett elterjedni, így a magyar uránipari szakmai köztu-

datba csak a nyolcvanas évek elején került be. Ennek megfelelően a  nyolcvanas évek előtt föld-

alatti perkolációról, illetve az így termelhető hidrogenetikus uránérctelepekről nem esett szó. 

Felvetődik a kérdés, hogy egy új termelési mód megjelenése miért hozta magával egy új te-

leptípus megjelenését is a szakirodalomban. Tulajdonképpen a hidrogenetikusnak nevezett urán-

érc-előfordulások kivétel nélkül besorolhatók a hagyományos felosztás szerinti üledékes teleptí-

pusokba. A szigorúan ásványtani-geokémiai alapokon álló teleptani könyvek ma sem különítik el a 

hidrogenetikus ércesedést. Az uránkutatási és -bányászati gyakorlatban mégis használatos, és en-

nek fő oka az, hogy a földalatti perkoláció technológiájával olyan érctelepek is műrevalóvá és 

kitermelhetővé váltak, melyek korábban nem számítottak telepnek, csak anomáliának vagy 

ércindikációnak. 

A földalatti perkolációval jelentősen le lehetett szorítani a műrevalósági határt az 

uránérctelepek esetében. Természetesen egyetlen ércminőségi határértéket nem lehet megadni, 

hiszen a műrevalóság még számos más tényező (mélység, áteresztőképesség, az urán ásványi for-

mái, stb.) függvénye, nem is beszélve az urán áráról, de annyit ki lehet jelenteni, hogy a földalatti 

perkolációval – kedvező egyéb paraméterek esetén – akár 100 g/t átlagos urántartalmú telep is 

gazdaságosan kitermelhető, míg külfejtéses vagy hagyományos mélyműveléses bányászat esetén ez 

az érték több száz, de inkább 1-2 ezer g/t, nyilván ismét csak az egyéb telepadottságoktól füg-

gően. 

A földalatti perkoláció alkalmazásának másik előnye volt, hogy olyan érctelepeket is ki lehet 

termelni, melyeknél a hagyományos bányászat műszakilag  nem vagy csak irreálisan magas költség 

és kockázat mellett oldható meg, habár minőségük akár igen jó is lehet. Itt elsősorban a laza, po-

rózus, jobbára vízzel telített befogadó kőzetben létrejött ércesedésekről van szó. Ilyen kőzetkör-

nyezetben a mélyműveléses bányászat nem jöhet szóba, legfeljebb kivételesen jó minőségű tele-

peket érdemes így letermelni, hiszen a bányatérségek stabilizálása és a víztelenítés igen drága és 
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mindemellett még kockázatos is. (Jó példa erre a kanadai Cigar Lake-i bánya esete, ahol a 

100%-os víztelítettségű kőzetben fagyasztással oldották meg a bányaművelést – végül rövid mű-

ködés után egy apró gondatlanság miatt az egész bányát elöntötte a víz, 2006 vége óta sem tudták 

újra beindítani a termelést.) Az ilyen kőzetkörnyezetben a külfejtés is drágább a szokásosnál 

(rézsű állékonysági, víztelenítési problémák), és e technológiának természetesen van egy mélység-

határa, ameddig még ésszerűen – és óriási tájseb nélkül – alkalmazható. A földalatti perkoláció 

számára viszont éppen az ilyen lelőhelyek az ideálisak. 

Mindezek következtében a hetvenes évek végétől tudatosan kezdték kutatni a földalatti 

perkoláció számára megfelelő uránérc-előfordulásokat, és ez a gyakorlati igény tette szükségessé 

az ilyen telepek jellemzőinek, képződésük módjának definiálását, ami végső soron magával hozta 

az önálló teleptípusként történő megkülönböztetést és elnevezést is. Tekintve, hogy a világ urán-

termelésének kb. 2/3-a angol nyelvterületről származik, a nemzetközi szakirodalomban az angol 

eredetű ISL-uránérctelep elnevezés terjedt el – kivéve természetesen a volt Szovjetuniót és a ke-

let-európai országokat, köztük Magyarországot is, ahol a „hidrogenetikus” nevet használták. Jól-

lehet az angolszász elnevezéssel szemben – ami egyértelműen az urán kitermelési módjához kö-

tődik – ez az oroszból átvett kifejezés az ércesedés természeti paramétereivel, vagyis a genetikával 

áll összefüggésben, így inkább tekinthető teleptani megnevezésnek, mégis félrevezető: azt sugallja, 

hogy a víz csak ezeknek a telepeknek a képződésében játszott döntő szerepet, holott ez igaz min-

den üledékes telepre (például a mecseki lelőhelyre is), sőt a hidrotermális és egyes metaszomatikus 

telepekre is. Mindazonáltal a név annyira beleivódott a hazai gyakorlatba, hogy célszerűnek láttam 

megtartani. 

A „hidrogenetikus” (гидрогенний) megnevezés a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján 

bukkant fel a szovjet teleptani és érckutatási praktikumi szakirodalomban (pl. PERELMAN, A. I. 

1980). A hazai uránipari gyakorlatban a földalatti perkoláció kifejezést először 1982-ben írták le, a 

földtani adattári jelentések tanúsága szerint (DUDUKALOV, P., POPOV, N. 1982; KOCH L. 1982), 

közvetlenül a dinnyeberki ércesedés megtalálása után és annak tervezett leművelése kapcsán. 

Maga a „hidrogenetikus” szó először 1986-ban bukkan fel írott formában (SZINYINKIJ, L. A. 

1986; MAJOROS GY. 1986). A hivatkozásokból látható, hogy mindkét kifejezést a MÉV-nél tar-

tózkodó vagy oda látogató szovjet szakértők vezették be Magyarországon. Jóllehet már a hatvanas 

évek végén is kutattak olyan anomáliákat, melyek többé-kevésbé megfeleltek a hidrogenetikus 

telepképződés kritériumainak – például a balatonfői és tortyogói pannóniai képződményekben – 

ezeket azonban nem különítették el tudatosan a többi ércesedési típustól. 

Magyarországon viszonylag egyszerű volt az ismert anomáliák és indikációk újraosztályozása 

a hidrogenetikus telep fogalmának bevezetése és gazdasági jelentőségük felismerése után: jó köze-
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lítéssel azt lehetett mondani, hogy minden, harmadidőszaki üledékes környezetben talált anomália 

utalhat hidrogenetikus ércesedésre. A kainozoos üledékes kőzetek túlnyomórészt gyengén 

diagenizáltak, lazák (kivéve egyes karbonátos kőzeteket, melyek amúgy sem lehetnek 

hidrogenetikus befogadó kőzetek), ugyanakkor a harmadidőszak előtti üledékek szinte mindig 

kompakt, erősebb diagenezisen átesett kőzetek. Egyes már ismert urán- vagy radiológiai anomá-

liák felértékelődtek, hiszen a földalatti perkolációs technológia bevezetése után kisebb koncentrá-

ciók is jelezhettek műrevaló telepeket. 

Annak ellenére, hogy a fentebb már hivatkozott, a hidrogenetikus telepekkel elsőként foglal-

kozó jelentések országos prognózisok voltak, a gyakorlatban magától értetődően adódott, hogy a 

kutatást a már ismert dinnyeberki érctelep környezetében kezdik. A délkelet-dunántúli neogén 

összlet praktikus okokból is az első helyre került, lévén a MÉV és a Kutató-Mélyfúró Üzem szék-

helyének közvetlen környezetében, mindemellett pedig a korábbi kutatásokból már sok adat állt 

rendelkezésre az uránföldtani vonatkozásokat illetően és volt lehetőség arra is, hogy a már ismert 

érctelepből urán halmozódjon át a fiatal üledékekbe (volt uránforrás). 

A nyolcvanas években a hidrogenetikus telepek kutatása fokozatosan átvette a vezető szere-

pet a Kutató-Mélyfúró Üzem profiljában, mind a lefúrt métereket, mind pedig a munkaerő-ráfor-

dítást tekintve. Ezt az is lehetővé tette, hogy a mecseki lelőhely kutatása addigra már jelentősen 

megelőzte a bányászatot, a külszínről megkutatott területek és ásványvagyon az akkori termelési 

ütem mellett már több évtizedre elegendő volt. 

A hidrogenetikus uránérctelepek kutatásának kezdetben nem volt önálló módszere, hanem a 

már bevált és begyakorolt sémákat követték. Hamarosan nyilvánvalóvá vált azonban, hogy nem a 

mecseki lelőhellyel azonos méretű telepeket kell keresni, hanem egy nagyságrenddel kisebbeket, 

melyek minősége is feltehetően gyengébb, ráadásul bizonyosan fedettek, így szembesülni kellett 

azzal a problémával, hogy a hagyományos kutatási módszerek nem biztos, hogy eredményre ve-

zetnek. Kis méretű és/vagy gyengébb minőségű (alacsonyabb urántartalmú) ércesedéseknek nyil-

ván a szóródási udvara is kisebb és/vagy nehezebben kimutatható, nem is beszélve a fedőkőze-

teknek a szóródás felszínre jutását gátló hatásáról. Intő jel volt magának a dinnyeberki ércesedés-

nek a véletlenszerű megtalálása, környezetében korábban már számos uránkutató fúrás mélyült, 

légi geofizikai és felszíni radiológiai vizsgálatok is folytak, mégsem találták meg az előfordulást. 

Szükségessé vált tehát olyan módszer kidolgozása, mely ezeket a feltételezetten kicsiny és 

esetleg gyengébb minőségű lelőhelyeket is képes megtalálni. A probléma felvetődésével egy idő-

ben, vagyis a nyolcvanas évek első felében dolgozták ki a MÉV-nél a radon felszín alatti (kőze-

tekben történő) migrációjának új elméletét. Ez elsősorban VÁRHEGYI ANDRÁS érdeme, de mások 

is közreműködtek a munkában (BARANYI I. – GERZSON I. – VÁRHEGYI A. 1985a, b; VÁRHE-
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GYI A. – BARANYI I. – SOMOGYI GY. 1986). Eszerint a radon a kőzetek vízzel telített pórusaiban 

„geogáz mikrobuborékok” formájában gyorsabban és nagyobb távolságra terjedhet, mint az egy-

szerűen levegővel kitöltött pórusokban, nem is beszélve magáról az atmoszféráról, ahol igen 

gyorsan szétszóródik. A szerzők kidolgozták az elmélet fizikai alapjait, és készen álltak a gyakor-

lati kipróbálásra. A teóriából ugyanis logikusan következik, hogy egy fúrólyukba, közvetlenül a 

felszín alatti víz szintje alá vagy fölé telepített radondetektor magasabb radonkoncentrációt fog 

mérni, mint a hagyományos módon, a felszínen ásott kis gödrökbe lerakott detektorok, ezáltal 

kisebb anomáliák (szóródási udvarok) is felfedezhetők, mielőtt a radon eloszlana és koncentráci-

ója a háttér értékére vagy annak közvetlen közelébe csökkenne. 

A vízszint alá mélyített fúrásokba elhelyezett radondetektorok módszerét is először Dinnye-

berki környékén próbálták ki, és bár az eredmények igazolni látszottak az elméletet – vagyis a 

vízszint körül tapasztalható magasabb radonkoncentrációt – nem sikerült azokat igazán értel-

mezni és a gyakorlatba átültetni, vagyis az anomáliákból érctelepekre következtetni. Nyilvánvaló 

lett, hogy összetettebb kutatási módszerre van szükség, mely egyaránt figyelembe veszi a geoló-

giai, geofizikai, hidrogeológiai és radiológiai adatokat, és az adott terület földtani modelljének 

ismeretében lehet majd következtetni az uránanomáliák forrására. Így született meg a Komplex 

Mélységi Radiológia Kutatás (KMRK) módszere, melyet írásos anyagban először 1986-ban emlí-

tenek (VÁRHEGYI A. 1986), bár a kifejezés és az eljárás kidolgozása 1985-re tehető, hiszen 1986-

ban már ezen a néven futott egy kutatási program. 

4.1.1.1.2. A módszer leírása 

A módszer komplexitása abban állt, hogy a viszonylag sekély fúrásokban már nem csak a 

radonkoncentrációt mérték, hanem a fúrással egyidejűleg földtani dokumentáció készült, a lyu-

kakban komplex karotázs-vizsgálat, alfa nyomdetektoros vizsgálat és radiohidrogeológiai mérések 

elvégzésére is sor került. A kutatás következetességének biztosítására a KMRK technológiájáról 

szabályzat is készült, melyet szigorúan betartottak, és a kiválasztott területet is szisztematikusan 

kutatták végig. Ezzel a mérési együttessel elvben a legjobb esélyünk van arra, hogy uránanomáliá-

kat, szóródási udvarokat találjunk úgy, hogy közben már valamilyen alapszintű, általános kép is 

kialakulhat a terület uránföldtani jellemzőiről. 

4.1.1.1.2.1. Terepi munkák 

A kijelölt területen – lehetőség szerint – szabályos hálóban telepített, 50-100 m mélységű fú-

rásokkal végezték a kutatást. A háló mérete elvben 1600 × 1600 m volt, de természetesen többé-

kevésbé mindig eltorzult, hiszen a fúrások kitűzésénél igazodtak az adott terület morfológiai és 
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topográfiai adottságaihoz: nem kerültek kijelölésre fúrási pontok nehezen megközelíthető helye-

ken (mocsár, meredek lejtő, sűrű erdő, stb.), illetve települések belterületén, létesítmények (veze-

tékek, utak, vasutak, stb.) védőövezetében. Általában el lehet mondani, hogy a pontok kitűzésénél 

az elvi hálóponthoz legközelebbi, viszonylag könnyen megközelíthető helyeket keresték, ahol a 

közlekedés és maga a fúrás a lehető legkevesebb károkozással járt. A háló ilyen mérvű eltorzulása 

– vagyis egy adott pont eltolása az ideális helyhez képest legfeljebb 300-400 méterrel – még nem 

okozott különösebb problémákat az eredmények szempontjából, lévén szó egy felderítő kutatási 

módszerről. 

Az első célterület itt is a Délkelet-Dunántúl volt, ahonnan aztán már nem is jutott tovább a 

kutatás az 1989. évi sajnálatos események – az első bányabezárási szándék és az uránérc-kutatás 

teljes befejezése – miatt. A fúrások talpmélysége többnyire 50 és 100 m között volt, mégpedig 

azon elv szerint, hogy az öblítés befejezése után legalább 30 méteres vízoszlopnak kell lennie a 

fúrólyukban, lehetővé téve a vízszint alatti radondetektor-telepítést. Ismerve a térség hidrogeoló-

giai viszonyait, ez az elv a gyakorlatban rendszerint azt jelentette, hogy a dombtetőkön, hátakon 

mélyített fúrások 100, a völgytalpiak 50 méteresek voltak, a domboldalakon pedig a mélység vala-

hol a két érték között, a fúrási pont morfológiai helyzetétől függően. Egyébként a 100 méternél 

mélyebb lyukak még akkor sem mélyültek, ha így kétséges volt a kellő vízoszlop megléte, ez egy 

rögzített maximális mélységhatár volt. Csak olyan területen mélyültek KMRK fúrások, ahol har-

mad- vagy negyedidőszaki képződmények vannak a felszínen; nem fúrtak lyukakat a harmadidő-

szak előtti alaphegység felszíni kibúvásainál, illetve ahol csak néhány méteres reziduális málladék-

takaró vagy lejtőtörmelék borította az alaphegységet. Ennek egyaránt voltak technikai és elvi okai: 

először is, az alaphegységben nem várhatók hidrogenetikus telepek, másodszor pedig a munkára 

kiválasztott géptípus (URB-2A2), illetve a hozzá biztosított szerszámzat nem igazán volt alkalmas 

a kemény kőzetek fúrására. Így is előfordult, hogy a tervezett talpmélységet nem tudták elérni, 

mert beleütköztek az alaphegységbe. 

A fúrások alapvető célja volt, hogy talaj- vagy rétegvizet érjenek. Ez nem jelentett gondot a 

völgytalpakon, ahol az 50 méteres mélység több mint elegendő volt e cél eléréséhez, azonban a 

magaslatokon mélyített fúrásoknál időnként előfordult, hogy a 100 méteres lyukban sem volt víz, 

ha végig valamilyen vízzáró képződményben haladt a fúrás. A lyukak rendszerint 110-130 mm 

körüli átmérővel mélyültek, háromélű vésővel (4.1. ábra). A méret megválasztásának alapfeltétele 

volt, hogy be kellett fogadnia a 100 mm átmérőjű, perforált, műanyag dréncsövet. Ha a várható 

vagy már fúrt kőzet duzzadásra hajlamos agyag volt, akkor nagyobb fúrási átmérőt választottak. A 

műanyag dréncső végén egy ráerősített acélhenger segítette a cső lejuttatását, mely – a cső anya-

gából fakadóan – csak kézi erővel történhetett. A végig perforált cső biztosította, hogy egyetlen 
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vízadót se zárjanak ki, igaz, nem is tette lehetővé az eredmények rétegenkénti, szelektív 

értékelését. 

 

 
 

4.1. ábra. Fúrási tevékenység a KMRK során. 

A fúrószerszám megválasztása már mutatta, hogy a lyukak teljes szelvénnyel mélyültek, 

„tiszta” víz öblítéssel (az öblítővíz forrása rendszerint valamelyik közeli, felszíni vízfolyás, esetleg 

kút, még ritkábban ipari víz volt). Iszapjavító adalékot (bentonit, CMC) csak kivételesen alkal-

maztak, például folyós homok fúrásánál. Az esetek túlnyomó többségénél megfelelő minőségű 

iszap képződött a kőzetek agyagtartalmából az első néhány méter átfúrásánál. 

A furadékból fúrórudanként (4,6 méterenként) mintát vettek, melyet a végig jelen levő geo-

lógus a helyszínen dokumentált. A technológiai szabályzat előírta, hogy szükség szerint a fúrások 

talpáról 1 m magot is lehet fúrni, erre azonban viszonylag ritkán került sor, de ha mégis, akkor 

természetesen a geológus azt is dokumentálta. A magokat nem őrizték meg további vizsgálatokra, 

1 méternyi fúrómag aligha tekinthető reprezentatívnak.  

A fúrások karotálását gyorsan el kellett végezni, mert a laza üledékekben, helyben képződött 

iszappal fúrt lyukak fala nem volt túl állékony. A szokásos mérési komplexum az alábbiakból állt: 

természetes gamma sugárzás (TG), ellenállás (R1 és R2), spontán potenciál (SP), mágneses 

szuszceptibilitás (a redox viszonyok megállapítására). Ettől csak igen ritkán tértek el, néha az 

elektromos mérések elmaradtak vagy rövid szakaszra korlátozódtak iszapszökés miatt, vagy eset-

leg kísérletképpen egyéb méréseket is végeztek (gamma-gamma, neutron porozitás, stb.). 

A helyszínre telepített geológus látta el az általános irányítási feladatokat is, megkereste a te-

repen az előre kitűzött pontokat, döntött a fúrások esetleges továbbfúrásáról vagy tervezettnél 
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hamarabb történő leállításáról, irányította a karotázs mérőkocsit, stb. A kutatást rendszerint két 

fúróberendezéssel végezték, ezek között a munkát is a terepi geológus osztotta el. A munka fo-

lyamatos, 12 órás műszakokban folyt, márciustól novemberig, a pontos kezdő- és befejező napot 

alapvetően az időjárás szabta meg. A fúróberendezések jellemző átlagos teljesítménye 50 fm/nap 

körül volt gépenként, de szerencsés körülmények között 100 fm/nap teljesítményt is el lehetett 

érni. 

A már említett dréncsővel történő béléscsövezést és a lyukfej lezárását követően a fúrócsapat 

levonult a pontról. Ezek után rövid időn belül érkezett a lyuktisztító brigád, melynek feladata volt 

a fúróiszap lehetőség szerinti eltávolítása a lyukakból, kompresszorozással. A szabályzat szerint 

legalább a lyuktérfogat háromszorosának megfelelő mennyiségű vizet (iszapot) kellett kiemelni. 

A tisztítást és a nyugalmi vízszint beállását követően került sor a vízszint megmérésére és a 

lyukban levő víz megmintázására. A következő – egyben utolsó – terepi lépés a radondetektorok 

elhelyezése volt. Ezeket hosszú füzérekben telepítették, melyeket úgy alakítottak ki, hogy a víz-

szint alatt és felett egyaránt legyenek detektorok (4.2. ábra). 

 

 
 

4.2. ábra. Radondetektor telepítése. 

A fent leírt KMRK alapmódszert egészítették ki az úgynevezett pillérfúrások. Ezek nagyobb 

berendezéssel, végig magvétellel mélyített fúrások voltak, melyek célja a neogén rétegösszlet jobb 

megismerése volt. Mélységük néhány száz métertől ezer méterig terjedt, lehetőség szerint el kellett 

érniük a harmadidőszak előtti alaphegységet. Természetesen ezekhez is tartoztak lyukgeofizikai 

(karotázs) és radiohidrogeológiai vizsgálatok, de elsődleges mégis a geológiai információ volt. 
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Elsősorban a pillérfúrások adatai alapján kellett egy adott terület általános földtani modelljét, 

szerkezetét, ősföldrajzát, fejlődéstörténetét meghatározni. 

4.1.1.1.2.2. Laboratóriumi és feldolgozó munkák 

A fúrólyukakból a meghatározott idő letelte után kiemelt alfa-detektorokat, illetve a vízmin-

tákat a MÉV saját laboratóriumai értékelték, illetve elemezték. A detektorfilmek kiértékeléséhez a 

Kutató-Mélyfúró Üzem saját, képszimulációs eljárást fejlesztett ki, mely a vizuális impresszión 

alapult: egy Commodore-64 típusú számítógép egyre növekvő beütésszámnak megfelelő, de vé-

letlenszerű ponteloszlást mutató képeket generált a monitorra, melyeket az elemző személy ös-

szehasonlított – pusztán a vizuális benyomás alapján – a kiértékelendő film képével. Így kivá-

lasztva a leginkább hasonlónak érzett eloszlást határozták meg a beütésszámot. Ez így leírva nem 

tűnik igazán egzakt módszernek, azonban az ellenőrző tesztek szerint meglepően pontosan mű-

ködött. Ennek ellenére, később áttértek az elvben is pontosnak tekinthető, a filmen átbocsátott 

fény mennyiségének mérésén alapuló módszerre. A vízmintákon az urán- és rádiumtartalmat 

határozták meg, mint radiohidrogeológiai jellemzőket, de egyéb, vízminta-elemzésekben szokásos 

paramétereket is mértek, bár ezek egy része egyes mintákban elmaradt (pH, Na, K, Ca, Mg, Mn, 

Fe2+, Fe össz., NH4, Cl, SO4, CO3, HCO3, NO2, NO3, H2S, O2, TDS, bepárlási maradék, KOI, 

ÖK, KK). 

Az egyes fúrásokkal kapcsolatos adatokat kétoldalas A3 méretű kartonlapokon rögzítették. 

Ezek tartalmazták a fúrás alap- és műszaki adatait (fúrás jele, koordináták, mélyítés ideje, talp-

mélység, átmérő, stb.), a furadék és esetleg a fúrómag dokumentációja alapján felállított geológiai 

rétegsort, melyet a karotázs szelvények alapján pontosítottak, magukat a karotázs adatokat (elvég-

zett mérések, lekarotált hosszak, stb.), a lyuktisztítás adatait (dátum, kiemelt víz, vízszintek, stb.), 

majd a radondetektorok és a vízminták elemzésének eredményeit. A kartonok űrlapszerűen voltak 

kialakítva, minden adatnak, információnak rögzített helye volt a lapon. 

Az adatok feldolgozásához, értelmezéséhez az akkori számítástechnikai színvonalnak meg-

felelő szoftver is készült, mely Commodore-64 típusú számítógépen futott. Mivel nem volt képes 

kezelni az olyan összetett, szöveges adathalmazokat, mint például a földtani rétegsorok, ezért az 

egyes geológiai fogalmakat sok számjegyű, numerikus kóddá kellett alakítani. Ez meglehetősen 

sok élőmunkát igényelt, de az adatbázis így – egy bizonyos szinten – rendezhető, szűrhető és 

lekérdezhető volt. 

A KMRK kutatásról (vagy inkább a hidrogenetikus uránlelőhelyek kutatásáról) évente jelen-

tésnek kellett volna készülnie, ez azonban igazából csak 1986-ról és 1987-ről készült el 

(VÁRHEGYI A. 1987; BARABÁS A. – KOCH L. – VÁGÓ Z. – VÁRHEGYI A. 1988). Utóbbi göngyölí-



Barabás András: A délkelet-dunántúli hidrogenetikus uránérctelepek földtani környezete és összehasonlító értékelésük. 
PhD-értekezés 

  23 

tett módon ismét tartalmazta az 1986. évi területet is, mely még elég kis részt érintett a Zselicben, 

így hozzá lehetett adni a jóval nagyobb területű, 1987. évi kutatáshoz, és kiegészítették újabb fel-

dolgozási módszerekkel is. Az 1988. évi, a KMRK történetében legnagyobb területű kutatásról 

már nem készült jelentés, csakúgy, mint az év közben félbeszakadt 1989. éviről, jóllehet az adatok 

– szerencsére – legalább felvitelre kerültek a kartonokra. 

A jelentésekben számos térképsorozat volt, melyek az eredeti, mért geofizikai-radiológiai 

adatokat, illetve egyes litológiai paramétereket (pl. oxidált vagy redukált kőzetszínek dominanci-

ája) mutatták. Ezekhez társultak szűrt („regionalizált”), illetve az anomáliákat kategorizáló és mi-

nősítő térképek is. A szöveges rész röviden ismertette az eredményeket, illetve próbált egyes 

anomáliákhoz értelmezést, magyarázatot, valamint továbbkutatási javaslatokat adni. A jelentések 

tartalmával részletesebben foglalkozom a módszer kritikája kapcsán. 

A neogén pillérfúrások feldolgozása kicsit más volt, mint a szorosabb értelemben vett, sekély 

KMRK fúrásoké: inkább hasonlított a klasszikus érckutató fúrások feldolgozására. A fúrómagok-

ról részletes, szöveges dokumentáció készült, jóllehet a mecseki lelőhelyi fúrások esetében ekkor 

már régen a rajzos fáciesdokumentálást használták. Ennek oka az volt, hogy az igen változatos 

litológiájú neogén összlethez a lelőhelyi fáciesfejléc nem volt maradéktalanul alkalmazható, és 

időre volt szükség, mire kellő tapasztalat gyűlt össze a neogénnel kapcsolatban is az annak meg-

felelő fejléc kidolgozásához. A fúrómagok mintázandó szakaszait a dokumentáló vagy a területért 

felelős geológus jelölte ki. Mivel ezek a fúrások nem sok radiológiai anomáliát harántoltak, így 

elég kevés kémiai elemzés készült. A pillérfúrások célját tekintve azonban legalább annyira fontos 

volt az őslénytani célú mintázás és vizsgálat, mely nagy számban készült. 

4.1.2. Előzetes és részletes fázisú kutatások 
Az előzetes kutatási fázis célja a műrevaló teleprész térbeli lehatárolása. Ez alapvetően már 

csak fúrásos kutatással valósítható meg, bármilyen ásványi nyersanyag esetén. A részletező fázisú 

kutatásban a feladat már a műrevaló teleprész olyan szintű megismerése, amely alapján a leműve-

lés műszakilag megtervezhető. Ez már csak igen sűrű fúrási hálóval, illetve bányabeli kutatás-

sal/feltárással érhető el. 

E kutatási fázisok tekintetében jelentős elvi és gyakorlati különbségek mutatkoznak a nyugat-

mecseki, permi uránérctelep és a hidrogenetikus telepek között. Egy fúrólyukakon keresztül le-

művelendő telep esetében nyilván nem lehet bányabeli kutatást alkalmazni – ez az elvi eltérés a 

teleptípusok között. A gyakorlati különbségek pedig részben az elvi különbségben, részben pedig 

a mecseki lelőhely sajátságaiban (ércmorfológia, mélység) gyökerezik. 
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A nyugat-mecseki, permi lelőhely esetében a külszíni kutatások túlnyomórészt csak az elő-

zetes fázisig jutottak. Egyedül az I. Bányaüzem felszínhez legközelebb eső teleprészét lehetett a 

külszínről részletesen megkutatni, de ez elhanyagolható az egész kutatott vagy leművelt területhez 

képest. Ennek magyarázata, hogy az átlagosan 20 m körüli érctest-átmérő miatt az egyes lencséket 

egy bizonyos mélység alatt – ami a gyakorlatban kb. 100 métert jelent – már csak irreálisan magas 

költséggel lehet feltérképezni. Így a nyugat-mecseki permi lelőhely teljes megkutatott területének 

kb. 88,4%-án a külszíni fúrási háló rácstávolsága csupán átlagosan kb. 350 × 350 m (természete-

sen a valóságban az ideális háló eltorzult, de a területegységre eső átlagos fúrásszám nagyjából 

megfelel ennek). Az egyes érclencséknek a művelési terv kívánalmainak megfelelő szintű feltérké-

pezése legyezőszerűen telepített bányabeli fúrásokkal történt, melyek jellemző távolsága 12,5 m 

volt (de néha 6,25 métert is alkalmaztak). Összefoglalóan azt mondhatjuk tehát, hogy a nyugat-

mecseki permi lelőhelyen az előzetes fázisú kutatás kizárólag külszíni fúrásokkal, míg a részletező 

fázisú kutatás kizárólag bányabeli feltárással történt. 

4.1.2.1. A hidrogenetikus érctelepek előzetes és részletes fázisú 
kutatása 

Külön tárgyalom a dolgozat célkitűzése szempontjából fontosabb, hidrogenetikus telepek 

kutatási praktikumát. Mint az majd látható lesz, a hazai gyakorlatban ez sem folyt minden terület-

részen azonos módon. 

Elvben a KMRK-módszerrel továbbkutatásra lehatárolt területeken egyre sűrűsödő fúrási 

hálóval vagy fúrási szelvényekkel kellett továbblépni az előzetes kutatási fázisba. Itt a fúrási háló- 

vagy szelvénymenti fúrástávolság fokozatosan csökkent 800, 400, majd 200 méterre, mindig csak 

a prognosztikusnak mutatkozó területrészeken felezve a távolságokat. A fúrási program szükség 

szerint kiegészíthető volt külszíni geofizikai mérésekkel is. Ércesedés felfedezése esetén folytató-

dott a távolságfelezés, 100, 50, végül 25 méterre – ezek már részletes fázisú kutatásnak tekinthe-

tők, hiszen kellően sűrűk voltak egy földalatti perkolációs kitermelés megtervezéséhez. 

Az előzetes fázisú kutatófúrások még végig magvétellel mélyültek, de a részletes fázisban ez 

már nem volt általános, hanem a mecseki lelőhelyi gyakorlathoz hasonlóan, csak a produktív réte-

gek környékét fúrták magvétellel, sőt a sűrítés végső fázisában végig teljes szelvényű fúrások is 

mélyültek. Szerencsére az uránércesedés geofizikai (karotázs) módszerrel is kimutatható a gamma-

sugárzás következtében, azonban ennek értékeléséhez biztosat kell tudni az adott telepen belüli 

radioaktív egyensúlyi viszonyokról, ellenkező esetben a rádium sugárzását mérő szonda adataiból 

nem lehet a tényleges urántartalmomra következtetni. 
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A fúrások maganyagáról – még a részletes fázisú kutatás néha igen sűrűn fúrt fúrásai esetén 

is – mindig teljes földtani leírás készült, bár a kutatás utolsó évében (1989-ben) már itt is áttértek 

a rajzos dokumentációra, miután sikerült ehhez megfelelő fejlécet kidolgozni, mely felölelte az 

összes lehetséges kőzettípust a területen, ez azonban csak formájában, és nem tartalmában jelen-

tett változást. A magok kézi szcintillométeres végigmérése után került sor a mintázásra, urán és 

esetleg egyéb elemek meghatározására. A radioaktív elemeket gamma-spektrometriai módszerrel 

mérték, de az utolsó években egyre nagyobb teret nyert a röntgenfluoreszcens spektroszkópia is a 

MÉV saját laborjában, sőt a nem radioaktív elemek esetén ez lett a domináns módszer. 

A gyakorlatban a dinnyeberki érclencse véletlenszerű megtalálása miatt a rendes körülmé-

nyek között egymásra épülő kutatási fázisok közül egyesek vagy kimaradtak, vagy összekevered-

tek. Magát a dinnyeberki telepet alapkutatással fedezték föl (földtani térképező fúrással), holott a 

dolgok „normális” rendjét tekintve, egy szisztematikus kutatás esetén ez a felderítő vagy előzetes 

fázis feladata. Itt azonban ezeket átugorva, egyből a részletes fázisú kutatás indult meg az érclen-

cse pontos lehatárolására, összesen 43 db fúrással  egy kb. 160 × 180 m-es területen – ebbe nem 

számítanak bele a technológiai (termelő és megfigyelő) fúrások. 

Ezzel párhuzamosan folyt a nyugat-mecseki neogén rétegösszlet elő- és felderítő kutatása, 

kezdetben kissé ötletszerűen, a meglevő földtani adatokra támaszkodva, majd szisztematikusan a 

KMRK-program beindításával. A felderítő fázison a kutatás nem is tudott túllépni, hiszen 

Dinnyeberkin kívül más érctelepet nem találtak, jóllehet a kutatási sűrűség helyenként meghaladta 

a nyugat-mecseki, permi lelőhelyen előzetes fázisként alkalmazott, elvben 400 × 400, a gyakorlat-

ban 350 × 350 méteres fúrási hálósűrűséget. 

A hidrogenetikus telepek kutatásának másik fő területén, a Mórágyi-hegység délkeleti előte-

rében a kutatási fázisok sokkal szisztematikusabban kerültek végrehajtásra – erről a metodológiai 

értékeléssel és kritikával foglalkozó fejezetben részletesebben írok. 

4.2. A dolgozat közvetlen céljainak eléréséhez 
alkalmazott módszerek 

4.2.1. A kutatási adatok üledékföldtani értékelése 
Tekintve, hogy a dolgozat témáját jelentő uránérctelepek mindegyike üledékes telep – nem 

csak magát az ércesedést, hanem a befogadó kőzeteket illetően is – így az alapadatok 

szedimentológiai szempontú értékelése a feldolgozás első lépése. Ez alapvetően a kutatófúrások, 

méghozzá főként az úgynevezett neogén pillérfúrások, esetenként külszíni térképezések adatainak 
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értékelését jelenti. Míg a mélyfúrások sokkal jobb képet adnak a rétegsor egészéről, az üledékkép-

ződés időbeli változásairól, esetleges ciklikusságáról, addig nem teszik lehetővé nagyobb léptékű – 

több deciméteres vagy akár méteres – nagyságrendű üledékes formák és szerkezetek megfigyelését 

vagy észlelését. Ugyancsak gondot okozhatnak egyes esetekben a fúrási technológia miatt az ere-

deti üledékanyagban bekövetkező változások (maghiány, kötőanyag/mátrix elmosása a fúróiszap 

által, gondatlan magkezelés miatt megfordult rétegsor). 

Jóllehet a fúrásokból származó információnak a fentiek szerint vannak hátrányai a külszíni 

feltárásokkal szemben, mégis a teljes vertikumában áttekinthető rétegsor felülmúlhatatlan előnyt 

jelent. Részint ez az oka, hogy a disszertációban elsősorban a mélyfúrási információkra támaszko-

dom, nem mellőzve természetesen a térképezési adatokat sem. A másik ok pedig az, hogy a vizs-

gált területek és képződmények felszíni (és esetenként felszín közeli) térképezését már korábban, 

kellően magas színvonalon elvégezték, ugyanakkor a kutatófúrások feldolgozottsága alacsonyabb 

szinten állt, így munkámmal ezt a hiányt kívántam pótolni. 

A szedimentológiai értékelés elsősorban a fúrások maganyagának földtani dokumentációján 

– vagyis makroszkópos leírásán – alapszik. Sajnos a nyolcvanas évek végén a kutatások megsza-

kadása miatt nem volt mód laboratóriumi szintű ásvány-kőzettani és szedimentológiai vizsgálato-

kat végezni (kevés kivételtől eltekintve), röviddel később pedig – a kilencvenes évek közepére – a 

fúrási maganyag teljesen megsemmisült, pótolhatatlan veszteséget okozva. Szerencsére a Mecseki 

Ércbányászati Vállalatnál a fúrások földtani dokumentációja hagyományosan igen alapos és rész-

letes volt, és pontosságához sem férhet kétség, így alkalmas alapvető üledékföldtani következteté-

sek levonására. 

4.2.2. Sztratigráfiai felülvizsgálat és besorolás 
Következő lépésként a kutatófúrások – és ismét elsősorban a neogén pillérfúrások – rétegso-

rának korbesorolását végeztem el, egyes esetekben összekötve a képződmények elfogadott kor-

beosztásának felülvizsgálatával és bizonyos mérvű korrekciójával. A földtani kor meghatározása 

két módon történhetett: 

4.2.2.1. „Pontos” kormeghatározás 

A „pontos” szó ebben az esetben azt jelenti, hogy lehetőség volt a képződmények földtörté-

neti időskálán történő egzakt elhelyezésére valamilyen vizsgálható, mérhető, vagy meghatározható 

paraméterük, tulajdonságuk alapján. Erre két módszer állt rendelkezésre: a rétegsorba települő 

vulkáni tufák „abszolút” korának meghatározása K-Ar radiometrikus módszerrel, illetve őslény-
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tani vizsgálatok, megfigyelések. Jóllehet a vizsgálatokat jobbára nem magam végeztem, a kapott 

eredményeket értelmezni kellett, és esetenként komoly ellentmondásokat kellett feloldani. 

4.2.2.2. Analógiás és relatív kormeghatározás 

Bizonyos esetekben a fúrásokkal harántolt képződmények – litosztratigráfiai egységek – jel-

lemző litológiája, kifejlődése, általános habitusa elegendő volt koruk megállapításához. Ez jelenti 

az analógiát, amikor abból az elvből indultam ki, hogy egy jól definiált, biztosan azonosítható 

litosztratigráfiai egység képződésének korában kis területen belül nem lehet jelentős különbség, 

különösen tengeri vagy tavi, nyíltvízi üledékes kőzetek esetén, tehát a közelben ugyanerről az 

egységről egzakt módszerrel meghatározott kor itt is érvényes. 

A fúrásokban helyenként meglehetősen vastag, vulkáni tufa- és ősmaradvány-mentes szaka-

szok jelentkeztek, elsősorban a terresztrikus miocén üledékek esetében. Egyes esetekben csak a 

diszkordánsan települő fedő és fekü kora volt meghatározható, ilyenkor ezekhez képest kellett a 

képződmények korát megadni. Ugyanígy, a vastag szárazföldi üledéksoron belül is időnként szük-

ség volt valamilyen képződési időtartomány meghatározására. Ezeket az eljárásokat nevezem itt 

„relatív” kormeghatározásnak. 

4.2.3. Szerkezetföldtani elemzés 
A szerkezetföldtani modellt illetően más szerzők munkáira támaszkodtam. Saját tektonikai 

elemzést, értékelést csak a legszükségesebb mértékben végeztem ott, ahol a meglevő tektonikai 

modell nem bizonyult kielégítőnek az új adatok alapján. Mindazonáltal a szerkezetföldtani elem-

zések felhasználása szükséges volt a további lépésekhez. 

4.2.4. Ősföldrajzi modellezés és a fejlődéstörténet 
meghatározása 

A szedimentológiai, sztratigráfiai és tektonikai szempontból értékelt adatok birtokában fel-

építettem a vizsgált neogén üledékképződési területek ősföldrajzi modelljét, különböző földtani 

korokra lebontva. Ennek nagy jelentősége van az uránércesedés létrejöttében fontos szerepet 

játszó fáciesek, illetve fáciesterületek meghatározásában. Amennyiben kimutatható összefüggés 

van az uránfelhalmozódás és bizonyos üledékképződési környezetek között, akkor az ősföldrajzi 

modellel szűkíthetők a további kutatások célterületei. 
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Az egymásra következő földtani korok ősföldrajzának modellezésével végső soron kialakul a 

vizsgált területek neogén fejlődéstörténete, ami a földtani elemzések összefoglalását jelenti. A 

fejlődéstörténet tisztázása egyben alapot nyújt ahhoz is, hogy meghatározzuk az uránércesedésre 

alkalmas időszakokat a potenciális befogadó kőzet és az uránforrások helyzetének, környezetének 

ismeretében. 

Természetesen az ősföldrajzi modellezés és a fejlődéstörténet meghatározása visszahathat az 

előző fázisokra (szedimentológiai, sztratigráfiai és tektonikai értékelés), hiszen felvethet olyan 

problémákat, melyek a nem megfelelő kiinduló adatokban gyökerezhetnek, például egy bizonyta-

lan korbesorolású képződmény sztratigráfiai helyzetének felülvizsgálatát. 

4.2.5. A hidrogenetikus uránércesedések jellemzése 

4.2.5.1. Ásványtani-geokémiai paraméterek vizsgálata 

Míg a nyugat-mecseki, permi uránérc-lelőhely ásvány-kőzettani és geokémiai elemzése igen 

alapos és kiterjedt irodalmat mondhat magáénak, addig ez a hidrogenetikus telepek esetében jóval 

szegényesebb, mondhatni hiányos. Egyedül a dinnyeberki ércesedésről állnak rendelkezésre bizo-

nyos adatok. Célom volt ezeket kiegészíteni újabb adatokkal, illetve a bátaszéki ércesedésre vo-

natkozó vizsgálatokkal. 

4.2.5.2. Az ércesedési folyamatok modellezése 

A dolgozat tárgyát képező, délkelet-dunántúli hidrogenetikus uránérctelepek képződése 

komplex folyamat – jóllehet összetettségében elmarad a nyugat-mecseki, permi lelőhelytől – mely 

a befogadó kőzetek litológiájának, geokémiai viszonyainak, a felszín alatti vizek mozgásának és az 

urán forrásául szolgáló kőzetek helyzetének bonyolult kölcsönhatásából alakul ki. Ennek tisztá-

zása a dolgozat célkitűzésének legfontosabb részét képezi. 

4.2.6. Összehasonlító értékelés 
A még kevésbé feldolgozott hidrogenetikus telepek szempontjából fontos annak a helyzet-

nek a kihasználása, hogy a közelben található egy már igen jól ismert, hasonlóan üledékes típusú 

uránérctelep, mégpedig a nyugat-mecseki, felső-permi korú befogadó kőzetben létrejött telep. Ez 

a kedvező körülmény az összehasonlító értékelés módszere révén váltható át gyakorlati haszonná. 
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Az esetleges egyezőségek, analógiák, vagy éppen a különbségek feltárása előmozdíthatja a 

hidrogenetikus telepek megértését és kutatását. 
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5. Eredmények 

5.1. A hidrogenetikus uránérctelepek földtani környezete 
A Mecsek környéki hidrogenetikus uránérctelepek megismerésének alapját képező, a terüle-

tek földtani rétegsorára, sztratigráfiájára, neogén ősföldrajzára és fejlődéstörténetére – röviden a 

földtani felépítésre – vonatkozó eredményeimet kutatási területenként ismertetem, mivel a két fő 

terület – a Nyugat-Mecsek és a Mórágyi-dombság délkeleti előtere – egymástól meglehetősen 

távol fekszenek, ennek megfelelően geológiájuk is elég eltérő. 

5.1.1. Nyugat-mecseki kainozoos képződmények 

5.1.1.1. A vizsgált terület földrajzi és földtani lehatárolása 

A vizsgálandó térség földtani értelemben a nyugat-mecseki antiklinálist nyugatról és északról 

övező neogén medencék területe, illetve a Mecsekalja-árok nyugati szakasza. Természetesen a 

területhez tartozik a medencék övezte, gránit és alsó-permi képződmények alkotta alaphegységi 

kibúvás területe is Dinnyeberki-Nagyváty körül. Földrajzi felosztás szerint a terület elsősorban a 

Zselic tájegység délkeleti részének, kisebb részben a Mecsek északnyugati részének, illetve a Bara-

nyai-hegyhát délnyugati végének felel meg (5.1. ábra, 1. melléklet). Déli határát a Szentlőrinc-

Szigetvár vonal (Mecsekalja-árok), a nyugatit a Szigetvár-Kaposvár vonal, keleti-délkeleti határát 

pedig a kiemelt kővágószőlősi antiklinális alkotja. A terület északon nagyjából a Szágy-Godisa 

vonalig nyúlik, míg északkeleten az Orfű-Magyarhertelend-Oroszló vonalig. 

Földtani szempontból arról a területről van szó, mely nyugatról és északról elnyújtott 

negyedkörívben övezi a nyugat-mecseki antiklinális felszínen lévő perm-triász képződményeit 

(5.2. ábra). A területet az antiklinálistól részben a (ma már vitatható létezésű, vagy legalábbis ki-

sebb jelentőségűnek tartott) Bükkösdi-törés, részben a Magyarszék-Hetvehely feltolódás választja 

el. Keletebbre elhatárolása nem olyan éles, déli határa a vastagabb miocén üledékből álló terület 

határának felel meg. Észak és nyugat felé határa ott jelölődik ki, ahol a miocén képződmények 

nagyobb mélységbe (>200-300 m) kerülnek, vastagabb pannóniai (s.l.) fedő alatt. A terület általá-

nos jellemzője, hogy rajta az alaphegységet szinte mindenhol több-kevesebb neogén üledék bo-

rítja, az alaphegység csak Dinnyeberki, Nagyváty és Gorica környékén bukkan felszínre kis fol-

tokban, mely elenyésző a terület teljes méretéhez képest. 
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5.1. ábra. A nyugat-mecseki kutatási terület áttekintő topográfiai térképe. 

(Forrás: Google Maps) 
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5.2. ábra. A nyugat-mecseki kutatási terület fedett földtani térképe. 
(A MÁFI M = 1:100000 térképsorozata nyomán, egyszerűsítve) 
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Kizárólag az uránérckutatás szempontjából foglalkozom még a Mecsek északi oldalán, a fent 

leírt terület folytatásában, Magyarszék és Mecsekpölöske között elterülő résszel, melyet főképp 

középső-miocén tengeri üledékek alkotnak. E terület földtani felépítését illetően nincsenek saját 

eredményeim, a kutatások során feltárt rétegsorok megfeleltek a korábbi földtani modellnek. 

A lehatárolás elsősorban gyakorlati szempontok szerint, a részletesebb uránérckutatással le-

fedett terület alapján történt, habár földtani szempontból is kezelhető egységként, pontosabban 

szólva négy, jól körülhatárolható, szomszédos egység összevonásaként. Ezek a részegységek a 

következők: 1) a nyugotszenterszébet-dinnyeberki kiemelt alaphegységi terület; 2) a kővágószőlősi 

antiklinálistól nyugatra, északnyugatra fekvő, miocén folyóvízi képződmények uralta terület; 3) a 

goricai, triász karbonátos üledékekből álló, kiemelt hátság; és 4) a Nyugat-Mecsek északi előteré-

ben húzódó, főleg tengeri miocén üledékkel jellemezhető terület. 

Domborzattípus szempontjából a területet hegylábfelszínek, változó magasságú, tagolt 

dombsági hátak jellemzik. A keleti részen, nagyjából a Nyugotszenterzsébet-Kisibafa-Bakóca 

vonalban helyi vízválasztó húzódik. Ugyancsak vízválasztó az Abaliget-Szentkatalin-Kisbeszterce 

vonal is, ez választja el egymástól a terület két fő vízfolyása, a Bükkösdi-víz és a Baranya-csatorna 

vízgyűjtő területét. A felszín jelentős része erdővel borított, a földtani feltártsági viszonyok válto-

zók, egyes részeken – például Nagymátépuszta vagy Bükkösd-Hetvehely környékén – jónak 

mondhatók. 

A dolgozat célkitűzéseinek megfelelően a területen és a neogén időszakon belül a miocén 

rétegsorra koncentráltam, különösen a szárazföldi üledékekre, hiszen ezek voltak az 

uránérckutatás elsődleges célpontjai, valamint ezek adják a feltárt képződmények túlnyomó részét. 

A pannóniai s.l. üledékek ismertetése jobbára csekély vastagságuk és jellegtelenségük miatt kisebb 

hangsúlyt kapott, és még inkább vonatkozik ugyanez a negyedidőszakra, de természetesen nem 

feledkeztem meg róluk sem. 

A neogén képződmények elterjedése tanulmányozható CHIKÁN G. et al. (1984) M = 1:25000 

méretarányú földtani térképén. Jóllehet a szerzők által alkalmazott, miocénen belüli 

litosztratigráfiai besorolással nem mindenben értek egyet, a térkép fontos kiindulási pont és gyak-

ran használt segítség volt a munkámhoz. 

5.1.1.2. A kutatási előzmények rövid összefoglalása 

A múlt század hatvanas éveinek elejéig a területről a klasszikus Mecsek-hegységi leírásokon – 

BEAUDANT, F. S. (1822), PETERS, K. (1862), stb. – kívül más földtani jellegű információ nem 

született. 
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A Magyar Királyi Földtani Intézet 1870-ben megkezdett, az ország teljes területére kiterjedő 

1:28800-as méretarányú földtani térképezésének a területre eső munkáit BÖCKH J. és TELEGDI 

RÓTH L. végezte el. A térképezési munkák összefoglalásaként jelent meg BÖCKH J. munkája 

(1876), melynek hegységszerkezeti és rétegtani megállapításainak egy része még ma is helytálló. 

A századforduló utáni időszakban a területre vonatkozó legátfogóbb ismereteket, újabb 

adatokat elsősorban VADÁSZ ELEMÉR (1912-1935) munkássága jelentette. Összefoglaló munkájá-

ban 1:75000-es méretarányú nyomtatott térképen ábrázolja a területet és rétegtani összefoglalást 

ad a megismert képződményekről. STRAUSZ L. (1942, 1953) a miocén őslénytani vizsgálatok és 

szerkezeti megfigyelések vonatkozásában publikált új adatokat. 

1945 után a feketekőszén bányászatához kapcsolódó kutatások hoztak új földtani ered-

ményeket (pl. ifj. NOSZKY J. 1950, WEIN GY. 1953.) 

Az 1950-es évektől a térségben meginduló uránérckutatás és uránbányászat perspektíváinak 

megismerése érdekében végeztek a területen földtani térképezési munkákat, felszíni geofizikai 

méréseket, melyek számos esetben mélyfúrásos kutatással egészültek ki. Ebből az időszakból 

számos új adat és ismeret került köztudatba, melyek egy része nem került publikálásra, „csak” a 

MÉV (Mecseki Ércbányászati Vállalat) és jogelődjeinek Adattárában őrződött meg. Ezek a mun-

kák [pl. SOÓS I. (1959), JÁMBOR Á. – SZABÓ J. (1961), GERZSON I. – JÁMBOR Á. (1960), 

SZEDERKÉNYI T. (1962a, 1964a, 1970, 1994), GLÖCKNER J.-né (1963), JÁMBOR Á. – TŐZSÉR O. 

– WÉBER B. (1962), JÁMBOR Á. (1967), BARANYI I. (1968), stb.] a térség harmadidőszaki képződ-

ményeinek elterjedésének, alaphegységi és szerkezeti viszonyainak megismerésében nyújtottak új, 

alapvető ismereteket. Publikálásra került viszont HÁMOR G. és JÁMBOR Á. közös munkája (1964) 

a Keleti- és Nyugat-Mecsek miocénjének párhuzamosítási lehetőségeiről, mely fontos állomás 

volt a terület kutatásában. 

Ugyanebben az időszakban a Magyar Állami Földtani Intézet geológusai és közülük is első-

sorban HÁMOR GÉZA (1964a, b, 1967, 1970) végezték a terület miocén és pannon (KLEB B. 

1973) képződményeinek komplex földtani vizsgálatát. A pannóniai képződményekkel kapcsolat-

ban meg kell még említeni SZÓNOKY M. (1975) munkáját. Ezekben a munkákban a rétegösszletek 

tagolásáról, fáciesviszonyairól, közelebbi és távolabbi ősföldrajzi kapcsolatairól esik szó, melyeket 

számos anyagvizsgálati (pl. RAVASZNÉ BARANYAI L. 1973) és paleontológiai vizsgálat egészít ki. A 

mecseki miocén rétegösszlet szempontjából ma is alapvető fontosságú HÁMOR G. publikációja 

(1970). A fiatal harmadidőszaki szerkezetalakulással kapcsolatban WEIN GY. (1965, 1966, 1967, 

1974), MOLDVAY L. (1965, 1966), BERGERAT, F. – CSONTOS L. (1988) nevét érdemes megemlí-

tenünk, illetve a legújabb eredmények tekintetében CSONTOS L. et al. (2002) publikációját. 
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A Központi Földtani Hivatal a Nyugat-Mecsek 1:25000-es méretarányú tájegységi földtani 

térképek elkészítését rendelte meg a Magyar Állami Földtani Intézettől (1978). A térképlapok 

felvételi és szerkesztési munkáit a MÉV-vel (Mecseki Ércbányászati Vállalattal) együttműködés-

ben végezték el (Földtani Magyarázó sorozat 1980, 1981, 1982, CHIKÁN G., CHIKÁN G.-né, 

KÓKAY A., KONRÁD GY., KONRÁD GY.-né). A térképező munka szintézisét adta a terület kuta-

tásában mérföldkőnek számító publikáció 1991-ben, CHIKÁN G. munkája. Ebből az időszakból ki 

kell emelni a XII. szerkezetkutató és a Gálosfa-1 számú fúrás földtani eredményeit. A XII. szer-

kezetkutató bizonyítottan paleogén korú rétegeket tárt fel (WÉBER B. 1982a). 

