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I. Az értekezés célkit zései 

A Dél-Dunántúlon (Tiszai-egység) nagy területen és jelent s vastagságban el forduló 

perm id szaki, kontinentális (dönt en folyóvízi és tavi), törmelékes üledékes rétegsor a több 

évtizeden keresztül termelt uránércnek (K vágósz l si Homokk  Formáció, K vágótöttösi 

Homokk  Tagozat) köszönhet en rendkívül nagy jelent ség  volt a közelmúltban (FÜLÖP

1994; BARABÁS & BARABÁSNÉ STUHL 1998; valamint az általuk hivatkozott irodalmak). A 

bányászat megsz nését követ en a széleskör  környezetvédelmi kutatási programok, továbbá 

a magyarországi földtani egységek nagytektonikai fejl dését és geológiai helyzetét feltáró 

kutatások szükségessé tették a dél-dunántúli paleozoos üledékciklus képz dményeinek 

részletes újravizsgálatát (pl. MÁTHÉ 1998; ÁRKAI et al. 2000; KOVÁCS et al. 2000; VARGA et 

al. 2001, 2003). A több szálon futó programok közül a nagy aktivitású radioaktív hulladék 

elhelyezésére irányuló kutatás a nagy vastagságú, viszonylag nyugodt település , 

finomszemcsés Bodai Aleurolit Formációra koncentrál (pl. MÁTHÉ 1998; ÁRKAI et al. 2000;

KOVÁCS et al. 2000). Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz– és Földtudományi 

Intézetének K zettan–Geokémiai Tanszékén 2001 óta végzett – korszer  ásványtani, 

k zettani és geokémiai módszereket alkalmazó – kutatások célja a paleozoos törmelékes 

rétegsor sföldrajzi kapcsolatainak, lehordási területének és nagytektonikai helyzetének 

feltárása (VARGA et al. 2001, 2003; ÁRGYELÁN 2004, 2005; BODOR 2009).  

Kutatómunkám célja a dél-dunántúli paleozoos–alsó-triász törmelékes rétegsor (Tésenyi 

Homokk  Formáció, Túronyi Formáció, Korpádi Homokk  Formáció, Cserdi Formáció, 

Bodai Aleurolit Formáció, K vágósz l si Homokk  Formáció és Jakabhegyi Homokk

Formáció) reprezentatív fúrásokból származó pélit- és homokk mintáinak ásványtani, 

k zettani és különösképpen geokémiai vizsgálata, valamint összehasonlítása. A kapott 

vizsgálati eredmények lehet vé teszik a dél-dunántúli törmelékes k zetek lehordási 

területének jellemzését és sföldrajzi– skörnyezeti kapcsolatainak feltárását, továbbá értékes 

információkat szolgáltatnak a sziliciklasztos k zetek kémiai összetételét befolyásoló 

folyamatokról (pl. kémiai mállás, szemcseméret szerinti osztályozódás, diagenezis).  

A dél-dunántúli kés -karbon–permi üledékciklus id sebb formációi csak kis területen, 

néhány fúrásban tanulmányozhatók (FÜLÖP 1994; BARABÁS & BARABÁSNÉ STUHL 1998; 

JÁMBOR 1998), ezért a kapcsolódó földtani ismeretek számos nyitott kérdést tartalmaznak (pl. 

a karbon/perm határ helyzete a Siklósbodony–1 fúrásban; a Túronyi Formáció kora és 

kapcsolatai). Ezek megválaszolására a teljes k zetb l meghatározott kémiai összetétel 
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értelmezésével nyílhat lehet ség, ugyanis az egyes formációkra jellemz  egyedi sajátosságok 

feltárását követ en geokémiai korreláció valósítható meg (pl. PRESTON et al. 1998). 

A dél-dunántúli paleozoikumi törmelékes rétegsor k zetanyagának összehasonlító 

vizsgálata olyan adatokat szolgáltat, amelyek – egy kés bbi kutatásban – lehet vé teszik a 

tágabb környezetben el forduló, hasonló kifejl dés  és korú képz dmények 

összehasonlítását. Ez hozzájárul egy regionális, paleozoikumi sföldrajzi kép kialakításához, 

valamint értékes információkat szolgáltat a még vitatott kérdések megválaszolásához a Tiszai-

egység paleozoikumi fejl dése kapcsán. A vizsgált rétegsor kémiai elemzése révén 

rendelkezésre álló „geokémiai adatbázis” (f - és nyomelemek koncentrációja az adott 

képz dményre vonatkoztatva) környezetvédelmi szempontból is hiánypótló. A kapott 

koncentráció-adatok hozzájárulnak a magyarországi földtani képz dmények kémiai 

jellemzéséhez azzal a céllal, hogy a bizonyítottan természetes eredet  elemeloszláshoz 

kapcsolódó háttér koncentráció meghatározható legyen. 
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II. ALKALMAZOTT VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

Petrográfiai vizsgálatok 

A homokk minták üledékes k zettani jellemzéséhez az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Földrajz– és Földtudományi Intézetének K zettan–Geokémiai Tanszékén 

petrográfiai mikroszkópos elemzéseket végeztem.  

M szeres vizsgálatok 

Az ásványos összetétel meghatározása 

A pélit- és homokk minták (77 minta) ásványos összetételének (teljes k zet, valamint 

agyagfrakció) meghatározásához a Pannon Egyetem Mérnöki Karának Föld- és 

Környezettudományi Tanszékén röntgen-pordiffrakciós mérések készültek. A felvételeket 

Philips PW 1710 típusú készülékkel, CuK  sugárforrással, hajlított grafitegykristály-

monokromátor és proporcionális számláló detektor alkalmazásával készítették.  

A Tésenyi Homokk , a Túronyi, a Korpádi Homokk  és a Cserdi Formáció kiválasztott 

mintáiból (6 minta) a cementásványok (dönt en a rétegszilikátok) kiegészít  jellemzésére a 

Pannon Egyetem Mérnöki Karának Szilikát- és Anyagmérnöki Tanszékén környezeti 



5

scanning elektronmikroszkópos (ESEM) vizsgálatok készültek. A Bodai Aleurolit Formáció 

kiválasztott homokk mintáiból (3 minta) a törmelékes földpátok albitosodásának kiegészít

jellemzésére az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz– és Földtudományi Intézetének 

K zettan–Geokémiai Tanszékén tájékoztató jelleg  pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) 

vizsgálatok készültek. 

A kémiai összetétel meghatározása 

A teljes k zetminták (131 minta) f - és nyomelemösszetételének meghatározása 

röntgenfluoreszcens spektrometriás (XRF) mérésekkel, neutronaktivációs analízissel (NAA), 

illetve induktív csatolású plazma tömegspektrometriával (ICP MS) történt. Az XRF mérések a 

Tübingeni Egyetem Geokémiai Tanszékén (Németország) Bruker AXS S4 Pioneer típusú 

készülékkel, illetve – a dolgozatomban felhasznált, korábban publikált mérések – a Pannon 

Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszékén Philips PW 2404 típusú készülékkel, 

vákuum közegben, Rh anód alkalmazásával készültek. Az NAA és az ICP MS vizsgálatot az 

Acme Analytical Laboratories Ltd. (Vancouver, Kanada) laboratóriumában végezték (120 

minta). Az Sb–1 fúrásból származó minták (11 minta) geokémiai vizsgálata során a 

ritkaföldfémek (RFF) meghatározása ICP MS módszerrel a Bálint Analitika Kft. (Budapest) 

laboratóriumában történt. 

III. AZ ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

1. Megállapítottam, hogy a Siklósbodony–1 (Sb–1) fúrásban a Tésenyi Homokk

(fels -karbon) és a Korpádi Homokk  (alsó-perm) Formáció között 700,0 m mélységben 

korábban feltételezett határ környezetében (673,0–712,0 m) nem jelölhet  ki ásványtani, 

k zettani vagy geokémiai határ; a vizsgált képz dmények lehordási területe egységes, 

uralkodóan kvarcdús metamorf k zetek (kvarcit, kvarc-albitpala, kvarc-albit-muszkovitpala, 

fillit, gneisz) eróziójából származnak. Az adott szakaszt képvisel  minták ásványtani és 

kémiai összetételében tapasztalt eltéréseket a szemcseméretben, a karbonáttartalomban és az 

üledékképz dési, illetve diagenetikus környezet redox viszonyaiban megfigyelhet

különbségek alakították ki. Eredményeim és a korábbi k zettani megfigyelések alapján az 

Sb–1 fúrásban a Korpádi Homokk  és a Tésenyi Homokk  közötti litosztratigráfiai határ – 

tektonikus jelleggel – 642,0 m mélységben jelölhet  ki. 