A hetvenes évek közepétől a 80-as évek közepéig több geofizikai mérés történt (MÁELGI - 

szeizmika, MÉV – VESZ, radiológia, pl. GERZSON I. – VINCZE V. 1982, KÓNYA A. 1977, 1978) 

a Ny-Mecsek környezetében, melyek szerkezetföldtani szempontból hoztak új eredményeket vagy 

igazolták a korábbi elképzeléseket. 

Meg kell említeni az ELTE és a MÉV terepgyakorlati jelentéseket eredményező együttműkö-

dését a 80-as évektől napjainkig, melyek számos kőzettani, elsősorban kavicsvizsgálati eredmén-

nyel, paleontológiai és más földtani részeredménnyel gazdagították a neogén megismerését. 

Az utóbbi negyedszázad legfontosabb, legkiemelkedőbb és legtöbb eredményét hozó kutatá-

si programja a nyugat-mecseki neogén szempontjából a MÉV által kezdeményezett és 1988-

89-ben befejeződött KMRK (komplex mélységi radiológiai kutatás) program, amely a pillérfú-

rások feldolgozásával kiegészülve számos új és részletes szerkezetföldtani, faciológiai, ősföldrajzi, 

őslénytani információt hozott (produkált) az alaphegységre és a neogén képződményekre vonat-

koztatva egyaránt. Ennek eredményeit dolgozta fel egy OTKA témapályázat (BARABÁS A. et al. 

1996), mely egyben a terület neogénjének kutatásában az utolsó fontos állomás. 

A kilencvenes évektől kezdve jelentős munka folyt, illetve jelenleg is folyik az ELTE Kőzet-

tan-Geokémiai Tanszékén, elsősorban a terület miocén kavicsanyagának vizsgálatát illetően. En-

nek eredményeként számos új kőzetfajta került leírásra a konglomerátumból, vagy már ismert 

kavicstípusok leírását pontosították (SZAKMÁNY GY. – JÓZSA S. 1994, VARGA A. et al. 2001, 

JÓZSA S. et al. 2009), továbbá nagyban hozzájárultak a kavicsösszlet lehordási területének meg-

határozásához (R. VARGA A. et al. 2003, 2004, VARGA A. et al. 2007) 

A Bodai Aleurolit Formáció kutatása során ismét sikerült a neogénre vonatkozóan is új 

adatokat nyerni a területen (Ibafa-4 jelű fúrás lemélyítése, a MÁELGI által mért szeizmikus szel-

vények). Jóllehet ezek fontossága egyelőre elmarad a korábbi kutatásokétól, már felhasználhatók 

voltak e tanulmány elkészítéséhez. 
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5.1.1.3. A terület földtani rétegsorának bemutatása 

5.1.1.3.1. Prekainozoos alaphegység 

Szigorúan véve nem tartozik a dolgozat céltémái közé a harmadidőszak előtti alaphegység 

részletes leírása vagy térképi bemutatása, azonban ezek a képződmények és helyzetük két ok miatt 

is fontosak a neogén összlet vagy a hidrogenetikus uránércesedés szempontjából: egyrészt mint az 

egykori térszínt felépítő, és lepusztulási anyagot szolgáltató kőzetek, másrészt pedig – sok esetben 

– mint potenciális uránforrások. Így bizonyos fokú ismertetésük elengedhetetlen. 

A vizsgált terület középső részén – Dinnyeberki-Gyűrűfű térségében – a nyugat-mecseki an-

tiklinálisból is ismert permi képződmények építik fel az alaphegység felső részét. Az alsó-permet a 

Korpádi Homokkő Formáció és a Gyűrűfűi Riolit Formáció, a felső-permet viszont csak a Cserdi 

Formáció képviseli, a fiatalabb perm hiányzik (a leginkább elfogadott vélekedés szerint lepusz-

tult). Az alsó-permi képződmények kis területen a felszínt is elérik, a névadó települések közelé-

ben. E területtől nyugatra, Almáskeresztúr-Nyugotszenterzsébet-Nagyváty, illetve Ibafa környé-

kén paleozoos granitoid kőzetek (Mórágyi Komplexum) adják az alaphegység felszínét. 

Az előbbi egységektől délre, egy keskenyebb sávban húzódik a Mecsekalja-árok. Ezen belül 

az alaphegységet rendkívül bonyolult mozaikként építik fel igen heterogén képződmények. Meg-

találhatók itt a Baksai Komplexum metamorf kőzetei (főleg csillámpala), granitoid kőzetek a 

Mórágyi Komplexumból, a szintén paleozoos Gyódi Szerpentinit Formáció Helesfánál és Nagy-

vátynál, de a Gyűrűfűi Riolit Formáció, sőt bizonytalan besorolású, de feltehetően a villányi-hegy-

ségi krétával rokonítható mészkövek is. 

A terület középső részétől kissé nyugatra húzódik a goricai triász kiemelt blokk. Itt a felszínt 

is elérően középső-triász karbonátos kőzetek alkotják az alaphegység felszínét, melyek alatt a nyu-

gat-mecsekivel lényegében azonos, bár vékonyabb alsó-triász és permi rétegsor található (az urán-

ércesedés nélkül). A rétegsor megléte lefelé a Bodai Aleurolit Formációig igazolt. Ez az egység 

észak-északnyugat felé a Gálosfa-1 jelű fúrásig bizonyítottan elhúzódik. 

A terület keleti-északkeleti részén – a nyugat-mecseki antiklinálistól északra – nagyrészt 

ugyancsak középső-triász karbonátos kőzetekből áll az alaphegység felszíne. A fúrásdokumentá-

ciók általában nem tartalmazzák ezek pontosabb lito- vagy kronosztratigráfiai besorolását. A 

Husztót-2 és Szentkatalin-1 jelű fúrásokban WÉBER B. (1990) szerint felső-triász, szintén karbo-

nátos kőzetek települnek a miocén alatt. 

Bizonytalan rétegtani és tektonikai helyzetben található az alaphegység a Horváthertelend-1 

jelű fúrásban. Itt a miocén alatt anchimetamorf, gyüredezett agyag- és aleurolitpala, finomszemű 

homokkő található, majd – vastag tektonikus zónát követően – főleg fehér gránit kavicsokat tar-
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talmazó konglomerátum és durvaszemű homokkő. Előbbit főképp az anchimetamorfózis miatt 

feltételesen a szilurba soroltam – talán a szalatnaki szilur képződményekkel rokon –, utóbbit pe-

dig ugyancsak feltételesen a karbonba, a Tésenyi Homokkő Formáció analógiájaként, bár a 

szalatnaki szilur összlet is tartalmaz konglomerátumot. 

Alaphegység térképet a dolgozat kapcsán nem készítettem – ez önmagában egy disszertáció-

val felérő téma lenne –, ezért e helyütt csak hivatkozom az erre vonatkozó munkákra, kiemelve 

BARABÁS A. és BARANYI I. térképét (1984), a terület neogénjével foglalkozó OTKA témapályázat 

zárójelentéshez mellékelt alaphegység-térképet (BARABÁS A. et al. 1996), illetve a legújabb mun-

kát, a MAJOROS GY. által szerkesztett térképet (2003). A paleozoos képződményeket illetően 

fontos összefoglaló munkák SZEDERKÉNYI T. (1977, 1994) publikációi. 

5.1.1.3.2. Paleogén képződmények 

Amint arról a későbbiekben többször is szó lesz, a paleogén korú képződmények megléte a 

Nyugat-Mecsekben már negyed évszázada vita témája. Álláspontom szerint – melynek részletes 

indoklását a rétegtani fejezetben adom – paleogén korú kőzetek csak a Mecsekalja-árok területén 

fordulnak elő (XII. szerkezetkutató, Becefa-1 jelű fúrások). Ezek közül a XII. szerkezetkutató 

fúrás rétegsora a legteljesebb és a legjobban vizsgált (2. melléklet). 

Ebben a mélyfúrásban a csillámpalából álló alaphegység felszínére mintegy 80-90 méter vas-

tagságban mocsári kifejlődésű, szürke agyagos-finomhomokos kőzetek települnek, melyek vékony 

lignitzsinórokat is tartalmaznak. Ebből az összletből BÓNA J. (1979) eocén palynológiai együttest 

mutatott ki. Erre csaknem 300 méter vastag, főképp vörös színű, zagyfáciesű, kőzettörmelékes, 

homokos agyag települ. Élesen elkülönül a rátelepülő, folyóvízi fáciesű, vulkáni tufát is tartalmazó 

miocén képződménytől. A zagyfáciesű összlet kora – biosztratigráfiai adatok híján – valószínűleg 

fiatal eocén vagy oligocén. 

WÉBER B. több munkájában is foglalkozott a hetvenes évek végén felfedezett paleogén kép-

ződményekkel, általános ismertetést adó publikáció (1982a), illetve kéziratos térképsorozat (1987) 

formájában. 

A paleogén képződmények jelentős része lepusztulhatott a miocén folyóvízi összlet képző-

désekor. Ennek bizonyítékát adják az eocén kalkrét kavicsok, illetve egyetlen eocén konglomerá-

tum kavics a miocén durvatörmelékes összletben, melyek egyben a paleogén üledékképződés 

szárazföldi jellegére is utalnak (VARGA A. et al. 2002a, 2002b. JÓZSA S. et al. 2009). 
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5.1.1.3.3. A neogén képződmények leírása 

A terület neogén rétegsorát a szokásnak megfelelően, alulról felfelé haladva ismertetem (5.3. 

ábra). E fejezetben szigorúan a litosztratigráfiai egységek jellemzésére szorítkozom, az összeha-

sonlító szedimentológiai kérdésekkel, illetve óhatatlanul felvetődő sztratigráfiai és faciológiai 

problémákkal külön fejezetek foglalkoznak (5.1.1.4., 5.1.1.5). 

5.1.1.3.3.1. Szászvári Formáció 

5.1.1.3.3.1.1. Kárászi Tagozat 

A miocén üledékképződés egy-két speciális, peremi területet –  az alaphegység felszíni kibú-

vásainak környezetét Abaliget-Hetvehely térségében – illetve a legkeletibb területrészt (Magyar-

szék-Mecsekpölöske között) kivéve mindig szárazföldi fáciesben indul, az üledékek disz-

kordánsan települnek az alaphegység, illetve a paleogén összlet eróziós felszínére. A terület kö-

zépső részén, Cserdi-Horváthertelend irányában húzódott a DDK-ÉÉNy fő szállítási csatorna, 

így ott csak folyóvízi üledékek találhatók, míg a széleken, Gyűrűfű és Bükkösd környékén gyako-

riak a lejtőüledékek is. Utóbbi (Szászvári Formáció, Kárászi Tagozat) osztályozatlan vagy gyengén 

osztályozott, változó szemnagyságú, gyakran igen durva kőzettörmelékből áll, egyes tömbök, 

görgetegek mérete (fúrásban harántolt vastagsága) megközelíti az egy métert, legjellemzőbb azon-

ban a néhány cm-es mérettartomány. 

A törmelékszemcsék anyaga közvetlen környezetük alaphegységi kőzeteiből származik, az 

üledékképződés módjából fakadóan értelemszerűen mono-, esetleg oligomikt. Gránit, permi riolit 

(Gyűrűfűi F.), homokkő-konglomerátum (Korpádi F.) és mészkő (Misinai Formációcsoport) a 

leggyakoribbak. Általában koptatatlanok, de néha gyengén kerekített szemcsék is előfordulnak fő-

leg a nagyobb méretűek közt, melyeket a többet mozgó kisebb szemcsék kissé lekoptattak. A 

nagyobb törmelékszemcsék homokos és/vagy agyagos mátrixban találhatók, melynek színe főleg 

vörös, néha sárga vagy szürke is lehet. Az erősen agyagos üledékek esetében zagyszállítást is fel 

kell tételeznünk. A kőzeteken rétegződés nem ismerhető fel, makrofaunát és -flórát nem tartal-

maz, mikropaleontológiai vizsgálatok viszont nem készültek róla. 

Az összlet jellemző elterjedési területe az alaphegységi kiemelkedések környezete (Gyűrűfű, 

Bükkösd környéke), vastagsága max. 100-120 méter, de sokkal jellemzőbb 10-30 méteres vastag-

ság. CHIKÁN G. (1991) szerint a felszínen nem fordul elő, ugyanakkor ide sorolja a Tekeres-1 jelű 

fúrás miocénjének legalsó, alaphegységre települő szakaszát. A MÉV által végzett kutatás során 

jelentősebb vastagságban tárta fel a Gyűrűfű-6 jelű fúrás, kisebb vastagságban például a 

Bükkösd-35, Ibafa-2, XIII. szerkezetkutató fúrások. A Kárászi Tagozat mindig az alaphegység 
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felszínére települ, fedője lehet a Mázai vagy a Mecseknádasdi Tagozat, illetve diszkordánsan pan-

nóniai s.l. vagy negyedidőszaki képződmények. Mint medenceperemi kifejlődés, heteropikusan 

összefogazódhat a Mázai Tagozattal. 

 
5.3. ábra. A Nyugat-Mecsek neogén képződményeinek litosztratigráfiai táblázata. 
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5.1.1.3.3.1.2. Mázai Tagozat 

A területen a folyóvízi összlet adja a miocén képződmények fő tömegét (Szászvári Formá-

ció). Ezen belül a Mázai Tagozatba a mederfáciesű üledékeket soroljuk („terresztrikus összlet”). 

CHIKÁN G. (1991) szerint a Mázai Tagozat a legidősebb miocént képviseli, ezt annyiban ponto-

sítanám, hogy egy adott területrészen belül mindig a legidősebb miocén képződmény, ha a Kárá-

szi Tagozat hiányzik, de a vizsgálat terület két szélét összehasonlítva már jelentős korbeli különb-

ségek lehetnek a Mázai Tagozat előfordulásai között. Elhatárolása a Kárászi Tagozattól – mag-

anyagban, hiszen a Kárászi Tagozat felszínen nem fordul elő – gyakran nehéz, csak jobban kere-

kített, változatosabb összetételű, távoli származású kavicsanyag megjelenésére lehet támaszkodni. 

A Mázai Tagozat kőzetanyaga uralkodóan durvatörmelékes, kavicsos, kevesebb finomabb 

szemű (homok, aleurit, agyag) betelepüléssel. Általában rosszul, legfeljebb közepesen osztályo-

zott. A kavicsok szemnagysága az aprókavicstól a durvakavicsig terjed, legjellemzőbb a közép- és 

durvafrakció, a legnagyobb kavicsméret 20 cm körüli. Gyengén vagy közepesen koptatottak, 

anyagi összetételük pedig rendkívül heterogén, polimikt. Kavicsanyaga (JÓZSA S. et al. 2009 nyo-

mán): fekete, sötétszürke homokkő, aleurolit, szenes agyagkő (karbon), szürke konglomerátum 

(karbon), vörös, lila, zöldes, sötétszürke riolit, riolittufa, alárendelten dácit, dácittufa (perm), sötét-

szürke vagy zöldesszürke, andaluzitos csomóspala, kontakt homokkő és aleurolit (karbon), vilá-

gosszürke, piszkosfehér, rózsaszín mészkő (jura v. kréta), szürke, sárgásszürke mészkő és márga 

(triász, esetleg jura v. kréta), világosszürke csillámpala, sötétszürke, fekete amfibolit (paleozoi-

kum), kvarc, kvarcit, fehér, kétcsillámú gránit és aplit (paleozoikum), rózsaszínű-húsvörös biotit-

gránit és aplit (paleozoikum), rózsaszín és fehér rudasgneisz, valamint fehér gneisz (paleozoikum), 

barnás, zöldes, szürkés színű milonit, fillonit és fillit (paleozoikum), vörösbarna homokkő és 

konglomerátum (perm és alsó-triász), világosszürke, sárgásszürke földpátos homokkő (felső-triász 

vagy alsó-jura?), fehéressárga dolomit (triász?), retrográd eklogit és gránátos amfibolit, kalkrét és 

konglomerátum (eocén). A felsorolás sorrendje nagyjából megfelel a gyakoriság sorrendjének, az 

utóbbiak már ritkának számítanak. A kavicsok szinte mindig agyagos és/vagy homokos mátrix-

ban találhatók, az agyag egyben gyenge cementációt is biztosít. A terület déli részén szinte csak 

kavicsos kőzetek fordulnak elő, mivel ez közel volt az egykori lepusztulási területhez, míg Korpád 

vonalától északra megszaporodnak a középszakasz-jellegű folyókra jellemző finomabb szemnagy-

ságú betelepülések. Ezek szürke, esetleg sárga vagy vörös színű agyag, aleurit és főleg homok 

szemnagyságú kőzetek. Oxidált (sárga vagy vörös) színük az egykori lerakódási környezet idősza-

kos kiszáradására utal. A folyóvízi üledékeken rétegződés általában nem figyelhető meg, bár a 

finomszemű betelepülésekben párhuzamos, rétegszerű elválás előfordul, valamint a nagyobb 

feltárásokban szép kereszt- és párhuzamos rétegzéseket láthatunk, ezek azonban gyakran együtt 
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járnak a szemnagyság változásával is. Azonos anyagú kőzeten belül rétegzés igen ritkán (fúrásban 

sohasem) látható. A törmelékanyag túlnyomórészt déli származású, ezt bizonyítják JÁMBOR Á. és 

SZABÓ J. kavicsokon végzett mérései (1961), a törmelékanyag összetétele valamint az átlagos 

kavicsméret délről észak felé történő csökkenése is. Makroszkópikus ősmaradványok nem kerül-

tek elő belőle, de palynológiai vizsgálatok készültek a finomabb szemű betelepülésekből származó 

mintákon, és ezek oligocén vagy oligo-miocén kort mutattak. Erről a kérdésről később 

részletesebben szólok. 

A Mázai Tagozat a kiemelt alaphegységi területeket kivéve mindenhol előfordul, feltárásai 

jobbára a Sormás-patak völgyében, a Goricai-völgyben, illetve Bükkösd mellett találhatók. Meg-

jegyzendő, hogy a Nyugat-Mecsek M = 1:25000 földtani térképén (CHIKÁN G. et al. 1984) a 

Sormás-patak völgyének, illetve Bükkösd környékének feltárásai Mecseknádasdi Tagozatként 

szerepelnek (l. alább), ez azonban meglehetősen ellentmond CHIKÁN G. (1991) Mecseknádasdi 

Tagozatról adott leírásának, hiszen az említett területek feltárásai gyakran erősen durvakavicsosak, 

és ő maga is utóbbi cikkében a Sormás-patak völgyét úgy említi, hogy ott a Mázai Tagozat „vi-

szonylag jól megfigyelhető, eredeti helyzetű rétegei” bukkannak a felszínre, tehát a jelek szerint a 

szerző is revideálta korábbi álláspontját. Fúrásokban szinte mindig előfordul; sok fúrásban (pl. 

XII. szerkezetkutató, Cserdi-14, Bükkösd-35, Korpád-2, stb.) egyedül képviseli a miocént, végig 

kavicsos kifejlődésben. Egyedül a leginkább északi fúrásokban hiányzik (Ibafa-2, Ibafa-3, Horvát-

hertelend-1, Kisbeszterce-1, stb.). Ugyanakkor hiánya feltűnő az Abaliget környéki területen, ahol 

az alaphegység felszínére kevés abráziós törmeléket követően már egyből a „halpikkelyes agyag-

márga” összlet (Budafai Formáció, Komlói Tagozat) települ. 

A Mázai Tagozat vastagsága elérheti az 500-600 métert. Legvastagabb a terület közepétől 

kissé északra és a Bükkösdi-törés mentén húzódó egykori fő szállítási csatornában; délen is vasta-

gabb lehetett, mint napjainkban, de felső része a miocén végén erodálódott. A tagozat közvetlenül 

az alaphegységre vagy délen a paleogén összletre, illetve a Kárászi Tagozatra települ. Fedőjében a 

Mecseknádasdi Tagozat, illetve diszkordánsan pannóniai s.l. vagy negyedidőszaki képződmények 

települnek. 

5.1.1.3.3.1.3. Mecseknádasdi Tagozat 

A Szászvári Formáció Mecseknádasdi Tagozatába („limnikus összlet”) a Rétegtani Bizottság 

vonatkozó táblázata (GYALOG L. – BUDAI T. 2004) szerint az ártéri-mocsári üledékeket soroljuk. 

Elhatárolása a Mázai Tagozattól a miocén litosztratigráfiai egyik leginkább problematikus kérdése. 

CHIKÁN G. (1991) alsó határát a durvaszemű kavicsanyag jelentős mértékű csökkenéséhez, a 

tarka, sűrűn változó színű rétegek uralomra jutásához helyezte. Mindez azonban inkább csak a 
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korlátozott vastagságot mutató, felszíni feltárásokban ilyen egyszerű, ha egyáltalán lehet ilyet 

mondani, fúrásokban korántsem. Vastag, egybefüggő rétegsorokban a szemnagyság finomodását 

gyakran újabb durvulás követi, a finomszemű, tarka üledékek pedig ismétlődően, gyakran megje-

lennek. A fedő felé szintén gyakorta gondot okoz az elhatárolás: sok fúrásban van (főképp a vizs-

gált terület északi részén) vastag, finomabb szemcsenagyságú, homokos-agyagos rétegsor (pl. 

Horváthertelend-1, 9019, Ibafa-3, Szentkatalin-1, stb.), amit sorolhatunk a Mecseknádasdi Tago-

zatba, azonban e képződményekbe rendszeresen, ciklikusan congeriás rétegek települnek 

csökkentsósvízi kifejlődésre utalva, egyben valószínűsítve a Budafai Formáció Pécsváradi Tago-

zatába való tartozást. Mindenestre CHIKÁN G. (1991) olyan példákat is bemutat a tagozatra, me-

lyek sok, közepes szemnagyságot is elérő kavicsot is tartalmaznak (pl. horváthertelendi felhagyott 

kavicsbánya), így az összlet semmiképpen sem nevezhető pusztán mocsárinak. 

A Mecseknádasdi Tagozatot jellemzően szürke, barnásszürke, sárga vagy vörös színű agyag, 

aleurit és finom-középszemű homok építi fel, gyakori kavicszsinórokkal és vastagabb kavicslen-

csékkel, -rétegekkel. Pár centiméteres lignit-barnakőszén betelepülések is előfordulnak. A kőzete-

ken általában gyenge párhuzamos rétegzés ismerhető fel, de gyakori a szegletes vagy gumós jel-

legű elválás is, jobbára az oxidált kőzetszínekhez kapcsolódóan, ami hosszabb (legalábbis több 

éves) szárazulati időszakot és meginduló talajosodást jelez. A Mecseknádasdi Tagozatban, eseten-

ként a Mázai Tagozat finomabb szemű betelepüléseiben helyenként megjelenik – különösebb 

korjelző érték nélkül – a makrofauna (Rissoa sp., Bythinia sp., KÓKAY J. meghatározása, szóbeli 

közlés). E molluszkás rétegek ritkák, de a rétegen belül az egyedszám magasnak mondható. Egyéb 

makrofaunát nem tartalmaz, viszont általában gazdag a különböző mértékben szénült, töredékes 

növényi maradványokban, szerves törmelékben. A tagozat számos mintájából készült palynológiai 

vizsgálat, ami ugyanazt az ellentmondásos eredményt hozta, mint a Mázai Tagozat esetében (oli-

gocén kor). 

Elterjedése a középső és északi részekre korlátozódik, ahol a lepusztulási területtől távolabb 

már csökkent a szállító közeg energiája. A Mázai Tagozat kapcsán már írtunk arról, hogy a Bük-

kösd környéki, illetve a Sormás-patak völgyében található felszíni feltárások egy része – a terület 

földtani térképétől eltérően – nem a Mecseknádasdi Tagozatot képviseli. Legjobb feltárásai 

Nagymátépuszta környékén, illetve a Horváthertelend-Bakóca-Kisbeszterce területen találhatók. 

Fúrásokban is ezen a vidéken a legelterjedtebb (Kán T-4, Kán T-9, Horváthertelend-1, stb.). 

Mindig a Mázai Tagozatra, illetve a Mázai Tagozatba települ. Már e helyütt hangsúlyoznám, hogy 

a tagozat elhatárolása tulajdonképpen kissé mesterkélt, hiszen a Szászvári Formáció üledékei 

egyetlen összefüggő folyóvízi rendszer termékei. Tendenciózusan persze jobbára kissé fiatalabb a 

Mázai Tagozatnál, mivel az idő múlásával csökkent a reliefenergia a területen és ez kedvezett a 
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finomabb szemű üledékek lerakódásának. Vastagsága maximum 300 méter körüli. Valódi mocsári 

üledékek találhatók viszont Bükkösdtől keletre, Szentdomján-pusztától északra, legfeljebb 100-

120 méteres vastagságban („8000-es” fúrások). 

5.1.1.3.3.2. Gyulakeszi Riolittufa Formáció 

Az „alsó riolittufaként” ismert piroklasztikus képződmény a vizsgált területen felszínen nem 

fordul elő, fúrásokban viszont gyakran leírták. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy sok fúrási 

földtani dokumentációban valószínűleg tufitot, tufás agyagot és tufás homokot is riolittufaként 

írtak le, melyek végső soron nem tartoznak a formációhoz, jóllehet szintjelző értékük így is je-

lentős (bár ez is bizonyos fokú óvatossággal kezelendő, minthogy a jelek szerint gyakran összeke-

verték a „középső riolittufával”). Az üdének nevezhető riolittufa piszkosfehér, halványszürke 

színű, biotitos, horzsaköves, ignimbrites ártufa. A Kelet-Mecsekre jellemző, jelentős vastagsága 

(30-100 m) a Nyugat-Mecsek területén nem figyelhető meg, itt inkább csak 1-2 méter vastag. Ra-

diometrikus kormeghatározással és ásvány-kőzettani vizsgálatokkal bizonyítottan a formációhoz 

tartozó riolittufa található pl. a Tekeres-1, 9019, Gálosfa-1, Kán T-9, Kacsóta-2 jelű fúrásokban. 

A miocén vulkáni tufák szintjelző volta és így rétegtani jelentősége miatt velük még külön foglal-

kozom (5.1.1.5.1. fejezet). 

5.1.1.3.3.3. Budafai Formáció 

A Budafai Formáció – a Rétegtani Bizottság vonatkozó táblázatát is figyelembe véve – egy-

mástól eléggé különböző fáciesű és litológiájú képződmények gyűjteménye. Ami összeköti ezeket 

az összleteket, az nagyjából azonos koruk és heteropikus összefogazódásuk. Ilyenformán a 

Budafai Formációt, mint litosztratigráfiai egységet nehéz definiálni, viszont egyes tagozatai jól 

leírhatók és térképezhetők (pl. Komlói Tagozat, „halpikkelyes agyagmárga összlet”). Ugyanakkor 

vannak esetek, amikor gondot okoz a tagozatba sorolás, illetve a tagozatok megkülönböztetése, 

elsősorban a Pécsváradi Tagozat és a Mánfai Tagozat esetén – ez a heterópiát figyelembe véve 

nem is meglepő. 

5.1.1.3.3.3.1. Pécsváradi Tagozat 

A HÁMOR G. (1970) által „congeriás összletnek” nevezett képződménycsoport átmenetet 

jelent a Szászvári Formáció által képviselt folyóvízi üledékképződéstől a tengeri üledékek felé. 

Nem nevezem egy új üledékképződési ciklus elejének, mivel – mint később látni fogjuk – jelentős 

vastagságban összefogazódik a folyóvízi összlettel, és így hosszabb ideig egyszerre rakódtak le, 

csak eltérő területrészeken. CHIKÁN G. (1991) tőlem egészen eltérő értelemben használja a Pécs-
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váradi Tagozatot, és alig tulajdonít neki jelentőséget a terület miocénjén belül, kizárólag a 

congeria-maradványokat tartalmazó, jobbára kőzettörmelékes, meszes  konglomerátumokat so-

rolja ide. Én – némiképp visszakanyarodva HÁMOR G. eredeti meghatározásához – a congeriás 

homokból álló képződményeket is ide sorolom. 

A tagozat elhatárolása leggyakoribb feküjétől, a Szászvári Formáció Mecseknádasdi Tagoza-

tától („limnikus összlet”) igen problematikus. A gondot az okozza, hogy számos fúrási szelvény-

ben – pl. a Horváthertelend-1, 9019, Szentkatalin-1, Kisbeszterce-1, Ibafa-2 jelű fúrásokban – a 

congeriás homokpadok vissza-visszatérően megjelennek, jellemzően egymástól néhányszor 10 m-

es távolságban, a tektonikus ismétlődés bármi jele nélkül (2. melléklet). Így tehát vagy ragaszko-

dunk a congeriák jelenlétéhez, mint a csökkentsósvízi környezet indikátorához és így a tagozatba 

tartozás elengedhetetlen feltételéhez és ekkor két különböző formáció egy-egy tagozata (Szászvári 

Formáció Mecseknádasdi Tagozat és Budafai Formáció Pécsváradi Tagozat) váltakozik akár 200-

400 méteren keresztül is, vagy pedig a legalsó és legfelső congeriás szintek közötti teljes üledék-

sort a Pécsváradi Tagozatba helyezzük, ekkor viszont igen vastag, az eredeti definíciótól eléggé 

eltérő litológiájú képződményt kapunk. Települhet közvetlenül az alaphegységre is (Abaliget kör-

nyéke). A fedő Mánfai Tagozat („budafai összlet”) felé a határ ott húzható meg, ahol megjelenik a 

normál tengeri makro- és mikrofauna. Fedője lehet még a Komlói Tagozat („halpikkelyes agyag-

márga összlet”), ettől litológiai alapon – a pélites üledékek uralomra jutásával – jól elkülönül. Is-

mételten hangsúlyozni kell azonban a tagozatok Budafai Formáción belüli heteropiáját is. 

A Pécsváradi Tagozatot – legalábbis a biztosan annak tekinthető összletet – részint 

congeriás, vagy congeria lumasellás konglomerátum, meszes homokkő, mészkő, részint pedig 

szürke, szintén congeriás, apró-középszemű homok, meszes homokkő, márga, mészkő építi fel. 

Előbbi változata sekélyvízi, esetenként abráziós üledékképződést, utóbbi viszont deltafrontot 

képvisel. Ami közös bennük, az a csökkentsósvízi környezet, melyet éppen a congeriák (Congeria 

böckhi) indikálnak. Ha az előbbiek szerint kiterjesztően értelmezzük az összletet, akkor kőzetanya-

gában uralkodóvá válik a homok, de megjelennek aleurit, kavicsos homok, sőt vékony kavicsréte-

gek is. 

Ősmaradványokat változó mennyiségben tartalmaz. Az „igazi” congeriás összlet értelemsze-

rűen gazdag congeria héjakban, héjtöredékekben, vagy esetleg kőbelekben. Néha egyéb mollusca-

töredékeket is tartalmaz (pl. csiga operculumok, „Rissoa-szerű csigák”). A nagy egyedszámhoz 

ugyanakkor alacsony fajszám társul. Mikrofaunája gyér, néhány ostracodára szorítkozik, vagy még 

azok is hiányoznak. Több, a Pécsváradi Tagozatba sorolható minta palynológiai vizsgálata is 

megtörtént, ismét csak oligocén vagy oligo-miocén kort adó eredménnyel. 
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A Pécsváradi Tagozat a felszínen csak Abaliget-Orfű környékén fordul elő, ahogy azt 

CHIKÁN G. (1991) is írja. Nagyobb elterjedésben ismert még a vizsgált terület északi részéről, a 

fent említett fúrásokból. A Bükkösd-Horváthertelend fő törmelékszállítási vonal mentén a 9019 

jelű fúrástól délre már nem fordul elő, ott már a szárazföldi üledékek kizárólagosak. Vastagságát 

nehéz megállapítani: ha a szűkített értelmezéshez ragaszkodunk, akkor legfeljebb 10 méter, bár ez 

jobbára vertikálisan ismétlődve mutatkozik és ilyenformán ezeket a vastagságokat össze kellene 

adni, és így 40-50 métert kapnánk; a tágabb értelmezés esetén viszont vastagsága akár 300-400 

méter is lehet, persze jelentős részében congeria nélkül. A tagozat mindenképpen csökkentsósvízi 

fáciest, ezen belül pedig – jelentős területen – delta jellegű környezetet, deltasíkságot, folyóvíz 

uralta deltát képvisel. 

5.1.1.3.3.3.2. Komlói Tagozat 

A Budafai Formáció Komlói Tagozata – HÁMOR G. (1970) találó elnevezése szerint a „hal-

pikkelyes agyagmárga összlet” – a vizsgált területen a Szászvári Formáció után a második legfon-

tosabb képződmény. Ennek ellenére definíciója elég vitatott. HÁMOR G. (1970) eredeti leírása 

szerint uralkodóan pélites lagúnaüledék, és lényegében ezt tartalmazza a Rétegtani Bizottság je-

lenleg elfogadott definíciója is. Ugyanakkor CHIKÁN G. (1991) igencsak kiterjeszti a tagozat hatá-

rait azzal, hogy durvatörmelékes, folyóvízi eredetű kőzeteket is ide sorol, és ennek logikus követ-

kezménye, hogy a Nyugat-Mecsek egyik legjelentősebb elterjedésű képződménycsoportjának 

tartja. Én visszatérek az eredeti, Hámor-féle meghatározáshoz, véleményem szerint a folyóvízi 

képződmények mind a Szászvári Formációba tartoznak, még ha koruk fiatalabb is, mint ahogy azt 

a Szászvári Formációról korábban tartották. 

Megtartva a képződmény eredeti definícióját, elhatárolása már rendszerint nem okoz problé-

mát sem a fekü-, sem pedig a fedőképződményektől. Települhet közvetlenül az alaphegységre (pl. 

a Magyarszék-1 jelű fúrásban) esetleg némi bázistörmelékkel, valamint a Szászvári Formáció Me-

cseknádasdi Tagozatára vagy a Budafai Formáció Pécsváradi Tagozatára is. Utóbbi két esetben a 

pélites üledékek uralomra jutása jelzi a határt. Leggyakoribb fedője a Tekeresi Slír Formáció 

(„slírösszlet”), ennek irányában a határ ott húzható meg, ahol az agyagmárga aleurittal és homok-

kal keveredik, megszűnik a laminált rétegzés (a mélyebb medencék területén), illetve megjelenik a 

normál tengeri fauna. A deltaüledékek és a „halpikkelyes agyagmárga” váltakozása figyelhető meg 

a XIV. szerkezetkutató és az Abaliget-5 jelű fúrásokban. 

A Komlói Tagozatnak két, leginkább jellemző kőzetváltozata van. Az egyik a szürke, barnás-

szürke, rétegzetlen, tömeges megjelenésű, esetleg kőzetlisztes agyagmárga, sekélyebb vizű lagúnás 

kifejlődést képvisel. A másik típus viszont mikrorétegzett, laminált, barnásszürke agyagmárga, a 
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réteglapokon piszkosfehér mészhártyával, ami hőmérséklet-változással is járó évszakos ritmusra 

utal. Utóbbi változatban gyakoriak a szürke vagy sárgásszürke, finomszemű homokkőlencsék. Ez 

már mélyebb vízi változat. E típusát HÁMOR G. (1970) is tárgyalja, azonban még másodlagosnak 

minősíti a tömeges, rétegzetlen vagy rosszul rétegzett szürke agyagmárga mellett. Később kiderült 

(éppen a hidrogenetikus uránérctelepek kutatását célzó mélyfúrásokból), hogy a medencebeli, 

laminált változat vastagsága a 400-500 métert is elérheti, tehát mennyiségét tekintve a sekélyvízi 

típust messze meghaladja. Sajnos azonban éppen ez a kifejlődési típusa a felszínen nem fordul 

elő, hiszen a partvonaltól távolabb képződött, és így mindenhol befedi a felső-miocén és pannó-

niai (s.l.) üledéksor. Ezek ismeretében érthető, hogy korábban kisebb jelentőséget tulajdonítottak 

neki. 

Mindkét típus sok szerves anyagot tartalmaz, szenes növényi törmelékdarabok is előfordul-

nak. A magas szervesanyag-tartalom miatt kialakuló reduktív környezettel áll összefüggésben a 

pirites foltok és csomók megjelenése. Értelemszerűen gyakoriak a névadó halpikkelyek, sőt akad-

nak nagyobb halmaradványok is. Mikrofaunát HÁMOR G. (1970) szerint tartalmaz, bár ez a fedő-

képződményekéhez viszonyítva szegényes és csak egyes padokban jelentkezik. CHIKÁN G. (1991) 

viszont nem említ mikrofaunát. A MÉV neogén kutatásai során az összletet őslénytani szem-

pontból nem vizsgálták. A tagozat flóráját – külszíni feltárások anyaga alapján – HABLY L. (2005) 

vizsgálta. 

A CHIKÁN G. et al. (1984) által térképen ábrázoltakhoz képest a Komlói Tagozat felszíni el-

terjedése jelentősen lecsökken, ha a folyóvízi üledékeket kivesszük az összletből. Ekkor – a most 

vizsgált területen belül – már csak Abaliget-Orfű-Mecsekrákos-Bános körül található meg a fel-

színen, az alaphegység felszíni kibúvási területe mentén. Fúrásokban jóval elterjedtebb: az előbb 

említett felszíni előfordulási területtől keletre és északkeletre megjelenése általános (pl. Tekeres-1, 

Magyarszék-1, Husztót-2, Mecsekfalu-1 jelű fúrások). Vastagsága – mint azt már említettük – a 

medence belsejében elérheti az 500 métert is, de a medenceperemen csak 20-50 méter. 

5.1.1.3.3.3.3. Mánfai Tagozat 

A Mánfai Tagozat, HÁMOR G. (1970) elnevezése szerint a „budafai összlet” névadója az 

egész Budafai Formációnak. A Rétegtani Bizottság táblázatai szerint partszegélyi-abráziósparti, 

síkparti, néhol delta fáciesű, normál sótartalmú tengeri képződmény. Ehhez képest mind HÁMOR 

G. (1970), mind pedig CHIKÁN G. (1991) bőségesen említ folyóvízi üledékeket is az összleten 

belül. Én tartom magamat ahhoz az elvhez, hogy a folyóvízi képződmények a Szászvári Formáci-

óba tartozzanak, így a Mánfai Tagozatot – ez esetben egyébként a Rétegtani Bizottsággal egye-

zően – a partszegélyi, illetve tenger uralta delta fáciesekre korlátozom. 
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Feküje lehet az alaphegység, ilyenkor rendszerint durvatörmelékes, abráziós fáciesben jelent-

kezik. Ha a Pécsváradi Tagozatra települ, akkor a normál tengeri fauna megjelenésével húzhatjuk 

meg a határt. Feküje lehet még a Komlói Tagozat is, ekkor az üledék szemcsenagyságának növe-

kedése, és ugyancsak a tengeri fauna jelzi a határt. Ismét hangsúlyozzuk azonban a formáción 

belül a tagozatok heterópiáját. Fedője vagy a Pécsszabolcsi Formáció, vagy a Tekeresi Slír Formá-

ció. Előbbi esetben a határ a gazdagabb, bádeni korú fauna megjelenéséhez, utóbbi esetben a 

szemcsenagyság fokozatos finomodásához és a jellegzetes „slírfauna” megjelenéséhez köthető. 

A Mánfai Tagozat kőzetanyaga változatos: mono- vagy oligomikt abráziós konglomerátum, 

szürke vagy sárga, változó szemnagyságú, esetenként aprókavicsos homok, homokkő, aleuritos 

agyag, aleuritos márga alkothatja. Főleg a homokrétegek esetében jellemző a csillámtartalom. 

Általában pados rétegzésű vagy rétegzetlen. Faunája – főleg mikrofaunája – rendszerint elég gaz-

dag, és az összletben felfelé haladva egyre gazdagabbá válik. Makrofaunájára leginkább az ostreás 

lumasellapadok jellemzők, bár más molluscák is előfordulnak benne. 

A biztosan a tagozatba sorolható képződmények felszíni előfordulása a vizsgált területen 

korlátozott, Hetvehely-Abaliget térségére szorítkozik. Az ettől északra, Husztót-Szentkatalin-

Kishajmás felé eső területrészen inkább folyóvíz uralta delta jellegű üledékek találhatók. Persze 

ezeket is sorolhatjuk a tagozathoz, de akkor fel kell adni azt az elvet, hogy az elég jól megfogható 

normál tengeri környezethez kötjük az összletet, és rögtön problémássá válik elhatárolása a Pécs-

váradi Tagozattól, sőt még a Szászvári Formáció Mecseknádasdi Tagozatától is. Fúrásokban talált 

elterjedési területe lényegében megegyezik a felszínivel. A Mánfai Tagozat vastagsága 40-150 

méter. 

5.1.1.3.3.4. Fóti Formáció 

A Kelet-Mecsekből HÁMOR G. (1970) által leírt „regressziós összlet” a Nyugat-Mecsek terü-

letén alig fordul elő, igazság szerint annyira kérdéses a megléte, hogy az elvi rétegoszlopon (5.3. 

ábra) nem is szerepeltettem. CHIKÁN G. (1991) Bodolyabér környékéről említi, ami a most vizs-

gált terület keleti határán van. Itt csökkentsósvízi környezetben, agyagos üledékből kifejlődő ho-

mokot ír le, vastagsága is csupán néhányszor 10 méter. Annyit leszögezhetünk, hogy jelentősége 

elhanyagolható. 

5.1.1.3.3.5. Tari Dácittufa Formáció 

A Nyugat-Mecsek második savanyú vulkáni tufaszintje az úgynevezett „középső riolittufa”. 

Valójában fehér, szürkésfehér, biotitos, légi szállítású dácittufa, jellemzői az akkréciós gömböcs-

kék vagy pelletek. Egyaránt települ szárazföldi és tengeri környezetbe; előbbi esetben gyakoriak az 
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áthalmozott tufitos, tufás homokos-agyagos szintek az üde portufa mellett. A Gyulakeszi Riolit-

tufa Formációhoz hasonlóan általában igen jól használható szintjelző a faunamentes szárazföldi 

rétegsorokban. Vastagsága (az áthalmozatlan, üde vagy kissé bontott dácittufa esetén) jellemzően 

néhány méter, de egyes esetekben a 10 métert is meghaladhatja (XIII. szerkezetkutató fúrás). 

Néhol felszínen is előfordul (például Abaliget vagy Husztót mellett), azonban jóval elterjedtebb a 

fúrásokban. A vizsgált terület minden jelentősebb mélyfúrása harántolta. A miocén vulkáni tufák 

szintjelző volta és így rétegtani jelentősége miatt velük még külön foglalkozom (5.1.1.5.1. fejezet). 

5.1.1.3.3.6. Tekeresi Slír Formáció 

Ahogy felfelé haladunk a nyugat-mecseki miocén rétegsorban, és uralomra jutnak a tengeri 

képződmények, annál egységesebbek, könnyebben megfoghatók és definiálhatók az egyes 

litosztratigráfiai egységek. Ennek első példája a Tekeresi Slír Formáció vagy régebbi nevén 

slírösszlet (HÁMOR G. 1970). CHIKÁN G. (1991) szerint a szűk értelemben vett Nyugat-Mecsek 

területén nem fordul elő, de az általam, e dolgozat céljára lehatárolt és Nyugat-Mecsekként defini-

ált területen már igen. Egyébként megállapításától függetlenül CHIKÁN G. (1991) is tárgyalja a 

képződményt. 

A formáció feküje lehet a peremeken Budafai Formáció Mánfai Tagozata („budafai összlet”), 

ebből a szemcseméret fokozatos finomodásával fejlődik ki, a gazdagabb, normál tengeri ősma-

radvány-együttes megjelenése mellett. Medencebeli kifejlődésben a Budafai Formáció Komlói 

Tagozatára („halpikkelyes agyagmárga”) települ, ekkor a laminált rétegzés megszűnése és ismét 

csak a gazdag fauna – elsősorban mikrofauna – megjelenése mutatja a határt. Fedője lehet a Szi-

lágyi Agyagmárga Formáció, esetleg a Pécsszabolcsi Formáció. Előbbi esetben az aleurit-finom-

homok tartalom eltűnése és a jellegzetes, turritellás-corbulás fauna megjelenése jelzi a határt, míg 

utóbbi esetben a homokos-kavicsos üledékek, a fáciesváltásnak megfelelően (nyíltvízről 

parszegélyire). Az elhatárolás, a formáció terepi (vagy fúrásbeli) felismerése nem szokott különö-

sebb gondot okozni. 

Maga a Tekeresi Slír Formáció partközeli, de nyíltvízi sárgásszürke, szürke, jellegzetesen 

csillámos, finomhomokos aleurit, homokos, kőzetlisztes agyagmárga. Faunája jellegzetes és gaz-

dag. Gyakoriak benne a tufás-tufitos betelepülések. 

A formáció a felszínen viszonylag nagy területen fordul elő Husztót-Kovácsszénája-Tekeres-

Mecsekszakál-Magyarhertelend térségében. Fúrásokban ettől északra és keletre is megjelenik. 

Legnagyobb ismert vastagsága – a vizsgált területen belül – több, mint 300 méter (Tekeres-1 jelű 

fúrás). 
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A Tari Dácittufa Formáció helyenként kisebb mérvű urán-anomalitást mutat (WÉBER B. 

1982b), ami tovább fokozta az érdeklődést a terület neogén képződményei iránt, uránföldtani 

szempontból.. 

5.1.1.3.3.7. Pécsszabolcsi Formáció, Rákosi Mészkő Formáció, Szilágyi Agyagmárga 
Formáció, Tinnyei Formáció és Kozárdi Formáció 

A címbeli litosztratigráfiai egységekbe sorolt képződményeknek csak a terület kijelölésével 

foglalkozó fejezetben (5.1.1.1.) említett, Magyarszék-Mecsekpölöske területrész szempontjából 

van jelentőségük, saját eredmények nem kötődnek hozzájuk. Ezek miatt csak irodalmi adatok 

alapján, röviden, összevontan tárgyalom őket. 

A Pécsszabolcsi Formáció általában abráziós kavics-konglomerátummal kezdődő, 

lithothamniumos mészkő, kalkarenit, meszes molluszkás homokkő, molluszkás homok, márga 

rétegekből álló zátony- vagy (CHIKÁN G. 1991 szerint is) partszegélyi képződmény, gazdag 

mikrofaunával („alsó lajtaösszlet”). Vastagsága CHIKÁN G. (1991) szerint 10-150 m. A Rákosi 

Mészkő Formáció előfordulása bizonytalan, CHIKÁN G. (1991) szerint terepen gyakorlatilag nem 

különíthető el a Pécsszabolcsi Formációtól. Vastagságát– ha egyáltalán előfordul a területen – 

legfeljebb 10 méterre teszi. A Szilágyi Agyagmárga Formáció („turritellás-corbulás agyagmárga 

összlet” sekély neritikus, nyíltvízi, szürke vagy zöldesszürke, agyagmárga, kőzetlisztes márga, mely 

laterálisan a partközeli Pécsszabolcsi Formációval fogazódik össze. Vastagsága CHIKÁN G. (1991) 

szerint 30-150 m. A Tinnyei Formáció („molluszkás durvamészkő”) brakkvízi, partközeli kifejlő-

désű, gyakran ooidos, biogén, sárgásfehér durvamészkő, mészhomokkő. Vastagsága területünkön 

mindössze 15-20 m lehet. A Kozárdi Formáció is még csökkentsósvízi-partközeli, de már nyíl-

tabb vízben lerakódott, a Tinnyei Formációval összefogazódó képződmény, mely zöldesszürke, 

molluscás agyagmárga, kőzetlisztes márga. Vastagságát CHIKÁN G. (1991) 40-70 méterre teszi. 

E formációk csak a vizsgált terület északkeleti sarkán, illetve egyesek (főképp a Pécsszabolcsi 

Formáció) az északi peremen (Kisbeszterce-1, Gálosfa-1 jelű fúrások) fordulnak elő. A 

Pécsszabolcsi Formáció megjelenik még az északnyugati peremen, Ibafa körül a felszínen és fú-

rásban (Ibafa-2) egyaránt, illetve Almáskeresztúr mellett is. 

5.1.1.3.3.8. Peremartoni Formációcsoport 

A Peremartoni Formációcsoporttal lépünk át a miocénből a pannóniai s.l. üledékciklus alsó 

részébe. (Természetesen köztudott, hogy valójában az alsó-pannóniai s.l., sőt a felső-pannóniai s.l. 

alsó része is még a miocén, mint geokronológiai egység idején képződött, de a gyakorlatban a 

tágabban értelmezett pannóniai fogalmát önálló egységként használjuk.) A pannóniai s.l. képződ-

mények a területen a miocénhez képest jóval kevésbé feldolgozottak. 
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A pannóniai s.l. összlet jól és könnyen elhatárolható a fekü miocén, néhány medenceperemi 

esetben alaphegységi képződményektől. A miocénnel való érintkezésük is rendszerint 

diszkordáns, gyakorlatilag bármelyik miocén összletre települhetnek. Folyamatos átmenet csak a 

Mecsek északi előterében, a hegységtől távolabbi medencékben található. Ekkor az egyébként 

szintén elegyesvízi szarmata fauna hirtelen eltűnése, majd teljesen új fauna megjelenése, ugyanak-

kor az üledék egyveretűvé válása jelzi a határt. 

Az alsó-pannóniai s.l. idején képződött Peremartoni Formációcsoportot a területen két for-

máció, a Zámori Kavics és a Csákvári Agyagmárga képviseli. A Csákvári Agyagmárga 

csökkentsósvízi, sekély szublitorális kifejlődésű, rétegzetlen, szürke agyagmárga, aleuritos agyag-

márga, esetleg világosszürke mészmárga. Zártabb, lagúnás jellegű környezetben rakódott le. A 

medenceperemeken a Zámori Kavics Formáció helyettesíti, inkább csak közbetelepülés jelleggel. 

Anyaga szürke vagy sárga homokos, kavicsos homok. Ősmaradványokban a Csákvári Agyag-

márga Formáció elég gazdag: a makrofaunát főleg a jellegzetes pannon elegyesvízi congeriák és 

limnocardiumok, a mikrofaunát ostracodák képviselik. Mikropaleontológiai szempontból fontos 

megemlíteni a szervesvázú mikroplankton együtteseket is. 

A Peremartoni Formációcsoport elterjedése jelentősen eltér a miocén képződményekétől. A 

Mecsek-hegységtől északra és délre kialakult medencékben található csak meg, és csak fúrásban 

(Liget-14, Gálosfa-1, XII. szerkezetkutató). Egyetlen felszíni előfordulását a hegység déli oldalán, 

a kővágószőlősi bekötőúttól keletre említik (JÁMBOR Á. 1967). Legnagyobb vastagsága a vizsgált 

területen belül 150-200 méterre tehető. 

5.1.1.3.3.9. Dunántúli Formációcsoport 

A területen a harmadidőszaki üledékképződés zárótagjai a felső-pannóniai (s.l.) idején rakód-

tak le, és a Dunántúli Formációcsoportba tartoznak. A formációcsoport üledékei valamennyi 

idősebb képződményre települhetnek, beleértve a prekainozoos alaphegységet is. Elhatárolásuk az 

idősebb képződményektől általában ugyanolyan könnyű, mint az alsó-pannoné. Kivételt képezhet 

a közvetlen rétegtani fekü, maga az alsó-pannóniai s.l., különösen a faunamentes vagy faunában 

szegény partmenti fáciesekben. Valójában egy abráziós konglomerátumról, ha nincs folyamatos 

átmenettel kifejlődő, finomabb szemnagyságú fedője, gyakorlatilag lehetetlen megmondani, hogy 

alsó- avagy felső-pannóniaiba (s.l.) tartozik-e. Nyíltabb vízi kifejlődésben az alsó-pannon agyag-

márgát finomszemű homok, aleurit váltja fel, viszonylag rövid szakaszon belül uralomra jutva. 

CHIKÁN G. (1991) a Nyugat-Mecsekben a felső-pannóniainak (s.l.) három fő kifejlődési típu-

sát különböztette meg: az abrázióspartit, a zártabb, lagúna jellegűt és a nyíltvízit. Ezek közül a 

vizsgált területen a kimondottan abráziós típus előfordulása nem ismert. Az elzárt, kis meden-
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cékben lerakódott, lagúna jellegű típust Kishajmás-Kisbeszterce közötti területről és Korpád-

Hetvehely térségéből említi. Sárga vagy szürke márgás kőzetliszt, kőzetlisztes márga, homokkő 

alkotja. Legelterjedtebb – az egész pannóniain (s.l.) belül, ideértve az alsó-pannont is – a nyíltvízi 

típus, mely szürke, a felszín közelében oxidáció következtében sárga finomszemű homokból, 

aleuritos vagy agyagos finomhomokból áll. Természetesen minden felső-pannóniai üledék 

csökkentsósvízi környezetben képződött. 

A felső-pannóniai s.l. képződmények ősmaradványokban ugyanolyan gazdagok, mint az alsó-

pannóniai, nemzetség szinten azonos vagy igen hasonló taxonokkal. 

A vizsgált területen a Dunántúli Formációcsoporton belül formációkat megállapítani elég ne-

héz, CHIKÁN G. (1991) nem is vállalkozott erre. Ami valószínűnek látszik, hogy a nyíltvízi kép-

ződmények a Somlói Formációba sorolhatók, míg partközeliek a Kállai Kavics Formációba. En-

nek végleges eldöntése azonban további vizsgálatokat igényelne. 

A Dunántúli Formációcsoport elterjedése hasonló a Peremartoni Formációcsoportéhoz, te-

hát legvastagabb a Mecsektől délre és északra fekvő medencékben, de túl is terjed azon, olyan 

helyeken is megtalálható, ahol az alsó-pannóniai s.l. képződmények hiányoznak. Ilyen a vizsgált 

terület központi része (Bükkösd-Dinyeberki-Korpád-Gyűrűfű térsége), ahol a felső-pannon bár 

vékonyan és szakadozottan, de előfordul (a szakadozottság utólagos erózió következménye). Fú-

rásokban vastagsága elérheti a 300 métert is. 

5.1.1.3.4. Negyedidőszak 

A negyedidőszaki képződmények vékony lepelként borítják szinte az egész területet, még ha 

a fedetlen földtani térképek – például a Nyugat-Mecsek M = 1:25000 méretarányú térképe – nem 

is mutatják azokat. Ugyanakkor a negyedidőszak képződményeit – földtani szempontból – általá-

ban eléggé elhanyagolják. A negyedidőszaki üledékek bármilyen idősebb képződményre települ-

hetnek, és az érintkezés mindig diszkordáns, mivel gyakorlatilag a teljes pliocén, sőt jobbára a 

pleisztocén eleje is lepusztulási időszak volt a területen. 

A negyedidőszakon belül a pleisztocén legjellemzőbb képződményei a típusos és az infúziós 

lösz, alárendelten pedig vörös agyag, illetve alluviális üledékek is előfordulnak. A típusos lösz 

sárga, fakósárga, barnássárga kőzetliszt, agyagos vagy finomhomokos kőzetliszt. Mindig jelentős 

limonit- és karbonáttartalmú, gyakran jelentős méreteket is elérő mészkonkréciókat tartalmaz. 

Periglaciális helyzetű, eolikus eredetű üledék, mely a würmi glaciális idején képződött. Az infúziós 

lösz a típusos lösz nedves környezetben lerakódott változata, az alaptípusnál jóval változatosabb 

megjelenésű. Színe a sárgásszürkétől a barnássárgáig változik, kőzettanilag uralkodóan kőzetliszt, 

de sok agyagot vagy különböző szemnagyságú homokot is tartalmazhat. A rétegzetlen típusos 
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lösszel szemben rendszerint mikrorétegzett és gazdagabb ősmaradvány-együttest is tartalmaz. 

Kora megegyezik a típusos löszével. Mindkét löszváltozat a Paksi Lösz Formációba tartozik. A 

típusos lösz a dombhátakra, dombtetőkre jellemző, míg az infúziós lösz inkább domboldalakon, 

vízmosások oldalán található. A két lösztípus egymással gyakran összefogazódik. Együttes vastag-

ságuk elérheti a 30-40 métert is. Terepi körülmények között, illetve főként fúrásban esetenként 

problémát okozhat a sárgásbarna löszváltozatok elkülönítése az alatta települő, oxidáció miatt 

szintén sárgás színű, aleuritos felső-pannóniai s.l. üledékektől. Ilyenkor a jellegzetes löszfauna (ha 

van), a löszre jellemző gyökérnyomok, meszes erecskék, csövecskék megléte segíthet a határ 

meghúzásában. 

A vörös agyag (Tengelici Vörösagyag Formáció) vörös illetve fakóvörös aleurit, vörös (bar-

násvörös), eolikusan jól megmunkált homok, tarka agyag betelepülésekkel. Helyenként 

mészkonkréciókat és vas- (limonit) illetve mangán-borsókat tartalmaz. Lokális jelentőségű, na-

gyobb területen összefüggően nem fordul elő, emellett mindössze 1-2 méter vastag szokott lenni. 

Lapos, széles völgyekben települnek a folyóvízi törmelékes vagy agyagos üledékek, mindössze 

néhány méter vastagságban. 

Mind a pleisztocénben, mind pedig a holocénben képződhetett édesvízi mészkő, elsősorban 

karsztforrásokból eredő patakok közelében, de igen csekély elterjedése és legfeljebb 1-2 méteres 

vastagsága miatt gyakorlati jelentősége nincs. Ugyancsak pleisztocén-holocén képződésűek az 

áthalmozott löszváltozatok, melyek kőzettanilag hasonlóak a normál würmi löszökhöz, bár ese-

tenként – az áthalmozás miatt – kőzettörmeléket is tartalmaznak. Vékonyak, vastagságuk 5 m 

alatt marad. A mindkét időszakra jellemző képződmények sorában meg kell még említeni a lejtő-

üledékeket, melyek általában agyagos-homokos mátrixban található, helyi idősebb kőzettörmelék-

ből állnak. Vastagságuk legfeljebb 10 méter, elterjedésük szaggatott, szabálytalan. 

A holocénben folytatódott bizonyos üledéktípusok lerakódása, mely még a pleisztocénben 

kezdődött. Ezek a lejtő- és folyóvízi üledékek, melyek jellegükben és vastagságukban sem külön-

böznek számottevően a pleisztocéntől. 

5.1.1.4. A kőzettani és szedimentológiai vizsgálatok eredményei 

A hidrogenetikus uránérctelepek nyugat-mecseki kutatása kapcsán alig készültek laboratóri-

umi pontosságú és részletességű kőzettani és szedimentológiai vizsgálatok a fúrási maganyagból, 

viszont magam részéről a gondos és alapos földtani dokumentációról azt tartom, hogy megfelel 

egy makroszkópos kőzettani és szedimentológiai vizsgálatnak, nyilván a maga korlátaival. A ko-

rábban már többször említett OTKA témapályázat keretében azonban készült bizonyos mennyi-

ségű laboratóriumi elemzés, melyeket a zárójelentés tartalmaz (BARABÁS A. et al. 1996). Ebben 
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jelentős munkát végzett CSICSÁK JÓZSEF és MÁTHÉ ZOLTÁN. Sajnos a fúrási maganyag a kilenc-

venes évek második felére a Magyar Állami Földtani Intézet vasasi raktárában teljesen megsem-

misült, így újabb vizsgálatokra már nincs mód. A felszíni feltárások, illetve alárendelten egyes 

(nem hidrogenetikus érckutató) fúrások mintáinak elemzése és értékelése szerepel CHIKÁN G. 

(1991) összefoglaló cikkében. Természetesen voltak korábbi vizsgálatok is – például JÁMBOR Á. 

és SZABÓ J. munkája (1961) – de ezek már beépültek az előbbi két, átfogóbb munkába. A savanyú 

vulkáni tufák vizsgálatának eredményeivel a rétegtani kérdésekről szóló fejezetben foglalkozom 

(5.1.1.5.1. fejezet), mivel ezeknek sokkal nagyobb a sztratigráfiai, mint faciológiai jelentősége. 

5.1.1.4.1. Szemcseösszetétel, törmelékanyag 

CHIKÁN G. (1991) viszonylag nagy számú mintán elvégezte formációnként, illetve – ahol in-

dokolt – tagozatonként a vizsgált terület törmelékes üledékes kőzeteiben a szemnagysági össze-

tevők százalékos arányának elemzését. Az eredményeket az 5.1. táblázat tartalmazza. 

Megjegyzem azonban, hogy a formációk és tagozatok tartalma (vagyis egyes képződmények 

litosztratigráfiai besorolása) nála nem teljesen egyezik az általam az 5.1.1.3. fejezetben használt 

litosztratigráfiai besorolással. Legfontosabb különbség, hogy én nem használtam a Keresztúri 

Formációt, mint önálló litosztratigráfiai egységet, annak képződményeit a Szászvári Formáció 

alatt tárgyaltam. Ezen kívül jelentős eltérések mutatkoznak a Szászvári Formáció, Mecseknádasdi 

Tagozat, valamint a Budafai Formáció, Pécsváradi és Komlói Tagozatok értelmezésében. A 

Komlói Tagozat („halpikkelyes agyagmárga”) esetében CHIKÁN G. számos folyóvízi képződ-

ményt is ide helyezett és így ez az összlet az ő értelmezéséből fakadóan jóval homokosabb-kavi-

csosabb lett, mint nálam, ahol ezek az üledékek is a Szászvári Formációhoz kerültek (vagy inkább 

ott maradtak). A Mecseknádasdi és Pécsváradi, sőt Mánfai Tagozatok határának megvonásának 

problémájáról már volt szó, így ezek esetében is mutatkozhat eltérés CHIKÁN G. (1991) adatai és 

a most használt litosztratigráfiai egységek szemcseösszetétele között. Ehhez társul még, hogy 

sajnos éppen a legfontosabb egység, a Szászvári Formáció esetén finomszemű üledékekből gyűj-

töttek mintákat. 
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5.1. táblázat. 
Litosztratigráfiai egységek, illetve képződmények átlagos szemcseösszetétele (CHIKÁN G. 
1991 nyomán) 

 
   agyag  kőzetliszt  homok  kavics 
   % 

Negyedidőszak  33,3  53,6  13  0,1 

Pannóniai s.l.         

Peremartoni Formációcsoport  25,8  39,6  34  0,6 

Miocén képződmények         

Tinnyei és Kozárdi Formáció  32,7  45,4  21,8  0,1 

Szilágyi Formáció  32,5  66,2  1,3   

Pécsszabolcsi Formáció  22,8  37,8  39  0,4 

Tekeresi Formáció  33,7  44,5  21,8   

Tari Formáció  29,8  43,6  26,6   

Fóti Formáció         

          Mecsekjánosi Tagozat  23,7  33,3  43   

Budafai Formáció         

          Mánfai Tagozat  18,1  26,4  61  4,5 

          Komlói Tagozat  30,5  39,3  27,9  2,3 

Keresztúri Formáció  11,9  13,5  69,9  4,7 

Szászvári Formáció         

          Mecseknádasdi Tagozat*  25,9  35,7  37,7  0,7 

          Mázai Tagozat*  22,9  37,5  39  0,6 
*az elemzés célzottan finomszemű üledékekre irányult 

A különböző anyagú és származású kavicsok mennyiségi arányainak értékelésékor CHIKÁN 

G. is JÁMBOR Á. és SZABÓ J. (1961) adatait idézte. Itt kell viszont még megemlíteni CHIKÁN G. 

fáciesvizsgálatait (1991), melyeket SAHU B. K. módszerével végzett az egyes képződményekből 

származó minták szemcseeloszlási adatainak felhasználásával. Érdekes módon a Mázai Tagozat 

mintái közül nagyjából annyi esik a pangóvízi-nyíltvízi mezőbe, mint a folyóvízibe (jóllehet 

CHIKÁN G. nem pontosan ugyanezt a következtetést vonja le). Mindez lehet a finomszemű üle-

dékekre irányuló mintázás eredménye, erre a szerző is utal. Hasonló eloszlást mutatnak a Me-

cseknádasdi Tagozat mintái is, de több pangóvízi mintával, ami viszont már jobban egyezik az 

egység definíciójával. Első ránézésre is rendkívül hasonló a Mecseknádasdi Tagozat és Komlói 

Tagozat („halpikkelyes agyagmárga”) mintáinak eloszlásképe, ami véleményem szerint logikus 

következménye annak, ahogy CHIKÁN G. az utóbbi litosztratigráfiai egységet értelmezte. A 

szemlélőben az a benyomás alakul ki, hogy ugyanannak a képződménynek az ottnangi korszak és 

a kárpáti korszak idején lerakódott részeiről van szó. Feltűnően sok a lejtőtörmelék a Keresztúri 



Barabás András: A délkelet-dunántúli hidrogenetikus uránérctelepek földtani környezete és összehasonlító értékelésük. 
PhD-értekezés 

  55 

Formáció esetében (én ezt is a Szászvári Formációba soroltam), ezt későbbi fúrások is igazolták 

(Gyűrűfű-6). Tulajdonképpen a Mecseknádasdi Tagozat, a Komlói Tagozat és Mánfai Tagozat 

eloszlásképei igen hasonló jellegűek, a pangóvízi-nyíltvízi mező alsó részén sűrűsödő pontokkal, 

de igen sok minta esik a folyóvízi mezőbe. Ettől markánsan elütnek a Keresztúri és a Tari Formá-

ciók, illetve kisebb-nagyobb mértékben a Tekeresi és Pécsszabolcsi Formációk. Megjegyzendő 

még, hogy a miocénen belül – a Pécsszabolcsi Formációval bezárólag – végig elég sok a folyóvízi 

mezőbe eső minta, ami utalhat a delta jellegekre is. 

Az OTKA zárójelentés (BARABÁS A. et al. 1996) megállapításai szerint a Ny-Mecsek nagy-

vastagságú miocén korú törmelékes üledékei fáciesjelző ősmaradványokat csak alárendelten tar-

talmaznak, azokat is elsősorban a terület ÉK-i és ÉNy-i szegélyén található fiatalabb finomszem-

csés homokos-agyagos rétegekben, amelyek már a tengeri-partszegélyi rétegekhez kapcsolódnak. 

A képződési körülmények tisztázására az üledékek szedimentológiai vizsgálatával keresték a vá-

laszt. Ezek egyrészt fúrásokból, másrészt felszíni feltárásokból történtek. A terület ÉK-i részén 

található gyakran tengeri mollusca faunát tartalmazó egyveretű finomszemű (agyagos-aleuritos) 

rétegeket ebből a szempontból nem vizsgálták.  

A Ny-Mecsek (földrajzilag a Dél-Zselic) területén – hasonlóan a K-mecseki területekhez – a 

miocén homok, agyagos homok, homokos konglomerátum rétegek Árpádtetőtől Bükkösd terü-

letéig a hegység É-i szegélyén lefutó völgyekben feltárva végig megtalálhatók. A felszíni feltárásai 

leginkább Bükkösd, a Nagyvátyi-völgy, valamint György-major (Nagymáté-puszta) térségében 

tanulmányozhatók. Ugyanezt a sorozatot az É-ÉNy-i előtéri területeken számos mélyfúrás is fel-

tárta nagy vastagságban. Mivel a kavics és konglomerátum rétegek túlnyomórészt mátrixvázúak, 

és többnyire gyengén meszes, illetve agyagos-homokos kötésűek, a fúrások során az 

öblítőfolyadék a mátrix anyagot gyakran kimosta. Emiatt a felszíni feltárásokkal való összehason-

lítás csak korlátozottan volt lehetséges, a fúrások esetében többnyire meg kellett elégedni a ka-

vicsanyag vizsgálatokkal.  

A miocén kavicsokról általánosságban elmondható, hogy a rétegsoron belül fölfelé és észak 

felé haladva szemcseméretük tendenciaszerűen finomodik. A kavicsanyag zömében közepesen 

koptatott és többnyire közepesen-jól kerekített (kivéve a fekete karbon palakavicsokat). A kavi-

csok anyaga többnyire polimikt, esetleg oligomikt, főleg olyan kőzetekből áll, amelyek a Ny-Me-

csektől délre eső területekről ismertek. A kavicsos sorozatok uralkodóan mátrixvázúak, rosszul 

osztályozottak, a folyóvízi (medri, ill. ártéri) üledékek szedimentológiai bélyegeit hordozzák. 

A miocén folyóvízi rétegek a laposabb morfológiájú területeken gyakran az alaphegységi kő-

zetekből álló monomikt, rosszul koptatott, helyben felhalmozódott, meszes, limonitos kötő-

anyaggal gyengén cementált lejtőtörmelékre települnek (Gyűrűfű-6, Ibafa-3, Horváthertelend-1 
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sz. f.). Ezeken a területeken a miocén rétegek többnyire tarka szárazföldi-ártéri üledékekkel kez-

dődnek. Azokon a területeken, ahol az üledékszállító csatornák találhatók, a miocén rétegsor 

gyakran az alaphegységre közvetlenül települve közepesen-gyengén koptatott polimikt konglome-

rátum sorozatokkal kezdődik.  

A vizsgált fúrások és a felszíni feltárások zömében a kavicsanyagot uralkodóan törmelékes 

üledékes kavicsok, úgymint szürke-zöldesszürke, fekete homokkő, szürke, fekete aleurolit és 

agyagkő kavicsok alkotják (20-70%), amelyek a Görcsönyi-hátság területén található karbon korú 

sziliciklasztos képződményekkel azonosíthatók. Ezen kívül jelentős a kvarcit és a különböző 

metaszedimentek mennyisége is. Emellett számottevő mennyiségben fordul még elő permi riolit-

riolittufa (5-60%), különböző metamorfitok, ezen belül különböző típusú gneiszek, továbbá kü-

lönböző színű mikrites és polimikrites szövetű mészkövek (ezek mennyisége mutatja a legna-

gyobb szórást a különböző fúrásokban, 0-65%), valamint gránit változatok és egyéb homokkövek 

(perm és triász). Egyes kőzetféleségek csak a kavicsanyagból ismertek, eredeti (szálban álló) elő-

fordulásukra még nem sikerült rábukkanni. Ilyen a fehér gránit, amely a kontakt homokkővel és a 

csomóspalával együtt jelenleg nem ismert képződmény a Mecsek környezetében, miként a nagyon 

jellegzetes rudas gneisz sem (JÓZSA S. et al. 2009). Ezek a kavicstípusok ugyan nem segítik a le-

pusztulási terület rekonstruálását, azonban kőzettanilag érdekesek és arra utalnak, hogy még ko-

rántsem ismerjük teljesen a harmadidőszak előtti aljzat felépítését. A fúrások kavicsanyagának 

vizsgálata során a kavicsanyag összetételének időbeni változására nem állítható fel egyértelmű 

törvényszerűség. Egyedül a mészkőkavicsok előfordulási gyakorisága nagyobb valamivel a réteg-

sorok alján az idősebb miocén rétegekben (illetve pl. a Bükkösd-35. sz. fúrásban csak ott fordul 

elő). Sokkal nagyobb szerepe van a kavicsösszetétel alakulásában a paleomorfológiai viszonyok-

nak – oldalágakból történő beszállítás –, illetve egykori lepusztulási területek közelségének. Így itt 

nem igazolható egyértelműen a K-mecseki formációtípusokra felállított hasonló összetételbeli 

változás (JÁMBOR Á. – SZABÓ J. 1961). 

A kavicsos rétegek többnyire igen gyengén, illetve rosszul osztályozottak (σ1 = 1,025-2,784) 

többnyire mátrixvázúak (parakonglomerátum), de gyakoriak a szemcsevázú közbetelepülések is. A 

mátrix szemcsemérete a durvahomoktól az agyagig terjed. A szemcseméret vizsgálat alapján álta-

lában poli-, illetve bimodális eloszlással jellemezhetők (FARAGÓ É. et al. 1993). A kavicsok szem-

csemérete az aprókavicstól a 25-30 cm-es konglomerátum méretig terjed. A fúrásokban a kavics-

anyag uralkodó átmérője, illetve a teljes miocén rétegsoron belül a kavicsos szintek részaránya 

délről észak felé csökken. Ezt a felszíni feltárások szedimentológiai vizsgálatai is alátámasztják. 

Mindezek, valamint a kavicsanyag átmérő eloszlása alapján meghatározható a legnagyobb 

energiájú viszonyokkal jellemezhető terület. Ez – a Ny-i terület fő üledék szállító „csatornája” – 
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Bükkösd-Korpád-Horváthertelend vonalában jelölhető ki. Ezt jól példázza az alábbi fúrásokban a 

miocén rétegein belül a kavicsot tartalmazó rétegek (kavics, konglomerátum, kavicsos homok és 

kavicsos agyag) vastagságának százalékos részaránya: 

Horváthertelend‐1  6,8 %
Ibafa‐2  6,0 %
Ibafa‐3  20,0 %
9019  52,0 %
Korpád‐2  66,2 %
9018  68,5 %
Gyűrűfű‐6  82,8 %
Bükkösd‐35  82,0 %

Ennél kissé részletesebb képet ad az alábbi, 5.2. táblázat, melyben a három fő szemcsefrak-

ció (kavics, homok, agyag+aleurit) mennyiségi arányait mutatja. Fő különbség az előbbi felsoro-

lástól, hogy míg ott minden, kavicsot tartalmazó réteg aránya (tehát a kavicsot csak alárendelten, 

mellék-kőzetalkotóként tartalmazó rétegeké is) szerepel, addig az alábbi táblázatban csak azok a 

rétegek lettek kavicsként számba véve, melyekben a kavicsfrakció a fő kőzetalkotó. 

 
5.2. táblázat. 
A fontosabb törmelékes üledékes frakciók aránya a Ny-mecseki terület fúrásainak miocén 
képződményeiben. 
 

Fúrás jele 

folyóvízi és delta üledékek (főképp Szászvári, 
alárendelten Budafai Formáció) 

kavics  homok  agyag és aleurit 
%  %  % 

Cserdi‐14  90,3 2,7 7,0 

XII. szerk.  98,3 1,4 0,3 

Helesfa vízkút  52,7 6,2 41,2 

Bükkösd‐35  73,3 15,0 11,7 

9019  40,7 43,8 15,5 

Horváthertelend‐1  2,9 65,8 31,3 

Ibafa‐2  0,3 62,2 37,4 

Korpád‐2  68,0 21,5 10,5 

Szentkatalin‐1  0,03 90,4 9,6 

Csonkamindszent‐2  34,2 40,8 25,0 

Nagyváty‐8  0,51 58,95 40,03 

Kacsóta‐3  17,05 56,39 26,56 

Gorica‐18  28,23 29,86 41,90 

Csonkamindszent‐1  31,97 55,10 12,93 
 

A cellák árnyékolása:  <33%  33‐66%  >66% 
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Az 5.4. ábra egyetlen fúrás, a Horváthertelend-1 szemcseösszetétel változásait mutatja végig a 

fúrás neogén szakaszán. A kavicsfrakció végig alárendelt marad, de a szélsőséges ingadozás végig 

jellemző, jóllehet ezt nyilván a mintavételi sűrűség is befolyásolja kisebb mértékben. 

A fő szállítási irány D-i lepusztulási területről É felé történt, egy elágazó folyórendszeren ke-

resztül, amely a Ny-mecseki előtéri kiemelkedést többek között a bükkösdi völgyön keresztül 

törte át. 

A fő szállítási irányok mellett jelentős mellékági beszállítás is történhetett a Ny-Mecsek ala-

csonyabb reliefű térszíneiről. Erre utal a középső-triász mészkőterületek közelében lévő fúrá-

sokban (CSICSÁK J. 1989), és a felszíni feltárásokban (HORVÁTH Cs. et al. 1991) megjelenő nagy-

mennyiségű karbonátkavics, illetve más esetekben ezek teljes hiánya (Gyűrűfű-6 sz. fúrás), vagy az 

ÉK-i területeken megjelenő felső-triász homokkövek jelentős mennyisége (JÁMBOR Á. – SZABÓ J. 

1961). 

A terület D-i részén található fúrások miocén rétegsorának zömében felsőszakasz jellegű fo-

lyóvízi fácies viszonyokra jellemző nagy energiájú viszonyok uralkodtak, erre utal a felszíni feltá-

rásokban megfigyelt konglomerátumok gradáció- és üledékszerkezet-mentessége (HORVÁTH P. 

1994) – ugyanakkor gyakran előfordulnak átlós, illetve íves keresztrétegzett szemcsevázú kavics-

betelepülések is –, valamint a kavicsok irányítottságának nagy szórása (DEMÉNY A. et al. 1984). A 

kavicsos rétegek többnyire mátrixvázúak, igen gyengén osztályozottak (Bükkösd-35, 9019, Kor-

pád-2 sz. f.). A vízmennyiség szélsőséges változásaira utalnak a közbetelepülő agyagos-finomho-

mokos rétegek, amelyek az ártéri fáciesviszonyokat jelzik (HORVÁTH Cs. et al. 1991). 

A terület É-i része felé haladva, a miocén rétegsorokra inkább középszakasz jellegű, illetve 

hegylábi hordalékkúpot építő (HORVÁTH P. 1994) folyóvízi fácies viszonyok válnak jellemzővé 

(Ibafa-2, Ibafa-3, Horváthertelend-1 sz. f.). A szemcseméret nagymértékben csökken, dominánssá 

válik a homokfrakció, megjelennek a keresztrétegzett (átlós és íves) szerkezetek, kavicszsinóros 

betelepülések. A kavicsok irányítottsága alapján az uralkodó szállítási irány délről észak felé irá-

nyult. Ezzel heteropikusan az Ibafa-3 sz. fúrás területén szárazföldi tarkaagyag és ártéri üledékek 

rakódtak le. A szemcseméret vizsgálatok alapján itt is szinte végig jellemző a gyenge osztályo-

zottság. 
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5.4. ábra. A Horváthertelend-1 jelű fúrás mintáinak szemcseösszetétele.
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5.5. ábra. A nyugat-mecseki kutatási területen mélyített Horváthertelend-1 jelű fúrás 
mintáinak szemeloszlási grafikonja VISHER, G. S. (1969) módszere alapján. 

Még tovább haladva É-felé az egyes fúrásokon belül a szemcseméret tovább finomodik, a 

kavicsos betelepülések részaránya nagymértékben lecsökken, az uralkodó homok, aleurit szem-

cseméret osztályozottsága jó-közepes. A lognormál valószínűségi skálán ábrázolt kumulatív gör-

bék analízise (VISHER, G. S. 1969 módszere alapján, 5.5. ábra) a rétegsorban váltakozva mutat 

folyóvízi – különböző alfáciesekre jellemző – és delta síksági alfácies viszonyokat (Horvátherte-

lend-1 sz. f.). Ezzel egy időben a terület ÉNy-i részén már a tengeri partszegélyi viszonyokra jel-

lemző üledéksorozatokat találunk (Ibafa-2 sz. f.). 
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5.1.1.4.2. Nehézásvány-vizsgálatok 

CHIKÁN G. (1991) is említ nehézásvány-vizsgálatokat az egyes összletekből (formációkból, 

illetve tagozatokból), bár jóval kevesebb mintán, mint a szemcseösszetétel esetében. E vizsgálatok 

eredményeinek felhasználásakor ugyanazzal a problémával szembesülünk, mint fentebb a szem-

cseösszetétel esetén, vagyis hogy a CHIKÁN G. által használt litosztratigráfiai egységek tartalma 

nem teljesen egyezik meg az általam e munkában használtakkal. Mivel a nehézásványok inkább 

csak a lepusztulási terület meghatározása szempontjából bírnak jelentőséggel, a lerakódási kör-

nyezet szempontjából alig, ezért a részletes adatok ismertetésétől eltekintek. Ehelyett inkább a 

saját kutatási eredményekből, az OTKA zárójelentésből (BARABÁS A. et al. 1996) ismertetem 

egyetlen mélyfúrás, a Horváthertelend-1 nehézásvány-vizsgálati eredményeit, mely jól jellemzi a 

neogén összlet fő tömegét adó folyóvízi-delta képződményeket. 

A nehézásvány meghatározások a Horváthertelend-1 sz. fúrás által feltárt nagy vastagságú 

miocén összletből készültek (a fúrásban a miocén üledékek 111,0 - 720,0 m között települnek). A 

területen az üledékképződés az alsó- és középső-miocén folyamán gyakorlatilag megszakítás nél-

kül folyt. Az összletben gyakoriak a különböző szemcseméretű homok és kavicsos homok réte-

gek, melyek nehézásvány vizsgálata lehetőséget adott a lepusztulási területek kőzettani felépítésé-

ben bekövetkezett változások nyomon követésére az alsó és középső miocén folyamán. A köz-

betelepülő konglomerátum, kavics és kavicsos homokkő rétegek kavicsanyagának illetve magának 

a homokkő rétegnek a vékonycsiszolatos vizsgálata szintén segítséget nyújtott a lepusztulási terü-

let megismerésében. 

A meghatározott nehézásvány együttes a következő: zöldamfibol, aktinolit, tremolit, 

staurolit, gránát, kianit, opak ásványok, epidot, cirkon, titanit, apatit, turmalin, zoizit, klinozoizit, 

rutil, klorit. A homokok rendkívül csillámdúsak (biotit, muszkovit). 

Ezen ásványegyüttes minden vizsgált rétegben megjelent, különbségek mennyiségi arányaik-

ban voltak. Meghatározó az amfibolok illetve a staurolit, gránát, kianit közötti arányváltozás. 

Ezen ásványegyüttes alapján a lepusztulási terület kőzettani felépítésében jelentős szerepet 

játszottak a metamorf képződmények (amfibolitok, staurolitos, gránátos, kianitos csillámpalák). 

Ezek a képződmények jelenleg a Görcsönyi-hátság, illetve a Ny-Mecsek D-i területén ismertek 

(ezeket tárta fel pl. a Kacsóta-1,-3 sz.; Nagyváty-7,-8 sz. fúrás). 

A kavicsanyag, valamint a homokkövek vékonycsiszolatos vizsgálata alapján szintén jelentős 

mennyiségű törmelékanyagot szolgáltattak a Villányi hegység É-i előterében ismert karbon üledé-

kek és alsó-permi riolitok. Megjelennek a villányi mezozoos mészkövek, a Ny-mecseki alsó-permi 

riolit változatok, mezozoos mészkövek, gránit változatok. Ezen kőzetek ásványegyüttese nem 

meghatározó a homokrétegek nehézásvány spektrumában. 
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5.1.1.5. Rétegtani kérdések 

E fejezetben a rétegtani problémákkal, vitás kérdésekkel, illetve az ezekre adott saját vála-

szaimmal, megoldásaimmal foglalkozom, nem térek ki külön az általánosan elfogadott, egyér-

telmű korbesorolások bizonyítására (például a tengeri miocén fáciesek esetében). 

5.1.1.5.1. A miocén savanyú vulkáni tufák jellemzése, rétegtani szerepük 

A Ny-Mecsek miocén képződményeinek felépítésében jelentős szerepet játszanak (térben és 

időben egyaránt) a szárazföldi, folyóvízi, illetve helyenként delta képződmények. Ezen rétegek 

korjelző értékű ősmaradványokat egyáltalán nem tartalmaznak. A megismert fosszíliák (egyes 

rétegekben lumasella szerű feldúsulás) csupán fáciesjelzők. 

A közbetelepülő vékony szenes agyag, lignit rétegek palynológiai vizsgálata oligocén, oligo-

miocén kort eredményezett, amely meglepetést okozott (BÓNA et al. 1988a, b, c, d,). A MÉV által 

a 80-as években a Mecsek paleo-mezozoos tömegét körülvevő neogén képződmények területén 

végzett kutatási program (a hidrogenetikus U-lelőhelyek kutatása) keretében számos mélyfúrás 

mélyült (végig magfúrások). Ezen fúrások mindegyike harántolt több szintben tufa és tufit rétege-

ket. A Ny-Mecsek területén számos felszíni feltárásban is tanulmányozhatók a vulkáni képződ-

mények. 

MÁTHÉ Z. vezetésével az OTKA-pályázat keretében, de azon kívül is, a fúrásokban és fel-

színi feltárásokban megismert vulkáni tufák részletes ásvány-kőzettani, geokémiai illetve K-Ar-

radiometrikus kormeghatározási vizsgálatával jelentős eredményeket értek el a folyóvízi, száraz-

földi üledékek pontosabb korbesorolását illetően. A K-Mecsek hasonló képződményeinek rész-

letes vizsgálata már korábban megtörtént (HÁMOR G. 1970; RAVASZ-BARANYAI L. 1973; HÁMOR 

G. et al. 1978), és így lehetőség adódott a K- és Ny-mecseki eredmények összehasonlítására, pár-

huzamosítására. A Ny-Mecsekből kevés adat állt rendelkezésre (ÁRVA-SÓS E. – MÁTHÉ Z. 1992). 

Az OTKA-pályázat keretében begyűjtött újabb minták vizsgálatával (felszíni feltárások, további 

fúrások) az egész Ny-Mecsek területét sikerült lefedni (ÁRVÁNÉ SÓS E. – BALOGH K. 1994). 

A tufa, tufit rétegek kifejlődése, ásvány-kőzettani jellege változatos. Az egymástól erősen 

különböző lerakódási környezetek meghatározzák a tufa szerkezetét, rétegzettségi viszonyait, 

ásvány-kőzettani összetételét (tufitoknál), átalakulási fokát és az epigén ásványképződést. 

Az üde, átalakulatlan tufa, tufit fehér, fehéresszürke színű, porózus szerkezetű, míg a bontott 

általában zöld színű (világoszöld, méregzöld). A szöveti és szerkezeti vizsgálatok alapján az „alsó 

riolittufa” szintnek (Gyulakeszi Riolittufa Formáció) két típusa különíthető el: 

– ignimbrit jellegű tufa (ash-flow tuff); 

– levegőből hulló vulkáni anyag felhalmozódásával képződött tufa (ash-fall tuff). 
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A „középső riolittufa” (Tari Dácittufa Formáció) tisztán ash-fall tuff. 

A levegőből hulló forró vulkáni anyag felhalmozódásával képződött tufának több mintavételi 

helyen megfigyelt szerkezete a „borsóköves szövet” (akkréciós lapillik). A rétegzettség az „ash-

fall” tufára jellemző. Az ignimbrit jellegű tufa szövetet korábbi szerzők részletesen leírták 

(RAVASZ-BARANYAI L. 1973). 

A két tufaszint ásványos összetétele rendkívül hasonló. Pre-explozív ásványaik: biotit, 

plagioklász, porfíros kvarc, zöld amfibol, rombos piroxén, szanidin, cirkon, apatit, opak ásványok. 

Egyes ásványok csak helyenként fordulnak elő (pl. szanidin, rombos piroxén). Az alapanyagot – 

mely a tufák uralkodó részét alkotja – amorf kőzetüveg adja, ennek főbb megjelenési formái a 

víztiszta, homorú felületekkel határolt üvegtörmelék, illetve a horzsakő. Epigén ásványaik: 

klinoptilolit a zeolitosodás következtében, illetve szmektit, illit, kaolinit, klorit az agyagosodás 

eredményeként. Ezek az átalakulások gyakoriak, a változatos környezetben való lerakódás miatt. 

A tufák kemizmusát illetően a teljes kémiai elemzések, illetve az ásványos összetételben mu-

tatkozó kisebb különbségek nyújtanak segítséget. A „középső riolittufa” (Tari Dácittufa Formá-

ció) bázisosabb jellegű, dácittufa, riodácittufa összetételű, míg az „alsó riolittufa” (Gyulakeszi 

Riolittufa Formáció) savanyúbb, riodácit, riolit összetételű. 

Számos K-Ar radiometrikus kormeghatározás készült a vizsgált terület savanyú vulkáni tufái-

ból – beleértve egyes tufitokat és áthalmozott tufákat is – az MTA Atommagkutató Intézetében, 

Debrecenben. A meghatározások döntően szeparált biotitból – ahol lehetőség volt amfibolból és 

földpátból – készültek. Az elemzések eredményeit összefoglalóan tartalmazza az alábbi táblázat: 

 
5.3. táblázat. 
Nyugati-mecseki vulkáni tufák K-Ar koradatai 
(MÁTHÉ Z. nyomán) 
 

Minta  Frakció  K‐tartalom
[%] 

40Arrad
[g] 

40Arrad
[%] 

K‐Ar kor 
millió év 

Tufaszint

Horváthertelend‐1 sz. f. 
583,0 – 583,1 m 

biotit  4,139  3,4388 × 10‐6  22,0  21,3 ± 1,5  A 

Horváthertelend‐1 sz. f. 
355,8 – 359,2 m 

amfibol (tufit)
biotit 
biotit 

0,588
3,34 
3,36 

1,1131 × 10‐6

3,6489 × 10‐6

3,7405 × 10‐6 

5,1
17,9 
23,0 

48,2 ± 13,1 
27,8 ± 2,2 
28,5 ± 1,9 

K?
K? 
K? 

Horváthertelend  felszíni 
feltárás 

biotit 
4,996  4,1239 × 10‐6  8,2  21,1 ± 3,6  A 

Kán‐9 (Kt‐9) sz. f. 
308,0 – 308,2 m 

biotit 
földpát 

2,211
0,608 

1,6496 × 10‐6

4,3386 × 10‐7 
14,9
3,0 

19,1 ± 1,8 
18,3 ± 8,5 

A
 

Kán‐9 (Kt‐9) sz. f. 
58,0 – 58,1 m 

biotit 
földpát 

3,538
0,549 

2,3928 × 10‐6

5,3335 × 10‐6 
26,8
4,6 

17,3 ± 1,0 
24,8 ± 7,5 

K
 

Gálosfa‐1 sz. f. 
888,5 – 888,7 m 

biotit 
földpát 

4,478
0,899 

3,5208 × 10‐6

8,6956 × 10‐6 
19,0
8,0 

20,1 ± 1,55 
24,9 ± 4,3 

A
 

Gyűrűfű‐6 sz. f.* 
92,5 – 92,7 m 

biotit  4,641  3,0743 × 10‐6  22,6  17,0 ± 1,0  K 
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Minta  Frakció  K‐tartalom
[%] 

40Arrad
[g] 

40Arrad
[%] 

K‐Ar kor 
millió év 

Tufaszint

Dinnyeberki‐301 sz. f. 
62,4 – 62,6 m 

biotit  5,097  3,4188 × 10‐6  26,8  17,2 ± 1,0  K 

Ibafa‐3 sz. f. 
27,3 – 27,4 m 

biotit  5,337  3,6609 × 10‐6  13,0  17,6 ± 1,9  K 

9018 sz. f. 
141,3 – 141,5 m 

biotit  4,041  2,8624 × 10‐6  28,8  18,1 ± 1,0  K 

Magyarszék‐1 sz. f. 
485,4 – 485,5 m 
biotitos tufit 

biotit 
biotit 
földpát 

6,424
6,451 
0,836 

4,2353 × 10‐6

4,5625 × 10‐6

2,6582 × 10‐6 

29,4
55,5 
47,9 

16,9 ± 0,95 
18,1 ± 0,74 
80,0 ± 3,45 

K 

Magyarszék‐1 sz. f. 
267,3 – 267,4 m 
biotitos tufit 

biotit 
biotit 
földpát 

2. szeparálás biotit

6,289
6,279 
1,123 
6,127 

3,7218 × 10‐6

3,5722 × 10‐6

1,0259 × 10‐6

4,5894 × 10‐6 

65,2
45,7 
46,7 
34,0 

15,2 ± 0,6 
14,6 ± 0,64 
23,4 ± 1,0 
19,2 ± 0,97 

K 

Kisbeszterce felszíni 
feltárás 

amfiból 
plagioklász 

plagioklász válog. 
biotit 

0,69
0,41 
0,781 
5,66 

8,7426 × 10‐7

5,2013 × 10‐7

5,6431 × 10‐7

1,6409 × 10‐6 

10,0
6,0 
6,3 
6,0 

32,3 ± 4,5 
32,4 ± 7,5 
18,5 ± 4,0 
7,45 ± 1,73 

K?
K? 
K? 
K? 

Kacsóta‐2 sz. f. 
604,0 – 604,6 m 

biotit  3,31  2,8487 × 10‐6  13,0  22,0 ± 2,4  A 

Mecsekfalu‐1 sz. f. 
488,7 m 

biotit  7,261  4,3188 × 10‐6  62,2  15,3 ± 0,6  K 

Mecsekfalu‐1 sz. f. 
250,0 m 

biotit  6,53  4,0169 × 10‐6  67,2  15,7 ± 0,6  K 

Hetvehely, kőfejtő 
amfiból 
biotit 

0,83
4,989 

5,5531 × 10‐7

3,2288 × 10‐6 
24,5
14,4 

17,4 ± 1,1 
16,6 ± 1,6 

K
K 

XIII. szerk. sz. f. 
150,8 – 162,9 m 

biotit  4,004  2,4983 × 10‐6  12,4  16,0 ± 1,8  K 

9019 sz. f. 
658,3 – 659,4 m 

biotit  3,905  3,1851 × 10‐6  23,4  20,9 ± 1,35  A 

Gorica‐18 sz. f. 
~ 430,0 m 

biotit  4,897  3,8606 × 10‐6  16,3  20,2 ± 1,8  A 

Gorica‐18 sz. f. 
~ 220,0 m 

biotit (tufit)  5,065  4,3963 × 10‐6  9,0  22,2 ± 3,4  A? 

Kishajmás felszíni 
feltárás 

biotit 
6,915  4,4417 × 10‐6  56,0  16,5 ± 0,7  K 

Tekeres‐1 sz. f. 
1094,0 – 1095,0 

biotit  4,584  3,7153 × 10‐6  20,2  20,7 ± 1,5  A 

 
A: „alsó riolittufa” (Gyulakeszi Riolittufa Formáció) 
K: „középső riolittufa” (Tari Dácittufa Formáció) 
? kora kérdéses, „alsó” vagy „középső” tufa 
A kormeghatározásnál használt állandók: λe = 0,581×10-10 év-1; λβ = 4,962×10-10 év-1; 40K/K = 1,167×10-4 

mol/mol (STEIGER, R. H. és JÄGER, E. 1977). 

Az eredmények három csoportba sorolhatók. Az elsőbe tartozik például a 9019 sz. fúrás, a 

Gorica-18 sz. fúrás 450 m, Tekeres-1 sz. fúrás, Gorica felszíni feltárás, Kacsóta-2 sz. fúrás min-

tája, melyeknél a korok 20,2±1,8 - 22,0±2,4 millió év között változnak. Ezek az eredmények 

megegyeznek a Ny- és K-Mecsekből korábban meghatározott korokkal, illetve a magyarországi 

„alsó riolittufa” (Gyulakeszi Riolittufa Formáció) radiometrikus korával (HÁMOR G. et al., 1978; 

ÁRVA-SÓS E. – MÁTHÉ Z. 1992). 
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A másodikba például a XIII. szerkezetkutató fúrás, Mecsekfalu-1 sz. fúrás, Hetvehely kő-

fejtő, Kishajmás felszíni feltárás mintái tartoznak, koruk 15,3±0,6 - 17,14±1,1 millió év. Ezek 

megegyeznek a Mecsek területéről korábban meghatározott koradatokkal, valamint a magyaror-

szági „középső riolittufa” (Tari Dácittufa Formáció) korával (HÁMOR G. et al. 1978; ÁRVA-SÓS E. 

– MÁTHÉ Z. 1992). 

A harmadik csoportba a következő minták tartoznak: Gorica-18 sz. fúrás 230 m, Kisbesz-

terce felszíni feltárás, Horváthertelend-1 sz. fúrás 355,8-359,2 m, melyek közül földtanilag értel-

mezhetetlen úgynevezett „keverék korokat” szolgáltatott a G-18 sz. f. 230 m, Hh-1 sz. f. 355,8-

359,2 m jelű minta. Ezek az ásvány-kőzettani vizsgálatok alapján tufitok és belőlük nem sikerült 

homogén ásványszeparátumokat (a mikroszkóp alatti  egyenkénti válogatás ellenére sem) előállí-

tani. A szeparátumok idős, az alaphegység lepusztulásából származó ásványokat (biotit, amfiból) 

is tartalmaztak. Bonyolultabb a helyzet a kisbesztercei felszíni feltárás mintája esetén. Az ásvány-

kőzettani vizsgálatok szerint az ásvány szeparátumok homogén tufából készültek, az ásványok 

nem átalakultak, nem bontottak. A kormeghatározás szerint a biotit esetében (7,45±1,73 millió 

év) radiogén Ar-hiány  okozta a fiatal kort, ami egy jelentősebb tektonikai hatást tükrözhet. Tek-

tonikai esemény hatására bekövetkezett korfiatalodás ismert a Mecsek területéről (ÁRVA-SÓS E. – 

MÁTHÉ Z. 1992). Az amfiból és a földpát esetében a radiogén  Ar-többlet okozhatja az idősebb 

kort. 

Fontos felismerés, hogy a „középső riolittufa” esetében helyenként két szórás is tapasztal-

ható, egymástól jelentősebb rétegtani távolságban (pl. Magyarszék-1 jelű fúrás, 263,3-269,3 m és 

483,0-485,6 m). Tekintve, hogy az egyes szintek eltérő üledékes képződményekbe települnek 

(slírösszlet és halpikkelyes agyagmárga összlet), a tektonikus ismétlődést kizárhatjuk. Itt a radio-

metrikus korok is 1-2 millió éves különbséget mutatnak. 

Összefoglalásul leszögezhetjük, hogy a Nyugat-Mecsekben is két tufahorizont található, me-

lyek megegyeznek a kelet-mecsekiekkel és a magyarországi „alsó” (Gyulakeszi Riolittufa Formá-

ció) és „középső” (Tari Dácittufa Formáció) riolittufával. Fontos eredmény, hogy jóllehet a 

Szászvári Formációba – vagy inkább fogalmazzunk úgy, hogy a szárazföldi-folyóvízi képződmé-

nyekbe – többnyire az „alsó riolittufa” települ, de több példa van a „középső riolittufa” közbete-

lepülésére (XII. szerkezetkutató, Gyűrűfű-6 jelű fúrások), 

5.1.1.5.2. Biosztratigráfiai kérdések 

Már CHIKÁN G. (1991) említi, hogy 1982 óta BÓNA J. több nyugat-mecseki fúrásban is 

paleogén pollenanyagot határozott meg, azonban ezt CHIKÁN G. is „fenntartással kezelte, további 

bizonyítékok megszületéséig”. Megjegyzendő viszont, hogy fenntartásainak fő oka az volt, hogy 
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az általa makroszkópos megállapítással a Budafai Formáció, Komlói Tagozatába sorolt üledékek-

ből is kerültek elő paleogén spórák, további, konkrét vizsgálatokon (egyéb ősmaradványok, vul-

káni tufák) alapuló ellenérveket már nem említ. 

A lényegében makrofauna-mentes miocén folyóvízi és delta fáciesű összletről a Mecseki 

Ércbányászati Vállalat végeztetett őslénytani vizsgálatokat, a hidrogenetikus uránérctelepek kuta-

tása keretében mélyített pillérfúrások maganyagából. A mikropaleontológiai vizsgálatok kiterjed-

tek még a keleti területrészen (a nyugat-mecseki antiklinális északi előterében) előforduló tengeri 

képződményekre is. Az erről készült jelentések a MECSEKÉRC Zrt. Adattárában megtalálhatók 

(BÓNA J. et al., 1988a, b, c, d,). A tengeri képződmények vizsgálatának eredménye megfelelt az 

előzetes várakozásnak (kárpáti-bádeni korok), viszont a folyóvízi összlet palynológiai vizsgálata 

szerint a képződmény kora oligocén vagy oligo-miocén. Ennek ellentmondtak a  vulkáni tufa 

betelepülések és az igen gyér, de mégiscsak jelenlévő, miocén korúnak tartott édes- és 

csökkentsósvízi molluscák. Elsősorban ez az ellentmondás vezetett a tufavizsgálatok kiterjeszté-

sére. 

A vulkáni tufák ásvány-kőzettani és K-Ar radiometrikus vizsgálata világos és egyértelmű 

eredményt hozott (5.1.1.5.1. fejezet): a tufák miocén korúak. A nyilvánvaló ellentmondást fel kell 

oldani valahogy. Álláspontom szerint a palynológiai eredményeket nem fogadhatjuk el bizonyító 

erejűnek. 

Mielőtt a radiometrikus módszer korjelző értékét, megbízhatóságát vitatnánk, szeretném le-

szögezni, azon túl, hogy csak a bizonyíthatóan ép, bontatlan és áthalmozatlan ásványokat tartal-

mazó tufák K-Ar korát használtam fel, a vizsgált tufák ásványos és kémiai összetételükben, szer-

kezeti-szöveti sajátságaikban, a képződés módjában is teljesen megegyeznek a minden kétséget 

kizáróan miocén rétegsorban települő, kelet-mecseki társaikkal. Ugyanakkor, a másik oldalról 

nézve, a biosztratigráfián belül a spórák és pollenek korjelző értéke csekélyebbnek számít, mint-

hogy a növényvilág evolúciós tempója elég lassú, és a fosszíliák megjelenése erősen őskörnyezet- 

(élőhely, éghajlat) és fáciesfüggő. Nem véletlen, hogy az ortosztratigráfiai módszerek ha csak le-

het, mindig mélytengeri üledékes környezetből származó, állati ősmaradványokra épülnek. 

A nyugat-mecseki kainozoikum esetében a palynológiai eredmények tulajdonképpen egy 

korjelző páfrányspórára, a Cycatricosisporites dorogensis-re alapulnak, az összes többi pollen- és spóra-

faj átfutó oligocén-miocén, pontosabb korjelző érték nélküli (3. melléklet). Viszont valóban fel-

tűnő, hogy a C. dorogensis a Kelet-Mecsekben teljesen hiányzik a Szászvári Formációból (és persze 

az egész miocén összletből, NAGY L.-né 1969). Arra, hogy miként fordulhat elő a C. dorogensis 

mégis a nyugat-mecseki miocén rétegsorban, két lehetséges magyarázat kínálkozik: 
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– A spórát adó páfrányfaj továbbélése pl. reliktum endemizmusként a Nyugat-Mecsek területén, 

és még akár számos más helyen is, ahol a spórát tartalmazó rétegek korát még mindig 

oligocénnek tartják, mert nincs más kapaszkodó a kormeghatározáshoz. Elképzelhető, hogy a 

páfrányfaj kihalása időben elhúzódott, és a Nyugat-Mecsek számára kedvező élőhelyi viszonyai 

között (talaj, mikroklíma, stb.) jóval tovább kitartott, mint máshol. Semmit nem tudunk magá-

ról a növényről, ami ezt a spórát termelte, lehettek olyan környezeti igényei, melyeknek a Ke-

let-Mecsek nem, csak a Nyugat-Mecsek felelt meg. A hosszan elhúzódó kihalási folyamat egy-

általán nem ismeretlen a növényvilágban; élő és közismert példaként felhozható a Ginkgo biloba 

közép-kínai reliktuma. 

– Áthalmozás. A terület déli részén, a XII. szerkezeti fúrásban feltárt paleogén összlet korát nem 

vitatom; tufát nem tartalmaz, kőzettanilag és fáciesében eltér a miocéntől, és alján a pálmapol-

lenes együttes biztosan eocén korú. Ez a paleogén összlet eredetileg jóval nagyobb elterjedésű 

és vastagabb lehetett, hiszen a miocén lepusztulás legelőször és leginkább ezt érintette. Lehet-

tek olyan oligocén részei, melyekből a C. dorogensis áthalmozódhatott a miocénbe. Bár a 

palynológiai vizsgálatokban tagadják az áthalmozódás lehetőségét, vegyük figyelembe, hogy 

rövid időn belüli, rövid távú áthalmozásról lehet szó, ami esetleg nem hagy észlelhető nyomot 

az ellenálló anyagú spórákon. Mivel a Kelet-Mecsek környékén nincs paleogén üledék, ez 

megmagyarázná a különbséget a két fáciesterület közt. 

Nehéz eldönteni, melyik magyarázat felel meg a valóságnak; lehet, hogy mindkettő egyszerre, 

vagy éppen egy harmadik. Magam részéről azonban ilyen esetekben a legegyszerűbb megoldás 

híve vagyok, így az áthalmozást tartom valószínűnek. Annyi bizonyos, hogy a tufavizsgálatok 

egyértelműen igazolták az összlet miocén korát. Kizárt dolog, hogy az oligocén során is két, 

ugyanolyan kemizmusú tufaszórás menjen végbe, ugyanolyan ásvány-kőzettani jellemzőkkel, mint 

a miocénben és hogy ezek az oligocén tufák regionálisan pontosan a miocén „alsó” és „középső 

riolittufa” képződése idején veszítsék el radiogén argontartalmukat, hogy így miocén kort jelezze-

nek. Tehát a nyugat-mecseki, harmadidőszaki folyóvízi összlet paleogén korát kizártnak tartom. 