2. Kimutattam, hogy a Tésenyi Homokk  Formáció sziliciklasztos képz dményei 

mérsékelt, illetve intenzív kémiai mállásnak kitett forrásrégióból származtak, majd ezt 

követ en különböz  mérték  K-metaszomatózison estek át. A K2O-dúsulás mértékét az Sb–1 
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fúrás mintáira számszer sítettem: az A–CN–K moláris rendszerben minimálisan 6–7% K2O 

többlet valószín síthet . 

3. Dolgozatomban el ször közöltem és értelmeztem a dél-dunántúli paleozoos–alsó-

triász törmelékes rétegsor pélit- és homokk mintáinak teljes k zetb l meghatározott kémiai 

összetételét (f elemek, nyomelemek és ritkaföldfémek koncentrációi egyaránt). A dél-

dunántúli paleozoos rétegsor ásványos összetételének meghatározásakor kimutattam, hogy a 

Túronyi, a Korpádi Homokk , a Cserdi és a Bodai Aleurolit Formációba sorolt 

homokkövekben a törmelékes földpátok (els sorban káliföldpát) utólagos – általában 

részleges – albitosodáson estek át. Megállapítottam, hogy az utólagos – diagenetikus és 

hidrotermális – folyamatok (albitosodás, illitesedés stb.) kémiai összetételt módosító hatása 

következtében, illetve a rétegtani besorolás bizonytalanságai miatt számos esetben azonos 

formációba sorolt minták eltér  geokémiai bélyegekkel rendelkeznek (pl. Korpádi Homokk

Formáció, Cserdi Formáció), illetve rétegtanilag különböz  besorolású minták (Túronyi, 

Korpádi Homokk , Cserdi, Bodai Aleurolit, Bakonyai Homokk ) nagyon hasonló jelleg ek. 

Eredményeim szerint a jelent s mérték  átalakulás következtében a vizsgált rétegsor 

lehordási területének és lemeztektonikai helyzetének jellemzésére a geokémiai 

diszkriminációs diagramok nem, vagy csak korlátozottan használhatók fel. 

4. Kimutattam, hogy a Korpádi Homokk  törmelékes szemcséi között – különösen a 

Gy r f i Riolit közvetlen feküjében – az üveges, szferolitos vulkanitszemcséken túl 

piroklasztitszemcsék (horzsak , tufa), illetve szilánkos vagy sajátalakú, rezorbeált, korrodált 

beöblösödésekkel rendelkez  kristályok (kvarc, földpát) is megjelennek, amelyek 

egyértelm en közel egyid s, piroklaszt-szórással társult vulkáni m ködést jeleznek.

5. Bizonyítottam a Cserdi Formáció alsó részébe tartozó, korábban medenceperemi 

hordalékkúp üledékeként elkülönített, homokk ként dokumentált minták vulkanoszediment 

(piroklasztit) eredetét, továbbá a lokális olvadásra utaló bélyegek alapján megállapítottam, 

hogy a formáció alsó része gyengén–mérsékelten összesült piroklaszt-ár üledék (ignimbrit).

Eredményeim alapján valószín síthet , hogy a Mecsek nyugati részén feltárt Gy r f i Riolit 

k zetanyaga uralkodóan nem láva eredet , hanem nagyon er sen összesült ignimbrit 

(horzsak - és hamuár üledéke).  