Megjegyzem még, hogy – függetlenül az oligocén kor helyességétől – a palynológiai vizsgá-

latokkal sem lehetett a folyóvízi összletet biosztratigráfiailag tovább tagolni. Pontosabban szólva 

egy határ mégiscsak jelentkezik: az, ahol BÓNA J. szerint az oligocén spóra-pollen együttest fel-

váltja az általa „oligo-miocénnek” nevezett együttes. Valójában alulról felfelé haladva itt tűnik el a 

C. dorogensis spóra a mintákból. Ez a szint minden esetben a folyóvízi-delta összlet felső részébe 

esik. Mit is jelent ez valójában? Csupán annyit, hogy a déli, akkor hegyvidéki területek eróziója 

ekkor érte el azt a szintet, hogy már sehol sem került paleogén korú törmelékanyag a folyók hor-

dalékába. A XII. szerkezetkutató fúrásban megfigyelhetjük, hogy a paleogén képződmények fel-
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színén nem sokkal a „középső riolittufa” (Tari Dácittufa Formáció) képződése előtt kezdődött 

meg a miocén üledékfelhalmozódás. Nagyjából tehát ekkor szűnhetett meg a paleogén összlet 

lepusztulása, a tufához viszonyított helyzet alapján valamikor a kárpáti korszak közepén-végén. 

Ezt a szintet jelzi még egészen távol, Kisbesztercén is a C. dorogensis eltűnése az üledékből. Érde-

mes megfigyelni, hogy ha vulkáni tufa települ a folyóvízi-delta üledékekbe (Husztót-2, Szentkata-

lin-1, Horváthertelend-1, 9019 jelű fúrások), akkor nagyjából ugyanolyan távolságra van a 

C. dorogensis eltűnésének szintje a tufa alatt az üledékben, mint amennyire a paleogén felszíne van a 

tufa alatt a XII. szerkezetkutató fúrásban. 

Értékes információt adtak az őslénytani vizsgálatok még abból a szempontból is, hogy az 

autochton makro- és mikrofaunát nem vagy alig tartalmazó képződmények egészen a kárpáti 

emelet végéig kitartottak, hiszen egyes fúrásokban (Husztót-2, Kisbeszterce-1) ezekre a képződ-

ményekre közvetlenül alsó-bádeni mikrofaunás rétegek következnek – látható, markáns üledék-

hézag nélkül. Ezek szerint tehát az édesvízi (folyóvízi) vagy erősen csökkentsósvízi (delta) fácies 

nagy területen fennmaradt egészen a kárpáti-bádeni korszakok határáig. 

A tengeri rétegsorok makro- és mikrofauna segítségével jól tagolhatók, ahogyan ezt CHIKÁN 

G. (1991) kiválóan összefoglalta. 

5.1.1.5.3. Lito- és kronosztratigráfia 

A miocén képződmények tagolására lényegében a litosztratigráfia marad az egyetlen, általá-

nosan használható módszer, amint ez folyóvízi összletek esetén egyébként is jellemző. A miocén 

litosztratigráfiai egységeket (CSÁSZÁR G. ed. 1997) lényegében a HÁMOR G. (1970) által a Kelet-

Mecsekre definiált összletek alapján állították fel. Ezek az összletek a gyakorlatban igen jól alkal-

mazhatónak bizonyultak, a Hámor-féle beosztás többnyire ma is megállja a helyét. 

A nyugat-mecseki miocén rétegsor tanulmányozása azonban felveti apróbb módosítások igé-

nyét. Újabban javaslat született a Mecsek nyugati, délnyugati előterében települő, kárpáti emelet-

beli lejtőtörmelék önálló formációként történő elkülönítésére, Keresztúri Formáció néven 

(CHIKÁN G. in GYALOG L. – BUDAI T. 2004). Tulajdonképpen a nevet CHIKÁN G. már 1987-

ben felvetette (CHIKÁN G. 1987), majd 1991-ben már használta is a Nyugat-Mecsek kainozoos 

képződményeit ismertető tanulmányában, de hivatalos, a Rétegtani Bizottság általi elfogadására 

mindeddig nem került sor. Kérdés, hogy ez mennyiben felel meg a Kárászi Tagozatnak, illetve ha 

nem vagy csak részben, akkor szükséges-e az elválasztás? CHIKÁN G. 1991-ben meghagyta a Ká-

rászi Tagozatot is a Keresztúri Formáció mellett, bár előbbinek alig tulajdonított elterjedést és 

jelentőséget. Egy lejtőtörmelék fáciesű üledék elterjedési területe rendszerint szakadozott és vas-

tagsága is korlátozott, litológiai jellegei pedig magukon viselik a közvetlen közeli lepusztulási te-
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rület bélyegeit. Így nyilvánvaló, hogy például a Tekeres-1 fúrás lejtőtörmeléke nem nagyon hason-

lít a Gyűrűfű vagy Almáskeresztúr környéki fúrásokban előforduló lejtőtörmelékre, még ha eset-

leg azonos korúak is (ami egyébként nem biztos). Ami indokolhatja az új formáció bevezetését az 

az, hogy míg ez a képződmény igen alárendelt a nyugat-mecseki neogén nagy részében, addig a 

javasolt típusterületen, tehát Gyűrűfű-Almáskeresztúr környékén meglehetősen vastag és uralko-

dik a rétegsorban. Végső soron, magam részéről el tudom fogadni az új formáció kijelölését azzal 

a megjegyzéssel, hogy nem zárnám ki a képződmény ottnangi korát sem, jóllehet erre egyértelmű 

bizonyíték nincs, csupán a felette települő rétegsor vastagsága valószínűsíti azt egyes fúrásokban 

(pl. Ibafa-3). 

Egyelőre azonban a Keresztúri Formáció még nem elfogadott egység és véleményem szerint 

nem is nélkülözhetetlen. A korábbi litosztratigráfiai egységek alkalmazhatók a Nyugat-Mecsekre 

is, csak ki kell egészíteni definíciójukat és megváltoztatni időbeli elterjedésüket. 

A neogén rétegsor ismertetésénél már több helyen utaltam arra, hogy adódnak problémák az 

egyes litosztratigráfiai egységek elhatárolásánál. Miből is adódnak ezek? Vizsgáljuk meg röviden a 

kérdést. 

– Leegyszerűsített egység-definíciók. Ha valaki megnézi a Rétegtani Bizottság jelenlegi, vonat-

kozó táblázatait, akkor azt kell látnia, hogy ezek gyakran az egyes formációk, tagozatok időbeni 

egymásutániságát mutatják, holott részleges vagy teljes heterópiájuk nyilvánvaló volt, és ezt 

már HÁMOR G. (1970) is számtalanszor hangsúlyozta. Ennek ellenére elterjedt – kirívó példa-

ként – az a sztereotip elképzelés, hogy a Szászvári Formáció egyes tagozatai időben egymást 

követik. Ezt mutatja az említett táblázat is: az ottnangi közepéig mindenhol folyóvízi, fölötte 

mindenhol mocsári üledékképződés folyt. Pedig ez a táblázat a Mecseken kívül a Zalai- és a 

Dráva-medencére is vonatkozik! Ekkora területen már érvényesülnie kell a fáciestörvénynek. 

Természetesen egy folyóvízi üledékképződési területen az idő előrehaladtával, a lepusztulási te-

rület magasságának csökkenésével, a felhalmozódási terület feltöltődésével – tehát a reliefener-

gia csökkenésével – a közép- vagy alsószakasz-jellegű, homokos medri és finomabb szemű ár-

téri-mocsári üledékek előbb-utóbb uralomra jutnak a felsőszakasz-jellegű, durvább (kavicsos) 

üledékkel szemben. Ez azonban csak egyetlen pontban, egy függőleges egyenes – például egy 

fúrás – mentén vizsgálva fog egy adott időben bekövetkezni. Nyilvánvaló, hogy minél nagyobb 

területet vizsgálunk, annál inkább eltolódik időben az egyes litosztratigráfiai egységek képző-

dése, hiszen a vizsgált pontok egyre közelebb vagy távolabb lesznek a lepusztulási területtől, 

így a váltás máskor következik be és az egységek heterópiája egyre nyilvánvalóbb lesz. (Csak 

zárójelben teszem fel a kérdést: vajon ha az igen vastag, felső-permi folyóvízi összlet, a Kővá-

gószőlősi Homokkő Formáció redox állapota végig egységes, például az egész képződmény 



Barabás András: A délkelet-dunántúli hidrogenetikus uránérctelepek földtani környezete és összehasonlító értékelésük. 
PhD-értekezés 

  70 

vörös lenne, mennyire lennének érvényesek a mai tagozatai, illetve mennyire lenne könnyű 

ezekbe besorolni egy fúrási szakaszt, ha sem a fedőt, sem a feküt nem látnánk?) 

– Túlzott ragaszkodás a geokronológiai határokhoz. Ez a probléma bizonyos fokig összefügg az 

előzővel. Ha egyszer valahol el lett döntve, hogy a Szászvári Formáció eggenburgi-ottnangi 

korú, attól még a szomszédos területen nem feltétlenül kell annak lennie. CHIKÁN G. (1991) is 

felismerte azt a helyzetet, hogy bőségesen vannak ottnanginál nyilvánvalóan fiatalabb száraz-

földi-folyóvízi képződmények a nyugat-mecseki miocén összletben, szemben a Kelet-Mecsek-

kel. A probléma feloldásaként vezette be a Keresztúri Formációt, illetve folyóvízi üledékekkel 

bővítette ki a – Kelet-Mecsekben kárpáti korú – „halpikkelyes agyagmárgát” (Budafai Formá-

ció, Komlói Tagozat). A fentiekben már írtam, hogy a Keresztúri Formáció bevezetését elfo-

gadhatónak, bár nem feltétlenül szükségesnek tartom. A Komlói Tagozat ilyen kiterjesztésével 

ellenben nem tudok egyetérteni. Az eredeti definíciója és tartalma szerinti halpikkelyes agyag-

márga egy markáns, jól felismerhető képződmény a Mecsekben, igazi, természetes 

litosztratigráfiai egység, melyet nagyon összezavar és nehezen azonosíthatóvá tesz az elütő 

fáciesű üledékek belehelyezése. Nem arról van szó, hogy a halpikkelyes agyagmárgába a terület 

oszcillációja következtében nem kerülhet egy-egy vékonyabb folyóvízi üledékszakasz; ezt még 

elviseli az összlet definíciója. Ellenben ha a kárpáti korszakban megszakítatlanul és lényegében 

változatlanul folytatódott a korábbi folyóvízi üledékképződés, akkor az nem lesz új vagy másik 

litosztratigráfiai egység pusztán egy időhatár átlépésétől. Sokkal egyszerűbb – és véleményem 

szerint a litosztratigráfia alapelveinek jobban megfelelő – ha a folyóvízi összletet tartalmazó, 

idősebb egység korát kiterjesztjük a kárpátira is. 

– Mindemellett elég széles körben él még az a téves beidegződés, amikor nem a litosztratigráfiai 

egységeket helyezik el szükség szerint a geokronológiai skálán, hanem a meghatározott formá-

ció (tagozat) alapján állapítják meg a kort. Jó példa erre, hogy a XII. szerkezetkutató fúrás mi-

océnjébe települt vulkáni tufát – jóllehet radiometrikus kora hibahatáron belül megegyezett a 

középső riolittufáéval – mégis alsó riolittufának tartották, mivel a Szászvári Formációba tele-

pül. Inkább elméletek készültek a tufa „megfiatalodásának” magyarázatára. (De ugyanígy em-

líthetnénk a XIII. szerkezetkutató fúrás tufáját is.) 

– Véleményem szerint a litosztratigráfiai egységek használatának éppen az a lényege, hogy nem 

kell feltétlenül ismerni a képződés időpontját a helyes formációba vagy tagozatba soroláshoz. 

Ezen kívül a litosztratigráfiai egységek elég szorosan kötődnek litofáciesekhez, mégpedig olyan 

fáciesekhez, melyeknek szükségképpen egymással határosaknak kell lenniük. Jobban elütő 

fáciesek – pl. lejtőtörmelék és pelágikus mészkő – egy litosztratigráfiai alapegységbe már nem 

foglalhatók össze. 
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– Bizonyos fáciesek jelentőségének alulértékelése. Itt elsősorban a deltafáciesre gondolok, de 

említhetnénk a Komlói Tagozatot (halpikkelyes agyagmárga), melynek tartalmát véleményem 

szerint korábban rossz irányba bővítették. Miután a tufavizsgálatok – és közvetetten az ős-

lénytani vizsgálatok – révén kiderült, hogy egyrészt a szárazföldi üledékek kitartottak a bádeni 

elejéig, másrészt a lagunáris üledékek (halpikkelyes agyagmárga) képződése már az eggenburgi-

ottnangi határon is folyt, elkerülhetetlen, hogy az egyidejűleg létező szárazföld és tenger között 

legyen valamilyen átmeneti zóna. Márpedig ez a zóna – figyelembe véve a szárazföldön fel-

halmozódó üledéktömeg méretét és a lerakódás sebességét, valamint hogy az üledékanyagot 

szállító folyók az óceántól már lefűződött tengerbe, a Paratethysbe ömlöttek – nem lehet más, 

mint deltakörnyezet. Véleményem szerint ennek nyoma az Ibafa-Horváthertelend-Szentkata-

lin-Husztót térségben található, delta vonásokat tartalmazó üledéktömeg. A vastag, uralkodóan 

homokos, többnyire faunamentes rétegsorban gyakoriak a congeriás szintek, melyek a 

csökkentsósvízi környezet behatolásait jelzik az egyébként édesvízi környezetbe. Emellett a 

deltajellegek szedimentológiai vizsgálatokkal is igazolhatók (Horváthertelend-1 jelű fúrás, feje-

zet). Álláspontom szerint a Budafai Formáció definíciójában jobban kellene hangsúlyozni a 

deltakörnyezet szerepét (a formációhoz tartozó, hivatalos, rövid leírás negyedik és egyben 

utolsó helyen említi a deltát), illetve e formáció valamelyik tagozatát kimondottan erre a 

fáciesre kellene alkalmazni. Talán leginkább a Pécsváradi Tagozat („congeriás összlet”) kínál-

kozik erre, hiszen azt már HÁMOR G. (1970) is kötötte az édesvíz-beáramlási pontokhoz. Így a 

Mánfai Tagozat megmaradhatna a tisztán tengeri, partszegélyi kifejlődések számára. Ezzel 

szemben a Rétegtani Bizottság számára készített, legújabb javaslat szerint (CHIKÁN G. in 

GYALOG L. – BUDAI T. 2004) a litosztratigráfiai egység nevét Pécsváradi Mészkő Tagozatra 

változtatnák, ez azonban nem lenne teljesen azonos azzal, amilyen értelemben a fentiekben 

használtam ezt az egységet, minthogy kizárólag limnikus parti, főként karbonátos kifejlődést 

takarna. Mindazonáltal ezt a kérdést magam részéről sem tekintem lezártnak. 

Mindezek figyelembevételével, egy javasolt megoldásként született meg az itt használt 

litosztratigráfiai beosztást mutató, elvi rétegoszlop (5.3. ábra). Amennyiben ezt összehasonlítjuk a 

CHIKÁN G. (1991) által közölt beosztással (nála a 30. ábra), akkor kiderül – minden vitás kérdés 

mellett is –, hogy ha a Keresztúri Formációt egybeolvasztjuk a Szászvári Formációval, akkor az 

5.3. ábrához rendkívül hasonló táblázatot kapunk, főleg ami a terület felépítésében döntő szerepet 

játszó szárazföldi üledékeket illeti. Ezek után lényeges nézetkülönbség már csak a Budafai Formá-

ció tagozatainak időbeli elterjedésének megítélésében mutatkozik. (Megjegyzendő, hogy CHIKÁN 

G. még nem rendelkezhetett azokkal a fúrási adatokkal, melyek igazolják pl. a Komlói Tagozat 



Barabás András: A délkelet-dunántúli hidrogenetikus uránérctelepek földtani környezete és összehasonlító értékelésük. 
PhD-értekezés 

  72 

ottnangi korát, vagy a tufavizsgálati eredményekkel, melyek a Tari Dácittufa Szászvári Formáci-

óba történő betelepülését bizonyítják.) 

5.1.1.5.4. Útmutató az egyes képződmények megkülönböztetéséhez fúrási 
maganyagban 

Az alábbiakban röviden összefoglalom a terület leginkább összetéveszthető harmad- és ne-

gyedidőszaki képződményeinek fő megkülönböztető bélyegeit elsősorban azok számára, akik 

fúrási maganyag földtani leírásával foglalkoznak. Ez különösen szakaszos magvételű fúrásoknál 

lehet hasznos, ahol nincs mód a rétegsort teljes vertikumában áttekinteni. Természetesen ez csak 

általános útmutató, speciális esetekben az egyes képződmények ezektől eltérő jellegeket is felve-

hetnek. 

 
Neogén – negyedidőszak: 
 

Oxidált (sárga) felső‐pannóniai s.l. tavi aleurit  Lösz 

egyenletesen eloszlott mésztartalom  mészkonkréciók 

egyveretű  barna agyagos közbetelepülések 

gyengén rétegzett, párhuzamos, vízszintes elválások  rétegzetlen, függőleges elválás 

gyakran csillámos  nem csillámos 

jellegzetes csökkentsósvízi mollusca‐fauna  szárazföldi csigák, gyökérmaradványok 

Miocén folyóvízi üledék  Holocén folyóvízi üledék 

vastag üledéksor  vékony (néhány méteres) üledéksor 

főleg szürke, ritkábban barnás v. vöröses  jellemzően barna, sötétbarna 

kissé konszolidált  konszolidálatlan 

erősen polimikt, esetleg oligomikt, gyengén‐közepesen 
koptatott kavicsanyag, mely egy része a környék alap‐
hegységében nem fordul elő 

gyengén  koptatott,  oligomikt  kavicsanyag,  gyakran  a 
környező alaphegységből, de áthalmozhatja a miocén 
kavicsanyagot is! 

 
Miocén – pannóniai s.l.: 
 

Miocén folyóvízi‐medri üledék  Pannóniai s.l. abráziós üledék 

erősen polimikt, esetleg oligomikt, gyengén‐közepesen 
koptatott kavicsanyag, mely egy része a környék alap‐
hegységében nem fordul elő 

monomikt,  jól  koptatott  kavicsanyag,  anyaga  a  kör‐
nyéken most is felszínen lévő alaphegységével egyező 

makrofauna‐mentes  tartalmazhat  jellemző  pannóniai  makro‐  és 
mikrofaunát 
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Miocén ártéri üledék  Pannóniai s.l. tavi, medencebeli üledék 

változatos, anyagukban sűrűn váltakozó rétegek  egyveretű, vastag egynemű rétegek 

barnásszürke, vöröses oxidált szakaszok  túlnyomóan szürke, felszín közelében sárga 

talajosodási nyomok (gumós elválás)  párhuzamos, esetleg kagylós elválás 

szenes, vagy szerves anyagban dús közbetelepülések  szenes rétegek nincsenek 

nem meszes  karbonáttartalmú 

gyakorlatilag makrofauna‐mentes  mindig  tartalmaz  több  kevesebb,  jellegzetes 
ősmaradványt 

Miocén csökkentsósvízi‐delta üledék  Pannóniai s.l. általában 

szürke szín  gyakran sárga (nem csak a felszín közelében) 

tágabb tartományban változó szemnagyság, sűrűbben 
változó rétegek 

egyveretűbb 

makrofauna‐mentes  vagy  gyér  makrofauna,  esetleg 
vékony Congeria böckhi lumasella rétegek 

több‐kevesebb  makrofauna,  más  Congeria  fajokkal 
(czjzeki, ungulacaprae, balatonica, rhomboidea, stb.) 

 
Miocénen belül: 
 

Miocén folyóvízi zátony‐ és ártéri üledék  Miocén csökkentsósvízi‐delta üledék 

gyakoribb polimikt kavics közbetelepülések  ritka, szórt kavicsok 

gyakoribb agyag‐aleurit rétegek  kevés agyag‐aleurit réteg 

nincs makrofauna  gyéren csökkentsósvízi molluscák 

barnásszürke, vöröses oxidált szakaszok  főképp szürke, esetleg sárgás szín 

talajosodási nyomok (gumós elválás)  talajosodási nyomok nincsenek 

szenes, vagy szerves anyagban dús közbetelepülések  a szenes, vagy szerves anyagban dús közbetelepülések 
ritkák 

nagyméretű keresztrétegzések  gyenge párhuzamos rétegzés 

cementált homokkő elvétve fordul elő  cementált homokkőrétegek vannak 

5.1.1.6. Szerkezeti viszonyok 

E dolgozat keretében nyilván nem foglalkozhatok az alaphegység szerkezetalakulásának kér-

déseivel. Ezzel kapcsolatban számos cikk, jelentés készült, melyek gyakran egymástól eléggé eltérő 

álláspontokat képviselnek. Most csak a neogén összletben ténylegesen megfigyelhető szerkezeti 

jellemzőkkel foglalkozom, azokat is elsősorban irodalmi adatok alapján tárgyalva. 

A szerkezeti viszonyokat illetően a legáltalánosabb, és talán a legkönnyebben megszerezhető 

adat a képződmények dőlése. Ezeket CHIKÁN G. (1991) röviden értékeli a vizsgált területre vo-

natkozóan. Ő is arra a megállapításra jut, amire saját tapasztalataim is utalnak, vagyis hogy a 

Szászvári Formációban nehezen mérhetők dőlésadatok a folyóvízi fácies következtében, ha 
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mégis, akkor azoknak jelentősége általában nincs, vagy nehezen értékelhetők, mert az üledék ke-

reszt- vagy ferderétegzett, illetve lencsés kifejlődésű. Ő ezt elsősorban felszíni feltárásokra vonat-

koztatta. Hozzátenném, hogy fúrásban a helyzet még rosszabb, szinte semmilyen rétegzés nem 

figyelhető meg a folyóvízi (és delta) képződményeken. 

CHIKÁN G. szerint néhány jól használható dőlésadat mérhető a Budafai Formáció Komlói 

Tagozatán („halpikkelyes agyagmárga”), ez a fúrási maganyagra annyiban igaz, hogy ott a dőlés-

irány nem, csak a dőlés nagysága állapítható meg. Kitűnő dőlésadatokat említ a bádeni képződ-

ményekkel kapcsolatban, ugyanakkor a felső-pannóniaiban mérhető dőléseket csak helyi jelentő-

ségűeknek tartja. Megállapításainak megfelelően a nyugat-mecseki M = 1:25000 méretarányú tér-

képezési dokumentációk viszonylag kevés dőlésadatot tartalmaznak, a dőlések nagysága a mio-

cénben jobbára 10°-40° közé esik, a dőlésirány szeszélyesen változik a területen belül. 

CHIKÁN G. megemlít még néhány olyan tektonikai adatot, melyek speciális helyzetű kép-

ződményekre, illetve érintkezéseikre vonatkoznak. Ilyenek a miocén és a triász mészkő feltolódás 

mentén történő érintkezése a Magyarhertelend-2 jelű fúrásban, a miocén és pannon rétegek me-

redek dőlése a Bakóca-2 jelű fúrásban, illetve a kárpáti és triász képződmények tektonikus érint-

kezése a Hetvehely-2 térképező fúrásban. 

A nyugat-mecseki – sőt többé-kevésbé az egész mecseki – neogén rétegösszlettel kapcsolat-

ban visszatérő probléma, hogy fúrásokban nagyon nehéz a tektonikus jelenségeket felismerni, 

vagy legalábbis azok jellegét és nagyságrendjét meghatározni. A laza törmelékes üledékek szem-

cséi egyszerűen elmozdulnak egymás mellett, kitérnek az erőhatás elől; a rossz rétegzettség miatt a 

réteglapok elmozdulását sem lehet észlelni. Az agyagos kőzetekben már láthatók a csúszási lapok, 

de itt is körülményes megállapítani, mekkora volt az elmozdulás; lehet, hogy csak üledéktömörö-

dési csúszással, vagy pár méteres, elhaló vetővel van dolgunk. A nehéz sztratigráfiai tagolás miatt 

pedig általában visszakövetkeztetni sem lehet. Az elmondottak miatt a szerkezeti elemek és a 

tektonikai történet tárgyalásánál inkább az alaphegységből szerzett információkra, a neogén fejlő-

déstörténetre és irodalmi adatokra kell támaszkodni. 

A felső-permi Bodai Aleurolit Formáció közelmúltbeli kutatásának keretében a MÁELGI 

több szeizmikus szelvényt mért a kutatási területen, melyek ugyan – véleményem szerint – alig 

használhatók az eredeti célhoz, vagyis az alaphegység megismeréséhez (nem is szokták ezt a mód-

szert kompakt, erősen tömörödött üledékes kőzetekre alkalmazni), viszont nagyon hasznosak a 

neogén összletre nézve. Ezeken látható több, a neogént is harántoló, fontos és biztosan kimuta-

tott szerkezeti vonal, illetve zóna: lezökkenés a goricai triász nyugati oldalán, feltolódás a Mecsek-

alja-árokban és a Hetvehely-Magyarszéki szerkezeti vonal mentén, illetve az ún. „bakócai szerke-

zeti zóna” északon. Ezek jobbára a dolgozatban vizsgált terület határain (Mecsekalja szerkezeti 
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zóna, Hetvehely-Magyarszék vonal), vagy azon kívül (bakócai zóna) vannak. E tektonikai határoló 

vonalak között a neogén rétegsor – legalábbis a szelvény léptékében – nyugodtnak látszik, bizo-

nyos kisebb hajlított formáktól eltekintve. Ezek közül déli feltolódási zóna és a goricai lezökkenés 

igen jól kirajzolódik az általam már a szeizmikus mérések előtt megszerkesztett földtani szelvé-

nyeken is (7-10. mellékletek). (A bakócai szerkezeti zónát nem éri el egyik szelvény sem, de meg-

jelenése jól egybevág CHIKÁN G. fent említett megfigyeléseivel.) Mindez persze nem jelenti azt, 

hogy nincsenek kisebb szerkezeti vonalak a területen, ilyenek vannak mind a szeizmikus, mind 

pedig az általunk szerkesztett földtani szelvényeken. A miocén képződmények elég szeszélyes 

dőlésadatai egyébként is kisebb, kibillent blokkokra feldarabolódott területet valószínűsítenek. 

Mindemellett ezek a szerkezeti vonalak kis elmozdulással jártak és így csekély jelentőségűek. 

A korábban elfogadott elméletek és a saját megfigyeléseim egyesítésével a terület neogén 

tektonikai történetét röviden az alábbiak szerint vázolhatjuk. A Mecsek korábbi, nagyobb léptékű, 

inkább pásztás szerkezete helyett a miocén üledékképződés kicsiny, sakktáblaszerű, főleg 

vertikálisan mozgó egységekben indult meg. A szerkezet kialakulása a Pannon-medence kinyílásá-

hoz kapcsolódik és az oldalelmozdulások által létrehozott, ÉNy-DK-i és rá merőleges vetőkkel 

kísért „pull-apart” medencékkel magyarázható. Az üledékképződést a szávai fázis készítette elő, 

majd hasonló jelleggel folytatódtak a mozgások az ó- és újstájer fázis idején (HÁMOR G. 1970, 

CHIKÁN G. 1991). A lajtai orogénnel kezdődő mozgások gyökeresen átrendezték a Nyugat-Me-

csek környékének képét. A korábbi déli hegyvidék területe erőteljesen süllyedt, míg a korábban 

süllyedő északi rész kisebb megszakításokkal emelkedni kezdett. Az alsó-pannóniait (s.l.) intenzív 

transzgresszió és erőteljes süllyedés vezeti be a Mecseket övező medencékben a rhodáni 1. és 2. 

fázisnak köszönhetően (JÁMBOR Á. 1989). A neogén alatt folytatódtak a Mecsekalja-vonal mentén 

a korábban megkezdődött oldalelmozdulások (CSONTOS, L. – BERGERAT, F. 1992, NÉMEDI 

VARGA Z. 1983). Túlzónak tartom azonban az általuk közölt, mintegy 10 km-es mértéket; ez 

ellentmond a miocén folyóvízi üledékek anyagi összetételéből és a déli lepusztulási terület felépí-

téséből összeállítható ősföldrajzi képnek. A négy-öt kilométeres nagyságrend sokkal elfogadha-

tóbb számnak tűnik. A negyedidőszakra az intenzív kiemelkedés, a mozgások felerősödése jel-

lemző (romániai és passadénai fázisok). A pannóniai üledékek felső részéből valamennyi le is 

pusztult. CSONTOS L. et al. (1990) szerint a feszültségmező a negyedidőszakban 90°-kal elfordult, 

így a korábbi balos oldaleltolódások jobbosakká váltak és fordítva. 

Az utóbbi évek vizsgálatai némiképp más képet festenek a neogén és negyedidőszaki tekto-

nikai történésekről (CSONTOS L. et al. 2002). A szerzők felhasználták a már említett szeizmikus 

szelvényeket, paleomágneses méréseket és feltárásokban végzett tektonikai méréseket. Ebben 

CSONTOS L. saját korábbi publikációit (1988, 1992) is úgy jellemzi, hogy azokban a kevés megfi-
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gyelési adat miatt az események korának meghatározása problémás. Az újonnan kidolgozott szer-

kezeti modell az oligocén végétől kezdve hat fő tektonikai fázist különít el: későoligocén-korai 

miocén ÉNy-DK irányú, térrövidüléses fázis; ottnangi végi É-D irányú rövidülés jelentős, az 

óramutató járása szerinti forgással; kisebb mértékű, É-D irányú rövidülés helyi jellegű oldalel-

mozdulásokkal és pozitív inverzióval a kárpáti korszak idején; késő-miocén, szarmata és alsó-

pannon eleji jelentős, É-D irányú térrövidülés gyűrődésekkel és pikkelyeződések felújulásával; 

NyÉNy-KDK irányú nyúlással járó transztenziós szakasz az alsó- és felső-pannóniai (s.l.) határán, 

mely balos oldalelmozdulásokat generált; végül a felső-pannóniai (s.l.) elejétől napjainkig tartó, 

jelentős, ÉNy-DK irányú rövidülés, mely K-Ny irányú szerkezetek újraaktivált, mint transzpres-

sziós ékeket, kisebb rotációval ezek mentén. Érdemes megemlíteni, hogy a szerzők következteté-

seik alátámasztásához az egyik általam korábban szerkesztett, kéziratos földtani szelvényt is fel-

használták (9. melléklet). 

Végső soron ez a meglehetősen átdolgozott tektonikai modell sem mond ellent az általam 

kidolgozott fejlődéstörténetnek (5.1.1.7. fejezet), sőt inkább bizonyos tekintetben utólag megerő-

sítette egyes megállapításaimat (földtani szelvény). A legerősebb, leghosszabb ideig tartó tektoni-

kai események jól egybevágnak a képződmények litológiájából és sztratigráfiájából felállítható 

fejlődéstörténettel (pl. a jelentős késő-miocén tektonikai fázis azzal, hogy a déli, korábbi lepusz-

tulási terület üledékfelhalmozódási területté vált). 

5.1.1.7. Fejlődéstörténet, ősföldrajz 

Végső soron minden földtani kutatás legvégső célja egy terület és azon belül egy időszak 

fejlődéstörténetének, ősföldrajzi viszonyainak rekonstrukciója. Esetünkben ennek kapcsán az 

alábbi általános érvényű megállapításokat kell értelmezni: 

– A miocén összlet délen vékonyabb, egészen délen hiányzik, északon egyre vastagabb (4.-5. 

mellékletek). 

– A pannóniai s.l. üledékek délen vastagok, a középső részen vékonyak, északon ismét vasta-

godnak (6. melléklet). 

– A nyugotszenterzsébeti gránitterület jelentős részén nincs miocén üledék, szélein miocén lejtő-

törmelék fordul elő; nincs miocén üledék a nyugat-mecseki antiklinális nagy részén, csak a pe-

remein. 

– A miocén kavicsokban elsősorban olyan alaphegységi képződmények anyaga fordul elő, me-

lyek jelenleg a területtől délre alkotják az alaphegység felszínét. A délről történő szállítást a ka-

vicsok irányítottságával is kimutatták. 
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– A miocén folyóvízi összletben a törmelék átlagos szemnagysága alulról felfelé és észak felé ha-

ladva tendenciaszerűen csökken. 

– Ahol a kor pontosabban megállapítható, ott a miocén folyóvízi üledékképződés az eggenburgi, 

vagy legfeljebb az ottnangi korszakban indul. 

– Az alaphegység felszínében a „Bükkösdi-törés” mentén egy mélyedés húzódik (tektonikusan 

preformált). 

– Északkeleten nagy kiterjedésű és vastagságú lagúnaüledék – laminált agyagmárga – található, 

homokkő betelepülésekkel. 

E megállapítások alátámasztására készítettem az egyes képződmények vastagsági térképeit 

(4.-6. mellékletek). Azokra a képződményekre koncentráltam, melyek a neogén összlet vastagsá-

gának döntő részét adják, emellett ősföldrajzi jelentőségük is van az egyes fő fáciesterületek indi-

kálásával. A 4. mellékleten alkalmazott összevonás (Szászvári Formáció + Budafai Formáció, Pécs-

váradi Tagozat) a folyóvízi és delta képződmények összevonását jelenti, hiszen az északi részen 

tapasztalt ciklikus váltakozásuk amúgy is igen nehézzé tenné elkülönítetten történő ábrázolásukat. 

Ugyanakkor a Budafai Formáció Komlói Tagozata esetén ragaszkodtam az eredeti „halpikkelyes 

agyagmárga” definícióhoz, hiszen ez a képződmény – jelentős vastagsága mellett – azért is fontos, 

mert jól megfogható, sajátságos fáciest képvisel. 

A vastagsági térképeken érdemes megfigyelni, hogy a deltaösszlet milyen jól kirajzolódik 

(4. melléklet), illetve összehasonlítva a „halpikkelyes agyagmárga” térképével (5. melléklet), milyen jól 

egymás mellé simulnak. A pannóniai s.l. képződmények vastagságtérképén a leginkább figyelemre 

méltó jelenség az összlet hirtelen kivastagodása az északi részeken, ami közvetlenül határos a 

miocén képződmények felszíni elterjedési területével. Ez máshogy nem magyarázható, csak tek-

tonikus érintkezéssel, ami megfelelhet az úgynevezett bakócai szerkezeti zónának is. 

A vastagságviszonyok alakulását, a fáciesek egymáshoz való viszonyát földtani szelvények 

segítségével is vizsgáltam (7.-10. mellékletek). Tekintve a problematikus litosztratigráfiai besorolá-

sokat és elhatárolásokat, inkább fáciesek ábrázolására törekedtem, jóllehet igyekeztem azokat 

formációknak és tagozatoknak is megfeleltetni. Ezek az összevont fáciesegységek: folyóvízi felső- 

vagy középszakasz-jellegű üledékek (Szászvári Formáció, Mázai és Mecseknádasdi Tagozatok), 

folyóvízi alsószakasz és delta üledékek (Szászvári Formáció Mecseknádasdi Tagozat + Budafai 

Formáció Pécsváradi(?) Tagozat). A többi – főleg tengeri – fácies nagyjából megfelel egy-egy 

litosztratigráfiai egységnek. Ettől a korábban kissé zavaros kép egy csapásra letisztul, és jól kiraj-

zolódik a képződmények kiékelődése, összefogazódása. 

A fő szállítási csatornában húzódó É-D irányú szelvénynél (9. melléklet) ügyeltem arra, hogy a 

miocén aljzata végig lejtsen északi irányban, mivel itt emelkedő szakasz nehezen lenne elképzel-
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hető. E cél eléréséhez igazítottuk a szerkezeti vonalakat is. A másik É-D irányú szelvény (10. mel-

léklet) már a szállítási csatorna nyugati szélén húzódik (v.ö. vastagságtérkép, 4. melléklet), itt már 

megengedhető a miocén aljzat hullámzása. 

Az egyes összleteken belül némi geokronológiai tájékozódást tesznek lehetővé a feltüntetett 

tufa, illetve tufit betelepülések. Mint azt a szerkezeti viszonyok kapcsán említettem, a neogén 

képződmények alapvetően nyugodt településűek, tehát a különböző fúrásokban jelentkező tufa-

csíkok is sok helyen összeköthetők egymással. Mindemellett az sem meglepő, ha egy tufaszint 

megszakad, elsősorban a folyóvízi üledékekben, ott bármikor elképzelhető a már lerakódott vul-

káni tufa elmosása. 

Ezek után készítettem el az ottnangi korszak felső részére, illetve a bádeni korszak elejére 

(geokronológiai egységek!) vonatkozó ősföldrajzi térképet (11.-12. mellékletek). Az ottnangi térkép 

a határok kisebb módosításával érvényes az eggenburgira és a kárpátira is. A lepusztulási területek 

feltüntetésénél számoltunk az azóta bekövetkezett oldaleltolódásokkal – vagyis „visszahúztam” a 

képződményeket akkori helyükre –, a legalább 100-300 méternyire becsülhető lepusztulással – 

vagyis a fiatalabb alaphegységi képződmények területét megnöveltem a jelenlegihez képest –, de 

nem tüntettem fel külön olyan apró foltokat, mint a Mecsekalja-árok mozaikszerű darabjai. 

A miocén elejére kialakult az üledékképződés megindulásához szükséges morfológiai helyzet. 

Délen – a mai Görcsönyi-hátság - Villányi-hegység térségében – magasabb (valószínűleg 1000-

2000 méteres) hegyvidék húzódott. A mai Mecsek területe – beleértve a Bükkösdi-töréstől nyu-

gatra található részt is – alacsony hegyvidék, ill. dombság volt. Északon (Ibafa-Horváthertelend) 

kezdetben keskeny tengerparti síkság terült el, melyre a dombvidékről kilépő folyó törmelékkúpot 

kezdett építeni, azonban ez a tenger közelsége és a beszállított hordalék mennyisége miatt hama-

rosan széles deltasíksággá alakult. A tengerbe nyomuló delta öblöt alakított ki, melyet északon az 

áramlások által elszállított homokból képződött turzásgát választott el a nyílt tengertől. 

Az üledékképződés nagyjából egyidőben indult meg mindenhol az eggenburgi korszak során, 

legalábbis erre mutatnak a tufavizsgálatok. A legnagyobb törmelékszállítás a Bükkösdi-törés 

mentén kialakult völgyben volt (nem számítva a Kelet-Mecseket), de jelentős szállítás volt Ár-

pádtetőnél is, és Remeterétnél is feltételezhetünk egy kisebb miocén folyóvölgyet. A törmelék-

anyag egyértelműen kijelöli a délről történő szállítást. A hordalékot szállító folyók vízjárása erősen 

ingadozó volt; erre mutat az a tény, hogy a durva (20-30 cm-es) kavicsok is agyagos-homokos 

mátrixban találhatók. Ez csak úgy magyarázható, ha a klímában feltételezünk egy csapadékos és 

egy száraz évszakot. A csapadékos (monszun?) évszakban heves esőzések megárasztották a folyó-

kat, melyek ilyenkor durva törmeléket szállítottak, a lemosott talaj finom szemcséivel együtt. A 

száraz évszak beköszöntével minimálisra csökkent a folyók vízhozama és a kavicsok közé lerakó-
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dott a finomszemű üledék is. A mátrixvázú konglomerátumok kimondott zagyszállítást is feltéte-

leznek. 

A Dinnyeberki-Nyugotszenterzsébet környékén ma is kiemelt helyzetű alaphegységi terület a 

miocén idején is kiemelt lehetett, ezt igazolják a környéken előforduló lejtőüledékek. Hasonlóan 

kiemelt lehetett a goricai triász vonulat területe is, legalábbis az üledékképződés első szakaszában. 

Később valószínűleg a vonulat tetejéig feltöltődött üledékkel, majd megbillenve megemelkedett (a 

keleti oldala jobban, míg a nyugati oldala maradt eredeti helyzetében). Az északi részen csökkent a 

folyók esése, közép-, illetve alsószakasz-jellegűvé váltak. Mivel addigra több ág egyesüléséből 

nagyobb folyó alakult ki, ezek összeadódó hozama a száraz évszakban is biztosított jelentősebb 

vízmennyiséget. Mindazonáltal az évszakosság itt is jelentkezik az ártéri üledékek oxidálódása és 

talajosodása formájában. 

A nyílt tengertől izolált öbölbe ömlő folyók az öböl vizének kiédesedését okozták. Mivel az 

öböl elég mély volt, ráadásul aljzata folyamatosan süllyedt, ezért fenekén kissé euxin közegben 

igen nyugodt üledékképződés zajlott, mely létrehozta a nagy vastagságú laminált agyagmárga so-

rozatot („halpikkelyes agyagmárga”). A milliméteres rétegek két részből – agyagmárga és mész-

hártya – álló felépítése is az évszakosságra utal (agyagmárga: hűvösebb, nedves évszak, mészké-

reg: meleg, száraz évszak). A nyugodt üledékképződést időről időre megszakították heves viharok, 

melyek az északi turzásgát részleges lerombolását okozták, s ilyenkor hirtelen nagyobb mennyi-

ségű homok jutott az üledékgyűjtőbe (homokkő betelepülések). 

Az idő előrehaladtával a reliefenergia csökkent: a déli hegyvidék alacsonyabb lett, az északi 

területek feltöltődtek, ezért a folyóvízi fáciesövek lassan délre hátráltak, de a kép összességében 

nem változott a bádeni korszak közepéig. A déli részen (Szentlőrinc, Cserdi, Bükkösd) valószínű-

leg végig kitartott az uralkodóan kavicsos üledékképződés, legfeljebb szakaszossá vált. A tenger-

öböl a kárpáti korszaktól kezdve kissé átalakult, a turzásgát egyre jobban lerombolódott, az üle-

dékek közt egyre több a homok, végül megjelennek a normálsósvízi képződmények. 

A bádeni korszak végén – nyilván a lajtai orogén fázis kapcsán – megindult a terület átrende-

ződése, mely felölelte a szarmata korszakot is. A déli részek – a korábbi hegyvidék – erősen sül-

lyedni kezdtek, míg az északi területek vertikális mozgása stagnált, esetleg lassan emelkedtek. 

Megszűnt a törmelékszállítás, a miocén felszíne kissé lepusztult. A gyors süllyedés miatt délen az 

alsó-pannóniaiban – de nem a legalján – újra megkezdődött az üledékképződés, ezúttal beltavi-

csökkentsósvízi környezetben. A középső területrészen – Bükkösd, Gyűrűfű környéke – ez csak a 

felső-pannóniaiban kezdődött, míg északabbra (Horváthertelend) hézagos, vékony alsó-felső 

pannóniai rétegsor fejlődött ki. Egészen északon a rétegsor fokozatosan vastagabbá és folyama-

tossá válik. 
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A tengeröböl izoláltsága a kárpáti korszak végére teljesen megszűnt (12. melléklet). Erősen 

feltöltődött, a környezet normál sósvízi lett, partszegélyi sekély- és nyíltvízi üledékképződéssel. 

Még mindig öböl volt, de már nyitott és nem euxin jellegű; az édesvíz-beáramlás lecsökkent. Az 

üledékek normál sósvízi környezetben rakódtak le, ahol megnőtt a sekélyvízi képződmények 

(lajtamészkő, szarmata képződmények) jelentősége. Területén észak felé haladva egyre gyakorib-

bak és vastagabbak a fiatalabb üledékek. Kialakult a mai Mecsek területének „szigethegység” jel-

lege, mely a pannóniai végéig megmaradt. A pannóniaira a csökkentsósvízi beltavi üledékképző-

dés jellemző, mely a medence teljes feltöltődésével zárult a felső-pannóniai végére, melyet terüle-

tünkön mindenhol kisebb-nagyobb mérvű lepusztulás követett. Azóta a hegység tovább emelke-

dett, méghozzá keleti oldala erősebben, melyet a pannon abráziós színlők megbillenése mutat. 

5.1.2. Mórágyi-dombság délkeleti előtere 

5.1.2.1. A vizsgált terület földrajzi és földtani lehatárolása 

A terület északi határát a granitoid kőzetek felszíni kibúvásai alkotják, míg déli-délkeleti ha-

tára a Duna vonala, illetve a Máriakéménd-bári mezozoos rögvonulat. Nyugaton a határ mester-

séges, Hímesháza község vonalában húztam meg – ez a részletesebben megkutatott terület határa. 

A keleti határ Báta-Bátaszék közt húzódik (5.6. ábra). 

 

 
 

5.6. ábra. A Mórágyi-dombság délkeleti előterének topográfiai áttekintő térképe. 
(Forrás: Google Maps) 
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A terület alapvetően dombvidék, melyet ÉÉNy-DDK irányban hosszan elnyúlt dombhátak, 

illetve a közöttük található völgyek jellemeznek. A terület határán a Duna erre az irányra lényegé-

ben merőlegesen folyik. E két irány tektonikusan preformált, részint az általános lejtésviszonyok 

megadásával, részint pedig a völgyekkel párhuzamos vetőkkel. Az északnyugati sarokban elhe-

lyezkedő Mórágyi-dombság erősen lepusztult tönkfelszín, legmagasabb pontja 300 m B.f. körüli. 

A keleti határ mentén a dombvidék markáns tereplépcsővel szakad meg, alatta széles, a Duna által 

feltöltött síkság található, 90 m B.f. körüli magassággal. A terület főbb földtani egységei: 

− a Mórágyi-dombság északnyugaton; 

− a Máriakéménd-bári vonulat délen; 

− a Sombereki-medence a terület közepén; 

− a Bátaszéki-medence a Sombereki-medence és a Mórágyi-hegység között, mely össze-

köttetésben áll a Sombereki-medencével, annak nyúlványa. 

5.1.2.2. A kutatási előzmények rövid összefoglalása 

A Mórágyi-dombság délkeleti előterének kutatása sokkal kevesebb előzménnyel rendelkezik, 

mint a nyugat-mecseki neogén összlet földtani kutatása. Lévén tipikus, késő-kainozoos medence-

terület, vastag lösztakaróval fedve, a felszín nem sok érdekeset tudott mutatni, a mélyben pedig 

nem reméltek ásványi nyersanyagokat vagy fontos földtani képződményeket, jelenségeket. Tulaj-

donképpen a legtöbb kutatási előzmény szorosan az uránérckutatáshoz tartozik, ezért ott tárgya-

lom őket (5.2.2.1. fejezet). A terület általános földtani felépítésének vizsgálata szempontjából 

kiemelendő SZEDERKÉNYI T. (1963) munkája, illetve a szintén általa publikált, a Duna menti 

mezozoos szigetrögöket bemutató cikk (1964b). Később a neogén medence megismerésére két, 

párhuzamos, a medencét teljes szélességében metsző szelvény mentén végeztek fúrásos kutatást 

1988-ban és 1989-ben. E fúrások adatainak feldolgozását adom a következő fejezetekben. Az 

eredmények első, összefoglaló publikálása 1992-ben történt meg (BARABÁS A. 1992). 

5.1.2.3. A terület földtani rétegsorának bemutatása 

5.1.2.3.1. Prekainozoos alaphegység 

A földrajzi-földtani lehatárolásnál említett egységeket voltaképpen a harmadidőszak előtti 

alaphegység felszínének morfológiája szabja meg. Ez a felépítés a kutatás során már a gravitációs 

maradékanomália-térkép tanulmányozásával előre jelezhető volt, és pontosan igazolódott is a 

mélyfúrások révén. A kutatási előzményeknél említett két párhuzamos fúrási szelvényen egy ki-

vételével (Véménd-2) valamennyi fúrás elérte az alaphegységet (5.7. ábra). 
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5.7. ábra. Földtani szelvények a Mórágyi-dombság DK-i előterében. A szelvények nyomvonalát lásd a 13. mellékleten. 
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5.1.2.3.2. A neogén képződmények leírása 

5.1.2.3.2.1. Szászvári Formáció 

Eróziós diszkordanciát okozó lepusztulási időszak után az üledékképződés a miocénben, a 

felső-kárpáti korszak során indult meg (5.8. ábra), szárazföldi üledékek lerakódásával (Szászvári 

Formáció). Ezeknek két típusa ismert a területen: a zagy-lejtőtörmelék fácies és a folyóvízi tör-

melékkúpok. Előbbire koptatatlan törmelékanyag jellemző, rendszerint szürke, zöld vagy esetleg 

tarka agyagos mátrixba ágyazva, mely általában zagyárak révén került a lerakódás helyére. A tör-

melékanyagot főként földpát, kvarc és gránit alkotja. A törmelékkúpok kavicsanyaga gyengén 

vagy közepesen koptatott és a környező alaphegységből származik: triász és jura mészkő, felső-

jura tűzkő és tűzköves mészkő, triász és jura homokkő, triász dolomit, alsó-kréta alkáli bazalt 

változatok, gránit, csillámpala, egyéb metamorf kőzetek. A szárazföldi összlet megléte a meden-

cékben általános, ezen belül a lejtőtörmelékek csak a peremekre jellemzők, a medence belsejében 

az üledékképződés a folyóvízi törmelékkúpokkal indult. A Szászvári Formáció legnagyobb vastag-

sága 180 méter körüli. 

A formáció feküje mindig az alaphegység, fedője lehet a Hidasi Formáció vagy a Rákosi 

Mészkő Formáció. A Szászvári Formációba sorolható, főképp folyóvízi képződményeket tártak 

fel például a Dunaszekcső-1, Somberek-3, Véménd-2 jelű fúrások, míg vastagabb, zagyfáciesű 

lejtőüledék található például a Bátaszék-6 jelű fúrásban. 

5.1.2.3.2.2. Hidasi Formáció 

A medencék peremterületeit kivéve – ahol a szárazföldi üledékképződés folytatódott – a szá-

razföldi összletet csökkentsósvízi szürke, vékonyréteges agyagmárga követi, melynek képződése 

helyenként már a legfelső kárpátiban megindult, de általában az alsó-bádenire jellemző (Hidasi 

Formáció). Ősmaradványokban gazdag (jellemző molluszkái: Nassa, Ancylus, Pirenella, Turritella, 

Ostrea), de a fauna diverzitása viszonylag szegény, ami utal a részben elzárt, sekély lagunáris 

brakkvízi környezetre. Az északkeleti részen, a Bátaszéki-medence területén paralikus kőszéntele-

pes összlet települ az agyagmárgába, melyben a legvastagabb lignittelep 8 méteres. A Hidasi For-

máció teljes legnagyobb vastagsága 90 méter. 

A formáció feküje mindig a Szászvári Formáció, fedőjében pedig szintén a visszatérő, szá-

razföldi-folyóvízi üledékek települnek. A Hidasi Formáció tulajdonképpen egy folyóvízi képződ-

ményekkel körülvett test a medence legmélyebb részén. Jellegzetes lignittelepes összletet tárt fel a 

Bátaszék-3 jelű fúrás, míg a széntelep nélküli, csökkentsósvízi lagúnára legjobb példa a Sombe-

rek-2 jelű fúrás. 
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5.8. ábra. A Mórágyi-dombság DK-i előtere neogén képződményeinek rétegoszlopa. 
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5.1.2.3.2.3. Tari Dácittufa Formáció 

Fontos korjelzőként települ a kárpáti-bádeni határon a „középső riolittufa” (Tari Dácittufa 

Formáció), illetve annak bontott, tufitos változatai. Üde, biotitos, borsóköves szerkezetű dácittufa 

a Dunaszekcső-1 és a Véménd-2 jelű fúrásokból került elő, melyeknek K-Ar módszerrel meghatá-

rozott izotópkora 16,3 ± 1,6, illetve 17,5 ± 1,6 millió évnek adódott. A tufa-tufitrétegek egyaránt 

előfordulnak szárazföldi és csökkentsósvízi környezetben is. 

5.1.2.3.2.4. Rákosi Mészkő Formáció 

A legfelső-bádeniben a Sombereki-medence középső részén jellegzetes sekély, meleg, 

normálsósvízi üledékképződés indult meg, mely a „felső lajtamészkő” lerakódását eredményezte 

(Rákosi Mészkő Formáció). Jellemzően szürke vagy fehér meszes homok, homokos mészkő, 

oolit, homok és kavics építi fel, de márga, agyagmárga, homokos márga is előfordul. Rosszul ré-

tegzett, jó megtartású ősmaradványokban gazdag. Jellemző ősmaradványai: Pecten, Corbula, Venus, 

Ostrea, Glycymeris, Arca, Turritella, Aporrhais, Borelis, Heterostegina, stb. Az összlet vastagsága mind-

össze 20-30 méter. 

Feküjében a Szászvári Formáció szárazföldi üledékei, fedőjében pedig szarmata Tinnyei 

Formáció települ. Legszebb kifejlődését a Somberek-2 jelű fúrás tárta fel. 

5.1.2.3.2.5. Tinnyei Formáció és Zalai Márga Formáció 

A szarmata emeletben erősen visszaszorul a folyóvízi üledékképződés, általánossá válnak a 

sekélytengeri üledékek, melyek a viszonylag kis vastagság (max. 55 méter) ellenére igen változato-

sak. Agyag, márga, mészmárga, mészkő, oolit, homokos mészkő, homokos, kavicsos homok, 

homokkő, bentonit és meszes agyag egyaránt előfordulnak. A kőzetek színe is változatos, de a 

zöld és szürke színek uralkodnak. Makrofauna-tartalmuk ingadozó, a lumasella-rétegek (Cardium, 

Musculus, Mactra, Pirenella, stb.) váltakoznak fosszilia-mentes rétegekkel. A bentonit rétegecske 

megfeleltethető a „felső riolittufának” (Galgavölgyi Riolittufa Formáció), de igazi, üde tufaréteg – 

akárcsak másutt a Mecsek környékén – itt sem található. A Somberek-2 jelű fúrásban a szarmata 

összletet egy 2 cm vastagságú gipszréteg zárja, amely újabb bizonyítéka annak, hogy a Pannon-

medencében a szarmata emeletnek csak az alsó része volt csökkentsósvízi, a felső részére a tenger 

többé-kevésbé hiperszalinná vált. A Sombereki-medence keleti végén, kis területen szárazföldi és 

deltafáciesű üledékek képződtek (kavics, homok, tarka agyag; Dunaszekcső-1). A medence köze-

pén a szarmata emelet végére és az alsó-pannóniai s.l. aljára a „lemezes márga” képződése jel-

lemző. Utóbbi a Zalai Márga Formációhoz, míg az összes előbbi kőzet a Tinnyei Formációhoz 

tartozik. 
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A szarmata képződmények a peremeken a Szászvári Formációra, a medence belsejében a 

Rákosi Mészkő Formációra települnek, mindkét esetben látható üledékhézag nélkül. A Tinnyei 

Formáció karbonátosabb kifejlődését tárja fel a Somberek-2 jelű, míg inkább törmelékes (de ter-

mészetesen tengeri) változatát a Véménd-2 jelű fúrás. 

5.1.2.3.2.6. Peremartoni Formációcsoport 

A neogén üledéksorozat legvastagabb tagja a pannóniai s.l. emeletbeli összlet. A Sombereki-

medence közepén lényegében üledékhézag nélkül folytatódott a Zalai Márga képződése, a me-

denceszélek felé haladva az alsó-pannóniai s.l. a Tinnyei Formációra települ, illetve a peremeken 

már az alaphegységre is települhet, ugyanis az alsó-pannóniai s.l. transzgresszióval kezdődik, túl-

terjed a szarmatán. Egyes esetekben – pl. a Báta-4 jelű fúrásban – szarmatánál idősebb miocén 

képződményekre települ diszkordánsan. A peremekre transzgredáló kifejlődése törmelékes (ho-

mokos), de egyébként az alsó-pannóniai fő tömegét szürke, rétegzetlen vagy rosszul rétegzett, 

lemezes-kagylós elválású, lagunáris agyagmárga adja. Alsó részén, ahol a szarmatából fejlődik ki, 

még karbonátosabb, márga-mészmárga összetételű, világosszürke-piszkosfehér színű. Az alsó-

pannóniai s.l. legalján a Pannon-medencéből több helyről ismert, rendkívül fajszegény „apró 

cardiumos” fauna jelenik meg, felváltva a jellegzetes szarmata ősmaradványokat. Mindez annak 

következménye, hogy az élővilág nagy része nem tudott alkalmazkodni ahhoz a stresszhez, amit 

előbb a hiperszalin, majd gyors átmenettel a brakkvízi környezet kialakulása okozott. A 

csökkentsósvízi környezet állandósulásával megjelentek a jellemző pannóniai faunaelemek: 

congeriák (C. zagrabiensis, C. czjzeki), limnocardiumok, ostracodák. Az alsó-pannóniai közepén 

egyes fúrásokban az agyagmárga képződését rövid időre törmelékes üledékképződés váltja fel. 

Utóbbi képződmény a Zámori Kavics Formáció, míg az agyagmárga a Csákvári Agyagmárga 

Formációhoz tartozik. Érdekes jelenség, hogy az alsó-pannóniai s.l. alsó részében két vékony 

dácittufit rétegecskét is lehet találni, melyek 10-20 cm hosszúságú neptuni teléreket is alkotnak, az 

alattuk települő finomszemű üledék hasadékait kitöltve. Az alsó-pannon sorozat legnagyobb vas-

tagsága a területen 350 m. 

Az alsó-pannóniai összlet legszebb és legteljesebb, a szarmatából üledékfolytonossággal ki-

fejlődő rétegsorát a Somberek-2 és a Véménd-2 jelű fúrások tárták fel. 

5.1.2.3.2.7. Dunántúli Formációcsoport 

A felső-pannóniai s.l. alemelet transzgresszióval indul, melynek következtében jelentősen 

túlterjed az alsó-pannóniain, a peremeken alaphegységi képződményekre vagy idősebb miocén 

kőzetekre (Bátaszéki-medence) települ, míg a medence belsejében üledékhézag nélkül fejlődik ki 
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az alsó-pannonból. Az agyagmárgát elsősorban szürke finomhomok és aleurit váltja fel (Somlói 

Formáció), de a Bátaszéki-medencében előbb folyóvízi, majd deltafáciesű homok, kavics és lignit 

képződött (Zagyvai Formáció), végül változó szemnagyságú homok következett (Kállai Kavics 

Formáció). Utóbbi színe lerakódáskor szürke volt, de később jelentős területen és vastagságban 

oxidálódott, sárga, szürkéssárga színt eredményezve. A felső-pannóniai felső részében ismét fi-

nomodik az üledék, mindenhol uralkodik a szürke agyag, aleuritos agyag, agyagmárga. A felső-

pannon teteje a későbbi lepusztulás miatt hiányzik. A Dunaszekcső-3 jelű fúrás a löszképződmé-

nyek alatt tarka agyagot is harántolt, azonban ennek kora – felső-pannóniai s.l. vagy pleisztocén – 

bizonytalan. A felső-pannóniai s.l. üledékek jó megtartású ősmaradványokban általában elég gaz-

dagok: limnocardiumokat, congeriákat (pl. C. rhomboidea), melanopsisokat, nyomfosszíliákat, 

ostracodákat, esetenként Unio, Planorbis fajokat tartalmaz. A felső-pannon képződmények teljes 

legnagyobb vastagsága 170 méter. 

Mint a terület legnagyobb elterjedésű képződménycsoportját, a felső-pannóniai (s.l.) összletet 

a terület összes fúrása feltárta, még a peremi helyzetűek (Véménd-1, Bátaszék-2) is. A bátaszéki 

ércesedés területéről, tehát a Bátaszéki-medencéből különösen sok maganyag állt rendelkezésre a 

felső-pannóniai alsó részéből. 

5.1.2.3.3. Negyedidőszak 

A pleisztocén általános üledékhézaggal települ a felső-pannon eróziós felszínére. Alsó részén 

rendszerint vörös agyag települ, míg felette würmi lösz, lejtőlösz található, összesen legfeljebb 40 

méter vastagságban. Az ÉÉNy-DDK lefutású, jelenlegi párhuzamos völgyhálózat alján felső-

pleisztocén áthalmozott lösz, illetve legfelső-pleisztocén és holocén pataküledékek települnek, 

rendszerint néhány méter vastagságban. 

5.1.2.4. A kőzettani és szedimentológiai vizsgálatok eredményei 

A dolgozatban vizsgált területek közül leginkább a Mórágyi-dombság délkeleti előterére vo-

natkozik az, amit alkalmazott módszereknél írtam, hogy tudniillik az üledékföldtani értékelés főleg 

a fúrási maganyag makroszkópos leírásán alapszik. A kutatások kellős közepén szakadt meg a 

munka 1989-ben, és így már alig kerülhetett sor laboratóriumi kőzettani és szedimentológiai vizs-

gálatokra, a fúrómagok pedig később megsemmisültek. Ráadásul a vizsgált képződményeknek 

sem külszíni feltárása, sem kutatási előzménye nincsen, így irodalmi adatokra, feltárások új vizs-

gálatára sem lehet támaszkodni. 

Mindazonáltal elkészült a Bátaszék-7 jelű fúrás alaphegység feletti szakaszának szemcseös-

szetétel-vizsgálata, és az adatok mai rendelkezésre állnak. A mintázás 90,8 m-ig – a negyedidő-
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szaki és felső-pannóniai (s.l.) végi, finomszemű üledékekből – 5 méterenként, majd 134,8 m-ig 2 

méterenként, végül ez alatt 183,5 m-ig – tehát a rétegoxidációs szintből, illetve annak közvetlen 

környezetéből – méterenként történt (a legalsó 15 méteres szakaszon a mintázási helyek szabály-

talanul, esetenként 1 m-nél ritkábban találhatók, feltehetően maghiány miatt). A teljes mintaszám 

80 db volt. A Bsz-7 jelű fúrás nem harántolt ércesedést, de igen közel volt az érces zónához, 

mindössze kb. 50 m-re, így a rétegoxidációs szint litológiája megfelel az érctelep befogadó kőze-

tének. 

Látható, hogy a mintázás elég sűrű és így reprezentatív volt. A szemeloszlási eredményekből 

készített, a teljes fúrást bemutató diagramon (5.9. ábra) látható, hogy a minták három fő csoportra 

– mélységszakaszra – oszthatók. Az első a felszíntől a 90,8 m-beli mintáig terjedő, az agyag + 

aleurit frakció dominanciájával jellemezhető szakasz. Érdekes módon a negyedidőszaki és felső-

pannóniai (s.l.) képződmények szemcseösszetétel szempontjából nem különülnek el. A fúrás ne-

gyedidőszaki részében (9,6 m-ig) található „kavicsos” minták valójában mészkonkréciókat tartal-

maznak, a völgytalpra áthalmozott löszben. 

A következő fő intervallum a 160,8 m-beli mintáig tart, ez a finom- és aprószemű homok-

frakciók (0,063-0,25 mm) dominanciájával jellemezhető szakasz. Vannak benne ugyan rövidebb, 

kissé durvább szemű betelepülések, de a középszemű homoknál durvább frakciók mindig aláren-

deltek vagy elhanyagolhatók maradnak. 

A következő és egyben utolsó fő szakasz a 161,8 méterbeli mintától a pannon talpáig tartó 

rész. Ez heterogénebb a felsőbb szakaszoknál, de általában a közép-, nagy- sőt durvaszemű ho-

mokfrakciók uralma jellemzi. 170,4 m-nél, illetve az utolsó mintában lignites agyag betelepülések 

vannak. A három fő szakasz átlagos szemcseösszetételét mutatják az 5.10. ábra kördiagramjai. 

A VISHER, G. S. (1969) módszere szerint elkészített szemeloszlási grafikonok itt csak korlá-

tozottan voltak használhatók, mivel az elemzésekből hiányzik a 0,063 mm alatti frakció bontása 

(VISHER, G. S. a saját grafikonjait a Φ = 5 értékig, tehát 0,032 mm-ig skálázta). Ez a hiányosság, 

valamint az a tény, hogy a módszer eredetileg homokokra lett kidolgozva, eleve értelmetlenné 

teszi a 90,8 m-es mintáig tartó szakasz ilyen módon történő feldolgozását. Az ennél mélyebbről 

származó minták esetében azonban már érdemes volt elvégezni a lognormál eloszlási skálájú gra-

fikonon történő ábrázolást (5.11. ábra). 

A görbék alakjának tendenciaszerű, lényegében egy irányba mutató változása a pannon tal-

pától felfelé haladva akkor is egyértelmű és szembetűnő, ha egyelőre nem rendelünk hozzájuk 

üledékképződési környezetet. A legmélyebb részből származó minták zöld görbéinek felfelé 

domborodó alakja a fúrásban felfelé haladva előbb fokozatosan kisimul (vörös, majd fekete vo-

nalak), végül lefelé domborodó görbékkel zárul a rétegsor (sötétkék, világoskék és lila vonalak). 
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Ez a vonszolva-görgetve szállított (mozgatott) szemcsepopuláció fokozatos térnyerését jelzi a 

mintákban. 

 
 
 
 
5.9. ábra. A bátaszéki kutatási területen az 1989-es kutatás során mélyített Bátaszék-7 jelű 

fúrás mintáinak szemeloszlása. 

<0,063 mm  0,063‐0,125 mm  0,125‐0,25 mm 0,25‐0,5 mm 0,5‐1 mm 

1‐2 mm  2‐5 mm  5‐10 mm 
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5.10. ábra. A bátaszéki kutatási területen az 1989-es kutatás során mélyített Bátaszék-7 

jelű fúrás fő szakaszainak átlagos szemeloszlása. 
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VISHER, G. S. (1969) alapján a 175,4 és 176,4 méterbeli minták görbéi folyóvízi lerakódási 

környezetet reprezentálnak. A 162,8 m-es és 165,8 m-es minták szemeloszlása a tenger felőli del-

tarészekre, vagy általánosabban fogalmazva folyótorkolatokra jellemző. A 157,8 és 159,8 méterből 

származó minták interpretálása elég nehéz, a görbék lefutása leginkább a zagy-turbidit jellegű 

üledékekhez hasonló. Tovább haladva felfelé a rétegsorban, a 140,8, a 144,8 és 146,8 m-es minták 

külső partszegélyi származásúak. Ezeket a 134,8 méterbeli minta követi, mely árapályövi-belső 

partszegélyi környezetet mutat. Végül a 110,8 és 122,8 m-es minták árapályöv alatti, de sekélyvízi 

eredetűek. A görbéknél alkalmazott egyes színek mind egy-egy üledékképződési környezetet azo-

nosítanak a fentiek szerint. Mindazonáltal az utolsó három kategória mintáinak szemeloszlási 

görbéi elég hasonlóak, nem volt nagy különbség az üledékek képződési mélységében, mely legfel-

jebb néhány méter lehetett. 

A 90,8 m-es minta feletti, finomszemű, agyagos-aleuritos szakaszról a Visher-féle diagramok 

nélkül is megállapítható, hogy mélyebb, de főképp nyíltabb vízi környezetet képvisel. Feltehetően 

ekkora borította el a Pannon-beltó vize a Jakabhegyi Homokkő alkotta déli szigetet (lásd 5.1.2.7. 

fejezet, fejlődéstörténet-ősföldrajz), ami által egyrészt lecsökkent a törmelékbeszállítás, másrészt 

összefüggő, nyílt víz alakult ki a bátaszéki ércesedés területén is. 

A bátaszéki ércesedés területén 2008-ban felújított fúrásos kutatás szolgált bizonyos labora-

tóriumi eredményekkel a kőzettani jellemzőket illetően is. Ugyan a vizsgálatok csak a felső-pan-

nóniai (s.l.) alsó részét, azon belül is az érchordozó rétegeket érintették, előnyük viszont, hogy a 

szemeloszlások pontosabbak – a finomabb frakciók bontása is elkészült, egészen 0,001 mm-ig – 

valamint készültek az ásványos összetételre vonatkozó elemzések is. 

A 11 db homokminta szemeloszlásainak Visher-féle grafikonján tisztán és világosan elkülö-

nül három görbetípus, ennek megfelelően három eltérő üledékképződési környezet (5.12. ábra). 

Az első csoport a felső-pannon rétegsor legmélyebb részéről, a Bsz-85 jelű fúrásból származó két 

mintából áll. Ezek anyaga VISHER, G. S. (1969) alapján folyóvízi környezetben ülepedett le. A 

következő csoportba a Bsz-84 jelű fúrás alsó érces szakaszának két mintája tartozik (164,25-

164,35 m és 164,35-164,45 m). Ezekben már, még ha alárendelten is, de megjelenik a vonszolva-

görgetve szállított szemcsék populációja is. VISHER, G. S. (1969) nyomán ezeket folyótorkolati-

delta környezetbe sorolhatjuk. Végül a további 7 minta együtt alkotja a harmadik csoportot, mely 

rétegtanilag a legmagasabb helyzetű és már partszegélyi, sekélyvízi környezetet (árapályöv, hul-

lámverés zónája, legfeljebb néhány méteres vízmélység) jelöl. 
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5.11. ábra. A bátaszéki kutatási területen az 1989-es kutatás során mélyített Bsz-7 jelű 
fúrás jellemző mintáinak szemeloszlási grafikonja VISHER, G. S. (1969) módszere alapján. 
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5.12. ábra. A bátaszéki kutatási területen mélyített új fúrások (Bsz-84, Bsz-85, Bsz-89) 
mintáinak szemeloszlási grafikonja VISHER, G. S. (1969) módszere alapján. 

A 11 homokminta félkvantitatív ásványos összetételét az 5.4. táblázat mutatja. A fő törme-

lékalkotó ásvány a kvarc, az összes anyag felét-négyötödét, jellemzően kb. kétharmadát adja. Má-

sodik helyen a káliföldpát szerepel 20%, majd a plagioklász 10% körüli mennyiségekkel. A hema-

titot bizonyosan, a dolomitot feltételesen áthalmozottnak kell minősíteni, egyébként jelentéktelen 
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összetevők. Mindez gránitos lepusztulási területre utal, de ne feledjük, az alsó-triász Jakabhegyi 

Homokkő Formáció is hasonló törmelékanyagot szolgáltathat, csak kevesebb földpáttal. 

A szemeloszlások alapján folyóvízinek minősített két minta itt is elkülönül, ezekben a legma-

gasabb a kvarctartalom (80%, illetve 83%). Ez feltehetően azzal függ össze, hogy a felső-pannó-

niai (s.l.) legelején a folyóvízi szállítás törmelékanyagát a medencének ebben a részében még a 

Jakabhegyi Homokkő Formáció lepusztulása adta. Később, a transzgresszió előrehaladtával, a 

beltavi sekélyvízi környezetben a Jakabhegyi Homokkőből álló lepusztulási terület fokozatosan 

eltűnt, és a gránitos környezet szolgáltatta a törmelékanyagot. 

 
5.4. táblázat. 
Bátaszéki felső-pannóniai (s.l.) kőzetminták félkvantitatív ásványos összetétele, 
mennyiségek tömegszázalékban. 
 

Minta  Kvarc  Plagioklász 
földpát 

Káliföldpát 10 Å‐ös 
filloszilikát 

Szmektit  Dolomit  Hematit

Bsz‐84 152,75‐152,85 m   49  12  37  <2  ‐  ‐  ‐ 

Bsz‐84 152,95‐153,05 m  68  9  20  <2  ‐  ‐  1 

Bsz‐84 154,15‐154,35 m  59  11  22  <2  ‐  2  3 

Bsz‐84 154,35‐154,45 m  66  3  19  <2  ‐  ‐  ‐ 

Bsz‐84 155,35‐155,55 m  68  12  19  <1  ‐  ‐  ‐ 

Bsz‐84 156,00‐156,10 m  71  7  21  <1  ‐  ‐  nyom 

Bsz‐84 164,25‐164,35 m  53  12  27  3  5  ‐  nyom 

Bsz‐84 164,35‐164,45 m  51  15  28  3  3  ‐  nyom 

Bsz‐89 213,75‐213,85 m  59  10  26  <2  <3  ‐  ‐ 

Bsz‐85 227,65‐227,75 m  80  4  14  2  ‐  ‐  ‐ 

Bsz‐85 228,05‐228,15 m  83  4  11  <2  ‐  ‐  ‐ 

elemzési módszer: röntgen-diffrakció 

5.1.2.5. Rétegtani kérdések 

A Mórágyi-dombság délkeleti előtere neogén képződményeinek sztratigráfiai besorolása sok-

kal kevesebb gondot okozott, mint a nyugat-mecsekieké. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy 

a Nyugat-Mecsekben uralkodó folyóvízi-delta üledékek helyett itt a normál vagy csökkentsósvízi, 

de tengeri és beltavi képződmények dominálnak. Ezek mindig tartalmaztak korjelző értékű 

makro- vagy mikrofaunát, esetenként nagy mennyiségben, szemben a nyugat-mecseki szinte fau-

namentes rétegsorral. 
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A legtöbb képződmény esetében azonban nem is volt feltétlenül szükséges az ősmaradvá-

nyok vizsgálata és meghatározása, mert a litosztratigráfiai egységekbe sorolás már a fúrás földtani 

leírása közben eldönthető volt. Ez különösen igaz a Rákosi Mészkő Formációra, a Tinnyei For-

mációra, a Zalai Márga Formációra, továbbá az összes alsó- és felső-pannóniai (s.l.) lito-

sztratigráfiai egységre. A Mórágyi-dombság előtere neogén medencéjének képződményei sokkal 

jobb egyezést mutatnak a mecseki miocén kifejlődések típusterületével, a Kelet-Mecsekkel, mint a 

nyugat-mecseki miocén terület, itt a formációk könnyen azonosíthatók. Egyedül a szárazföldi 

üledékek korának megállapítása okozhatna problémát, de ebben segítenek a rátelepülő tengeri 

kifejlődések, illetve magába a terresztrikus összletbe települő, savanyú vulkáni tufák (pl. Duna-

szekcső-1 jelű fúrás, „középső riolittufa”). 

Szintén kedvező körülmény, hogy a Sombereki-medencében megszakítatlan üledékképződés 

folyt a kárpáti korszaktól a pannóniai s.l. felső részéig. A nyugat-mecseki vékony, hiányos pan-

nonnal szemben itt végig követhető a rétegsor. Általában elmondható, hogy a terület fejlődéstör-

ténete nyugodtabb, mint a nyugat-mecseki neogén területé. 

A tengeri és beltavi képződmények jellegzetes, fácies- és korjelző makrofaunájának jelentős 

részét már a fúrási maganyagot leíró geológusok is meg tudták határozni, legalábbis a fontosabb 

taxonokat, mindemellett készültek speciális őslénytani vizsgálatok is. Ezek közül nyomtatásban is 

megjelent munkánk (BARABÁS A. et al. 1992) biosztratigráfia helyett inkább paleoökológiával, 

mollusca paleoasszociációkkal foglalkozik. SÜTŐ Z.-né (1989) viszont elsősorban rétegtani szem-

pontból értékelte a Bátaszék-3 jelű fúrás pannóniai s.l. szervesvázú mikroplankton együtteseit, 

megerősítve a litosztratigráfiai és makrofauna alapon elvégzett besorolást. 

5.1.2.6. Szerkezeti viszonyok 

A külszíni feltárások hiánya igen megnehezíti a szerkezeti viszonyok tanulmányozását a te-

rületen. A fúrómagokon az ismeretlen orientáció miatt nem lehet tektonikai méréseket végezni, 

így jobbára csak litosztratigráfiai egységek jelenlegi, egymáshoz viszonyított helyzetéből lehet 

következtetéseket levonni. 

A neogén sorozat tagjai – ahol ez egyáltalán megállapítható a fúrásokban – csekély dőlésűek, 

nyugodt településűek. Jelentős, egyértelmű elmozdulással járó vetőt a fúrások nem harántoltak. A 

kőzetekben számos, közel merőleges litoklázis található, felszínükön gyakran láthatók vetőkarcok, 

illetve polírozódás, de nehéz eldönteni, hogy valódi tektonikus elmozdulásról van-e szó, vagy csak 

az üledéktömörödéssel járó vetőkről (valószínűleg az utóbbiról). Mindenesetre annyi bizonyos, 

hogy egyik fúrásban sem fordul elő olyan vető, mely különböző korú neogén képződményeket, 

két különböző litosztratigráfiai egységet választana el egymástól. 
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A meglehetősen részletes megkutatottság alapján kijelölhető a terület két fő tektono-

sztratigráfiai egysége: az egyik a Mórágyi-rög és a Bátaszéki-medence területe, a másik a Sombere-

ki-medence és a Máriakéménd-bári vonulat területe. Valójában ezek az egységek inkább a paleo-

mezozoos és paleogén történetük alapján különböznek, a neogénben már meglehetősen egysége-

sen viselkedett a terület, legalábbis ezeket a korábbi eredetű egységhatárokat átlépték a formációk. 

Fenti egységek elhatárolásának alapja az alaphegység szerkezete. A Mórágyi-rög területén és a 

Bátaszéki-medencében ugyanis hiányzik az újpaleozoos törmelékes sorozat, amelynek megléte a 

Máriakéménd-bári vonulatban fúrásokkal igazolt, a Sombereki-medencében pedig a mezozoos 

képződmények azonossága alapján valószínűsíthető. Ennek alapján leszögezhető, hogy a terület 

legfontosabb szerkezeti vonala az, amely a Véménd-2 jelű fúrástól északra, illetve a Bátaszék-5 és 

a Báta-4 jelű fúrások között húzódik, nagyjából nyugat-keleti irányban. Ez a felső-kréta – paleo-

gén során minden valószínűség szerint balos oldaleltolódásként működött, a neogén üledék-

képződés idejére azonban már inkább normál vetőként újult fel. 

A terület alaphegység-térképén (13. melléklet) minden szerkezeti vonalat normál vetőként ke-

zeltünk, ugyanis nem találtunk egyértelmű bizonyítékot az oldaleltolódások neogén alatti meg-

létére. Mindazonáltal ezt a lehetőséget sem szabad teljesen kizárni, a Mecsek egyéb területeinek 

vizsgálata, a regionális összefüggések felvetik a miocén – és fiatalabb – oldaleltolódások lehetősé-

gét, még a térképen ábrázolt területen belül is. Ha ezek valóban léteztek, akkor területünkön ez 

olyan hatással jelentkezne, hogy a miocénben a Bátaszéki-medence tulajdonképpen még a Sombe-

reki-medence elkeskenyedő északkeleti nyúlványa volt, hiszen a Sombereki-medencét nyugati 

irányba kell húzni mostani helyéhez képest néhány kilométerrel. Ez megmagyarázná a Bátaszéki-

medence eltérő viselkedését a szarmatától kezdődően (lásd alább), ami azonban dilatációs-töréses 

tektonikával is magyarázható. Egyelőre ez utóbbi, egyszerűbb megoldásnál maradtam. Külön 

jelöltem a neogén alatt bizonyíthatóan felújult vetőket, melyek az alaphegység felszínének szint-

vonalaira is hatással vannak. 

A recens vagy szubrecens tektonikai mozgásoknak érdekes geomorfológiai bizonyítéka fi-

gyelhető meg a terület déli részén, Mohács és Székelyszabar között. Itt a Jenyei-patak – mely fel-

sőbb szakaszán követi a többi vízfolyás jellegzetes ÉÉNy-DDK irányát – váratlanul északra for-

dul. Ez nyilván azért következett be, mert a Máriakéménd-Bátai vonulat jelenkori kiemelkedése itt 

a legerősebb, mellyel a patak eróziós munkája már nem tud lépést tartani. 

5.1.2.7. Fejlődéstörténet, ősföldrajz 

A neogén üledékképződés megindulása a területen – az újstájer orogén fázishoz köthetően – 

folyóvízi és lejtőüledékek lerakódásával kezdődött a kárpáti korszak végén, a szávai és óstájer 
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fázisok által preformált Sombereki-medencében. E kezdeti szakaszt követően a bádeni korszak-

ban a transzgresszió egy kisebb öblöt hozott létre a medence közepén (14. melléklet, az alsó-bádeni 

agyagmárga képződésének ideje), mely nyugaton egy keskeny szorossal kapcsolódott a szomszé-

dos Ellendi-medencéhez. A medence peremein számos kisebb alluviális törmelékkúp található, 

ami jelentősebb édesvíz hozzáfolyást jelez és megmagyarázza a lagúnajellegű öböl brakkvízi jelle-

gét. A vékonyréteges, finomszemű üledék sekély és nyugodt vizű öbölre utal, amit megerősít az a 

tény is, hogy a törmelékkúpok anyagát áramlások nem szállították el a medence belsejébe. A 

paralikus lignittelepek is különösebb átmenet nélkül települnek az agyagmárgába, tehát a víz igen 

sekély volt. Ez a széntelepes összlet a leginkább elzárt északkeleti sarokra jellemző, a későbbi 

Bátaszéki-medence területére, mely ekkor még nem különült el a Sombereki-medencétől. 

Az öblöt granitoid kőzetekből álló hegy- és dombvidék övezte északon és északkeleten, míg 

változatos anyagú mezozoos kőzetekből felépített hegyvidék délen és keleten. Ez az ősföldrajzi 

helyzet tükröződik a folyóvízi és lejtőüledékek összetételében. A legmagasabb lepusztulási térszín 

délkeleten lehetett, mert a legnagyobb méretű kavicsok anyaga innen származtatható. A torrens 

vízfolyások által szállított, zagyfáciesű lejtőüledék inkább az északi oldalra jellemző, ugyanis itt a 

granitoid kőzetek mállása kellő mennyiségű agyagot biztosított az üledékképződés ilyen módjá-

hoz, ezzel szemben délen a karbonátos alaphegységi kőzetek uralkodtak, melyek alig adnak agya-

gos málladékot. 

A csökkentsósvízi és szárazföldi üledékek tartalmazzák a dácittufa-szórás anyagát. A kö-

zépső-bádeniben a terület nagy részén markáns regresszió jelentkezik, kisebb üledékhézagot 

okozva. A Sombereki-medence déli része megemelkedett és az addig lerakódott, a Hidasi Formá-

cióba tartozó szürke, sekélyvízi agyagmárga felső része, illetve a vele heteropikus terresztrikus üle-

dékek (Szászvári Formáció) felső része lepusztult. A kiemelkedés bizonyítékául a tufa-tufit rétegek 

szolgálnak: míg a medence közepén, a Somberek-2 jelű fúrásban a tufitréteg tengeri csökkent-

sósvízi környezetbe települ, addig a medence északi részén, a Véménd-2 jelű fúrásban a tufaréteg 

szárazföldi üledékek között található. Jelenleg a Somberek-2 fúrás tufitja magasabb szintben talál-

ható, mint a Véménd-2 fúrásé, viszont az üledékanyagból egyértelműen következik, hogy erede-

tileg a Véménd-2 fúrás tufájának kellett magasabb morfológiai helyzetben lerakódnia. 

Néhány szót kell szólni a Véménd-1 és Véménd-2 jelű fúrások közötti vetőkről, mert ezek az 

ősföldrajzi-fejlődéstörténeti képet is befolyásolják. Elsősorban a Véménd-1 fúráshoz közelebbi 

vetőről van szó. Az nyilvánvaló, hogy a két fúrásban az alaphegység jelenlegi tszf. magasságában 

tapasztalható, mintegy 800 méteres szintkülönbség nem lehet eróziós felszín, legalább az egyik – 

és véleményem szerint az északi – vetőnek működnie kellett a neogén során is. Értelmezésére két 

lehetőség kínálkozik. Az első szerint a vető a neogén üledékképződés során végig folyamatosan 
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működött, így ott az üledékek kiékelődnek. A második szerint az alaphegység felszíne a kárpáti-

bádeni idején itt még folyamatos volt, és ezen időszak üledékei eredetileg a Véménd-1 fúrás he-

lyén is kifejlődtek, csak egy későbbi (szarmata? pannon?) kiemelkedés során pusztultak le. Ezt 

esetleg alátámaszthatja az, hogy a Mórágyi-rög belső területéről is ismerünk terresztrikus miocén 

üledékeket, sőt kevés csökkentsósvízi agyagmárgát is, melyek képződési területe egykor össze-

függhetett a Sombereki-medencével. A kérdés pillanatnyilag eldönthetetlen; a szelvények meg-

szerkesztésénél és az ősföldrajzi térképeknél az első értelmezési módot választottam, mert egysze-

rűbb megoldást tesz lehetővé, míg a második mód új problémákat vet fel (pl. kiemelkedés kora). 

A lajtai orogén fázis mozgásainak eredményeként a felső-bádeniben új üledékképződési cik-

lus indult meg. A bádeni korszakot a jellegzetes meleg sekélyvízi felső lajtamészkő képződése 

zárja, mely az egyetlen normálsósvízi üledék a terület neogénjében. Ekkorra a transzgresszió 

eredményeként az öböl nyugati kapuja kitágult, mert a tenger elöntötte a hímesházai kisebb alap-

hegységi kiemelkedést. A lajtai fázis mozgásainak másik következménye az északkeleti rész ki-

emelkedése, ahol megkezdődött a lepusztulás. 

A szarmata korszakra az öböl nyitottabbá vált (15. melléklet). Megnőtt a tengeri, ezen belül a 

törmelékes üledékek részaránya, a szárazföldi képződmények a keleti peremre szorultak vissza; ez 

a reliefenergia csökkenésére is utal. Az öböl nyitottsága azonban nem tudta megakadályozni a 

tenger sótartalmának lassú növekedését, ami regionális folyamat volt a szarmatában. Ezt az üle-

dékképződési ciklust gyenge regresszió zárja, mely a „lemezes márga” (Zalai Márga Formáció) és 

a vékony gipszréteg képződésében nyilvánult meg. Az üledékképződés megszakadására, üledékhi-

ányra utaló egyértelmű jelek azonban nincsenek. 

A pannóniai s.l. legalján újabb transzgressziós folyamat kezdődött meg. A teljes terület fo-

lyamatos süllyedésnek indult, így egyre nagyobb területet borított víz, és ennek megfelelően üle-

dékek. A hiperszalin környezet gyorsan csökkentsósvízivé változott. Az alsó-pannóniaira 

brakkvízi lagunáris márga, agyagmárga jellemző, de az alsó-pannon végétől a Bátaszéki-medence 

területén egy kisebb folyó kicsiny deltát épített, túlnyomórészt durvaszemű homokkal (16. mel-

léklet). A legalsó-pannóniai tufitrétegecskék neptuni telérei jelentős üledékmozgásra utalnak. A 

felső-pannóniaiban újabb transzgressziós ciklus kezdődött, mely a homokos üledékek térnyerésé-

ben nyilvánul meg. Ekkor a Bátaszéki-medence déli peremén kiemelt blokkban már felszínre 

került a Jakabhegyi Homokkő Formáció, illetve a Pannon-beltó vize lassan behatolt a Bátaszéki-

medencébe, ahol előbb egy kis öböl jött létre, majd egy csatorna, melyben limnobrakk partszegé-

lyi, sekélyvízi üledékek rakódtak le (17. melléklet). A transzgresszió csúcsán a teljes területet – bele-

értve a Mórágyi-hegység nagy részét vagy talán egészét is – víz borította. Ennek megfelelően tavi 

nyíltvízi, aleuritos-agyagos üledékek domináltak. 
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A pannóniai s.l. korszak végére a Pannon-beltó feltöltődött, ezzel egyidejűleg pedig a terület 

is megemelkedett, a legfelső-pannonban és a negyedidőszakban a romániai orogén fázis során. 

Ennek következtében a legfiatalabb pannóniai üledékek lepusztultak. Az alsó-pleisztocént szór-

ványos vörösagyag-képződés jellemzi, hideg és meleg évszakok váltakozásával járó, száraz klímán. 

Az utolsó glaciálisban, a würm során képződött a szinte mindent beborító lösztakaró. Az éghajlat 

melegebbé válásával, a pleisztocén kor végén a normál folyóvízi, vonalas erózió ismét megindult 

és a völgyekben lepusztította a lösztakaró nagy részét, illetve kisebb mennyiségben áthalmozott 

löszt telepített a helyére. A holocénben a Duna északkelet felől fokozatosan elérte jelenlegi pozí-

cióját. 

5.2. Hidrogenetikus uránércesedések és -anomáliák a 
Délkelet-Dunántúlon 

Hasonlóan a földtani környezethez, a hidrogenetikus ércesedéseket is területegységenként 

tárgyalom. 

5.2.1. Nyugat-Mecsek 

5.2.1.1. Kutatástörténet 

E fejezetben a kutatási előzményeket kimondottan uránföldtani szempontból ismertetem, a 

nem uránkutatási célú előzmények az 5.1.1.2. fejezetben olvashatók. 

A Nyugotszenterzsébet melletti gránitkibúvás és a Gyűrűfű-Dinnyeberki környéki alsó-perm 

feltárások már az uránérc-kutatás megkezdése előtt is ismertek voltak. A permi lelőhelyi (a nyu-

gat-mecseki antiklinális területéről vett) analógiák, illetve a gránitok általános geokémiai-

ércteleptani tulajdonságai miatt a területen az uránérc-kutatást már igen hamar megkezdték. 

Az első adatok szerint 1957-58-ban a lelőhelytől nyugatra eső területen – tehát a szóban 

forgó területen – Hetvehely-Korpád-Ibafa északi határral részletes kutatás folyt. Autós és terepi 

gamma felvételeket, emanációs méréseket végeztek. Ezen kívül geológiai felvételezés, bányászati 

kutatómunka (árkolás) és mélyfúrás is történt, ekkor mélyítették a 9005 és 9006 sz. fúrásokat. A 

cél elsősorban a permi összlet települési viszonyainak tisztázása, esetleges anomáliák kimutatása 

volt. A munkákat a Mecseki Ércbányászati Vállalat II. sz. Kutatócsoportja végezte (SOÓS I. 1959). 

1959-ben a II. sz. Kutatócsoport tevékenységének súlypontja áttevődött a neogén összlet te-

rületére, ennek megfelelően elmaradt a déli területrész (Gyűrűfű-Nyugotszenterzsébet). A fő fel-
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adat immár a neogén képződmények vizsgálata, illetve anomáliák feltárása volt. Ennek keretében 

tisztázták a neogén rétegsort, részletes kavicsvizsgálatokat végeztek a miocén kavicsanyagon, 

meghatározták a lehordási területet. Anomáliák tekintetében az eredmény inkább negatív volt, a 

konklúzió szerint komolyabb U-feldúsulást nem találtak. Voltak ugyan kis területű, alacsony akti-

vitású emanációs anomáliák, melyek a pannonhoz kapcsolódtak, de ezek ellenőrzése után nem 

tulajdonítottak nekik jelentőséget, mivel toronos jellegűek voltak, egyes kőzetekben pedig (mint 

pl. a riolittufa) az átlagértéknél nagyobb urántartalom természetes jelenség (JÁMBOR Á. – 

GERZSON I. 1960). Egyidejűleg a VI. sz. kutatócsoport a terület radiohidrogeológiai felmérését 

végezte 1959-ben azzal a különbséggel, hogy a permi és gránitos képződmények területét is vizs-

gálták. Radiohidrogeológiai szempontból egy egységként kezelték a gránitot és az alsó-permi 

összletet, de csak jelentéktelen anomáliákat találtak. Kishajmás-Szentkatalin környékén a neogén 

összletben mutattak ki oldott urán anomáliákat (ELSHOLTZ L. – NÉMETH L. 1960). 

A II. sz. Kutatócsoport tovább folytatta a munkát 1960-61-ben, immár ismét a gránit-alsó-

perm képződmények területén. Az alkalmazott módszerek emanációs kutatás, terepi gamma mé-

rések, árkolás, mélyfúrás és sorozatminták voltak. Kiegészítésként a VII. sz. Kutatócsoport fúró-

lyuk gamma-szelvényezést, a VIII. sz. Kutatócsoport pedig földmágneses és geoelektromos méré-

seket végzett. Ekkor vált ismertté a szerpentinit-test Helesfa mellett előbb mágneses anomália 

alapján, majd fúrással igazoltan. A két évi kutatásról készített összefoglaló jelentésben (GERZSON 

I. 1962) megállapítják, hogy a területen nem volt olyan anomália, mely további radiológiai kutatást 

indokolna. Kivételt képez a 9012 sz. fúrásban az alsó-permben észlelt 220 gammás érték, mely 

miatt további fúrásos kutatást javasoltak az „ércesedés” tisztázására. Egyébként az emanációs és 

gamma-anomáliák jelentős része löszre esett, a legnagyobb értéket grániton mérték, de annak 

háttere jóval magasabb, mint a terület átlagos háttere. Végső soron megállapították, hogy az alsó-

permi képződményekben és a nyugati gránitterületen felszínközeli műrevaló feldúsulás nem vár-

ható. Utólag leszögezhetjük azonban, hogy a kutatások általános földtani eredményei jelentősek 

voltak, mind a gránit és az alsó-permi összlet, mind pedig a neogén sorozat megismerése szem-

pontjából (pl. részletes kavicsvizsgálatok, mellyel kimutatták a miocén lepusztulási területet és az 

addig nem ismert karbon képződmények meglétét és feltételezhető elterjedési területüket 

(JÁMBOR Á. – SZABÓ J. 1961). 1961-ben a Goricai-völgy környékét térképezték újra, de megálla-

pították, hogy a területen vagy hiányzik az – akkor középső-permnek tartott – produktív összlet, 

vagy olyan nagy mélységben fordul elő az anizuszi képződmények alatt, hogy nem tudják feltárni 

azokat (WÉBER B. 1962). Eredményként könyvelhető el viszont, hogy sikerült az anizuszi 

összletet részekre bontani. 
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Tekintettel az 1960-61-es kutatások végkövetkeztetéseire, 1962-től kezdve a területen a tevé-

kenység jelentősen alábbhagyott. A hatvanas és hetvenes éveket a szerkezetkutatás, és szórványos 

radiológiai kutatás jellemzi. Kiemelhetők a Szigetvár környéki fúrások lemélyítése 1965-66-ban, 

mely több új képződményt tárt fel, valamint az ott végzett geoelektromos és szeizmikus mérések. 

1966-ban országos program keretében légi gamma-spektrometriai felvételt végeztek a gyűrűfűi 

területen, de ez nem mutatott anomáliát. Komplex radiológiai vizsgálat indult a területen 1974-

ben korszerűbb, érzékenyebb eszközökkel és terepi gamma-spektrométerrel, közvetlenül a gránit-

feltárások környékén (4 db 52-67 μR/h intenzitású anomáliát mutattak ki). 1977-ben javaslat ké-

szült a terület nyomdetektoros vizsgálatára, a méréseket 1980 tavaszáig végezték. A vizsgálatokról 

jelentés is készült (GERZSON I., VINCZE V. 1982). Az 1978-ban mélyített XII. szerkezeti fúrás a 

Mecsekalja-árok területén olyan képződményeket tárt fel, melyek a későbbi (1979-80) vizsgálatok 

során paleogén korúnak bizonyultak (BÓNA J. 1979, WÉBER B. 1982a). 

A Magyar Állami Földtani Intézet 1978-ban megkezdte a terület újratérképezését, a MÉV 

bevonásával. E térképezés keretében 1981-ben mélyítették a Dinnyeberki-térképező-2. (BüT-11) 

sz. fúrást, Dinnyeberki községtől DNy-ra (CHIKÁN G., WÉBER B. 1984). A fúrásban 37 m körüli 

mélységben 1000 gammánál is nagyobb természetes gamma anomáliát mutatott ki a karotázs-

mérés miocén szárazföldi üledékes kőzetben (a fúrást az OFKFV mélyítette és karotálta). E vé-

letlennek számító felfedezés új lendületet adott a terület kutatásának a nyolcvanas években, meg-

kezdődött a hidrogenetikus uránérctelepek kutatása, mely hamarosan a Kutató-Mélyfúró Üzem fő 

tevékenységévé vált. 

1981-ben két új mélyfúrási javaslat született, a 9016 és 9017 jelű fúrásokra, utóbbi már a 

„BüT-anomália” ellenőrzésére. 1982-ben már kiterjedt tevékenység folyt a területen, elsősorban 

Dinnyeberki környékén, de a kutatás határai északon Ibafáig, nyugaton pedig Almáskeresztúrig 

terjedtek. Az év során a BüT- (Dinnyeberki-) érctest lehatárolására 41 db sekélyfúrást mélyítettek 

(Db-3 – Db-43), ezen kívül 18 db geofizikai ellenőrző fúrás is készült – a geoelektromos mérések 

alapján kijelölt alaphegység mélyedéseit kitöltő – neogén üledék megismerésére (Ak, Db-10x, -

20x, Nv, Nysz jelű fúrások). A BüT-érctesten kívül 3 kisebb anomáliára bukkantak, 70-200 

gamma közti értékben, melyek elszigetelt jelenségnek bizonyultak. A geofizikai munkák VESZ-

mérésekből, paraméter szondázásból, kísérleti szeizmikából és felszíni gamma felvételből tevőd-

tek össze. A BüT-i (dinnyeberki) fúrásokba kísérleti jelleggel nyomdetektorokat telepítettek, és a 

hidrogeológiai felvételezés során vizsgált források és kutak nyomdetektoros vizsgálata is megtör-

tént. Számottevő felszíni természetes gamma anomália tulajdonképpen nem mutatkozott, a leg-

nagyobb (50 gammás) érték gránithoz kötődött. A radiohidrogeológiai felvétel során néhány 

gyengébben anomális terület mutatkozott Dinnyeberkiben, Ibafa-Kisibafa környékén és a Bük-
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kösd-Gyűrűfű-Korpád területen. E területek vizei mind urán-, mind rádium- és radon-tartalom 

szempontjából anomálisak voltak (ELSHOLTZ L. – VÁGÓ Z. – GERZSON I. 1983). 

A tevékenység 1983-ban folytatódott. Csökkent a földtani célú kutatófúrások száma, közülük 

kiemelendő a 9018 sz. fúrás lemélyítése. Megkezdődött viszont a perkolációs fúrások mélyítése a 

BüT- (Dinnyeberki-) érctest területén. Ebben az évben került bevezetésre a mélységi radiomet-

rikus kutatás, melyet egy 1982-ben kidolgozott radonmigrációs elméletre alapoztak (l. Alkalmazott 

módszerek, 4.1.1. fejezet). A fúrásos kutatásnak már ez képezte a döntő részét (156 db fúrás, 

8220 fm). Folytatódtak az előző évi felszíni geofizikai mérések, kiegészülve mágneses mérésekkel. 

Ugyancsak folytatódott az ásott kutak és források radiohidrogeológiai mintázása. A kutatási év 

legjelentősebb anomáliája mind radiohidrogeológiai, mind emanációs szempontból Ibafa mellett 

jelentkezett (IfG-1 és IfG-5 sz. fúrások). 

A következő években a Kutató-Mélyfúró Üzem munkájában a hangsúly fokozatosan a tárgyi 

kutatási területre tevődött át. A mélységi radiometriai kutatásra alapozva kidolgozták a komplex 

mélységi radiometriai kutatás (KMRK) metodikáját, melynek célja a vastag üledéktakaróval fedett, 

vízzel telített pórustartalmú ércesedések felkutatása volt. A módszert felderítő fázisú, szisztemati-

kus kutatásnak szánták a Mecsek környéki területeken. A lehetőségek szerint szabályos hálózatba 

telepített, max. 100 méteres fúrások mélyítése 1985-ben indult, jelentősebb mértékben azonban 

csak 1986-tól került alkalmazásra, amikor már az első évben gyakorlatilag az egész Szigetvár-Me-

csekpölöske közti, neogén üledékekkel borított területet lefedték a módszerrel. Mivel ekkor már 

az egész mecseki miocén üledékgyűjtő területét perspektivikusnak tekintették, megkezdődött az 

ún. pillérfúrások mélyítése, melyek célja a neogén összlet rétegtani és szerkezeti viszonyainak 

tisztázása volt. E fúrások végig magvétellel, az alaphegység eléréséig mélyültek és számos ered-

ménnyel gazdagították a nyugat-mecseki neogén általános ismeretét. 1987-ben a KMRK fúrásokat 

már a Kelet-Mecsek körül mélyítették, de területünkön még folyt a pillérfúrások mélyítése. 

1988-ban a kutatás súlypontja a bátaszéki területre tevődött át, és ebben az évben be is fejeződött 

a Szigetvár-Mecsekpölöske közti terület terepi kutatása. 

Az utolsó évek legjelentősebb anomáliája az ibafai radiohidrogeológiai és emanációs anomá-

lia volt. Ezt először három különböző mélységű fúrással az anomália mélységét ellenőrizték, majd 

három darab, háromszög alakban telepített kútpárral az anomáliaforrás irányát próbálták kiderí-

teni. Ezen kívül Magyarszék és Mecsekpölöske mellett mutattak ki karotázzsal kisebb természetes 

gamma-anomáliákat, melyek ellenőrzésére több fúrás is mélyült. Az anomáliák ismertetését ké-

sőbb adom. 

A Kutató-Mélyfúró Üzem megszűnésével az utolsó évek anyagának feldolgozása megsza-

kadt. Gyakorlatilag csak az anomáliákat értékelték többé-kevésbé, de az általános földtani kép 
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kidolgozása elmaradt. Ezt a hiányt a kutatás néhány résztvevője egy OTKA-pályázatban pótolta a 

kilencvenes évek közepén (BARABÁS A. et al. 1996). 

5.2.1.2. Fontosabb urán-anomáliák és ércesedés a nyugat-mecseki 
neogén összlethez kapcsolódóan 

5.2.1.2.1. A dinnyeberki uránércesedés („BüT-i érclencse”) 

A dinnyeberki ércesedést elsősorban KONRÁD GY. et al. (2005) nyomán mutatom be, kiegé-

szítve azt a legújabb ellenőrző fúrás eredményeivel, valamint a képződésével kapcsolatos, saját 

véleményemmel. 

A dinnyeberki érclencse Dinnyeberki községtől NyDNy-ra, kb. 1 km-re található, az észak-

déli lefutású Sándor-árok völgyének keleti oldalában. Földtani szempontból nézve, a nyugat-me-

cseki antiklinálistól nyugatra, a Mecsekalja-ároktól északra helyezkedik el, az alsó-permi képződ-

mények felszíni kibúvásai közelében. 

Az alaphegységet gránit (Mórágyi Komplexum) és szerpentinit (Helesfai Szerpentinit), alsó-

permi Korpádi Homokkő, Gyűrűfűi Riolit és Cserdi Konglomerátum adja. A Gyűrűfű-Dinnye-

berki környéki felszíni kibúvásoktól dél felé haladva az alaphegység egyre mélyebb helyzetű (18. 

melléklet). Nyugaton, Nagyváty környékén a gránit még a felszínen található, kelet felé a 

szerpentinitet fúrták meg viszonylag kiemelt helyzetben. A közöttük húzódó É-D-i csapású, je-

lenleg dél felé mélyülő és kiszélesedő alaphegységi árkot miocén és pannon üledékek töltik ki. Az 

előbbi alaphegységi képződmények közül a részletesebben megkutatott, 160 × 180 m-es területen 

négy fordul elő (gránit, Korpádi Homokkő, Gyűrűfűi Riolit és Cserdi Konglomerátum). A terü-

lettől északra telepített, 9017 jelű szerkezetkutató fúrás is ezeket a képződményeket harántolta, 

egymásra települve. 

Az ércesedés egy ÉÉK-DDNy csapású, az alaphegység felszínében kialakult egykori mellék-

völgyben található. A völgyet kitöltő fedőhegységi üledékek közül a legidősebb az alaphegységre 

foltokban települő törmelékes összlet (Szászvári Formáció). Agyag, kavicsos agyag alkotja, vál-

tozó mennyiségű szerves anyag tartalommal. Erre, vagy kimaradása esetén az alaphegységre tele-

pül a több méter vastagságot elérő, zöld Tari Dácittufa. A dácittufában az alaphegységi morfoló-

giával megegyező irányú árok alakult ki (18. melléklet, A–A’ szelvény), amit valamivel fiatalabb 

miocén képződmények töltenek ki. Mátrixvázú konglomerátum, kavicsos agyag, agyagos homok 

rétegek váltakoznak. Ennek alsó részében  jelentkezik az a magas szerves anyag tartalmú, sötét-

szürke, kavicsos, agyagos homok, amelyhez az ércesedés genetikailag kapcsolódik. 
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A kavicsok – anyaguk alapján – főleg a környező alaphegységi képződményekből származ-

nak. Leggyakoribb a riolit (Gyűrűfűi Riolit Formáció), majd idősebb permi homokkövek 

(Korpádi, Cserdi Formációk), illetve a gránit. A kvarc és metamorfit, valamint alsó-kréta bazalt 

anyagú kavicsok feltehetően az idősebb miocén áthalmozásából származnak, a közvetlen környé-

ken nem ismert ezeknek megfelelő, alaphegységi forráskőzet. A kavicsokban megjelenik a lerakó-

dást követő uránbeszállítás révén kialakult ércesedés, illetve anomáliák, de csak olyan környezet-

ben, mely egyébként is érces; meddő környezetben a kavicsok is meddők. A Szászvári Formáció 

legvastagabb harántolása a részletesebben megkutatott területen belül 55,6 m volt, de a leggyako-

ribb értékek 20-30 m körüliek. 

A miocén képződményeken kialakult eróziós térszínre, diszkordánsan települnek a felső-

pannóniai (s.l.) üledékek. Ezek főképp sárga, az alsó részen időnként szürke vagy zöld, aprószemű 

homokból, homokkőből, illetve agyagos, lencseszerű közbetelepülésekből állnak. A homokréte-

gek kissé agyagos kötőanyagúak, a homokkövek kötőanyaga karbonát; a felső-pannon összessé-

gében is kissé karbonátosabb, mint a minimális CaCO3-tartalmú miocén képződmények. A ho-

mok anyaga gránitos lepusztulási területről származik. A pannóniai képződmények legnagyobb 

vastagsága az ércesedés közvetlen környezetében 35,3 m, de a leginkább jellemző érték 5-10 mé-

ter körüli. 