6. El ször határoztam meg a Túronyi Formáció pélites k zeteinek ásványtani, k zettani 

és geokémiai összetételét. Az adatok értelmezésekor megállapítottam, hogy a Túronyi 
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Formáció üledékgy jt jébe a kontinentális háttér eróziójából származó felzikus 

törmelékanyag mellet – alárendelt mennyiségben – bázisos összetétel  k zettörmelék is 

szállítódott. A k zetanyag jelenlegi ásványos és kémiai összetétele a száraz éghajlaton, alkáli 

tavi környezetben lejátszódó korai diagenetikus, illetve betemet dési diagenetikus folyamatok 

(albitosodás, kovásodás, illitesedés, kloritosodás) módosító hatását tükrözi, illetve a nagyon 

kisfokú metamorf átalakulás eredménye.  

7. Kimutattam, hogy a Túronyi és a Bodai Aleurolit Formáció pélites k zeteinek 

ásványos és kémiai összetétele nagyon hasonló. A két formáció k zetanyaga azonos jelleg

üledékgy jt  medencében halmozódott fel, továbbá nagyon hasonló diagenetikus 

átalakulásokat (pl. albitosodás, illitesedés, kloritosodás) szenvedett. Eredményeim alapján a 

Túronyi és a Bodai Formáció közötti, korábban észlelt, makroszkópos jellegzetességekre 

korlátozódó különbségek dönt en a metamorfózis következményei, ezért nagy a 

valószín sége annak, hogy a Túronyi Formáció egyetlen, feltolódásokat harántoló fúrás által 

feltárt rétegsora nem más, mint a Bodai Aleurolit Formációnak megfelel  képz dmény 

tektonikusan elhelyezked , gyengén metamorfizált változata, vagyis külön formációba 

sorolásukat nem tartom indokoltnak. 

IV. KÖVETKEZTETÉSEK 

Az értekezésemben bemutatott ásványtani, k zettani és geokémiai eredmények, illetve a 

felvázolt rétegtani problémák miatt – a dél-dunántúi paleozoos–alsó-triász rétegsor érvényben 

lév  litosztratigráfiai besorolását követve – nem valósítható meg az egyes formációk 

„geokémiai ujjlenyomatának” meghatározása, ugyanis azonos formációba sorolt 

képz dmények számos esetben heterogének, különböz  formációhoz tartozó minták azonban 

hasonlóak. A Túronyi, a Korpádi, a Bodai és a Cserdi Formációban kimutatott diagenetikus 

(illetve hidrotermális?) albitosodás folyamatainak részletes feltárása, valamint a fiatalabb 

képz dmények (pl. Bakonyai Homokk ) ellen rz  vizsgálata hozzájárulhat a rétegtani 

problémák tisztázásához. 

A Korpádi Homokk  Formációba sorolt törmelékes képz dményekben kimutatott, 

szinkron, piroklaszt szórással társult, savanyú jelleg  vulkanizmus szükségessé teszi a 

Gy r f i Riolit és a Korpádi Homokk  jelenlegi rétegtani kapcsolatának átértékelését és 

módosítását. Eredményeim alapján továbbá a Gy r f i Riolit és a Cserdi Formáció alsó része 

a Mecsek nyugati részén egyid s, genetikailag szorosan összefügg  k zetegyütes; a korábban 

dokumentált litológiai különbségek az eltér  összesülési tartományoknak felelnek meg az 
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ignimbrit-összletben, ezért az érvényben lév  kor- és rétegtani besorolás szintén módósításra 

szorul. A felvázolt hipotézis ellen rzése, a kapcsolódó folyamatok, illetve 

vulkanoszedimentológiai jelenségek pontos dokumentálása, a Gy r f i Riolit vulkanológiai 

szemlélet  vizsgálata, illetve a Cserdi Formáción belül a piroklasztit és az áthalmozott 

üledékes rétegek elkülönítése nélkülözhetetlen a dél-dunántúli paleozoos képz dmények 

rétegtani kapcsolatának és korának pontosításához. 

A bizonytalan rétegtani helyzet  szelvények (pl. Túrony–1 fúrás) korrelációja során

felmerült kérdések tisztázására a Mecsek–Villányi zóna szerkezeti felépítésének pontosítása 

szükséges. 
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