A területen a rétegsort a felső-pleisztocén lösz zárja, maximum 19,2 méteres, átlagosan 

10-12 m-es vastagságban. 

Az uránércesedés és -dúsulás négyféle befogadó kőzetben volt kimutatható: 

– a dácittufa feletti, szervesanyag-tartalmú törmelékes összletben, 

– a dácittufán belül, annak alsó néhány deciméterében, 

– a dácittufa feletti, szervesanyag-tartalmú képződményekben, és 

– alaphegységi vetőagyagban. 

A legmagasabb, műrevaló mértéket elérő uránfeldúsulás a lazán kötött, morzsalékos, széteső, 

kavicsos homokkőhöz kapcsolódik, a kőzet azonban még agyagot, aleuritot és tufigén törmelék-

anyagot is tartalmaz, változó mennyiségben. A kavicsok zöme a 30-60 mm-es mérettartományba 

esik, és változó mértékben ércesedettek: a legmagasabb urántartalmat a riolit-metariolit (Gyűrűfűi 

Riolit Formáció) és a bazalt (Mecsekjánosi Bazalt Formáció) kavicsokban találták (max. 430 g/t). 

A homokkő kavicsok legnagyobb urántartalma 40 g/t, míg a gránitkavicsoké 20 g/t volt. Az 

urándúsulás általában a kavicsok bekérgezéseként, vagy a kavicsok belsejébe hatoló, finom repe-

dések mentén jelentkezik. Az ércesedésnek ez a morfológiai jellemzője, valamint az a tény, hogy a 

meddő kőzetkörnyezetben található kavicsok is meddők, illetve az eredeti állapotukban uránban 

szegény bazaltkavicsok itt uránban a leggazdagabbak, mind bizonyítják, hogy a kavicsok ércese-
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dése utólagos folyamat, nem pedig a kavicsok anyagában eleve meglevő dúsulásról van szó. A 

kavicsok tartalmazzák a dinnyeberki érctelep teljes urántartalmának 20%-át. 

A befogadó kőzetben az urántartalom a csökkenő szemcsemérettel növekszik (VADOS I. et 

al. 1984). A 0,125 mm-es frakció ötször-tízszer annyi uránt tartalmaz, mint az 1,0 mm-es frakció. 

Az üledék szervesanyag-tartalma és az urándúsulás egymással korrelál, bár nem túl erősen. Min-

denesetre a legjobb minőségű ércek a szerves anyagban gazdag rétegekben vagy azok közvetlen 

szomszédságában találhatók. 

Az urántartalmú kőzetek erősen oxidáltak, kivéve a jelentős szervesanyag-tartalmú rétegeket: 

Fe2+ ≈ 0,4%, Fe3+ ≈ 2%. Ennek megfelelően az ércesedést is magas oxidációs fokú U-oxidok és -

hidroxidok jellemzik. Az urán több, mint 90%-a hat vegyértékű, tehát könnyen mobilizálható 

állapotú. Az érces képződményekről készített radiográfiai felvételek szerint az urántartalom álta-

lában szórt, de szép számmal találhatók nagy urántartalmú (>10%) szemcsék is. Ezek a vizsgála-

tok szerint ércásványokkal átszőtt, fekete, szenes aleurolit törmelékszemcsék. A fonalas-szalagos 

alakú uránoxidok környezetében jelentkező bakteriopirit lokális, organikus eredetű, reduktív kör-

nyezetet jelöl. 

Az ércesedés korára vonatkozóan ólomizotópos vizsgálatokat végeztek (MATUZNÉ BOKOR 

K. 1986). A legidősebb, a képződés korának tekinthető adat 20 millió éves, tehát alsó-miocén. 

További, áthalmozódásos dúsulás mehetett végbe 11-15 millió évvel ezelőtt. Az első, idősebb kor 

megbízhatóságát fenntartással kell kezelni, minthogy az érces összletben található savanyú vulkáni 

tufa egyértelműen dácittufa, tehát a kárpáti korszak végén képződött (mintegy 16 millió éve). Így 

az ércesedés idősebb lenne a befogadó kőzetnél. Elvben nem kizárt, hogy a tufaszint alatti tör-

melékes miocén üledékek jóval idősebbek, vagyis akár 20 millió évesek is lehetnek, de a kavics-

anyag változatlansága, az egész összlet egységes volta ennek ellentmond. Ha mégis elfogadjuk a 

20 millió éves kort, akkor a lehetséges magyarázat az, hogy egy közeli, idősebb miocén uránérce-

sedés anyaga halmozódott át törmelékként a kárpáti korú képződményekbe, majd ott tovább 

koncentrálódott. 

Az érces képződmény átlagos vastagsága 40 cm, átlagos porozitása 15-20%. Ez magas érték, 

mégis a kísérleti perkoláció tapasztalatai alacsony áteresztőképességet mutattak (lásd később). Ha 

helyes a porozitási adat, akkor ez csak zárt, összeköttetésben nem álló pórusokkal magyarázható, 

illetve esetleg azzal is, hogy bár a képződmény átlagos porozitása elég magas, az urán zöme való-

jában a finomszemű rétegekben van. 

Az eredeti, érintetlen állapotú érc urántartalma a nyolcvanas évek fúrásaiban 20 és 6780 g/t 

között változott, a számított átlagérték 310 g/t. A 2008. évben a WildHorse Energy által mélyít-

tetett Db-46 jelű fúrásban viszont 20600 g/t-s csúcsérték is előfordult – igaz, ez már a kísérleti 
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perkoláció utáni állapot. Az eredeti állapotú ércben általában fennállt a radioaktív egyensúly, bár a 

kavicsokban Ra-többlet mutatkozott. Ez ismét csak arra utalhat, hogy a kavicsok urántartalma 

„hozott anyag”, tehát már ércesedetten halmozódtak át az idősebb miocénből, majd a jelenlegi 

helyükön, később lezajlott átrendeződés során uránt vesztettek, a kevésbé mobilizálható rádium 

bennük maradt. A Db-46 fúrás tanúsága szerint a kísérleti perkoláció során a radioaktív egyensú-

lyi viszonyok is megváltoztak (lásd később). Az érc karbonáttartalma mindössze 0,2% körüli. A 

telep ércvagyonának számítását HARSÁNYI L.-né végezte el (1988), ennek eredménye sokszögelési 

módszerrel 13305,7 t érc (18048,8 kg fém U), illetve számtani középarányos módszerrel 13597,1 t 

érc (17676,2 kg fém U) volt. Látható, hogy a dinnyeberki érctelep gazdasági szempontból jelen-

téktelen, fontossága abban állt, hogy az első, megtalált hidrogenetikus telep volt a Délkelet-Du-

nántúlon, ahol mindjárt a földalatti perkolációs technológiát is ki lehetett próbálni. 

Az érctest hidrogeológiai értelemben gyakorlatilag zárt. Fedője lényegében vízzáró 

(k = 10-6 cm/s), rosszul osztályozott agyagos törmelék. Feküje részben a vízzáró dácittufa, rész-

ben változó, de rossz vízáteresztő képességű törmelékes üledék. Északi irányban az emelkedő 

alaphegységi felszín felé kiékelődik, attól vízzáró dácittufa és rossz vízáteresztő képességű vagy 

vízzáró agyagos üledékek választják el. Eredeti víztartalma 5 %. Permeábilitása 1-10 mD, az átla-

gos effektív szivárgási tényező 0,03 m/nap (k = 3,5×10-5 cm/s). Az érctestből csak déli irányba 

lenne lehetséges némi vízmozgás, de az utánpótolódás hiányában ez sem tud megindulni. 

Mint látható, még az ércesedett kőzetek áteresztőképessége is elég kicsi, így a földalatti 

perkoláció szempontjából nem túl ígéretes, mégis – mivel más lehetőség nem volt – a nyolcvanas 

években kísérletet tettek a technológia alkalmazására. Először hidrogeológiai vizsgálatokat vé-

geztek, majd tiszta vizes, illetve sózásos (NaCl-os) kísérletekkel próbálták meg felderíteni a hidra-

ulikai viszonyokat, először lineáris, majd hexagonális kútcsoporttal. A sózás során egyes kitünte-

tett irányokban nagyságrenddel magasabb szivárgási tényező adódott, de ez kivételes volt, a jel-

lemző érték ennél sokkal kisebb volt. A tisztavizes termelési kísérlet során a nyomókutakon az 

egyensúly beálltáig 1,5 bar túlnyomást kellett létrehozni. Ekkor a nyomókutak együttes nyelési 

hozama, illetve az S-1 szívókút hozama 2,1 l/perc (3 m3/nap) volt – igen csekély érték. Az alap-

hegységi megfigyelőkút (F-5) termelés közbeni vízszintváltozásaiból az is kiderült, hogy csak a 

palást mentén jött létre hidraulikai kapcsolat. A felső-pannon képződmények rétegvizére a kísér-

letek nem voltak hatással. 

A tényleges kísérleti perkoláció, vagyis az urán savazással történő kitermelésére tett próbál-

kozás 1988. júniusában indult meg. A kioldáshoz használt kénsav koncentrációját – hosszas kí-

sérletezés után – 20 g/l-re állították be. Annak érdekében, hogy a munkaoldat ne szökhessen az 

érces kontúron kívülre, gyenge depressziót hoztak létre. Kezdetben kissé nőtt az áteresztőképes-
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ség, illetve az elnyelt oldat mennyisége. Az érces kőzetek alacsony átlagos karbonáttartalma 

(0,2%) miatt a kénsavval azonnal reagáló savfogyasztók (pl. CaCO3) hamar elbomlottak, ezek 

után, 3 hónap elteltével kezdett nőni az urán koncentrációja is a kitermelt oldatban. A kísérlet 

befejezésekor már elérte az 1700 mg/l-t. A megfigyelő kutak mintázása szerint a savas oldat az 

alaphegységbe és a fedőhegységbe nem jutott át. Az elterjedés a produktív rétegekben a nyomó-

kutaktól számított 2,5 méternél nagyobb, de a 6 métert nem érte el (UNYI P. 1988). 

A perkolációra alkalmas minimális permeábilitás a nemzetközi gyakorlat szerint 500 mD, ez-

zel szemben a dinnyeberki érctest permeábilitása 1-10 mD. A kísérleti perkoláció eredményei 

végső soron igazolták, hogy a kitermelésnek inkább csak elméleti, semmint gyakorlati-gazdasági 

jelentősége van. A nyolcvanas évek végén a terület rekultivációja elmaradt, de szerencsére az érc-

test hidrogeológiai elszigeteltsége miatt a lejuttatott munkaoldat gyakorlatilag egy helyben maradt. 

A kilencvenes évek végén elvégzett kármentesítési munkák során eredményesen csökkentették a 

rétegvíz oldott sótartalmát, illetve emelték pH-ját, bár éppen a gyenge áteresztőképesség miatt a 

tiszta vízzel történő átöblítésből álló kármentesítés sem lehetett tökéletesen hatásos. 

A dinnyeberki ércesedés területén jelenleg uránkutatási joggal rendelkező WildHorse Energy 

2008. márciusában egy fúrást mélyített a kísérleti perkolációt és a kármentesítést követő viszo-

nyok megismerésére (Dinnyeberki-46). Az érces zónát, illetve közvetlen feküjét és fedőjét végig 

magvétellel harántolták, a karotázsmérések mellett számos elemzés is készült a magmintákból (U-

tartalom röntgenfluoreszcens spektrometriával, gamma-spektrometria vizsgálat, radioaktív egyen-

súly meghatározása). 

A Db-46 jelű fúrás a nyolcvanas évekbeli, archív Db-3 jelű fúrás közvetlen közelében mé-

lyült, attól mindössze 6,8 méterre, így a beavatkozások okozta változások ezzel a fúrással összeha-

sonlítva értékelhetők a legjobban. Az 5.5. táblázat röviden összefoglalja a két fúrás főbb litológiai 

és ércesedésre vonatkozó adatait. 

Az 5.13. ábra a karotázs és laboratóriumi mérési eredmények grafikus ábrázolását tartal-

mazza, szintén a Db-46 és Db-3 jelű fúrásokból. Az első szembeötlő dolog,hogy a Db-46 jelű 

fúrás laboratóriumi U-elemzéseinek és gamma-karotázsának görbéi nem illeszkednek. A 107,5 m-

es tszf. szinten látható egy kb. 10 cm-es elcsúszás a csúcsok között, de ez még nem jelentős, vi-

szont a magasabb tszf. szinten levő másik csúcs (110,4 m-en a U-elemzés grafikonján és 109,4 m 

a gamma-karotázson) már 1 méteres eltérést mutat. Ennek magyarázata egyrészt az ezen a szaka-

szon igen rossz magkihozatalban (35%), illetve a valószínűleg gondatlan magkezelésben kere-

sendő. Természetesen a helyes mélységet a gamma-karotázs mutatja. 
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5.5. táblázat. 
Az új Db-46 és az archív Db-3 jelű fúrások összehasonlítása. 
 

Mélyfúrás  Db‐46 I. szakasz  Db‐46 II. szakasz  ‐ 

Összehasonlító 
archív fúrás 

‐  ‐  Db‐3 

Anomális szakasz 
mélysége (m) 

36,0 ‐ 41,0  34,2 ‐ 40,3 

Érces szakasz 
mélysége (m) 

37,6 ‐39,1  39,8 ‐ 40,8  36,5 ‐ 40,2 

Érces szakasz 
vastagsága (m) 

1,5  1  3,74 

mc (U% × m 
vastagság) 

0,0669  0,3292  1,066 

Átlagos minőség 
(ppm U) 

446  3292  2850 (gamma‐karotázs) 

Legnagyobb U 
koncentráció (ppm) 

969  20600  6450 (gamma‐karotázs) 

Litológia  durvaszemű, aprókavicsos 
homokkő, dácittufitos, 
aprókavicsos agyag, 
agyagos, aprókavicsos és 
kőzettörmelékes dácittufit, 
konglomerátum riolit és 
metamorfit kavicsokkal 

dácittufitos, kőzettörmelé‐
kes és aprókavicsos agyag, 
agyagos, aprókavicsos 
dácittufit, bontott agyagos 
homokkő, bontott 
dácittufa szervesanyag‐
maradványokkal, 
konglomerátum riolit és 
metamorfit kavicsokkal  

durvahomokos aleurit, 
dácittufa, szenes agyag, 
dácittufitos, kőzettörmelé‐
kes agyag, konglomerátum 
és homokkő riolit és 
metamorfit kavicsokkal 

Urántartalom-elemzések: ISD DUNAFERR Zrt. Anyagvizsgáló és Kalibráló Laboratóriumok Igazgatósága, 
Spektrometriai Anyagvizsgáló Főosztály, módszer: röntgenfluoreszcens spektroszkópia, műszer típusa: ARL-8410. 

A két fúrás közelsége ellenére jelentős különbségek mutatkoznak az ércesedés paraméterei-

ben és jellegében. A Db-46 jelű fúrásban 1 méternyi meddő, valamint további 1 méternyi, gyen-

gén ércesedett szakasz választja el egymástól a két érces szintet, míg a Db-3 jelű fúrásban az érce-

sedés megszakítatlan, 3,7 méteren keresztül. Ezen túlmenően, a Db-46 jelű fúrás alsó érces szaka-

sza olyan mélységben található, ahol a Db-3 fúrásban már nem volt érc. 

A Db-46 jelű fúrás alsó érces szakaszában a magminták laboratóriumi elemzése sokkal maga-

sabb uránkoncentrációt mutatott, mint azt a karotázsmérés alapján várni lehetett (max. 20600 

ppm szemben a 2869 µR/h gamma-karotázs csúccsal). Ezen a szakaszon a gamma-spektrometriai 

elemzés erősen az urán irányába eltolódott radioaktív egyensúlyi helyzetet mutatott 

(RaUeq/U = 0,39). Mindemellett, itt a legmagasabb uránekvivalens rádium eredmény is 

RaUeq = 7602 ppm volt, jóval nagyobb, mint a karotázs gamma-maximum, holott ezeknek lénye-

gében meg kellene egyezniük. A jelek szerint a természetes gamma karotázs – még a pontmérések 
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is – „elkenik” a vékony, de kiugró csúcsokat, pontmérésnél esetleg a szonda gyűjtési idejének 

növelésével ki lehet küszöbölni ezt a hatást. 

A gamma-karotázs és a röntgenelemzési eredmények alapján a Db-46 jelű fúrás felső érces 

szakaszában éppen ellenkező helyzet alakult ki, mint az alsóban, vagyis a radioaktív egyensúly a 

rádium irányába tolódott el (1840 µR/h gamma-karotázs csúcs szemben a 969 ppm-es uránelem-

zési maximummal). A gamma-spektrometria viszont nem erősítette meg ezeket az adatokat, a 

RaUeq/U arány itt ismét csak egynél kisebb, 0,6 körüli. Valószínűleg a már leírt mélységeltolódás az 

ellentmondás oka. 

A nyolcvanas évekbeli jelentések beszámolnak mind az urán, mind a rádium felé eltolódott 

radioaktív egyensúlyi állapotokról, de nem olyan szélsőséges mértékűekről, mint a Db-46 eseté-

ben. Az ércesedést összességében nagyjából egyensúlyi állapotúnak tartják. A Db-3 jelű fúrás ér-

ces szakaszán az egyensúlyi hányados 0,76 és 1,5 között mozog, de rendszertelenül csapongva, 

nem követ olyan szabályosságot, mint a Db-46 jelű fúrás esetében. 

Mindezek az eredmények és megfigyelések együttesen arra utalnak, hogy a kísérleti 

perkoláció – a kedvezőtlen hidrogeológiai viszonyokból fakadó, mérsékelt sikeressége ellenére is 

– átrendezte az ércesedést. Az érctest legalább tíz éven át savas közegben volt (pH = 1-4), majd a 

kármentesítés javított ugyan ezen a helyzeten, de nem szüntette meg teljesen, gyengén savas 

(pH = 5-6) környezet maradt egy újabb évtizedre. A jelek szerint ez elég hosszú idő és elég ag-

resszív környezet volt ahhoz, hogy még a gyenge áteresztőképességű kőzetben is végbemenjen 

bizonyos migráció. 

A gamma-spektrometriai vizsgálatok szerint a Db-46 jelű fúrás két érces szakasza között a 

radioaktív egyensúly erősen a rádium irányába tolódott el, a RaUeq/U hányados eléri az 1,89-es 

értéket is. 

A Db-46 jelű fúrás az egykori kísérleti perkoláció hatásterületén belül mélyült. Az ércesedés 

eredetileg ezen a ponton is egybefüggő lehetett, de aztán az urán távozott a középső szakaszáról, 

részint a perkoláció, de részint a későbbi, savas rétegvíz okozta mobilizáció és migráció követ-

keztében. Szerencsére a migráció egyszerűen lefelé, és nem oldalra irányult, míg végül a magas 

szervesanyag-tartalmú réteg a 107,5 m-es tszf. szint körül ismét megkötötte az uránt, extrém ma-

gas koncentrációt eredményezve. Ez a magyarázata a középső részen az uránhiánynak (rádium-

többletnek), illetve az alsó szinten az urántöbbletnek, ahol a nagyon fiatal uránfelhalmozódás 

miatt még nem tudott kialakulni az egyensúlyi állapot. 
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5.13. ábra. A Db-3 és Db-46 jelű fúrások gamma-karotázs és laboratóriumi elemzési 
eredményeiből szerkesztett diagram. 
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Az ércesedés létrejöttéről még nem alakult ki általánosan elfogadott modell vagy legalábbis 

vélemény. A legvalószínűbbnek azt tartották, hogy eredetileg permi homokkőben található 

uránérctelep vagy -feldúsulás halmozódott át a miocén képződményekbe, de nem zárták ki a grá-

nitot vagy a Gyűrűfűi Riolitot sem, mint forráskőzetet. A permi homokkő lepusztulásán alapuló 

elmélet legfőbb problémája, hogy jelenleg nem ismerünk a Cserdi Formációnál fiatalabb permi 

képződményt, tehát az érctartalmú Kővágószőlősi Homokkő Formációt sem a dinnyeberki érc-

lencse legalább 5 km-es körzetében. A érces összlet kavicsainak ismeretében ez a helyzet a mio-

cén idején sem térhetett el jelentősen a mostanitól, így kérdéses, hol is volt az a permi uránércese-

dés, ami áthalmozódhatott. A Cserdi Formációból tudunk ugyan uránércesedésről, de ez 50 km-

re Dinnyeberkitől, a Somberek-1 jelű fúrásban található; a Nyugat-Mecsek területén a Cserdi For-

máció nem uránérces. 

A másik zavaró körülmény, hogy a dinnyeberki érctelep a miocén fő törmelékszállítási csa-

torna nyugati oldalán helyezkedik el (8., 10., 11. mellékletek), így nehezen képzelhető el az érces 

törmelékanyag átjutása a csatorna másik oldaláról, az antiklinális területéről, valahonnan Bakonya 

környékéről. Végső soron nem teljesen zárható ki ez a lehetőség sem, a fő törmelékszállítás 

mindössze 1-1,5 km-es nyugatra helyeződésével már eljuthatott idáig keletről az – elsősorban 

finomabb szemű – törmelékanyag. Feltűnő azonban, hogy az antiklinális központi zónájából egy-

kor lepusztult, hatalmas mennyiségű ércnek egyébként semmi nyoma a térségben, a jelek szerint 

sokkal inkább szétszóródott, mint újrakoncentrálódott, így alig hihető, hogy az egyetlen hely, ahol 

mégis megőrződött a törmelékben, éppen egy ilyen ősföldrajzi szempontból valószínűtlen terület 

legyen. 

Az urán származása szempontjából azonban érdemes fontolóra venni egy másik lehetőséget 

is. Ha abból indulunk ki, hogy 1 tonna forráskőzet mindössze 1 gramm uránt szolgáltatott, mely 

oldódás révén mobilizálódott belőle, akkor a mintegy 18 tonnányi urán csupán 18 millió tonna, 

vagyis kb. 7,2 millió m3 kőzetből származhat. Ez lehet szinte akármilyen kőzet – 1 g/t urántarta-

lom bármilyen kőzetféleségben megtalálható. Így 1 km2-es területen (vagyis egy 560 m sugarú 

körön belül) mindössze 7,2 m vastag kőzetet kellett átjárnia a csapadékvíznek, hogy a 18 tonna 

uránt felvegye. Mindezek alapján gyakorlatilag bármilyen alaphegységi vagy idősebb miocén kép-

ződmény szolgáltathatta az uránt, hiszen csak egy szűk területen belül, csupán a kőzetek fellazult, 

mállott zónáját kellett átjárnia a beszivárgó víznek – ez minden további nélkül elképzelhető. Ha 

ehhez hozzávesszük, hogy az érctelepet környező, alaphegységi képződmények mind az átlagos-

nál kissé magasabb urántartalmúak, vagyis akár 2-5 g uránt is adhattak tonnánként, akkor mind a 

kioldás területe, mind pedig a vastagsága még tovább csökkenthető. Ilyen alapon még akár a 
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dácittufa is lehetett – részben vagy egészben – forráskőzet. Összefoglalóan tehát, a fizikai (tör-

melékes) áthalmozás mellett nem zárhatjuk ki a kémiai úton történő áthalmozást sem. 

A kémiai áthalmozás esetén az üledékképződéssel egy időben vagy közvetlenül utána érkező, 

urántartalmú oldatok bejutottak a még egészen laza üledékbe, majd elsősorban a szervesanyag-

tartalomnak köszönhetően az urán azonnal megkötődött. A növényi maradványokban gazdag 

mocsaras területek kis méretűek és szabálytalan eloszlásúak lehettek, így magyarázható, hogy több 

ilyen előfordulást nem ismerünk, megtalálásuk valószínűsége igen csekély. 

A magas ércminőség kialakulása szempontjából fontos volt a telep urántartalmának átrende-

ződése, koncentrálódása a felső-miocén idején. Ez mindenképpen igaz, akár a fizikai áthalmozást, 

akár a kémiai úton történő uránszállítást fogadjuk el. Erre az időszakra a telep hidrogeológiai 

szempontból nyilván teljesen lezárult, az urántartalmú oldatok elszökni nem tudtak, hanem a 

telepen belül migrálva, a szerves anyagú, vagy lokálisan reduktív (bakteriopirit) részeken tovább 

dúsult. 

A rendelkezésre álló adatok alapján valóban nehéz eldönteni, melyik képződési elmélet a 

helytálló, és a kísérleti perkoláció révén eltorzított viszonyok miatt ma már értelmetlen újabb 

vizsgálatokat végezni, melyek egyébként segíthetnének a kérdés eldöntésében (például célzott 

ólomizotóp vizsgálatok az érc különböző megjelenési formáiból, nyomelemek vizsgálata a forrás-

kőzet kiderítésére, stb.). Talán a legvalószínűbb, hogy több tényező is szerepet játszott az érctelep 

létrejöttében: valóban lehetett egy kisebb, gyenge uránércesedés a környék idősebb permi kép-

ződményeiben, melyből mind fizikai áthalmozással (esetleg kétszeressel is), mind kémiai szállítás-

sal a speciális, lokális üledékképződési környezetbe került az urán, ahol később, egy hidrogeológiai 

szempontból lezárt térrészben tovább koncentrálódott. 

5.2.1.2.2. Kisibafa (IfG-1 jelű fúrás) 

A radiohidrogeológiai és emanációs anomáliát először az IfG-1 fúrás mutatta ki. 

Radiohidrogeológiai szempontból urános anomália volt, 59 μg/l oldott urántartalommal, mely 

magasabb, mint a dinnyeberki ércesedés szegélyét harántoló DbG-111 jelű fúrás 54 μg/l-es ér-

téke. A közvetlenül vízszint feletti nyomsűrűség elérte 4000 nyom/mm2×30 nap értéket, mely 

szintén dinnyeberki nagyságrend. Hiányzott viszont a gamma-anomália. Mindent összevetve a 

területet érdemesnek találták a továbbkutatásra. Először 3 db, különböző mélységű (25, 50, 75 

méteres, IfG-1/A, /B, /C) fúrással próbáltak meg a forrás nyomára bukkanni. Az anomália csak 

a legmélyebb fúrásban jelentkezett. A még pontosabb lokalizáció érdekében újabb fúrások mélyí-

tését határozták el. A kutatás 3 kútpárból állt, melyek egy 50 méter oldalhosszúságú, egyenlő ol-

dalú háromszög csúcsain helyezkedtek el, a háromszög súlypontjában pedig az IfG-1/A jelű fúrás 
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volt. A kútpárok egyik tagját a pannon összlet aljáig mélyítették, a másikat pedig kb. 25 méternyire 

a miocénbe úgy, hogy a pannon szakaszt béléscsővel kizárták. A háromszög csúcsain mérhető 

radiológiai paraméterek egymáshoz viszonyított nagyságából már meghatározható lett volna a 

növekedés és így a forrás valószínű iránya. Meglepetésre mind a hat fúrásban csak szórványos, 

gyenge anomáliák jelentkeztek. Ez már 1988-ban volt, a MÉV Kutató-Mélyfúró Üzeme egyre 

inkább az ígéretesebb bátaszéki területre összpontosított, 1989-ben pedig minden kutatás leállt, 

így az anomália forrását nem ismerjük. 

Az adatok tükrében a legvalószínűbb – de korántsem biztos – magyarázat az anomália ere-

detére, hogy az a mélyebb miocénből vagy az alaphegységből származik és pontszerűen, vető 

mentén jut fel a felszín közelébe, de a felszínre már nem, mivel 50-60 méter között tömött agyag-

réteg található a területen. 

5.2.1.2.3. Magyarszék-Mecsekpölöske 

Anomália tulajdonképpen csak Magyarszék mellett volt, az 1986. évi KMRK-program kere-

tében mélyített, egymással szomszédos T-105 és T-112 jelű fúrásokban, a két fúrásban eltérő 

karakterrel. Míg a T-105 anomáliája emanációs anomália volt 2200 nyom/mm2×30 nap feletti 

értékkel, melyet még kisebb (20 gammás) természetes gamma-anomália is kísért, addig a T-112 

jelű fúrásban oldott urán anomália volt 5 μg/l értékkel. Az anomális terület részletesebb meg-

kutatására mélyítették egy szelvény mentén a T-112/A, Magyarszék-2, MszS-1 és MszS-2 jelű fú-

rásokat. A magfúrásokkal megállapítható volt, hogy az anomáliák törmelékes-karbonátos szar-

mata összletből származnak. Több kisebb természetes gamma anomália jelentkezett általában 25-

30 gammás értekkel, a maximum 42 gamma volt. A gamma-anomáliák jellemzően homokos kő-

zetben, jobbára redox határok közelében voltak, de több esetben tektonikus zónához kötődtek. A 

legtöbb homokos és leginkább oxidált üledék a szelvény délkeleti végén, az MszS-2 fúrásban volt, 

mely legközelebb van az egykori tengerparthoz. Innen a szelvény mentén haladva fokozatosan a 

pélites-karbonátos üledékek válnak jellemzővé, míg a rétegoxidáció jelentősége csökken. Végső 

soron az anomália elméleti megfontolások alapján valóban ígéretes volt (váltakozó homokos és 

agyagos üledékek, alaphegység közeli kibúvásai, megfelelő forráskőzetek, nagyobb hidrosztatikus 

nyomás), de végül ércesedést nem produkált. A mecsekpölöskei területrész hasonló földtani fel-

építésű, ahol a Mecsekpölöske-1 sz. fúrás szarmata képződményeiben jelentkező rétegoxidációs 

jelenségek miatt még két fúrást mélyítettek (Mecsekpölöske-2, -3), de itt még csak igazi anomáli-

ára sem sikerült bukkanni. 
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5.2.2. Mórágyi-dombság délkeleti előtere 

5.2.2.1. Kutatástörténet 

Korai előzményként kell megemlíteni a Mórágyi-hegység környékén végzett uránérc-kutatást 

a 60-as években (SZEDERKÉNYI T. 1961, 1962b). A kutatás célja a granitoid összlet és a paleo-

mezoos összlet megismerése volt, ezekben a képződményekben esetleg előforduló, eltérő típusú 

uránércesedés feltárása érdekében. Ennek keretében mélyült a Bátaszék-1 jelű fúrás 1962-ben, 

melyet az akkori kutatási célnak megfelelően gravitációs maximumra, azaz alaphegységi kiemelke-

désre telepítettek. Így is harántolt 144,8 méternyi pleisztocén és felső-pannóniai korú üledéksort. 

A később feltárt hidrogenetikus ércesedést az adott helyen nem érhette el, de feltárta viszont a 

felső-pannóniai felső részében, a felszíni oxidációs zóna alján a területen regionálisan előforduló 

gamma-anomáliát (lásd később). Ennek azonban akkor nem tulajdonítottak jelentőséget. 

1967-ben SZEDERKÉNYI T. vezetésével készült a „A Mórágyi hegység déli előterének kuta-

tási terve” című dokumentum (SZEDERKÉNYI T. – VIRÁGH K. 1967), melyben több kutatófúrást 

is terveztek a területen (Báta-2, Báta-3, Somberek-1), melyek később meg is valósultak, bár nem 

mindig az eredetileg tervezett helyen. Ezeknél azonban továbbra is a turonyihoz hasonlónak tar-

tott felső-perm – alsó-triász rétegsor feltárása volt a cél, a lelőhelyi ércesedési típus analógiája 

alapján. A 200-500 m vastag harmadidőszaki üledéktakaró jelenlétét kimondottan kedvezőtlen 

tényezőként kezelték, nem pedig potenciális kutatási objektumként. Mindazonáltal e régebbi ku-

tatások értékes adatokat nyújtottak a terület alaphegységének földtani felépítéséről, mely a neogén 

üledékképződést és a felszíni alatti vízmozgásokat befolyásoló hatása révén közvetve hatással volt 

a hidrogenetikus ércesedésre is. 

Közvetlen kutatási előzmény a KMRK-program volt (4.1.1. fejezet). Ennek második évében, 

1987-ben érkezett el a kutatás a Mórágyi-hegység környékére (BARABÁS A. et al. 1988). Annak 

délkeleti előterében mélyített fúrásokban a természetes gamma karotázs mérések anomáliát mu-

tattak viszonylag nem nagy mélységben. A furadékdokumentációk alapján feltételezhető volt, 

hogy az anomáliák a legfelső, közvetlenül a felszín alatti oxidációs zóna (az ún. „talajoxidációs 

zóna”) alsó határához kötődnek. Az 5.6. táblázat tartalmazza azokat a KMRK-fúrásokat, me-

lyekben ez az anomália a térségben kimutatható volt. 

Önmagukban az anomáliák még messze vannak az ércesedéstől, azonban rendkívül bizta-

tóak abból a szempontból, hogy egy granitoid alaphegységi kiemelkedés melletti, neogén üledékes 

medencében, oxidációs-redukciós határon találhatók. A Mórágyi-hegység délkeleti előtere pusztán 

elméleti megfontolások alapján is perspektivikus, így ha ilyen területen gamma-anomáliával talál-

kozunk, akkor az mindenképpen érdemes a továbbkutatásra. 
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5.6. táblázat. 
Gamma-anomáliát mutató KMRK-fúrások a Mórágyi-hegység délkeleti előterében. 
 

Fúrás jele 
Term. γ anomália 

nagysága 
µR/h 

mélysége
m 

S‐224  21  20 
  19  63 

S‐223  25  83 
S‐222  26  29 
S‐221  28  72 
S‐208  22  78 
S‐209  20  88 
S‐427  13  10 
S‐194  29  99 
S‐195  30  62 
S‐423  28  110 
S‐248  35  37 
S‐249  19  54 
S‐250  25  10 
S‐233  20  93 
S‐234  47  95 

  19  11 
S‐235  23  57 

  19  23 
S‐251  15  72 
S‐252  18  78 
S‐236  18  68 
S‐220  13  20 
S‐264  24  sok csúcs
S‐263  19  45 
S‐262  16  21 
S‐261  17  17 

A felderítő fázisúnak nevezhető KMRK-fúrásokat követő év, vagyis 1988 elején már meg is 

kezdődött az előzetes fázisú kutatás. Ennek keretében két, egymással párhuzamos fúrási szel-

vényben 15 db fúrás telepítésére került sor, végig maggal mélyített fúrással. A nagyjából ÉNy-DK 

irányban, a mórágyi gránitrög peremétől kiindulva a Máriakéménd-bári vonulatig húzódó fúrássor 

a neogén medence feltárását célozta meg (5.6. és 5.8. ábrák). A fúrások szelvénymenti távolsága 

egymástól általában elvben 1600 méter volt (a gyakorlatban a terepviszonyok miatt ettől el kellett 

térni, de az átlagtávolság így is 1600 méternek adódik), a leginkább perspektivikusnak ítélt terüle-

ten már eleve csak 800 méter. 
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A két szelvény közül a keletiben már a második fúrásban (Bátaszék-3) sikerült feltárni a kere-

sett rétegoxidációs zónákat, méghozzá természetes gamma anomáliákkal kísérten. A kedvező 

körülményeket még ígéretesebbé tette, hogy a felső-pannóniai s.l. összlet alján, illetve közvetlenül 

alatta a miocénben szerves anyagban gazdag, lignittelepes képződményeket találtak, ami tovább 

javította a terület uránprognózisát. 

A sikerben reménykedve felgyorsult a kutatás, és még 1988-ban, az előzetes fázisú fúrások 

mélyítésével párhuzamosan már a részletes fázisú kutatás is megindult. Miután kiderült, hogy a 

rétegoxidációs jelenségek frontját a Bátaszék-3 és Bátaszék-4 jelű fúrások között kell keresni, 

megkezdődött a fúrások sűrítése, a jól bevált távolság-felezési módszerrel. Így a szelvény mentén 

először 400, majd 200, 100 és végül 50 méterre sűrítették a fúrásokat, természetesen mindig ott, 

ahol a már meglévő fúrások alapján a redox frontot feltételezni lehetett. 1989 februárjában, az 50 

méteres sűrítés fázisában sikerült végül a redox frontot, és vele együtt az első érctestet megtalálni, 

a Bátaszék-21 jelű fúrásban. 

A részletes fázisú kutatással párhuzamosan készített előzetes fázisú fúrások mélyítése idő-

közben befejeződött, és ezek alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a nyugati szelvény mentén nem 

lehet ércesedésre számítani, és a keleti szelvénynek is csak az északi vége érdemes a továbbkuta-

tásra, Bátaszék város közigazgatási területének nyugati részén, Leperd-puszta környékén, ott, ahol 

már megtalálták az érctestet. 1989-ben új fúrási szelvényeket vettek fel a korábbival párhuzamo-

san, így fokozatosan feltárták az érctestet. A szorosan vett bátaszéki területen – tehát ahol az 

ércesedés van – nem kevesebb, mint 73 db fúrás mélyült a program során, mindössze szűk másfél 

esztendő alatt (19. melléklet). Az érctest környezetében a végső fúrási távolság már 25 méter volt. 

Ebben az időszakban e kutatás jelentette a Kutató-Mélyfúró Üzem fő tevékenységét. A kutatás 

előrehaladtával, a tapasztalatok birtokában lehetővé vált, hogy egyes fúrásokat ún. vegyes tech-

nológiával mélyítsenek, tehát csak azt néhányszor tíz méteres szakaszt fúrják magvétellel, ahol az 

ércesedésre számítani lehetett, sőt végül teljes szelvényű fúrások is mélyültek, amikor már elég 

minta állt rendelkezésre az érces zónából. A produktív összlet hidrogeológiai paramétereinek 

meghatározására is készültek egyszerűbb vizsgálatok (kútkiképzés, termeltetés). 

1989 nyarán megszületett a döntés a Kutató-Mélyfúró Üzem év végével történő felszámolá-

sáról, függetlenül attól, hogy mi lesz a vállalat egészének sorsa. Ennek ellenére még elkészült a 

már feltárt ércvagyon közelítő készletszámítása. 1989 augusztusában a MÉV-nél egyeztető tár-

gyalásra került sor a bátaszéki kísérleti földalatti perkolációs kitermelés tárgyában az érintett ható-

ságok, valamint a terület tulajdonosának bevonásával. A megvalósításra azonban már nem került 

sor: 1989 szeptemberétől már nem lehetett újabb fúrásokat mélyíteni, a bátaszéki terület kutatása 

félbemaradt. Ettől függetlenül eredményei jelentősek, mert bebizonyították, hogy a 
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hidrogenetikus uránérctelepek kutatására a nyolcvanas évek elején indított program várakozásai – 

ha csak bizonyos mértékig is – de megalapozottak voltak. 

A WildHorse Energy Ltd. nevű ausztrál cég 2007-ben felújította a kutatásokat a területen. Az 

új kutatás első fázisa légi geofizikai méréssel kezdődött 2007. nyarán. A méréseket a Magyar Ál-

lami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet (MÁELGI), mint fővállalkozó, a Finn és a Brit Geológiai 

Szolgálat bevonásával végezte. Repülőgépre szerelt mérőszondák (radiometriai, mágneses, 

elektromágneses) segítségével vizsgálták a kutatási területen található uránérc települési viszonyait. 

A mérések nem találtak radiológiai anomáliákat, a legnagyobb gamma-aktivitást a terület peremén 

felszínre bukkanó granitoid kőzetek mutatták. 

2008. márciusában 4 db új kutatófúrás lemélyítésére került sor. Ezek célja elsősorban a ko-

rábbi kutatás adatainak igazolása, kiegészítése volt, így mindegyik fúrás egy archív fúrás mellé lett 

telepítve. Az új fúrásokból elegendő maganyag került ki a radioaktív egyensúlyi viszonyok és né-

hány alapvető ásvány-kőzettani paraméter tisztázásához, melyekből alig állt rendelkezésre archív 

adat. 

5.2.2.2. A bátaszéki uránércesedés 

Bátaszéki-medencében a Jakabhegyi Homokkőből álló aljzatra 120 m legnagyobb vastagságú 

alsó-bádeni terresztrikus és paralikus, kőszéntelepes mocsári üledékek települnek, majd ezt max. 

170 méteres felső-pannóniai s.l. üledékek követik. Utóbbi alján 10-20 méter vastag folyóvízi-delta 

összlet található, melyre 60-100 méternyi brakkvízi, partszegélyi és sekélyvízi képződmények tele-

pülnek, majd a sorozatot 60-70 méter vastag tavi nyíltvízi üledék zárja. A medencét a granitoid 

képződményektől egy neogénben is aktív vető választja el. Az ércesedés szempontjából legfon-

tosabbak a folyóvízi-delta és a partszegélyi-sekélyvízi összletek, melyek elsősorban homokos-ka-

vicsos üledékekből állnak, így lehetővé teszik a természetes oldatok intenzív mozgását. További 

kedvező körülmény, hogy a folyóvízi-delta sorozat jelentősebb mennyiségű szerves anyagot is 

tartalmaz, elsősorban vékony lignit- és szenes agyag lencsék formájában. Így a hidrogenetikus 

uránércesedés feltételei közül teljesülnek a legfontosabbak: primer uránforrás (granitoid kőzetek), 

mely a felszín alatti vizek betáplálási területe is egyben (legmagasabb morfológiai helyzet), illetve 

ehhez jön még maga a felső-pannóniai, jórészt gránitanyagú homok is; jó áteresztőképességű, 

homokos kőzetek; szerves anyag jelenléte. Rontja a feltételeket viszont az ércképződési idő rövid-

sége (esetünkben tulajdonképpen csak a legfelső-pannóniai és a negyedidőszak, vagyis a szárazu-

lati időszak), a viszonylag kicsi hidrosztatikus nyomáskülönbség a forrásterület és az ércképződés 

helye között, valamint a mérsékelten humid klíma (melyen a beszivárgó oldatok a növénytakaró 
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miatt nem annyira oxidatívak, mint arid klímán). Mindent összevetve azonban mégis a kedvező 

hatások vannak túlsúlyban. 

A Bátaszéki-medencében két rétegoxidációs szint található, de a felső csak legfeljebb 25-30 

gammás anomáliákat okoz, ércesedés csak az alsóban alakult ki. Az érctestek a redox front 

(„roll”) alsó ívén, illetve a front csúcsán jöttek létre, kissé a redukált oldal felé eltolódva (20.-22. 

mellékletek). Persze a reduktivitás megállapítása vizuálisan, a kőzetszín alapján történt – Eh-méré-

sek nem voltak – így az valójában a vas oxidációs állapotát tükrözi, mellyel az urán oxidációs álla-

potának váltása nem esik pontosan egybe, de közel van hozzá, illetve a szürke szín egyértelműen 

jelzi a redukálóképes szerves anyag jelenlétét. A redox front migrációs sebessége 1-1,5 mm/évnek 

adódik, ha a jelentől visszaszámított 1,5-2,0 millió éves hasznos időtartammal számolunk és ha 

abból indulunk ki, hogy a felső-pannon homok eredetileg mindenhol redukált állapotban rakódott 

le, és a rétegoxidációs folyamatnak a granitoid alaphegység határától el kellett jutnia a jelenlegi 

pozíciójáig. (Maga a folyamat inkább 2,5-3,0 millió évvel ezelőtt kezdődhetett, de az eltelt időből 

a glaciálisok időtartamát le kell vonni, hogy megkapjuk a hasznos időtartamot, hiszen az arid 

periglaciális klímán az évnek csak kicsiny részében volt beszivárgás a forrásterületen). 

Az ércesedés paraméterei legjobban a 2008. évi fúrások alapján adhatók meg; az 1989-es 

kutatás során alig készült ércminta-elemzés, lényegében csak a gamma-karotázs adatok állnak 

rendelkezésre, de azok a radioaktív urán-rádium egyensúly hiánya miatt (lásd alább) óvatosan 

kezelendők. Az archív fúrások leginkább az ércesedés területének lehatárolásában, valamint a 

lokális földtani viszonyok tisztázásában játszhatnak szerepet. 

Így tehát az új fúrások által 2008-ban megerősített ércesedés a második rétegoxidációs szint-

ben alakult ki, a felszíntől számított 152,0-227,4 m mélységben. Ha a teljes, 1989-ben megkutatott 

területet nézzük, akkor az érctestek a -5 és -50 m B.f. szintben, a felszíntől számítva 140-230 m 

mélyen helyezkednek el. A négy új fúrás közül három (Bsz-84, Bsz-85, Bsz-86 jelű fúrások) mind-

egyike harántolt érces szakaszt (>50 ppm). A Bsz-86 sz. fúrás egyik szakasza az ércminőségi határ 

közelében (50 ppm) volt, a Bsz-89. számú fúrás ércet nem, de anomális szakaszt harántolt (5.7. 

táblázat). A fúrások érces szakaszainak teljes vastagsága (több szint esetén a közbetelepülő meddő 

vagy csak anomális szakaszokkal együtt) 0,6-12,8 méter között változott. 
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5.7. táblázat. 
Ércharántolások fontosabb adatai a bátaszéki kutatási területen. 
 

Új (2008. évi) fúrás száma   Bsz‐84 I.   Bsz‐84 II.   Bsz‐84 III.  X  Bsz‐85  X  Bsz‐86 I.  Bsz‐86 II.  X  Bsz‐89  X 

Összehasonlító archív fúrás 
száma 

X  X  X  Bsz‐21, ‐33  X  Bsz‐70  X  X  Bsz‐50  X  Bsz‐63 

Anomális szakaszok 
mélysége a felszíntől (m) 

141,5 ‐ 167,0 
143,5 ‐ 
166,0 

206,5 ‐ 240,0
209,5 ‐ 
235,0 

198,5 ‐ 210,5 
198,5 ‐ 
210,5 

199,5 ‐ 
233,0 

196,5 ‐ 
230,5 

Érces szakasz mélysége a 
felszíntől (m) 

152,0‐153,2 
154,05‐
156,55 

164,0‐164,8  nincs adat 
226,75‐
227,35 

nincs adat  204,1‐205,7  209,2‐210,0  nincs adat 
216,4‐
216,75 

nincs adat 

Érces szakasz vastagsága 
(m) 

1,2  2,5  0,8  nincs adat  0,6  nincs adat  1,6  0,9  nincs adat  1,35  nincs adat 

Össz mc  131,8  264,8  52,3  nincs adat  115,4  nincs adat  63,2  73  nincs adat  37,95  nincs adat 

Ércesedés átlagminősége, 
c (ppm) 

110  106  65  nincs adat  192  nincs adat 
40 (nem 
ipari) 

81  nincs adat 
28 

(anomália) 
nincs adat 

Maximális U tartalom 
(ppm) 

152  147  709  626  210  389 
48 (ppm)      
44 (µR/h) 

‐             
48 (µR/h) 

Litológia 

középszemű 
aleuritos 
homok 

finom‐, apró‐
és 
középszemű 
aleuritos 
homok 

finom‐, 
apró‐, 
közép‐ és 
durvaszemű 
aleuritos 
homok 

finom‐, 
apró‐ és 
középszemű 
aleuritos 
homok 

agyagos 
homok, 
durva 
homok, lignit

agyagos 
homok, 
durva 
homok, 
lignit 

finom‐, 
apró‐ és 
középszemű 
aleuritos 
homok 

finomszemű 
homok,  
208,5 m‐től 
lignites 
homok; 
209,2 m‐től 
lignit 

finom‐, 
apró‐, 
közép‐ és 
durvaszemű 
homok, 
kavics, 211,6 
m‐től lignit 

közép‐ és 
durvaszemű 
homok, 
aleuritos 
finom 
homok 

aleuritos 
finomszemű 
homok 

Nincs adat: laboratóriumi uránelemzés nem vagy csak kis számban készült, és a radioaktív egyensúly hiánya miatt a gamma-karotázs alapján nem lehet pontos értéket adni. 
Urántartalom-elemzések: ISD DUNAFERR Zrt. Anyagvizsgáló és Kalibráló Laboratóriumok Igazgatósága, Spektrometriai Anyagvizsgáló Főosztály, módszer: röntgenfluoreszcens spektroszkópia, műszer 
típusa: ARL-8410.
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Megjegyzendő, hogy az ércként történő minősítés határának (50 ppm) kijelölése a gamma-

karotázs és U-tartalom diagramok lefutása alapján, kissé önkényesen történt, mivel nem készültek 

az urán kitermelésére vonatkozó gazdaságossági számítások, azonban a hidrogenetikus telepek 

általános tapasztalatai alapján elfogadható. 

Az „anomális” minősítés határa 30 ppm-nél lett kijelölve, ezeken a vastagabb szakaszokon 

belül jelentek meg a nagyobb U tartalmú (> 50 ppm) érces szakaszok, 81-192 ppm U érc átlag 

minőséggel, 0,6 -2,5 m között változó ércszakasz vastagsággal. Az érces szakaszok maximális U-

tartalma ennek megfelelően, 66-709 ppm között változott (5.14. ábra). Az diagramon három fúrás 

(Bsz-84, -85, -86) adatai szerepelnek; a nem érces Bsz-89 jelű fúrást kihagytam az összeha-

sonlításból. 

Az ábrán látható, hogy a Bsz-85 jelű fúrás ércesedésénél a gamma-karotázson és a minta-

elemzéseken látható csúcsérték nem esik egybe (1,3 m különbség), ami nyilván a nem megfelelő 

magkezelés következménye, valamint a Bsz-84 jelű fúrás felső érces szakaszánál figyelhető meg 

egy kb. 0,8-1,0 m-es elcsúszás a két görbe között; a többi érces zóna esetében nincs ilyen prob-

léma. A gamma-karotázs éles csúcsokat „elkenő” viselkedése itt is megfigyelhető. 

A három fúrás ércesedése különböző szinteken helyezkedik el: legfelül a Bsz-84 jelű fúrás 

vastag (több, mint 10 méteres) ércesedett zónája található, majd lefelé haladva ugyanezen fúrás 

második, vékonyabb és gyengébb minőségű ércszintje következik. Még mélyebben a Bsz-86, majd 

legalul a Bsz-85 jelű fúrás ércesedése található. A fúrások ércszintjeinek egymáshoz viszonyított 

távolsága gyakorlatilag teljesen megegyezik a felső-pannóniai (s.l.) képződmények feküszintjének 

egymáshoz viszonyított távolságával a három fúrási ponton (5.15. ábra). Mindezek alapján egyér-

telmű, hogy az ércesedés követi a felső-pannon fekü morfológiáját, elsősorban (de nem kizáróla-

gosan) a felső-pannon bázisrétegeihez, vagyis a folyóvízi képződményekhez kötődik. 

Az érces szakaszok általában szürke, fakószürke, barna színű, szervesanyag-maradványokat 

tartalmazó földpátos, aprókavicsos, finomtól a durvaszeműig változó szemnagyságú homok réte-

gekben, valamint a homok rétegekbe a mélység felé betelepülő fekete, barna színű, kemény lignit 

és szenes agyag rétegekben jelentek meg. A legmagasabb U-koncentrációk a szenes képződmé-

nyek és a felettük települő homok határán voltak mérhetők. Általában jellemző, hogy a szenes 

üledékekben, illetve azok határán jelentkező urántartalom vagy gamma-karotázs csúcsok véko-

nyak, de magas értékeket érnek el. Ugyanakkor a homokos környezetben, önálló szenes rétegek 

nélkül kialakult ércesedések gyakran vastagabbak, de alacsonyabb maximális értékkel jellemez-

hetők. 

 
 
 



Barabás András: A délkelet-dunántúli hidrogenetikus uránérctelepek földtani környezete és összehasonlító értékelésük. 
PhD-értekezés 

  121 

 
 

 
 
 

5.14. ábra. A Bsz-84, -85 és -86 jelű fúrások gamma-karotázs és laboratóriumi elemzési 
eredményeiből szerkesztett diagram. 
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5.15. ábra. A felső-pannóniai s.l. képződmények feküszintvonalai, a szenes üledékek 
elterjedése és az uránércesedés a bátaszéki területen. 

A Bsz-85 és Bsz-86 jelű fúrásokban az érc szenes, vagy legalábbis magas szervesanyag-tar-

talmú, folyóvízi rétegekhez kötődik, míg a Bsz-84 fúrásban partszegélyi képződésű homokré-

tegekben, kimondott szenes rétegek nélkül; tulajdonképpen az utóbbi az igazi, redox „roll front” 

típus. Az 5.14. ábrán jól látszanak a különböző litológiai környezetben létrejött érctestek eltérő 

jellemzői. 

A rádium-urán egyensúly az új fúrások magminta elemzéseiből végzett mérések alapján 

(MECSEKÉRC Zrt. radiológiai laboratóriuma, HpGe detektoros gamma-spektrometriai mérési 

módszer) az érces mintákban még nem állt be, a rádium-urán egyensúly az urán irányában kisebb-

nagyobb mértékben eltolódott (5.8. táblázat). Ez a fiatal, jelenleg is képződő vagy legalábbis 

migráló uránérctelepek jellemzője. Végső soron, ismerve a befogadó kőzet földtani szempontból 
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egészen fiatal korát, az eredmény nem meglepő. Minden valószínűség szerint aktív ércképződési 

folyamat zajlik jelenleg is. 

 
5.8. táblázat. 
Urán-rádium radioaktív egyensúlyi viszonyok bátaszéki kutatófúrásokban. 
 

Minták  RaUeq/U arány összes 
minta 

RaUeq/U arány U>40 g/t  RaUeq/U arány U>100 g/t 

lignites  1,21 (9 db)  0,78 (7 db)  0,44 (4 db) 

homokos  1,03 (8 db)  0,82 (6 db)  0,75 (4 db) 

összes  1,05 (17 db)  0,80 (13 db)  0,60 (8 db) 

Elemzési eredmények: MECSEKÉRC  Zrt. Környezetvédelmi Igazgatóság Vizsgálólaboratóriuma, módszer: gamma-
spektrometria, műszer: Canberra és Oxford típ. HPGe-detektoros, 8192 csatornás analizátor, hermetikusan zárt 
edényben, Ra/Rn egyensúly beállta után.  

A táblázatban szereplő, mintacsoportonkénti átlagértékek kiszámítása során egy extrém 

egyensúlyi adatot kihagytam, mégpedig a Bátaszék-85 jelű fúrás 226,7 m-éből származó mintáét, 

ez ugyanis 12,54 volt, ami szinte kizárt, valószínűbb a mérési hiba, minthogy a mintának – leg-

alábbis az elemzési módszerek szempontjából – igen alacsony az urántartalma (a gamma-

spektrometria szerint 5 ppm, a röntgenfluoreszcencia szerint <5 ppm, kimutatási határ alatti). 

Egy másik esetben nagyon jelentős különbség volt a gamma-spektrometriával meghatározott 

urántartalom (31 ppm) és a röntgenfluoreszcenciával kapott eredmény (210 ppm U) között, a két 

RaUeq/U hányados értéke nagyjából éppen egymás reciproka attól függően, melyik eredményt 

fogadjuk el helyesnek – így ez az adat nem megbízható.  

Megállapítható, hogy a vágási határ (urántartalom) növelésével az urántartalom aránya is 

megnő a rádiumtartalomhoz képest, tehát a radioaktív egyensúlyi hányados értéke csökken. Míg 

az összes mintát tekintve a radioaktív egyensúly kissé a rádium felé tolódott el (RaUeq/U = 1,05), 

addig az érces (>50 ppm U) és fokozottan érces (>100 ppm U) mintákban az arány már megfor-

dul, és urántöbblet mutatkozik, egyre fokozottabb mértékben. Ugyanígy, a hányados értéke min-

dig kisebb a szenes-lignites mintákban, mint a homokosakban. A 100 g/t-nál több uránt tartal-

mazó, szenes mintákban a RaUeq/U arány már feltűnő módon alacsony (0,44). Ez azt valószínűsíti, 

hogy nem csak az ércképződés zajlik még napjainkban is, hanem végbemegy a telepen belüli át-

rendeződés is, tehát az urán remobilizálódhat és ilyenkor a jelentős uránmegkötő képességgel 

rendelkező, szenes képződményekben kötődik meg újra. 

Megjegyzendő, hogy az összes minta esetében két, kiugróan magas arány (2,82 és 2,40) 

okozza az 1-nél magasabb átlagértéket; egyébként a 17 minta közül 11-ben kisebb 1-nél a hánya-
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dos értéke, 5-ben nagyobb 1-nél, egy esetben pedig éppen 1. A kép teljességéhez hozzátartozik, 

hogy a lignites, de nem érces mintákra éppen a rádium irányába eltolódott egyensúly jellemző, 

vagyis a szerves anyagban gazdag minták mutatják a legszélsőségesebb értékeket és a legnagyobb 

szórást (σlignit = 0,825, σhomok = 0,568, σösszes = 0,695). Azt is fontos tisztázni, hogy az értékelésből 

kizárt egyik minta (Bsz-85, 226,7 m) kivételével azért az összes minta jócskán uránanomális, még 

a 20-40 ppm urántartalmúak is, hiszen az urán klark-értéke csak 2,5 ppm körüli (WEDEPOHL, 

K. H. 1995: 2,5 ppm, TAYLOR, S. R. – MCLENNAN, S. M. 1985: 2,8 ppm). Ezek szerint a legin-

tenzívebb migráció és átrendeződés egy viszonylag szűk zónában, a lignites üledékek környékén 

zajlik. 

Mindezek alapján meg kell állapítani, hogy a bátaszéki lelőhely esetén a rádium gamma-su-

gárzásán alapuló urántartalom meghatározás – tehát a tulajdonképpeni természetes gamma 

karotázs – csak korlátozottan alkalmazható (kvalitatív feltárás), hiszen az így számított urántarta-

lom az egyensúly eltolódása miatt pontatlan lesz. Megjegyzendő, hogy a fúrásokban spektrális 

gamma szondázás is történt, azonban a műszer meghibásodása miatt nem adott értékelhető 

eredményt. Egyébként ha sikeres lett volna a mérés, érdemben akkor sem lenne felhasználható az 

eredménye, hiszen ez is csak a kálium, tórium és uránekvivalens rádium csatornákat képes szét-

választani, urántartalmat közvetlenül nem tud mérni, ismét csak a rádium sugárzásából kellene az 

urántartalomra következtetni. 

Az érces kőzetanyagban sem szabad szemmel, sem kézi nagyítóval, sem pedig binokuláris 

mikroszkóppal nem sikerült eddig az urán önálló ásványait felfedezni. Olyan műszeres vizsgálatra 

sajnos eddig nem került sor, mellyel az ilyen kis mennyiségű ásványfázis kimutatható lenne (pl. 

elektron-mikroszonda), így teljesen biztosat nem ebben a kérdésben még nem lehet mondani. 

Mindazonáltal könnyen elképzelhető, hogy az urán önálló ásványfázist nem alkot, hanem más 

fázisokon adszorbeálódik vagy beépül egyes epigenetikus ásványokba (pl. vas-oxid-hidroxidok). 

A viszonylag kis mennyiségű és így értékes érces mintával való takarékoskodás következté-

ben az egyéb nyomelemek meghatározása gyengén érces vagy csak anomális, sőt az alatti urán-

tartalmú mintákból történt. A legérdekesebbek az uránt az exogén folyamatokban kísérő, hasonló 

geokémiai viselkedésű elemek, vagyis a vanádium, a molibdén és a szelén. A vanádium klark-érté-

kei viszonylag magasak: WEDEPOHL, K. H. 1995 szerint 53 ppm, TAYLOR, S. R. – MCLENNAN, 

S. M. 1985 szerint pedig 60 ppm. Ehhez képest a bátaszéki minták feltűnően szegények vaná-

diumban, a koncentrációk 5-6 ppm körül mozognak, de sok a kimutatási határ (5 ppm) alatti, és a 

legnagyobb érték is mindössze 13 ppm. A molibdénnél éppen fordított a helyzet: klark-értéke 

kicsi (WEDEPOHL, K. H. 1995: 1,4 ppm, TAYLOR, S. R. – MCLENNAN, S. M. 1985: 1,5 ppm), 

viszont a mintaanyagban 11 és 40 ppm között van (10 minta), és jól korrelál az urántartalommal 
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(r = 0,92). A harmadik elem, a szelén, a kontinentális földkéregben igen ritka (WEDEPOHL, K. H. 

1995: 0,083 ppm, TAYLOR, S. R. – MCLENNAN, S. M. 1985: 0,05 ppm), ehhez képest a bátaszéki 

minták 5-6 ppm-es szeléntartalma százszoros dúsulást jelent. Kérdés, hogy a kimutatási határhoz 

(5 ppm) ennyire közel eső értékeket mennyire lehet megbízhatónak tekinteni. Az uránnal gyakor-

latilag nem korrelál (r = 0,29), de valószínűleg ez sem megbízható adat a már említett körülmé-

nyek miatt. 

Ismeretes, hogy az urán és az előbbi három kísérőeleme a redox front különböző zónáiban 

dúsulnak, mivel az oxidációs fokok váltásához tartozó redox potenciálok kismértékben eltérnek. 

Ezzel megmagyarázható a molibdén és a vanádium eltérő viselkedése a mintákban: a vanádium 

még magasabb oxidációs fokú, mobilis állapotban, gyakorlatilag kioldási zónában van ott, ahol az 

urán és a molibdén már alacsonyabb oxidációs állapotba redukálódik és kicsapódik. 

Az ércképződés a következő módon mehetett végbe (5.16. ábra). A felső-pannóniai (s.l.) üle-

dékek eredetileg redukált állapotban (alacsony Eh érték mellett) rakódhattak le, magas 

szervesanyag-tartalmuk következtében, hiszen a Pannon-beltó élővilága gazdag volt, folyamatosan 

nagy mennyiségű szerves maradvány került az üledékekbe. Erre utal az a megfigyelés is, hogy ahol 

a felső-pannóniai képződmények Jakabhegyi Homokkőre települnek, ott a fekü kőzeteit a leszi-

várgó oldatok utólag redukálták. Így az eredetileg vörös homokkő kifakult, szürke lett, viszont a 

kevésbé permeábilis aleurolit rétegek jobban ellenálltak a reduktív hatásnak, vörösek maradtak, 

inkább csak a repedések, réteglapok mentén történt átalakulás. 

A felső-pannon üledékek pliocén végi szárazra kerülését követően megindult az oxigéntar-

talmú csapadékvizek beszivárgása a Mórágyi-dombság területén a granitoid kőzetekbe, illetve ettől 

délre magukba a felső-pannon képződményekbe. Itt vetődik fel az első tisztázandó kérdés, még-

pedig az uránforrásé. Kérdéses, hogy mennyi víz tudott átszivárogni a granitoid kőzeteken, hiszen 

ezeket általában nem tartják jó áteresztőképességűeknek. Figyelembe kell venni azonban, hogy ez 

a gránittest erősen tektonizált, sok zúzott zónát tartalmaz – első helyen mindjárt itt van a meden-

ceperemi vető –, illetve felszínén esetenként több 10 m vastagságú, fellazult málladékzóna alakult 

ki, mely lepusztulása esetén folyamatosan újraképződik. A törészónák és a málladéktakaró együt-

tesen már számottevő mennyiségű vizet vezethettek. Ugyanakkor kétségtelen, hogy maga felső-

pannóniai homokos üledék is másodlagos uránforrásként szolgálhatott, hiszen anyaga nagyobb-

részt a gránitból származik. Természetesen urántartalmának egy részét már a lepusztuláskor és 

áthalmozódáskor elveszíthette, hiszen oxidatív körülmények közé került, de a rövid szállítási tá-

volságot figyelembe véve, maradhatott is benne urán. Mindenesetre tény, hogy a rétegoxidációs 

folyamat a gránittest felől hatolt előre déli irányban, így mindenképpen északon keresendő a fel-

szín alatti vizek beszivárgási területe és uránt is csak itt vehetett fel. 
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5.16. ábra. Az ércképződés elvi vázlata a bátaszéki területen. 

A gránittestből a medenceüledékekbe átlépő, illetve az eleve a medenceterületen beszivárgó 

vizek oxidálni kezdték a felső-pannon üledékeket. Ezek oxidáltsága a gránittól távolodva csökken. 

A gránittest pereméhez közeli, északi fúrásokban még egyetlen vastag oxidált zónát találunk, mely 

dél felé haladva „nyelvekre” szakad szét, melyeket egyre vastagabb, eredeti redukált állapotú 

(szürke) szintek választanak el egymástól. Az így létrejött oxidált és redukált zónák határán kisebb 

(20-30 µR/h) radiológiai anomáliák alakultak ki. Ahol megszűnik az urántartalmú rétegvíz 

oxidálóképessége, redox front alakul ki, melynek viszonylag kis felületén nagy mennyiségű oldat 

halad át, így a tovább már oldatban maradni nem tudó urán koncentráltan kiválik. Az oxidáció 

legmesszebbre a vízzáró fekü feletti részben, a felső-pannon homokösszlet alján haladt előre, ami 
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azzal magyarázható, hogy itt a legnagyobb a hidrosztatikus nyomásesés a beszivárgási területhez 

képest. 

A redox front nem egyenes lefutású, nem párhuzamos a gránittest szélével, hanem kanyarog. 

Ennek oka a felső-pannon homokösszlet alatti fekü felszínének morfológiájában keresendő. Az 

5.16. ábrán jól látható, hogy ahol a feküszintvonalak egy mélyedést rajzolnak ki, ott jutott legtá-

volabbra a redox front, míg máshol „hátramaradt”. 

A redox front – és így az érctelep – jelenlegi, pillanatnyi helyzete valószínűleg nem egészen a 

véletlen következménye, vagyis nem egyszerűen csak arról van szó, hogy éppen itt tart a rétegoxi-

dáció. Ebben szerepet játszhatott a déli gát, amit a Jakabhegyi Homokkőből álló blokk kiemelke-

dése jelent az áramlás útjában, illetve pannon alján található, szenes (lignites) üledékek elterjedése 

(5.15. ábra). Az alaphegységi gát egyrészt keletről is az érces terület közepe felé kényszerítheti 

urántartalmú oldatok egy részét, növelve ott a felhalmozódást, másrészt a szenes rétegek 

redukálóképessége feltehetően blokkolja a redox front előremozgását, az már hosszabb ideje lehet 

jelenlegi helyén, vagy legalábbis csak lassan mozog előre. 

Fontos még tisztázni, hogy uránércesedés nem csak a redox front homlokrészén alakult ki, 

hanem annál hátrább, a még oxidált állapotú homokzóna alján is – akkor, ha ez a zóna lignites 

üledékekkel érintkezik (pl. Bátaszék-70, Bátaszék-85 jelű fúrások). Ez a határfelület produkálja a 

vékony, de magas urántartalmú érctesteket, szemben a redox front homlokrészén kialakuló, klas-

szikus roll-front típusú, vastagabb, de alacsonyabb maximális urántartalommal jellemezhető for-

mával. Utóbbira jó példák a Bátaszék-21, -32 és -84 jelű fúrások. 

Az érctelep adottságai következtében egy esetleges kitermelésre csak a földalatti perkolációs 

(ISL) technológia jöhet szóba. Az ebből a szempontból döntő hidrogeológiai viszonyok kevéssé 

ismertek. Összesen 2 db hidrogeológiai vizsgálati és megfigyelő fúrást mélyítettek, a Báta-

szék-11/1 és a Bátaszék-21/1 jelűeket, mindkettőt az érctestbe. A nyugalmi vízszintek a felszíntől 

számított -57,87, illetve -58,85 méterben stabilizálódtak, mely értékek az ideálisnál nagyobbak, 

csak aeroliftes oldatkiemelést tettek volna lehetővé. A Bátaszék-11/1 jelű fúrásban kompresszo-

rozással kitermelt maximális vízhozam 120 l/p volt -63,71 m-es üzemi vízszint mellett, tehát az 

1 m depresszióra vetített fajlagos vízhozam q = 20,6 l/p/m-nek adódott. Ez jó értéknek számít. 

A két fúrás érctestre szűrőzött szakaszának maganyagából a szemeloszlások alapján – az alkalma-

zott számítási módszertől függően – a szivárgási tényező 1,5×10-5 m/s és 2×10-4 m/s közé esett, 

ami szintén jó értéknek számít. 

1989-ben elkészült a lehatárolatlan érctest készletszámítása is. A kellő óvatossággal végzett 

számítás végeredménye 53 tonna fémurán volt, melynél mindenképpen figyelembe kell venni, 

hogy az érctest pontos kiterjedése még nem volt ismert, tehát az egész bátaszéki terület készlete 
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helyett csak a már megkutatott terület készletéről beszélhetünk. Az 1989-es készletszámítást a 

természetes gamma karotázs mérésekre alapozták a nyugat-mecseki permi lelőhelyhez hasonlóan, 

azonban azóta tisztázódott, hogy a jelentős radioaktív egyensúlyeltolódás miatt a készlet valószí-

nűleg jóval nagyobb még az akkori készletszámítási területen belül is. 

5.3. A délkelet-dunántúli uránérctelepek összehasonlító 
értékelése 

Az összehasonlításba a két hidrogenetikus telepen (Dinnyeberki, Bátaszék) kívül bevontam a 

nyugat-mecseki, perm időszaki érclelőhelyet is. Bár ez nem „hidrogenetikus” a szó gyakorlatban 

használatos jelentése szerint, de üledékes eredetű telep, és elsősorban csak a konszolidáció és 

diagenezis fokában különbözik a neogén telepektől, a képződésüket meghatározó folyamatok 

igen hasonlóak. A nyugat-mecseki, permi lelőhelyre vonatkozó adatok elsősorban a kutatás és 

bányászat eredményeit összefoglaló zárójelentésből származnak (BARABÁS A. – KONRÁD GY. 

(eds.) 2000). 

Mielőtt azonban az összehasonlítást tárgyalnám, röviden össze kell foglalni az uránérctelepek 

osztályozását és általános jellemzőit. E témában az utolsó monografikus mű DAHLKAMP, F. J. 

(1993) könyve, jelenleg ez adja a legjobb áttekintést – sajnos a kilencvenes évek és a XXI. század 

első éveinek visszafogott urántermelése, a kutatások szinte teljes hiánya nem ösztönzött újabb, 

összefoglaló művek megírására. Az utóbbi években megjelent néhány, nem monografikus publi-

káció és kiadvány is főképp DAHLKAMP teleposztályozását használja (CUNEY, M. – KYSER, K. 

2008; BLAISE, J. R. et al. 2009). Ez az osztályozási mód elsősorban az érctelepet befogadó kőzet 

típusán és a telep megjelenési formáján alapul. Megjegyzendő azonban, hogy az osztályozás nem 

DAHLKAMP 1993-as könyvében jelenik meg először, annál régebbi keletű (pl. FINCH, W. I. – 

DAVIS, J. F. 1985). A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) gyakorlatilag ugyanezt a 

rendszert alkalmazza az uránérctelepek osztályozására. Némiképp eltérő módon sorolja kategóri-

ákba az érctelepeket CUNEY, M. (2009), aki genetikai alapon végezte el az osztályozást a felszíni 

geokémiai folyamatoktól kezdve egészen a kőzetek újraolvadásáig, azonban ő is megfelelteti a 

korábbi, széles körben elfogadott teleptípusokat a „genetikai” kategóriáknak. 

DAHLKAMP, F. J. (1993) szerint az uránérctelepek az alábbiak szerint osztályozhatók: 

– diszkordancia határokhoz kötött; 

– epimetamorf; 

– teléres; 
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– homokkő típusú; 

– roskadásos breccsa típusú; 

– felszíni folyamatokhoz kötött; 

– kvarc-konglomerátum típusú; 

– breccsa komplexum; 

– intruzív; 

– foszforitok; 

– vulkáni; 

– metaszomatikus; 

– szinmetamorf; 

– lignitekhez és kőszenekhez kötött; 

– fekete palák; 

– rétegszinthez vagy szerkezeti elemekhez kötött. 

A délkelet-dunántúli érctelepek kivétel nélkül a homokkő típusba tartoznak. E típus fő 

ismérvei: 

Befogadó kőzet 

– Éretlen, rendszerint arkózás, permeábilis homokkő, esetleg konglomerátum, néha tengeri vagy 

eolikus betelepülésekkel. 

– Uralkodóan középszeműtől durvaszeműig terjedő szemcseméret a homokfrakcióban. 

– Rendszerint keresztrétegzett, lencsés kifejlődésű kőzettestekkel. 

– Áteresztőképessége 75 és 350 l/m2/nap közötti. 

– Kémiailag redukáló, az urán kicsapódását előidéző, elsősorban szerves anyagok jelenléte 

(növényi törmelék, mely gyakran többé-kevésbé szénült, huminsavak, amorf humátok), szén-

hidrogének, és/vagy szulfidok (H2S, pirit). 

– A homokkőben gyakran vulkáni tufás eredetű anyag, esetleg közbetelepülés található, vagy a 

fedőben bentonitos agyag települ. 

– Gyakori vízzáró közbetelepülések (agyagkő). 

Ércesedés formája 

– Több ércesedett szint is előfordulhat. 

– A roll-front altípus esetén a telepek vertikális metszetben félhold vagy sarló alakúak, a rétege-

ket keresztezik, felülnézetben viszont szabálytalanul kanyargó csővezetékre emlékeztetnek. 

– Az egyes érctestek határa lehet éles, míg más esetekben diffúz és rendkívül szabálytalan. 
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– A tektonikus zónákhoz kötött telepek egymás fölött több szintben megjelenhetnek a szerke-

zeti zóna mentén, alakjuk karácsonyfára emlékeztet, a tektonikai elem jellegétől és az általa 

harántolt kőzetek permeábilitásától függően. 

– Az egyes altípusok az alábbi tényezők függvényében fejlődnek ki: a) a befogadó homokkő 

jellege és áteresztőképessége; b) a permeábilis és impermeábilis rétegek váltakozása; c) a redu-

káló vagy komplexképző vegyületek fajtái, jellege és eloszlása; d) a felszín alatti vízrendszer 

eredete, hidrogeokémiája és áramlási sebessége. 

Az érctelepek kora 

– Túlnyomórészt a paleozoikum közepétől a harmadidőszakig terjed, tehát arra az időszakra 

jellemző, amikor már kellően buja szárazföldi vegetáció létezett. 

– Ritkán prekambriumi környezetben is előfordul, ha az szerves anyagot is tartalmaz, feltehetően 

tengeri algákból származóan. 

Ezek után vizsgáljuk meg a délkelet-dunántúli érctelepeket, hogy mennyiben teljesítik az 

előbbi kritériumokat, illetve egymáshoz viszonyítva hogyan alakulnak fő jellemvonásaik. 

A befogadó kőzet kora 

– Nyugati-mecseki lelőhely: felső-perm. 

– Dinnyeberki: középső-miocén, kárpáti és bádeni emeletek határa. 

– Bátaszék: felső-miocén, felső-pannóniai s.l. alemelet alsó része. 

Befogadó kőzet 

– Nyugati-mecseki lelőhely: Kővágószőlősi Homokkő Formáció, Kővágótöttösi Homokkő 

Tagozat, zöld homokkő rétegtag. 

Az ércesedett kőzet főként különböző szemnagyságú és változatos osztályozottsági fokú ho-

mokkőrétegekből áll. A rosszul osztályozott homokkőrétegek a nagyobb részarányúak. Ural-

kodó szín a zöld és a zöldesszürke (gyakran rózsaszínes árnyalattal a sok földpát törmeléktől), 

de szürke, sötétszürke és vörös színű lencsés betelepülések is találhatók. A 15-30 % közötti, 

esetenként ezt is meghaladó földpáttartalom miatt arkózás homokkőnek tekinthető. A föld-

páttörmelék főleg ortoklász és alárendeltebben savanyú plagioklász. 

A törmelékanyag ásványtani összetételében 30-55 %-át képvisel a magmás és metamorf ere-

detű kvarc. A szemcsék szögletesek vagy közepesen koptatottak. Muszkovit és biotit is kimu-

tatható. A biotit általában kifakult, erősen mállott. Kőzettörmelékként fillit, riolit, gránit, vö-

rösre festett kvarcit található. 
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A kötőanyag főként illit, amelynek vanádium- és krómtartalmú változatai is előfordulnak. A V-

illit gyakoribb, és az uránércesedés jellegzetes kísérője. Az élénkzöld Cr-illit lokális képződ-

mény, és annak ellenére, hogy az U-érc közelében jelenik meg, geokémiailag azzal kevésbé kor-

relál. Jelentős kötőanyag még a karbonát (kalcit, dolomit, ankerit). A dolomit és az ankerit 

konkréciókat alkotva, egyes rétegek jelentős részét képezi. A kova a fekvőhöz képest aláren-

deltebb. 

A kőszenes zsinórok, levéllenyomatok, kovás fatörzsek az uránérctartalmú zöld rétegcsoportra 

is jellemzőek, a fekü szürke homokkőhöz hasonlóan. A kovás fatörzseket gyakran kőszenes 

kéreg veszi körül. 

– Dinnyeberki: Szászvári Formáció, Mázai Tagozat és Tari Dácittufa Formáció. 

A befogadó kőzet kavicsos, kőzettörmelékes agyag, kavicsos, agyagos homokkő, dácittufitos 

agyag, dácittufa, szenes agyag. A kavicsok anyaga elsősorban permi riolit, gránit és metamor-

fitok. A kőzetek színe szürke, sötétszürke, néha barnásvörös árnyalatú. A dácittufás rétegek 

zöldes színűek. A durvább törmelékes kőzetek (konglomerátum, homok, homokkő) elsősor-

ban agyagos kötésűek. Karbonáttartalma csekély (átlag 0,2%). A törmelékanyag gyengén vagy 

közepesen koptatott. 

– Bátaszék: Kállai Formáció és Zagyvai Formáció. 

Szürke, fakószürke, aprószemű, csillámos homok, szürke, sárgásszürke, közép-durvaszemű 

homok, sötét barnásszürke szenes homok, sötétszürke, szenes agyag, néhol lignitlencsékkel 

adja az ércesedést befogadó kőzetet. A szemcsék anyaga főleg kvarc (50-80%), káliföldpát (10-

40%) és plagioklász (5-10%). A magas földpáttartalom inkább az aprószemű homokokra jel-

lemző, de a durvább homokokban is meghaladja a 15%-ot, így mindegyiket arkózás homoknak 

kell minősíteni. Laza, cementálatlan, széteső, egyes esetekben kissé agyagos kötésű. A 

karbonáttartalom 1-4% között változik. 

A befogadó képződmény fáciese 

– Nyugati-mecseki lelőhely: ciklikus kifejlődésű, folyóvízi képződmény. A ciklusok bázisán 

általában durvaszemcséjű folyómedri, a felső részén finomszemcséjű ártéri-, ártéri-tavi-, mo-

csári üledékeket találunk. Uralkodóak a medri és ártéri zátonyüledékek. Gyakoriak a kimosási 

felületek, ilyenkor az idősebb ciklus hiányos és az új üledékciklus eróziós diszkordanciával te-

lepül. Az üledékanyagot szállító és lerakó folyórendszer működésében az ülepedés és az erózió 

időszakos változása szemiarid éghajlatra utal. Árvizes időszakban jelentős mennyiségű 

uszadékfa is szállítódott. 

– Dinnyeberki: folyóvízi és lejtőüledékek alkotta képződmény. A kőzetek rossz osztályozottsága 

(agyagos kavics, konglomerátum) a folyóvízi törmelékszállítás évszakos ingadozásaira utal. Az 
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ércesedés kis vertikális és horizontális kiterjedése miatt ciklikusság nem mutatható ki. A köz-

betelepülő dácittufa megőrződése a szárazföldi térszínen arra utal, hogy csekély lejtésű terület 

volt a képződés idején. A magas szervesanyag-tartalmú rétegek pangó vizes, mocsári környe-

zetet jelölnek. 

– Bátaszék: alul vékony folyóvízi, majd delta jellegű, végül partszegélyi fáciesű képződmények. A 

folyóvízi és delta környezetek az egész rétegsor szempontjából alárendeltek, rövid ideig álltak 

fenn, de az ércesedett zónát tekintve már legalább akkora vagy még nagyobb súlyúak, mint a 

partszegélyi fácies. A folyóvízi környezethez itt is hozzátartoznak a mocsaras ártéri területek, 

lignites üledékek lerakódásával. 

Lepusztulási terület anyaga a befogadó kőzet képződésekor 

– Nyugati-mecseki lelőhely: a terület mostani pozíciójához képest ÉNy-i irányban elterülő, gráni-

tos, illetve riolitos kőzetek. 

– Dinnyeberki: az érctelep közvetlen környezetében található alsó-permi homokkő, riolit, kö-

zépső-permi homokkő, valamint gránit. A távolabbi, déli származású kavicsanyag feltehetően 

miocénen belüli áthalmozás. 

– Bátaszék: a területtől északra granitoid kőzetek, tőle délre alsó-triász homokkő. 

Az ércesedés mérete és megjelenési formája 

– Nyugati-mecseki lelőhely: az ismert kiterjedése legalább 15 × 15 km, de feltehetően ezt még 

lényegesen meghaladja. Sztratiform jellegű, bár ez nem litológiai vagy sztratigráfiai értelemben 

vett réteghez való kötődést jelent, hanem egy nagy kiterjedésű geokémiai fácieslépcsőt, mely 

kis szögben metszik a rétegtani szinteket (lásd később). A geokémiai határfáciesen belül az érc 

szabálytalan alakú és eloszlású lencsékben található, melyek átlagos átmerője 20 m körüli. A 

lencsék közötti „meddő” kőzet urántartalma is magasabb, mint a fekü vagy fedő képződmé-

nyeké. 

– Dinnyeberki: egyetlen, nagyjából elliptikus érclencse(kb. 50 × 70 m), mely azonban nagyobb, 

mint a nyugat-mecseki permi lelőhely egyes lencséi (átlagosan kb. 20 m-es átmérő). 

– Bátaszék: szabálytalanul kanyargó sáv, „roll-front” típusú ércesedéssel a redox front mentén, 

valamint vékony sztratiform telep a redox front mögött, a lignites üledékek tetején. A „roll-

front” szélessége 50-100 m, a rétegszerűen megjelenő ércesedés zónájáé max. 200 m. Oldal-

irányban (a redox fronttal párhuzamosan) a telep ismert mérete (hossza) kb. 1 km. 
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Ércmorfológia, telepszerkezet 

– Nyugati-mecseki lelőhely: hat alapelem különíthető el: 1) rétegzésmenti szalagos-sávos kiválási 

réteges- pados hintett ércesedés, 2) érces mikrorétegzés, a mikrorétegek között hintett ércese-

déssel, 3) szénült- és ásványosodott fatörzsekhez, ágdarabokhoz kötött ércesedés, 4) rétegzést 

átmetsző érccsíkok, sávok, gyűrűk, rollok, héjfelületek, konkréciókhoz kapcsolódó ércesedés, 

5) szabálytalanul szórt, hintett-foltos ércesedés, és 6) mikroerek, repedéshálózat kitöltések, ré-

tegek elválási lapjait, litoklázis lapokat bevonó ércesedés. Az egyes elemek magányosan, vagy 

egymáshoz kapcsolódva változatos méretű és alakú érctesteket alkotnak. Ezek lehetnek azonos 

elemek ismétlődő halmazai (pl. a homokkőbe sűrűn beágyazott szénült, ásványosodott fatör-

zsek ércesedése és ércesedett udvara egybeolvad nagyobb, összefüggő érctestté), vagy külön-

böző elemek együttese alkot összefüggő érctestet (pl. agyag-aleurolit fedő alatti, vagy litoklázis 

rendszereket követő; ezek mentén felfűződő morfológiai alapelemek változatos kombinációi). 

– Dinnyeberki: az érc jellemző megjelenési formái: főként szórt, de előfordul kavicsok 

bekérgezéseként, illetve a kavicsok belsejébe hatoló, finom repedések menti kiválásokként, 

valamint magas szervesanyag-tartalmú részekben szálas-fonalas formában. 

– Bátaszék: eddigi ismereteink szerint az ércesedés anyaga főleg szórt, illetve a lignites kép-

ződmények vékony határfelületi zónájához kötött. 

Ércásványok, mikroszöveti jelleg 

– Nyugati-mecseki lelőhely: az ércásványok csökkenő mennyiségi sorrendben a következők: 

uraninit- és szurokérc változatok, coffinit, soddyit, liebigit, metaliebigit, schwartzit, andersonit, 

zippeit, uranopilit, autunit (?), clarkeit, fourmarierit. Az U-oxidok és szilikátok gyakran alkot-

nak összenövéseket a hidrocsillámos kötőanyaggal. A szulfidos kisérők: pirit, galenit, 

kalkopirit, szfalerit, fakóérc, covellin, nikkelin, cobaltin, markazit. Szövetileg az ércesedés kö-

tőanyag típusú. 

– Dinnyeberki: magas oxidációs fokú urán-oxidok és -hidroxidok. 

– Bátaszék: az urán önálló ásványfázisáról nincs tudomásunk, de a kutatás még nem lezárt. 

Az ércesedés kora és folyamata 

– Nyugati-mecseki lelőhely: a morfológiai jellemzők alapján szingenetikus, diagenetikus és 

epigenetikus folyamatok egyaránt szerepet játszottak az ércesedés kialakulásában (az 1., 2. és 3. 

ércmorfológiai típus részben vagy egészben szingenetikus, a 4. és 5. típus diagenetikus és/vagy 

epigenetikus, a 6. típus csak epigenetikus lehet). Az urán eredeti felhalmozódása szingenetikus 

és kora-diagenetikus, amit több lépcsős áthalmozódás követett a felső-krétáig tartó időszak-

ban, az ólomizotóp-vizsgálatok tanúsága szerint. Tekintve a típusos mecseki mezozoos réteg-
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sor vastagságát, az érctelep eltemetődésének mélysége a kréta időszakra elérhette a 3000-4000 

métert, ami már a hidrotermális körülményeknek megfelelő hőmérsékleti és nyomásviszonyo-

kat eredményezett. Az érctelepre általában radioaktív egyensúlyi helyzet jellemző, tehát átren-

deződés, mobilizáció már nem megy végbe (kivéve természetesen a külszíni kibúvások mállási 

folyamatait). 

– Dinnyeberki: szingenetikus, kémiai úton történő felhalmozódást követően egy re-mobilizációs, 

áthalmozási fázis is kimutatható ólomizotópos vizsgálatokkal a felső-miocénben. Nem kizár-

ható az ércesedés egy részének szingenetikus, fizikai áthalmozódása sem az idősebb kőzetek-

ből. Fennáll a radioaktív egyensúlyi helyzet. 

– Bátaszék: kizárólag epigenetikus felhalmozódás, mely elvi megfontolások alapján a pliocén 

végén kezdődhetett, és a pleisztocén glaciálisok idejére eső megszakításokkal máig tartó, jelen-

leg is aktív folyamat. Az ércesedés átrendeződése a magas szervesanyag-tartalmú részek felé 

folyamatban van. Nincsen radioaktív egyensúly, mind az urán, mind pedig a rádium felé elto-

lódott viszonyok megtalálhatók. 

Geokémiai környezet és modell 

– Nyugati-mecseki lelőhely: A Kővágószőlősi Homokkő Formációt a szakirodalomban „terrigén 

tarkának” minősített uránérces összletek mintájára egészében tarka homokkőnek is tekinthet-

jük. A szemiarid klímán létrejött alluviális üledékek eredeti redox állapota – az ártéri-mocsári 

üledékek kivételével – oxidált lehetett. Az ércesedést meghatározó redox-fáciesek heterópiáját 

a vörös, zöld és szürke színek, vagyis az oxidált, átmeneti (határ-) és redukált fáciesek térbeli 

egymásba fogazódása, egymást helyettesítése fejezi ki. Ennek nagy léptékű, modellként történő 

értelmezése szerint a formáció egyetlen nagy redox ciklus: erősen redukált állapotú, szürke 

színű, szénült növényi maradványos maggal: a Kővágótöttösi Homokkő Tagozat (fekü- és 

köztes szürke homokkő, valamint a Bakonyai Tarkahomokkő Tagozat szürke színű kőzetei) és 

erősen oxidált állapotú, vörös színű köpennyel: felül a Cserkúti Homokkő Tagozat (fedő- és 

köztesvörös homokkő), alul a Bakonyai Tarkahomokkő Tagozat vörös-vörösbarna színű kőze-

tei, amelyek lépcsősen egymásba fogazódnak. Az oxidált és a redukált fáciesek találkozásánál 

alakultak ki az érctesteket hordozó, uralkodóan zöld színű, alsó és felső-átmeneti redox 

fáciesek (határfáciesek, vagy köztes fáciesek). A felső határfácies a korábban művelt uránérces 

„produktív” összlet, míg az alsót urán- és rézérc-indikációk jellemzik. Így az ércesedések a 

határfáciesek geokémiai gátjain jöttek létre és eloszlásuk szoros kapcsolatban van azok felépí-

tésével. A szín-, vagyis a redox-fáciesek egymásba fogazódásának helyei a redox fácieslépcsők. 

Ezek általában átmetszik az üledékciklusokat, de helyenként nagyjából párhuzamosan futnak 

azokkal. 



Barabás András: A délkelet-dunántúli hidrogenetikus uránérctelepek földtani környezete és összehasonlító értékelésük. 
PhD-értekezés 

  135 

– Dinnyeberki: a kőzetek – a magas szervesanyag-tartalmúak kivételével – erősen oxidáltak, és 

maga az urán is 90%-ban oxidált formában van jelen. Az oxidáltság a kőzetek eredeti, lerakó-

dásukkor kialakult állapota (kivéve ismét csak a szerves anyagban dús rétegeket), amihez még 

hozzájárultak a később beszivárgó, oxidatív vizek. A redox folyamatok az érctest hidrogeoló-

giai izoláltsága miatt a felső-miocén mobilizációs szakaszt követően lényegében megálltak. Az 

urán rendkívül lokális, igen kisméretű redox határokhoz kötődik (szenes rétegek, szerves 

anyagban dús törmelékszemcsék, kavicsok). 

– Bátaszék: a kőzetek eredeti redox állapota – magas szervesanyag-tartalmuk következtében – 

redukált volt, amit az üledékképződés befejeződését követően megindult, felszín alatti vízmoz-

gás a felszínről beszivárgó, oxidatív vizek révén bizonyos zónákban oxidálttá változtatott (ré-

tegoxidáció). Az uránt maguk az oxidáló vizek szállítják. A redox határzóna (redox front) he-

lyének kialakulásában a szerves anyagban gazdag üledékek közelsége is szerepet játszott. Vol-

taképpen egy nagyméretű geokémiai határfácies, mely a nyugat-mecseki, permi lelőhelyhez ha-

sonlóan a rétegtani szinteket átmetsző fácieslépcsőkből és a szintekkel párhuzamosan futó 

szakaszokból áll. A redox helyzet viszont a nyugat-mecseki, permi lelőhelyinek éppen a fordí-

tottja: itt az oxidált magot övezi a redukált köpeny.  

Ha össze akarjuk foglalni az összehasonlító értékelésből levonható következtetéseket, az 

alábbi fontosabb megállapítások emelhetők ki: 

– Annak ellenére, hogy mindhárom délkelet-dunántúli uránérctelepet szingenetikus és/vagy 

epigenetikus redox folyamatok hozták létre, jelentős különbségek is kimutathatók, például az 

ércesedés méretében és megjelenési formájában, vagy a redox határfáciesek léptékében és jel-

legében, sőt abban is, hogy mikor került az urán a befogadó kőzetbe annak képződéséhez vi-

szonyítva. 

– Mindenképpen kiemelendők a közös tulajdonságok, mert ezek segíthetik leginkább a további 

kutatásokat. Itt első helyen kell megemlíteni az ércesedés kötődését a folyóvízi eredetű, üledé-

kes kőzetekhez. Ez különösen feltűnő a bátaszéki érctelep esetén, ahol a rétegsorban egyéb-

ként alárendelt szerepet játszó, alluviális képződményben koncentrálódik az ércesedés (még ha 

nem is kizárólag abban található). 

– Nem új felismerés, de ismét megerősítést nyert a szerves anyagok szerepe és jelenlétének 

fontossága a befogadó kőzetben. Ez részben azt is megmagyarázza, miért korrelál az uránérce-

sedés a folyóvízi fáciessel (az ártéri-mocsári környezet révén). 

– Mindhárom ércesedés kialakulásánál jelen volt gránitos lepusztulási terület, mely a nyugat-me-

cseki permi és a bátaszéki lelőhelyek esetében bizonyosan, a dinnyeberki érctelep esetében 

feltehetően uránforrásként szolgált. 
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– Az egyes érctelepek fenti tulajdonságai valamennyiüket egyértelműen besorolják a homokkő 

típusú telepek kategóriájába (DAHLKAMP, F. J. 1993). Azonban ha további altípusokba is be-

osztjuk őket, akkor már mindegyik máshová tartozik: 

• a nyugat-mecseki, permi lelőhely a „táblás” (tabular), vagy talán más, jobb szóval kife-

jezve sztratifom telepek közé, azokon belül is a saját szerves anyagot tartalmazó altí-

pusba (Westwater Canyon típus); 

• a dinnyeberki ércesedés elég sajátos, de azért besorolható az alaphegység felszínében 

kialakult, üledékszállítási csatornában létrejött altípusba (Chinle-típus); 

• végezetül a bátaszéki telep a roll-front jellegű, azon belül pedig a kevert alluviális-

tengeri eredetű befogadó kőzetben, külső eredetű szulfidok hatása alatt létrejött altí-

pusba tartozik (Dél-Texas típus). 

A fenti megállapítások orientálhatják a további kutatásokat a térségben. A földtani felépítés 

ismeretében, megfelelő ősföldrajzi modellek birtokában egy adott területen belül már le lehet 

szűkíteni a potenciális uránércesedésre leginkább alkalmas zónákat. 

5.4. Módszertani értékelés 

5.4.1. A hidrogenetikus uránérctelepek kutatásának hazai 
gyakorlata, különös tekintettel a Komplex Mélységi 
Radiológiai Kutatásra (KMRK) 

A KMRK módszer elvét és részleteit az „Alkalmazott módszerek” című fejezetben ismer-

tettem, itt a gyakorlati alkalmazása során szerzett tapasztalatokat kívánom elemezni. 

5.4.1.1. A módszer alkalmazásának története 

Mielőtt a KMRK alkalmazása útjára indult, a módszer kidolgozása során, 1982-1985 között 

156 db sekélyfúrást mélyítettek a Dinnyeberki környéki területen mélységi radiológiai kutatás 

címén. Ez a kutatás még nem volt „komplex” a fogalom később használt értelmében, hanem csak 

a radondetektorok telepítését tartalmazta a vízszint alatt és felett, a radongáz mikrobuborékos 

migrációján alapuló, akkor új elmélet gyakorlati tesztelése céljából. 

A szóban forgó „dinnyeberki terület” a Bükkösdi-völgytől nyugatra található területet jelenti, 

földrajzi értelemben a Zselic déli részét. Nyugati határa nagyjából Almáskeresztúrnál húzódott, 

északon Ibafáig, délen Nyugotszenterzsébet-Nagyváty vonaláig tartott. Ez a terület kedvező volt 
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az elmélet és gyakorlati felhasználása kipróbálására: túlnyomórészt neogén üledékekkel fedett, 

melyek kellően lazák, gyakran porózusak/víztartók, ugyanakkor a terület egy részén az alaphegy-

ség felszínen vagy felszínközelben van. Itt található az akkor már ismert kicsiny Dinnyeberki érc-

lencse, és az alaphegység kőzetei is kissé anomális urántartalmúak (gránit, permi üledékes és vul-

káni kőzetek). Mindezek következtében szóródási udvarok és különféle migrációs útvonalak ki-

alakulásával lehetett számolni. 

Természetesen maga a dinnyeberki ércesedés elsődleges célpont volt, a szóródási udvarának 

feltérképezése volt az egyik első feladat, de hamarosan szélesebb körben is keresni kezdték az ott 

megismert radonprofilokat és újabb anomáliákat. 

Az egyszerű mélységi radiológiai kutatás KMRK-vá fejlesztését követően, 1986-ban indult 

meg a szisztematikus, hálózatos kutatás. Első évében, 1986-ban a „T” jelű fúrásokkal (pl. T-1, 

T-2, stb.) mintegy 390 km2-t fedtek le, ami 164 db fúrást jelentett, 10231,1 fm összes fúrt hossz-

ban (néhány, elsőre sikertelen fúrás újrafúrásával együtt). Logikus volt, hogy a kutatás a nyugat-

mecseki neogén területen induljon, ott, ahol a kezdeti mélységi radiológiai próbálkozások is foly-

tak. Ennek megfelelően a „T” jelű fúrások az Almáskeresztúr-Bőszénfa vonaltól keletre haladtak 

a neogén képződményekkel fedett területen egészen Komlóig. Az északi határ a Bőszénfa-Mind-

szentgodisa-Mecsekpölöske vonal volt, délen pedig az alaphegység felszíni kibúvásáig terjedtek. A 

szisztematikusság biztosítása érdekében a fúrási háló területe magába foglalta a Dinnyeberki kör-

nyéki, kezdeti mélységi radiológiai kutatások területét is, függetlenül attól, hogy innen már voltak 

bizonyos eredmények. Mindemellett néhány korábbi mélységi radiológiai kutatófúrást (N-1, A-25, 

D-24, D-109, If-1), melyek már megfeleltek a KMRK követelményeinek, beillesztettek a háló-

zatba. 

A KMRK-program 1987-ben a Kelet-Mecsek északi, illetve a Mórágyi-dombság északi, keleti 

és déli előterében haladt tovább, folytatva az 1986. évi munkát, ebben az évben már „S” jelű fúrá-

sokkal. Ehhez társult még két sor kiegészítő fúrás az 1986. évi terület nyugati szélén – tehát 3200 

méterrel kiterjesztve azt nyugat felé – de már „S” jelzéssel. Az 1987. évi terület északon elérte a 

Bikal-Bonyhád-Szekszárd vonalat, keleten Decsig, illetve Bátáig terjedt, délen pedig nagyjából 

Palotabozsok-Hímesháza-Szilágy településekig. Az 1987. évi teljes fúrásszám 347 db, a lefúrt ös-

szes hossz 21669,5 fm volt (újrafúrásokkal együtt). 

Az „R” jelű fúrásokat 1988-ban, illetve 1989 első felében mélyítették, mert ekkor már fölös-

legesnek találták minden évben új betűjellel ellátni a fúrásokat. Végül is a sors úgy hozta, hogy 

valóban nem is lett volna különösebb értelme az 1989. évi fúrásokat más betűvel (a logikus sor-

rend szerint Q-val) jelölni, hiszen abban az évben a program az uránkutatások teljes leállítása 

miatt amúgy is csonka maradt. A másfél év alatt azonban sikerült bezárni a Mecsek körüli KMRK 
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gyűrűt, a fúrások délről ismét elérték Szentlőrincet, míg dél felé egészen a Villányi-hegység északi 

előteréig terjedtek. Az „R” jelű fúrások teljes darabszáma 564 volt, míg az összes lefúrt hossz 

38725,3 fm (újrafúrásokkal együtt). A teljes megkutatott területet mutatja a 23. melléklet. 

Látható, hogy KMRK teljesítménye évről évre nőtt, a gyakorlat fokozatos megszerzésének, a 

módszer finomításának és a jobb szervezésnek köszönhetően. Igaz, 1986-ban még nem állt ren-

delkezésre folyamatosan két fúróberendezés a munkához, mint az 1987-től jellemző volt, de még 

ennek figyelembevételével is egyértelmű a teljesítménynövekedés. 

A szerzett információk tárolására 1988-ban vezették be a fúrásonkénti kartonrendszert, il-

letve a Commodore-64 számítógépen futó, numerikussá kódolt adatokat tartalmazó programot. 

Utóbbi nyilván nem mérhető egy mai térinformatikai rendszerhez, vagy akár egy egyszerű adatbá-

zishoz sem, de akkor jelentős előrelépés volt. 

A feldolgozómunka értelemszerűen bizonyos lemaradással tudja csak követni a terepi mun-

kát, azonban sajnos a KMRK-program esetében ennél komolyabb hiányosságról van szó: míg az 

1986. valamint az 1987. évi kutatások jelentései elkészültek (VÁRHEGYI A. 1987; BARABÁS A. et 

al. 1988), addig a későbbi évekről már nincs jelentés. Az 1988. évi munkák jelentése annak esett 

áldozatul, hogy 1989 elején már teljes erővel folytak a bátaszéki kutatások, ami elvonta a személy-

zetet, míg a csonka 1989-es évi program feldolgozására a kutatómunka teljes megszüntetése miatt 

nem kerülhetett már sor. Szerencsére azonban, a legfontosabb adatok rendezett formában meg-

őrződtek a nyilvántartó kartonokon, jóllehet ezek már nem teljesen azonosak az eredeti, nyers, 

terepi alapadatokkal, hiszen például teljes furadékdokumentáció helyett már csak egyszerűsített 

rétegsort, teljes karotázs szelvények helyett csak maximum értékeket tartalmaznak, és így tovább. 

A kapcsolódó pillérfúrások mélyítése is 1986-ban indult, melyek célja elsősorban az átfogó 

földtani modell megalkotásának elősegítése volt és nem konkrét anomália-kutatás. Ezeket először 

még a korábbi, mecseki lelőhelyi kutatásban alkalmazott négy számjegyű jellel látták el, később 

áttértek a szokványosabb, településnévhez csatolt sorszámozásra. Az 5.9. táblázat tartalmazza a 

neogén pillérfúrásokat, évenkénti bontásban. 

A pillérfúrások eredményeiről először külön jelentés készült (VÁGÓ Z. 1987), majd az 1987-

es kutatási évtől bekerültek az éves jelentésbe, ezek azonban inkább csak a feltárt képződmények 

rövid bemutatását, a karotázsmérések és esetleges anomáliák ismertetését jelentették, a fúrások 

igazi céljával, a neogénre vonatkozó, egységes földtani modellel a Mecseki Ércbányászati Vállalat 

akkor adós maradt. Nyilván erre is sor került volna, ha nem kell leállni a kutatómunkával 1989-

ben. 
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5.9. táblázat. 
A Mecseki Ércbányászati Vállalat által a KMRK programhoz kapcsolódóan mélyített fúrások. 
 

Mélyítés (áthúzódó fúrás 
esetén befejezés) éve 

Fúrás jele Talpmélysége 
m 

1986 9019 714,9 
Horváthertelend‐1 853,2 
Husztót‐2 569,9 
Szentkatalin‐1 454,8 

1987 Ibafa‐2 472,2 
Magyarszék‐1 950,0 
Mecsekfalu‐1 607,4 
Mecsekpölöske‐1 1074,5 
Mecsekpölöske‐2 388,0 

1988 Bükkösd‐35 389,3 
Csonkamindszent‐1 333,4 
Csonkamindszent‐2 805,1 
Gyűrűfű‐6 272,4 
Ibafa‐3 459,0 
Kacsóta‐1 488,5 
Kacsóta‐2 636,0 
Kacsóta‐3 547,4 
Korpád‐2 338,0 
Mecsekpölöske‐3 404,0 
Nagyváty‐5 239,6 
Nagyváty‐6 218,8 
Nagyváty‐7 405,0 
Nagyváty‐8 379,5 
Nagyváty‐9 535,0 
Bátaszék‐2 80,8 
Bátaszék‐3 334,9 
Bátaszék‐4 219,8 
Bátaszék‐5 301,9 
Bátaszék‐6 274,9 
Bátaszék‐7 234,3 
Báta‐4 456,6 
Véménd‐2 814,8 
Dunaszekcső‐1 611,8 
Dunaszekcső‐2 252,0 

1989 Cserdi‐14 281,5 
Dunaszekcső‐3 155,1 
Bár‐1 104,1 
Somberek‐2 740,1 
Somberek‐3 569,8 
Somberek‐4 181,9 
Somberek‐5 123,0 
Véménd‐1  60,0 

Összesen  42 db  18333,2 fm 

A KMRK eredményei alapján sor került bizonyos anomáliák részletesebb megkutatására, 

ami ugyan már nem volt a program része szorosabb értelemben, de épp ezekből lehet a legtöbb 

következtetést levonni a módszer használhatóságára, így itt kell tárgyalni őket. Ezek a területek 
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voltak: Magyarszék-Mecsekpölöske 1987-ben, Ibafa (If-1 fúrás környezete) és Decs-Bograpuszta 

1988-ban, illetve a már említett bátaszéki terület (Mórágy-dombság délkeleti előtere) 1988-89-ben. 

5.4.1.2. A kutatási terület kijelölése 

Több szempontból is logikus választás volt, hogy az új módszert a Mecsek-hegység környe-

zetében alkalmazzák először. A mélységi radiológiai kutatás első próbálkozásai az akkori kutatási 

gyakorlatban dinnyeberki terület vagy gyűrűfűi terület néven emlegetett nyugat-mecseki neogén 

területen zajlottak a nyolcvanas évek elején-közepén, így ésszerű volt ennek folytatása, területi 

kiterjesztése és új kutatási elemekkel való kiegészítése. 

A következő szempont a már ismert dinnyeberki hidrogenetikus ércesedés megléte volt. 

Ahol már találtak egy érctelepet, ott nagyobb valószínűséggel fordulnak elő további telepek a 

hasonló vagy éppen ugyanolyan földtani környezetben. Jóllehet ezt az elvet – némi iróniával – 

angolul „nearology”-nak szokták nevezni, a gyakorlatban többször ésszerűnek és helyesnek bizo-

nyult. 

Harmadik szempont a hidrogenetikus telepek képződéséhez elengedhetetlenül szükséges 

uránforrás megléte a területen. Itt első helyen maga a nyugat-mecseki, felső-permi lelőhely szere-

pel, melynek jelenleg tekintélyes része hiányzik, az antiklinális délnyugati részén, ahol a fekükép-

ződmények vannak a felszínen. Gyakorlatilag biztosra vehető, hogy valamikor itt is megvolt az 

ércesedés, mely később – valamikor a kainozoikum folyamán – lepusztult. Ez a jelentős mennyi-

ségű urán kedvező körülmények esetén átkerülhetett a harmadidőszaki üledékes kőzetekbe. 

Mindezen túl, a nyugotszenterzsébeti és mórágyi granitoid kőzetek is szolgálhattak uránfor-

rásként. 

Felvetődhet a kérdés, hogy szükséges volt-e teljesen körbefúrni a Mecsek-hegységet (ide 

értve most a Mórágyi-dombságot is), például volt-e értelme a Mecsek középső részének felszínét 

alkotó, karbonátos térszín északi és déli előterében is alkalmazni a módszert, hiszen itt aligha volt 

uránforrás a hidrogenetikus telepekhez. Véleményem szerint a fúrási háló időnkénti kisebb meg-

szakítása komoly problémákat okozott volna az adatfeldolgozásban, amihez fontos az összefüggő 

terület, hogy a különböző jelenségeket, anomáliákat jól körül lehessen határolni, a különböző 

paraméterekből szerkeszthető térképeken az izovonalak zárhatók legyenek. Ezen kívül, a neogén 

üledékképződés során a potenciális forráskőzetek elterjedése még nyilván nem volt teljesen azo-

nos a maival, és például az alsó-jura kőszenes összlet is lehetett uránforrás. 

További, elemzendő kérdés a Mecsek-körüli, KMRK módszerrel lefedett sáv szélessége. Itt 

az alapelv a miocén képződmények felszíni előfordulásának teljes lefedése volt, a dinnyeberki 

analógia miatt, egyébként pedig rendszerint 4-8 fúrási sornyit (tehát 6,4 – 12,8 km-t) távolodtak el 
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az alaphegység felszíni kibúvásaitól vagy a miocén térszíntől. Ez a távolság inkább csak becslés 

volt, mint érvekkel alátámasztott érték, de a későbbi bátaszéki tapasztalatok igazolták helyességét. 

E sávszélesség alól kivétel a Mecsek déli oldala, ahol a fúrások egészen a Villányi-hegység északi 

előteréig mentek. Ennek oka az volt, hogy a Villányi-hegység is beszivárgási terület a felszín alatti 

vizek szempontjából, tehát potenciális forrásterület a fiatalabb üledékekbe átkerülő urán számára. 

Mindazonáltal, kőzettani-geokémiai szempontból itt alig van lehetséges uránforrás, tehát ez az érv 

kevésbé állja meg a helyét. 

Összefoglalóan tehát a KMRK számára kijelölt kutatási terület alapvetően jól indokolható, 

logikus választás volt, mindössze a Mecsek-hegységtől déli irányban való eltávolodás mértéke volt 

túlzott, legalábbis első lépésben. Ésszerűbb lett volna egy keskenyebb déli fúrási sáv, majd az 

eredmények alapos feldolgozása után dönteni a dél felé történő bővítésről. 

5.4.1.3. Adatfeldolgozás 

A KMRK program adataiból különböző módon feldolgozott értékelések születtek, elsősor-

ban térképi formában, magyarázó és értelmező szöveges résszel – legalábbis az 1986-os és 1987-

es évek fúrásaiból, melyek jelentése elkészült. A későbbi évek (1988 és a csonka 1989-es év) adatai 

feldolgozásának nincs nyoma. Feltehetően született néhány térkép vagy vázlat, de ezek már nem 

kerültek be az egykori Mecseki Ércbányászati Vállalat földtani adattárába. Mindazonáltal a terepi, 

nyers adatok folyamatos kontrollja miatt, ha az utolsó másfél év során jelentős anomáliára buk-

kantak volna, azt részletesebben megkutatták volna, és ennek feltehetően lenne nyoma az adat-

tárban. Mindenesetre a jelen helyzetben be kell érnünk az első két év eredményeinek elemzésével. 

Az eredményeket leginkább használható formában bemutató térképeknek az adatok megje-

lenítése és az interpretáció mikéntje szempontjából két alaptípusa volt: 

• Diszkrét (szimbólumos) térképek 

Ezek a térképek fúrásonként mutattak bizonyos jellemző paramétereket, a fúrás mellé 

vagy köré rajzolt oszlopokkal vagy körökkel, feltüntetve az adott paraméter számszerű 

értékét is. Ezek a paraméterek lehettek a mért nyers, manipulálatlan adatok (pl. 

radonkoncentráció értéke), vagy már valamilyen módon minősített, kategorizált, indexált 

adatok is (pl. anomália-index). 

• „Regionalizált” térképek 

A regionalizált térképek valójában izovonalas térképek, melyeket az adott paraméter bizo-

nyos nagyságú területre történő csúszóátlagolásából szerkesztettek. Erre azért volt szük-

ség, mert a fúrási háló rácstávolsága jóval nagyobb volt, mint a feltételezett / tapasztalt 
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geokémiai változékonyság periódusa, vagy éppen egy dinnyeberki méretű érclencse. Ez a 

probléma kiküszöbölhető volt a területi szűréssel (átlagolással). A folyamatosan mozgatott 

szűrőterület mérete a fúrási háló rácstávolságának többszöröse volt. 

A két elkészült KMRK jelentés közül a későbbi, így kiforrottabbnak tekinthető 1987. évi 

(mely azonban magába foglalta az 1986. évi fúrásokat is) az alábbi térképeket tartalmazta: 

1. Földtani térképek 

• Felszíni (fedett) földtani térkép 

• Földtani térkép a kainozoikum elhagyásával (alaphegység térkép) 

• Negyedidőszaki képződmények elterjedés és vastagság térképe 

• Pannóniai (s.l.) képződmények elterjedés és vastagság térképe 

• Miocén képződmények elterjedés és vastagság térképe 

2. Litológiai térképek 

• A fúrások vázlatos rétegsora (negyedidőszak-pannon-miocén-alaphegység beosztás-

ban, oszlopos formában feltüntetve) 

• Eredeti kőzetszíneket feltüntető rétegoszlopok fúrásonként 

• Oxidált színeket mutató rétegek regionalizált térképe 

• Homokos, agyagos és „átmeneti” rétegek aránya ellenállás-karotázs alapján fúráson-

ként, kördiagramokon 

• A permeábilis (homokos) rétegek arányának regionalizált térképe 

• Lyuktisztítási adatokból számított „pszeudo-permeábilitás” térképek, fúrásonkénti 

diszkrét és regionalizált 

3. Természetes gamma karotázs térképek 

• Természetes gamma csúcsok térképe (fúrásonként, diszkrét) 

• Átlagos természetes gamma aktivitás anomáliatérképe, fúrásonkénti diszkrét és 

regionalizált 

• Természetes gamma szelvény szórásának anomáliatérképe, fúrásonkénti diszkrét és 

regionalizált 

• Természetes gamma-aktivitás maximális értékének anomáliatérképe, fúrásonkénti 

diszkrét és regionalizált 

• Természetes gamma anomália-index térkép 
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4. Hidrogeológiai és vízminta-elemzési térképek 

• Hidroizohipszás térkép 

• A felszín alatti vízben oldott urántartalom anomáliatérképe, fúrásonkénti diszkrét és 

regionalizált 

• A felszín alatti vízben oldott rádiumtartalom anomáliatérképe, fúrásonkénti diszkrét 

és regionalizált 

• A felszín alatti vízben oldott rádium/urán egyensúly anomáliatérképe, fúrásonkénti 

diszkrét és regionalizált 

• A felszín alatti vízben oldott nyomelemek anomáliatérképe, fúrásonkénti diszkrét 

5. Radon térképek 

• Vízszint feletti relatív radonkoncentráció anomáliatérképe, fúrásonkénti diszkrét és 

regionalizált 

• Vízszint alatti relatív radonkoncentráció anomáliatérképe, fúrásonkénti diszkrét és 

regionalizált 

• Vízszint alatti α-nyomsűrűség (Rn + Po) anomáliatérképe, fúrásonkénti diszkrét és 

regionalizált 

• A fúrásokban észlelt maximális radonkoncentráció anomáliatérképe, fúrásonkénti 

diszkrét és regionalizált 

• Radon anomália-index térkép 

6. Összesítő anomáliatérképek 

• Egyesített radioaktív anomáliatérkép, fúrásonkénti diszkrét 

• Kumulatív radioaktív anomáliák regionalizált térképe 

A különböző térképtípusokra láthatunk példát a 24.-25. mellékleteken. 

A fentiekhez képest a korábbi, az 1986. évi fúrásokat feldolgozó, 1987-ben készített jelentés 

leginkább abban tér el, hogy nincsenek még benne regionalizált térképek, illetve az összesített 

(kumulatív) anomáliatérképek. A térképi tartalom tekintetében a többi apró különbség nem bír 

gyakorlati jelentőséggel (pl. az 1986. évről készített jelentésben a vízminták szilárd üledékeinek 

elemzési adatait bemutató térkép is van, a következő jelentésből ez már hiányzik). 

Az így összeállított térképsorozatról és a hozzáfűzött szöveges értékelésről megállapíthatjuk, 

hogy logikusan és praktikusan lett kialakítva. Könnyen megtekinthető minden fontos, eredeti 

adat, a regionalizált térképek pedig kellőképp eltüntetik a jelentéktelen anomáliákat, kihangsúlyoz-

zák a fontosakat, vagyis jól orientálják a térképet használók figyelmét. 
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Természetesen felvetődhet a kérdés, hogy mennyire voltak helyesen megválasztva az 

anomalitás határai, illetve a regionalizált térképek szűrőmérete. Rendszerint az adott paraméter 

átlaga + a szórás kétszerese ( 2 ) értéktől minősült valami „magas értéknek”, ez kapta az „1” 

anomália-indexet. Az 3  értéktől „kissé anomálisnak”számított az adott paraméter, majd így 

tovább egészen az „erősen anomális” minősítésig, amihez már 30  határ feletti érték és „5” 

anomália-index tartozott. A regionalizáláshoz a jellemző szűrőméret 4 × 4 km volt. Ezek a hatá-

rok, illetve értékek elvi megfontolások és némi próbálgatás alapján kerültek alkalmazásra, és vé-

leményem szerint jól beváltak a gyakorlatban. 

A mai számítógépes szoftverekkel mind az anomália-indexelés, mind pedig a regionalizálás 

(területi szűrés) sokkal egyszerűbben és gyorsabban elvégezhető lenne, és arra is lehetőség nyílna, 

hogy más értékeket – elsősorban más szűrőméretet – is kipróbáljunk. Sajnos a fúrási adatnyilván-

tartó kartonok egy kis részének hiánya miatt erre nem volt mód – a műveletnek csak hiánytalan, 

konzisztens adatbázis és kellően nagy számú fúrás (vagyis kellően nagy terület) mellett van ér-

telme. Mindazonáltal megkockáztatom a kijelentést, hogy a numerikus geofizikai-

radiohidrogeológiai adatokból szerkesztett térképeket kiforrottaknak nevezhetjük. 

A nem-numerikus adatok térképei, illetve általában a földtani-litológiai térképek azonban 

már kevésbé meggyőzőek. A fedett földtani térkép egyszerűen korábbi térképek átvétele volt, 

maguk a KMRK-fúrások nem játszottak szerepet az elkészültében. Hasonlóképp, a pannóniai 

(s.l.) és a miocén képződmények vastagságtérképe is korábbi szerkesztések másolata volt, esetleg 

minimális korrekcióval, ha a KMRK-fúrások ezekkel össze nem egyeztethető eredményt hoztak. 

Persze itt figyelembe kell venni, hogy a sekélyfúrások a negyedidőszaknál idősebb (és rendszerint 

vastagabb) összleteket csak kivételesen harántolták teljesen, így nem lehet elvárni, hogy érdemben 

felhasználhatók legyenek a vastagságadatok. Egyes vékony pannóniai (s.l.) kifejlődések esetében 

(pl. mórágyi gránitterület takarója, nyugat-mecseki neogén terület egy része) azonban voltak teljes 

pannon harántolások, de igen kis számban. Teljes miocén harántolásra nem volt példa. Hozzá kell 

tenni viszont, hogy a pillérfúrások eredményeit mindig feltüntették a térképeken és korrigálták is a 

korábbi vastagságtérképeket az új adatokkal. 

A negyedidőszaki képződmények vastagságtérképe elvben megszerkeszthető lett volna a fú-

rások adataiból, hiszen ezeket mindig teljes vastagságban harántolták a fúrások (még ha ez a vas-

tagság nulla is volt időnként). El is készültek ezek a térképek, azonban az adatpontok közti egy-

szerű graduálással, ami elég furcsa, szabálytalan vastagság-eloszlást eredményezett. A KMRK 

módszerrel lefedett terület nagy részén ugyanis a kvarter vastagsága egyszerűen a geomorfológiai 

pozíció függvénye: dombtetőkön, hátakon vastagabb, völgyekben vékonyabb. Ez az egyszerű 
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szabály azonban – vagyis a jellemző felszíni vízhálózati és morfológiai irányok – egyáltalán nem 

tükröződik a térképen. 

A kőzetszín (redox állapot) térképek is kellő óvatossággal kezelendők. A furadék-

dokumentációk elég megbízhatatlanok, a furadék kőzetszemcséinek visszaülepedése és az egyes 

rétegek anyagának keveredése miatt a leírt furadéknak mind a mélysége, mind pedig az anyagi 

minősége kissé bizonytalan, ráadásul a fúrórudankénti (4,6 méterenkénti) egyetlen mintavétel 

miatt egyes rétegek ki is maradhattak a terepi dokumentálásból. Az eredetileg a redox viszonyok 

tisztázására a karotázs mérési komplexumba illesztett mágneses szuszceptibilitás mérések pedig 

csak ritkán segítettek. Ugyanakkor tény, hogy ezektől a sekély fúrásoktól nem is lehet túl sokat 

várni a redox viszonyok megállapítását illetően: túlnyomórészt csak a felszínről lefelé szivárgó 

vizek által oxidált, talajoxidációs szintet harántolhatják, esetleg az alatt bejutva a primer, rendsze-

rint redukált állapotú kőzetekbe. A horizontális vízmozgás által létrehozott, igazi rétegoxidációs 

zónákat 50-100 méteres fúrások csak kivételesen érhetik el. 

Összefoglalóan azt állapíthatjuk meg, hogy a KMRK adatfeldolgozás – és az egész adatgyűj-

tési komplexum – leggyengébb része a földtani-litológiai információk területe, míg a geofizikai-

radiohidrogeológiai adatok megbízhatóak és jól feldolgozottak. Ez nem igazán meglepő, tekintve 

a módszer geofizikai-radiológiai eredetét, melyhez a földtani adatok gyűjtése és regisztrálása csak 

utólag lett csatolva, inkább csak a teljesség kedvéért. Az értékeléshez azonban az is hozzátartozik, 

hogy ez előre látható volt, ezért egészítették ki a módszert a pillérfúrások hálózatával, melyek 

viszont alapvetően járultak hozzá a terület földtani felépítésének megismeréséhez. 

5.4.1.4. Értelmezés 

A jelentések szöveges része tartalmazta a gyűjtött adatok bizonyos fokú értelmezését. A 

KMRK elő- illetve felderítő kutatási jellegéből adódóan az értelmezésnek elsősorban az anomá-

liák kiválasztására, osztályozására, eredetük lehetséges okaira, valamint a továbbkutatási javasla-

tokra kell kiterjednie. 

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az elkészült két éves jelentés megfelelt ezeknek a kívánal-

maknak. Felállították a reális anomália-kritériumokat, kijelölték az anomália-csoportokat és ere-

detük legvalószínűbb magyarázatát is megadták. Mindezekre alapozva javaslatot tettek az anomá-

lia-kutatásokra. Megjegyzendő, hogy a továbbkutatási irány kiválasztása gyakran már az írásos 

jelentés összeállítása előtt, az adatfeldolgozás során megtörtént, például a bátaszéki terület előze-

tes fázisú kutatása már megkezdődött, mikor a terület anomalitását tárgyaló, az 1987. évi munkák-

ról szóló jelentés végleges változata elkészült. 
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Jóllehet a terület neogén képződményeit kutató pillérfúrások nem tartoztak szorosan a 

KMRK módszerhez, csak kiegészítették azt, azonban az éves jelentések a hidrogenetikus 

uránérctelepek kutatásáról szóltak általában, így eredményeiket belefoglalták a jelentésekbe. A két 

elkészült jelentés idején még csak a nyugat-mecseki neogén terület pillérfúrásai fejeződtek be, a 

bátaszéki területen épp hogy elkezdődtek. A jelentések legnagyobb – és talán egyedüli – hiányos-

sága a pillérfúrások adatainak mélyebb értelmezése. Szemmel láthatóan gondot jelentett a nyugat-

mecseki terület neogénjén belül a sztratigráfiai besorolás, képződmények korrelálása, heteropikus 

kifejlődések felismerése és így – kellő alapok híján – még egy egyszerűbb földtani-ősföldrajzi 

modell megalkotása is. A probléma nem is oldódott meg a terepi kutatások befejezéséig, csak 

jóval utána. Kétségtelen, hogy a terület neogén – elsősorban miocén – képződményei nem kön-

nyítik meg a velük foglalkozó geológusok munkáját a gyakran vastag, monoton, makrofauna-

mentes rétegsorok miatt, de 1988-ra már többet is ki lehetett volna hozni az adatokból. Mind-

azonáltal ez nem a kutatási módszer, hanem a gyakorlati megvalósítás és a feldolgozás kritikája. 

5.4.1.5. Eredmények, anomália-kutatás 

A KMRK-program számos anomális terület kijelölését eredményezte, melyek közül néhányat 

részletesebben is megkutattak. Az 1986. évről szóló jelentés hat anomáliacsoportot jelöl ki az 

akkori kutatási területen (a Nyugat-Mecsekben, illetve annak nyugati és északi előterében települő 

neogén üledékek területe). Ezek közül háromnak a további, részletesebb kutatására tettek a szer-

zők javaslatot, és ebből végül kettő valósult meg, mégpedig a magyarszéki, vegyes karakterű (U + 

term. gamma + Rn), miocén anomália, illetve az IfG-1 jelű fúrás igen erős U + Rn anomáliája 

esetében. Utóbbi tulajdonképpen már 1985-ben, a szisztematikus KMRK-kutatás előtt, a módszer 

kikísérletezésének szakaszában ismertté vált, és a fúrást beillesztették az 1986-os kutatási hálóba, 

jóllehet abban az évben már anomália eredetét kutatták (de még nem találták meg). A két anomá-

lia jellemzését a nyugat-mecseki neogén terület bemutatása kapcsán adom meg (5.2.1.2. fejezet), 

itt inkább a KMRK, mint uránkutatási módszer eredményessége szempontjából vizsgáljuk majd 

meg. 

Az 1987. évi kutatás három anomáliaterület kijelölését eredményezte, ezekből végül egy ese-

tében, a Mórágyi-dombság délkeleti előterében húzódó természetes gamma karotázs anomáliák 

területén valósult meg a továbbkutatás. Ez lett a későbbi „bátaszéki kutatási terület”. Fontosságát 

mutatja, hogy az 1987. évről szóló jelentés külön ábrákat tartalmaz ezzel az anomáliaterülettel 

kapcsolatban, és a részletesebb kutatás már a jelentés összeállítása alatt meg is indult. A 

magyarszéki és ibafai területhez hasonlóan, a bátaszéki területtel is külön fejezet foglalkozik 

(5.2.2.2.). 
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Minthogy az 1988. és a csonka 1989. évi KMRK adatok szisztematikus feldolgozása elma-

radt, így anomáliaterületek, anomáliacsoportok kijelölésére, átgondolt továbbkutatási javaslatokra 

sem kerülhetett sor. Az 1988. évi fúrások jelentősebb radiohidrogeológiai anomáliát találtak Decs-

Bograpuszta mellett, melynek ellenőrző kutatását még abban az évben elvégezték. 

Vizsgáljuk most meg, hogy mennyire volt sikeres a KMRK program, mennyiben volt szük-

ség a módszerre az anomáliák, illetve a bátaszéki terület esetében az ércesedés megtalálásához. 

Már a módszer kidolgozói is hangsúlyozták, hogy a módszernek nyilván vannak korlátai, il-

letve az adatfeldolgozásban, értelmezésben nem támaszkodhattak korábbi tapasztalatokra 

(VÁRHEGYI A. 1987). Megállapították például, hogy egy dinnyeberki érclencsével azonos méretű 

lelőhely megtalálásának valószínűsége az 1,6 km-es rácstávolságú hálóval 20% alatti, minthogy a 

már ismert érctelep szóródási udvara ennél jóval kisebb (5.17. ábra). Így eleve fennáll – az igen 

számottevő – lehetősége annak, hogy a kutatások „elvétettek”, nem észleltek egy vagy több ilyen 

típusú érclencsét. Igaz viszont az is, hogy ekkora méretű uránérctelep – melynek ásványvagyona 

kb. 18 tonna fémurán – megkutatásába nem érdemes munkát és pénzt fektetni, hacsak nem cso-

portosan, egymáshoz közel fordulnak elő, ekkor viszont nyilván az összeadódó, egységes szóró-

dási udvar is nagyobb lesz. (A dinnyeberki ércesedést is véletlenül fedezték fel még a KMRK-

program előtt, mint arról már többször volt szó.) 

 

 
 

5.17. ábra. A dinnyeberki érclencse szóródási udvara. 
(VÁRHEGYI A. 1992 nyomán) 
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A módszerrel megtalált anomáliák viszont igazi eredmények, melyek nem voltak ismertek 

sem a korábbi légi geofizikai (légi gamma), illetve felszíni radiológiai felmérésekből. Éppen ez volt 

a mélységi kutatás célja. Bebizonyosodott, hogy nem minden szóródási udvar, anomália jut el a 

felszínig. Erre legjobb példa a bátaszéki ércesedés esete. A már ismert érctelep fölött 2007-ben a 

WildHorse Energy által, legmodernebb technikával elvégeztetett légi geofizikai méréseken nyoma 

sincs az érctelepnek, a terület szélén felszínre bukkanó gránittest mutatja a legjelentősebb termé-

szetes gamma sugárzást, de természetesen az is messze elmarad az említésre méltótól. 

Fontos tisztázni és hangsúlyozni, hogy a KMRK mint kutatási metódus elsősorban az 

uránérctelepek közvetett kimutatását célozta, tehát a szóródási udvarokat vagy kísérő jelensége-

ket. Ez igaz még a módszer olyan elemeire is, mint a természetes gamma karotázs, hiszen például 

a Mórágyi-dombság délkeleti előterében jelentkező gamma-anomáliák is csak a bátaszéki ércese-

dés gyenge kísérő jelenségei. Az így jelentkező – tehát valódi érctelepek szóródása által keltett – 

anomáliák erőssége, jellege megegyezhet az olyan radiológiai anomáliákéval, melyek mögött nincs 

igazi uránércesedés. Utóbbi típusú anomáliák akkor jöhetnek létre, ha a hidrogenetikus 

uránérctelepek képződésének kritériumai csak részben teljesülnek. Ezért nem lehet azt várni, 

hogy minden felfedezett anomália részletesebb megkutatása műrevaló uránérctelepet eredményez. 

Ennek példája a magyarszéki anomáliaterület: számos tényező adva van az ércesedés kialakulásá-

hoz (rétegoxidáció, váltakozó permeábilitású rétegek, viszonylag nagy szintkülönbség a felszín 

alatti vizek betáplálási területe és a medence között), de az uránforrás csak korlátozott mértékben, 

a klimatikus feltételek (arid-szemiarid éghajlat) pedig egyáltalán nem álltak rendelkezésre. 

Meg kell állapítani viszont, hogy éppen a módszer magját adó, emanációs anomáliák, to-

vábbá a radiohidrogeológiai anomáliák esetében a forrás megtalálása nehezen ment, sőt kijelent-

hetjük, hogy egy esetben sem sikerült. Végső soron ez nem meglepő, hiszen az ilyen anomáliák 

forrása magától az anomáliától akár igen távol is lehet, kedvező migrációs feltételek esetén. Jel-

lemző eset, hogy valamilyen impermeábilis réteg megakadályozza az érctelep fölötti szóródási 

udvar kialakulását, és a radon, valamint a vízben oldott urán és rádium csak e réteg kiékelődése 

vagy vetővel történő megszakítása esetén juthat magasabbra – igaz, ilyen helyeken koncentráltan, 

jelentősebb anomáliát okozva. Ebbe a típusba tartozhat az ibafai anomália. Kérdés, hogy mindent 

megtettek-e a két sikertelen anomáliakutatás – az ibafai és decs-bograpusztai – esetén a forrás 

felkutatására, vagy a KMRK mint módszer nem képes elég kiinduló információt adni a további 

munkához. Véleményem szerint itt jelentkezett annak a hiányosságnak a gátló hatása, hogy a pil-

lérfúrások feldolgozásában rejlő lehetőségeket nem aknázták ki kellően, vagyis hiányzott a föld-

tani modell. Ennek megléte feltehetően segíthetett volna az anomália forrásának megtalálásában, 

különösen az ibafai területen (Bograpuszta körül nem mélyültek pillérfúrások). 
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Fontos és mindenképpen hasznos tényező a kutatási módszer komplexitása. Ha KMRK he-

lyett csak „MRK” (mélységi radiológiai kutatás) zajlott volna pusztán emanációs felvételezéssel, 

esetleg radiohidrogeológiai mintázással, akkor a bátaszéki érctelepet valószínűleg nem fedezik fel. 

E területen ugyanis a természetes gamma karotázs anomáliák dominálnak, más típusú anomália 

alig van, és ha a terepi furadékdokumentáció nem tisztázza, hogy ezek az anomáliák redox határ-

hoz kötődnek, egyáltalán nem biztos, hogy részletesebben megkutatják a területet. A program 

során bebizonyosodott, hogy mind a négy kritérium-paraméterre nézve anomális terület vagy akár 

egyetlen fúrás nincs. 

Az anomáliák földtani-teleptani elvek szerinti szelektálásának hatékonyságát mutatja, hogy a 

leginkább perspektivikusnak ítélt területen, a Mórágyi-dombság délkeleti előterében a továbbku-

tatás sikeres volt, érctelepet eredményezett. Ami ezt a tényt különösen figyelemre méltóvá teszi 

az, hogy ez a terület távolról sem produkálta a legjelentősebb anomáliákat. Ugyanakkor az összes 

körülmény figyelembe vétele, különös tekintettel a hidrogenetikus uránérctelepek képződési fel-

tételeire azt sugallta, hogy itt érdemes tovább kutatni, minthogy szinte az összes kritérium telje-

sült, és az anomáliák jellege egyértelműen uránmigrációra utalt (redox határhoz kötődő termé-

szetes gamma anomáliák). A szisztematikusan elvégzett előzetes, majd részletező kutatás meg is 

hozta az eredményét. 

A KMRK, mint módszer értékelése kapcsán mindenképpen foglalkozni kell egy nem tudo-

mányos vagy elméleti, hanem nagyon is gyakorlati szemponttal, mégpedig a költséggel. A fúrásos 

kutatás egy nagyságrenddel költségesebb, mint az egyszerű felszíni vagy légi módszerek. Csak 

olyan területen érdemes alkalmazni, ahol korábbi eredmények, vagy jól átgondolt, elvi megfonto-

lások alapján jó esély van a hidrogenetikus ércképződésre, de felszíni szóródási udvar kialakulá-

sára valamilyen okból nem számíthatunk. 

5.4.1.6. A KMRK, mint uránérckutatási módszer összefoglaló 
értékelése 

1. A komplex mélységi radiológiai kutatás célja uránérctelepek olyan szóródási udvarainak 

felfedezése, melyek valamilyen okból nem jutnak el a felszínig. 

2. A kialakított kutatási komplexum, technológia, adatfeldolgozás megfelelő lehet a cél eléré-

sére, alkalmazása esetén nyilván a jelen kor (jobb) technikai adottságaihoz igazítva. 

3. Alkalmazásával nem célszerű megkerülni az olcsóbb, felszíni geofizikai, radiológiai és 

radiohidrogeológiai  vagy légi geofizikai módszereket, tekintettel a fúrásos kutatás költsége-

ire, hogy valóban csak ott vessük be, ahol az olcsóbb módszerek nem bizonyultak kielégí-
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tőnek, de nyomós szakmai érvek szólnak amellett, hogy a területen uránérctelep fordulhat 

elő. 

4. A továbbkutatott négy anomália közül egy igazi uránércesedést hozott. A nemzetközi 

nyersanyagkutatási tapasztalatok szerint nagyjából minden harmadik-negyedik, előzőleg 

perspektivikusnak tartott területen lesz kitermelhető ásványvagyon, tehát a KMRK ered-

ményessége megfelel ennek az elvárásnak. 

5. Az eredmények értelmezéséhez, az anomáliák szelektálásához, a továbbkutatás irányainak 

kijelöléséhez elengedhetetlenek a teleptani ismeretek és az adott terület földtani modellje. 

Ezek hiányában, pusztán a mérési adatokra támaszkodva könnyű zsákutcába jutni vagy fe-

leslegesen pazarolni az erőforrásokat egy nem ércteleptől származó anomália meg-

kutatására. 
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6. Eredmények összefoglalása 

1. A nyugat-mecseki, harmadidőszaki rétegsor szárazföldi törmelékes képződményei 

túlnyomórészt miocén, nem pedig paleogén vagy oligo-miocén korúak, amint azt egyes 

palynológiai vizsgálatok állították. Ez elsősorban a rétegsorba települő, savanyú vulkáni tu-

fák ásvány-kőzettani, valamint korvizsgálatának eredményeiből állapítható meg, melyek 

egyértelműen igazolták a tufák miocén korát (Gyulakeszi Riolittufa és Tari Dácittufa For-

mációk). A miocénnél idősebb korra utaló egyetlen, alacsony egyedszámú taxon megjele-

nése a rétegsorban vagy a Mecsekalja szerkezeti zóna területén található paleogén összletből 

történt áthalmozás, vagy az adott faj endemikus továbbélésének következménye. 

2. A hidrogenetikus uránérctelepek kutatása céljából mélyített ún. pillérfúrások (a harmad-

időszak előtti alaphegységig lehatoló, végig magvétellel mélyített fúrások) feldolgozása után 

nyilvánvaló, hogy a Nyugat-Mecsek területén a miocén időszaki, szárazföldi üledékképző-

dés tovább tartott, mint korábban vélték. Ennek megállapításában is főként a tufavizsgála-

tok segítettek, továbbá a fúrási rétegsorok összehasonlító elemzése. A korábbi álláspont 

szerint a szárazföldi üledékképződés csak az eggenburgi-ottnangi, illetve egy szűkebb terü-

leten belül a kárpáti  korszakokban zajlott a Nyugat-Mecsek területén, megállapításom sze-

rint azonban egyes részeken a bádeni korszak közepéig is eltartott, másrészt pedig helyen-

ként a kezdete is csak a kárpáti korszakra tehető. 

3. A Budafai Formáció Komlói Tagozata – az úgynevezett „halpikkelyes agyagmárga” – a 

Nyugat-Mecsek egyes területein lényegesen vastagabb, mint azt a korábbi adatok mutatták. 

A kutatófúrások révén kiderült, hogy a tagozaton belül a laminált agyagmárga rétegek adják 

az összlet nagyobb részét, ezek szerepét korábban alárendeltebbnek tartották. A Komlói 

Tagozat képződése minden valószínűség szerint már az ottnangi korszak elején megindult, 

szemben a korábban elfogadott véleménnyel, mely szerint csak a kárpáti korszak idejére 

korlátozódik. Ez részint a nagy vastagság és elterjedés, részint pedig a képződményen belül 

a vulkáni tufák pozíciója alapján valószínűsíthető. 

4. Az előző két megállapítást figyelembe véve nagyrészt fölösleges, hogy a Nyugat-Mecsek 

területén szárazföldi-folyóvízi képződményeket soroljunk a Komlói Tagozatba, azok jól 

beilleszthetők a Szászvári Formációba, még ha utóbbi képződési korát ki is kell terjeszteni. 

Így a Komlói Tagozat megmaradhat meg az eredeti definíciója szerinti, lagunáris környe-

zetben lerakódott, igen jellegzetes, jól definiálható litológiai egységnek. 
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5. A nyugat-mecseki miocén rétegsorban a deltafáciesű üledékek sokkal nagyobb jelentősé-

gűek, mint azt korábban gondolták. Ez az üledékképződési környezet a terület északi ré-

szén, Ibafa-Horváthertelend környékén, elsősorban a rétegsor felsőbb részén uralkodó jel-

legű. A deltakörnyezetre egyértelműen utalnak a csökkentsósvízi, molluscás betelepülések, 

valamint az üledékanyag szedimentológiai vizsgálata. 

6. Az egyes miocén fáciesövek – a szárazföldi-folyóvízi környezettől kezdve a delta területen 

keresztül kezdetben az euxin lagúnafáciesig, majd később a normál tengeri környezetig – 

egymással jól kimutathatóan összefogazódnak. Ezek az átmenetek földtani szelvényeken jól 

ábrázolhatók és kiszerkeszthetők, rajtuk összefogazódás helye és módja elég pontosan 

megállapítható. Habár a mecseki miocén képződmények heterópiáját már korábban is 

többször említették, a gyakorlatban mégis kevésbé vették figyelembe, a fácieszónáknak 

nagyjából megfelelő litosztratigráfiai egységeket gyakran kizárólag egymásra következőknek 

tekintették. az vonatkozóan pedig nem voltak pontos megállapítások. 

7. A nyugat-mecseki miocén üledékképződés ősföldrajzi modellje és fejlődéstörténete szerint 

az üledékképződés időben elhúzódó módon, területegységenként eltérő módon, az 

eggenburgi korszak végétől a kárpáti korszak közepéig tartó időszak során indult meg, szá-

razföldi (folyóvízi vagy lejtőfáciesű) üledékekkel. A törmelékanyagot elsősorban a délen, 

nagyjából a mai Görcsönyi-hátság területén és attól is délebbre húzódó hegyvidék meta-

morf és karbon üledékes kőzetei szolgáltatták, de a mai Mecsek területének megfelelő, ak-

kori dombvidékről is származott kavicsanyag (homokkövek, riolit, gránit). A fő törmelék-

szállítási csatorna a mai Bükkösdi-völgy vonalában, majd északabbra a goricai alaphegységi 

kiemelkedés nyugati oldalán volt. Az északon található tengerbe ömlő folyók Horvátherte-

lend-Kisbeszterce környékén jelentős méretű deltát építettek, melytől keletre egy, a nyílt 

tengertől részben elzárt, a beömlő folyóktól pedig kiédesedő vizű, euxin jellegű öböl alakult 

ki („halpikkelyes agyagmárga” képződése). Később a tenger előrenyomulásával, a törmelék-

beszállítás csökkenésével a zárt öböl jelleg megszűnt, a delta kisebb lett, majd a bádeni kor-

szak végétől kezdve a terület középső része megemelkedett és megszűnt az üledékképző-

dés. A pannóniai s.l. idején már délen, a korábbi hegyvidéki terültén alakult ki üledékgyűjtő, 

illetve távolabb északon továbbra is megmaradt. 

8. A dinnyeberki uránérctelep kialakulására vonatkozó eddigi elméletek több kérdést nyitva 

hagytak vagy nem magyaráztak meg kellőképpen. Az érclencse meglehetősen magas urán-

koncentrációja ellenére összességében kevés uránt tartalmaz, kicsiny kiterjedésének követ-

keztében. Így nem feltétlenül szükséges idősebb uránérctelep jelenlétével számolni, mint 



Barabás András: A délkelet-dunántúli hidrogenetikus uránérctelepek földtani környezete és összehasonlító értékelésük. 
PhD-értekezés 

  153 

áthalmozás forrásával, átlagos urántartalmú kőzetekből is könnyen származhat ilyen kis 

mennyiségű urán. A telep képződését illetően legvalószínűbb a komplex, több fázisú, fizikai 

és kémiai uránáthalmozás az idősebb kőzetekből, valamint az ércesedés remobilizációs át-

rendeződése az urán első megkötődését követően. A legújabb, ellenőrző kutatófúrás adatai 

szerint az 1988-as kísérleti perkoláció hatásainak következtében továbbra is lassú, vertikális 

uránmigráció mutatható ki az érctestben. 

9. A Mórágyi-dombság délkeleti előterében, a gránitrög és a Máriakéménd-bári Vonulat kö-

zött található neogén medence a nyolcvanas évek végének kutatásai előtt lényegében isme-

retlen volt, beleértve alaphegység felszínének felépítését is. A területen mecseki típusú, 

mezozoos képződmények alkotják az alaphegységet, majd a felső-kárpáti korszakban kez-

dődött a neogén üledékképződés szárazföldi, jobbára durvatörmelékes képződményekkel. 

Erre lagunáris márga, agyagmárga, illetve mocsári környezetben képződött, lignittelepes 

összlet következik, vulkáni tufaszórás nyomaival.  A rövid időre visszatérő, folyóvízi tör-

melékes üledékek után a felső-bádeniben normálsósvízi, sekélytengeri homok, meszes ho-

mok, valamint márga, agyagmárga képződött, mely megfelel a lajtaösszletnek. A szarmata 

emeletbeli üledékek előbb csökkent-, majd túlsósvízi mészkőből, oolitból, márgából és ho-

mokból állnak. Lemezes márga alkotta, rövid átmenet után alsó-pannóniai (s.l.), lagúnakör-

nyezetben képződött agyagmárga következik. A felső-pannóniaira (s.l.) csökkentsósvízi, 

partszegélyi homok és nyíltabb vízi, finomhomok-aleurit összefogazódása jellemző. A ré-

tegsort alsó-pleisztocén vörösagyag, felső-pleisztocén lösz, illetve holocén folyóvízi üledé-

kek zárják. 

10. A Mórágyi-dombság délkeleti előterében a neogén különböző szakaszaira vonatkozóan 

kidolgozott ősföldrajzi modellek és fejlődéstörténet szerint a felső-kárpáti korszak idejére 

egy, a gránittest peremével párhuzamos üledékgyűjtő alakult ki, melyet északról gránitos, 

délről karbonátos lepusztulási terület övezett. A medencében folyóvízi törmelékkúpok lera-

kódását követően délnyugat felől benyomult a tenger, paralikus mocsári környezet alakult 

ki, lignitképződéssel és vulkáni tufaszórás nyomaival. A bádeni korszak közepén, regres-

sziót követően ismét folyóvízi, majd utána transzgresszió révén normálsósvízi, sekélytengeri 

üledékképződés következett. A szarmata korszak idején a terület északkeleti része, az ún. 

Bátaszéki-medence elvált a fő medencétől, megemelkedett, kisebb mértékű lepusztulás in-

dult meg. A medence nagyobb részén csökkentsósvízi, majd rövid ideig tartó túlsósvízi 

szedimentációs környezet volt jellemző. Az alsó-pannóniai s.l. során fokozatosan tért nyert 

a vízzel borított terület, de a Bátaszéki-medence továbbra is szárazulat maradt. A felső-



Barabás András: A délkelet-dunántúli hidrogenetikus uránérctelepek földtani környezete és összehasonlító értékelésük. 
PhD-értekezés 

  154 

pannóniai s.l. idején a Bátaszéki-medence is előbb öbölként, majd csatornaként víz alá ke-

rült, egy kis szigettel a déli oldalán. Végül a transzgresszió csúcsán az egész medenceterüle-

tet, a gránittesttől a Máriakéménd-bári Vonulatig víz borította, idején partszegélyi homokos, 

illetve nyíltvízi finomszemű üledékképződéssel.  

11. A Mórágyi-dombság délkeleti előterén belül, az uránércesedés szempontjából fontosabb 

Bátaszéki-medencében a szedimentológiai vizsgálatok szerint a felső-pannóniai (s.l.) üledék-

sor vékony folyóvízi és delta fáciesű üledékekkel kezdődik, majd vastagabb partszegélyi, se-

kélyvízi, végül a nyíltvízi képződményekkel folytatódik. A folyóvízi összletben vékony, len-

csés kifejlődésű, szerves anyagban gazdag rétegek, lignit, szenes agyag, szenes homok is ta-

lálhatók, melyek jelenléte fontos uránföldtani szempontból. 

12. A bátaszéki területen a felső-pannóniai s.l. rétegsorban erőteljes rétegoxidációs jelenségek 

mutatkoznak, melyekhez kapcsolódóan uránmobilizáció tapasztalható. A kutatófúrások 

természetes gamma karotázs, valamint laboratóriumi mintaelemzési adatai alapján az 

uránfelhalmozódás egyrészt a rétegoxidációs zóna végén, roll-front típusú ércesedésként, 

másrészt a redox front mögött, az oxidált zóna alján, magas szervesanyag-tartalmú üledékek 

határán alakult ki. Egyértelmű korreláció mutatható ki a felső-pannóniai (s.l.) képződmé-

nyek feküszintje, illetve a fekü morfológiája és az ércesedés mélysége, valamint intenzitása 

között. Az ércesedés igen fiatal, radioaktív egyensúlyi helyzet még nem alakult ki benne, je-

lenleg is folyik képződése és átrendeződése. Határozottan, de nem kizárólagosan kötődik a 

felső-pannon folyóvízi fácieshez. 

13. A bátaszéki uránércesedés kialakulásának modellje szerint a Mórágyi-dombság morfológiai 

szempontból kiemelt, magasabb helyzetű területén beszivárgó, oxigént és szén-dioxidot 

tartalmazó csapadékvizek a mélyben átlépnek a neogén üledékes medencébe, ahol az ere-

detileg redukált állapotú kőzeteket oxidálják. Az oxidatív vizek mobilizálják az uránt, első-

sorban a gránit fellazult mállási zónájából és szerkezeti zónáiból, másodsorban a gránittör-

melékes anyagú, felső-pannóniai üledékekből. Azon a szakaszon, ahol a felszín alatti víz 

oxidációs képessége megszűnik, az urán is redukálódik és kicsapódik. A szerves anyagban 

gazdag, lignites rétegek a felső-pannon alján elősegítik a redukálódást. 

14. A délkelet-dunántúli hidrogenetikus uránérctelepek, valamint a nyugat-mecseki permi urán-

érc-lelőhely összehasonlító értékelése révén megállapítható, hogy az üledékes teleptípus 

erősen kötődik a folyóvízi eredetű befogadó képződményekhez. Ennek oka egyrészt az al-

luviális összletek durvább törmelékes kőzeteinek jó vízáteresztő képességében keresendő, 
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mely megkönnyíti az oldott urán migrációját, másrészt pedig a folyóvízi fácieshez mindig 

hozzátartozó, ártéri-mocsári üledékek magas szervesanyag-tartalmában, mely az urán meg-

kötésében játszik szerepet. A terület valamennyi uránércesedésében szerepet játszott a 

granitoid kőzetek közelsége, mint uránforrás, beleértve a nyugat-mecseki, permi lelőhelyet 

is. Mindezek alapján további uránérctelepek kutatásában döntő szerepe van a 

szedimentológiai vizsgálatoknak, faciológiai elemzéseknek és a megfelelő ősföldrajzi modell 

kialakításának, beleértve az egykori üledékképződési környezetek lepusztulási területeit is. 

15. A hidrogenetikus uránérctelepek kutatására a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál kidolgo-

zott, ún. komplex mélységi radiológiai kutatás (KMRK) módszeréről megállapítható, hogy 

eredeti, jól kidolgozott és a gyakorlati tesztelés során használhatóságát bizonyító kutatási 

módszer volt. Adatainak korszerű, számítógépes feldolgozása további eredményekhez ve-

zethet. 
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7. A kutatás további irányai 

A további kutatásokkal kapcsolatban a legnagyobb nehézséget az okozza, hogy a munka 

alapját jelentő, közel húszezer folyóméternyi fúrás maganyaga – néhány láda kivételével – már a 

kilencvenes évek közepére megsemmisült. Jómagam a dolgozat elkészítése során az írásos és raj-

zos földtani dokumentációkra, korábbi jelentésekre, már elvégzett laboratóriumi vizsgálatok újra-

feldolgozására, értelmezésére, irodalmi adatokra és nem kis részben egyszerűen a saját munkám-

mal kapcsolatos emlékeimre támaszkodtam. Amit elvégeztem, jelentős részben értékmentő céllal 

tettem. Természetesen nem állítom, hogy a rendelkezésre álló adatokból további eredmények 

nem hozhatók ki, de nagyon sokat segíthetne, ha a fúrási maganyagon újabb vizsgálatokat lehetne 

végezni, bizonyos adatokat ellenőrizni. 

Ha a téma legfontosabb részének a hidrogenetikus uránérctelepek kutatását tekintjük, akkor 

annak folytatása nyilván erősen függ az urán világpiaci árának alakulásától és általában a gazdasági 

körülményektől. Hasznosítható ásványi nyersanyagot akkor termelnek ki, ha arra valóban szükség 

van és ez a tevékenység nyereségesen végezhető. Igazán jelentős lökést ez adhat a téma további 

kutatásának, az esetleges kitermelési céllal összefüggő kutatás produkálhat csak jelentős mennyi-

ségű új adatot. Erre van kilátás a közeljövőben, minthogy az urán ára jelenleg elég magas és még 

növekszik is. Valamennyi délkeleti-dunántúli uránérc-előfordulás területe most is aktív kutatási 

joggal fedett; ez reményt ad arra, hogy ismét lesz vizsgálható mintaanyag, legalább az érces kép-

ződményekből és közvetlen környezetükből. 

Mindazonáltal, a már rendelkezésre álló adatok alapján is lehet esetleg további eredményeket 

elérni. Legfontosabb lenne a KMRK-adatok számítógépes, térinformatikai adatbázisba szervezése 

és újrafeldolgozása. Ez a kutatás szabályos hálóval lefedte az egész délkelet-dunántúli fedőhegy-

ségi területet, így igen értékes adathalmazt produkált nem csak az uránkutatás és radiológia szem-

pontjából, de esetleges környezetvédelmi, hidrogeológiai vagy más ásványi nyersanyagokra irá-

nyuló kutatásokhoz is. A nyolcvanas években az adatfeldolgozás kézi módszerekkel, vagy jobb 

esetben egy-egy részfeladat ellátására készült, egyedi, egyszerű számítógépes programokkal tör-

tént. A mai szoftverek sokkal flexibilisebb, sokrétűbb, több részletre kiterjedő és szemléletesebb 

feldolgozást tennének lehetővé. Erre sajnos eddig nem volt (és jelenleg sincs) lehetőség az adatok 

mintegy 5-10%-ának hiánya miatt, mivel így az adatbázis nem konzisztens, de nem kizárt, hogy az 

adatok birtokosa, az Országos Földtani és Geofizikai Adattár – kötelességének megfelelően – 

vissza tudja szerezni a hiányzó adatokat. 

Még mindig az uránkutatási célt tartva szem előtt, de már kissé elmozdulva az általános 

földtani célok felé, érdemes lenne – akár csupán a már rendelkezésre álló adatok alapján is – egyes 
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további területek geológiai felépítését modellezni, lehetőleg számítógépes módszerekkel. Erre 

vannak megfelelő geológiai-bányászati szoftverek (pl. SurPac, Datamine, stb.). Mint azt a dolgo-

zatban megállapítottam, a hidrogenetikus érctelepek kialakulása erősen kötődik bizonyos üledék-

képződési fáciesekhez (elsősorban a folyóvízi környezethez), illetve hatással van rá az aljzat mor-

fológiája és litológiai felépítése. A célterület a Mórágyi-dombság délnyugati és északkeleti előtere 

lehetne; a KMRK során több anomália mutatkozott ezeken a területeken. Ugyancsak érdemes 

lenne a nyugat-mecseki neogén terület modellezését az eddiginél kisebb léptékben elvégezni, ke-

resve a dinnyeberkihez hasonló, speciális szedimentációs és hidrogeológiai környezeteket. Mint-

hogy erről a területről elég bőséges archív adat áll rendelkezésre, van remény a feladat sikeres 

elvégzésére. 

Ha a téma általános földtani vonatkozásait tekintjük, szintén adódnak lehetőségek a további 

munkára és kutatásra. A hidrogenetikus uránérckutató pillérfúrások eredményeinek figyelembe 

vételével kellene módosítani és pontosítani egyes miocén litosztratigráfiai egységek definícióját; ez 

nyilván sok megbeszélést és egyeztetést kíván a terület ismerőitől. Ugyancsak érdemes lenne to-

vább vizsgálni a késő-harmadidőszaki kompressziós tektonika hatásait a neogén rétegsorra, illetve 

a miocén ősföldrajzi képre, elsősorban a nyugat-mecseki területen. Ezek a jelenségek inkább a 

dolgozatban vizsgált terület peremére, vagy azon kívülre jellemzők, de hatásuk nyilván nem elha-

nyagolható. További kutatási irányként adódik még a miocén kavicsanyag alapos vizsgálata, mely 

felszíni feltárásokból gyűjtött anyagon is végezhető, és tovább pontosíthatja a lepusztulási terület-

ről alkotott képet, de a miocén fejlődéstörténetét is (ilyen kutatás jelenleg is folyik). 
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8. Köszönetnyilvánítás 

A dolgozat elkészítésében a következő személyek voltak segítségemre, akik nélkül munkám 

nem készülhetett volna el: 

– Témavezetőm, Dr. Konrád Gyula geológus, akihez bármikor fordulhattam segítségért, de 

soha nem akarta saját véleményét az enyémmel szemben érvényesíteni. 

– Feleségem, Barabásné Rebró Katalin, aki geológusként segített nekem adatok felkutatásá-

ban, beszerzésében és feldolgozásban, ábrák készítésében, házastársként pedig elviselte, 

hogy szabadidőm jelentős részét e dolgozatnak szenteltem. 

– Sebe Krisztina geográfus, aki a nyugat-mecseki neogén vastagsági térképsorozat és ősföld-

rajzi térképek számítógépes grafikai megjelenítését készítette el kéziratos rajzaim alapján, 

igen magas színvonalon. 

– A WildHorse Energy Hungary Kft. szakemberei, név szerint Balogh Zoltán geológus, 

Lancsák Ildikó geográfus és Mázik Jenő geofizikus, akik az adatok digitalizálásában, szá-

mítógépre vitelében és egyes ábrák elkészítésében segédkeztek, illetve egyes szakmai kér-

déseket megvitathattam velük. 

A dolgozat készítését megelőző több, mint húsz év során, amikor a kutatási témával foglal-

koztam, az alábbi személyek közreműködése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a eljuthattam a 

disszertáció megírásáig: 

– Csicsák József geológus, aki szedimentológiai vizsgálatokat végzett a nyugat-mecseki 

területen, és akivel sok beszélgetést folytattam a terület földtani felépítéséről. 

– Dr. Chikán Géza geológus, a nyugat-mecseki miocén összlet legjobb ismerője, akivel 

többször konzultálhattam a témáról, és nem utolsósorban írásos munkáival nagyon sokat 

segített. 

– Dr. Jámbor Áron geológus, aki főként a Mórágyi-dombság környéki neogén képződmé-

nyek azonosításában, a rétegsor felépítésében segített, de szakmai tanácsai kiterjedtek a 

horváthertelendi alaphegységi képződményektől kezdve a mecseki pannon általános jel-

lemzéséig mindenféle témára. 

– Máthé Zoltán geológus, akinek tufavizsgálatai kulcsfontosságúak voltak a kutatási téma 

szempontjából, így jelentős mértékben támaszkodtam munkásságára. 

– Dr. Majoros György geológus, aki a nyolcvanas években a MÉV Kutató-Mélyfúró 

Üzemének főgeológusa, így az egész kutatás irányítója volt, aki mindig biztosította szá-

momra az érdekes témákat és terelt a helyes kutatási irány felé. 
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– Vágó Zoltán geológus, aki csoportvezetőm volt a nyolcvanas évekbeli kutatások során, és 

biztosította számomra a megfelelő munkakörülményeket és szakmai segítséget. 

– Dr. Várhegyi András geofizikus, a KMRK módszer első számú kidolgozója, akitől a 

legtöbbet tanulhattam a radiológia témakörében. 

Végül, külön ki kell emelnem azt a két embert, akik legfontosabbak voltak számomra szak-

mai munkám során is, mégpedig szüleimet, Dr. Barabás Andor geológust és Barabásné Stuhl 

Ágnes geológust, akik biztattak a geológusi pálya választására, végig támogattak egyetemi tanul-

mányaim és munkám során, és akikkel számtalan órát beszélgethettem szakmai témákról, a Me-

csek és környéke földtanáról. 
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