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BEVEZETÉS 

A meteorikus és hidrotermális fluidumok karbonátos rezevoárokra gyakorolt hatásának 

jobb megismerése érdekében az olasz ENI S.p.A tudományos együttm ködést 

kezdeményezett az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel. A kutatás tárgyául a ’Budai 

Termál Karsztot’ választottuk, mert úgy gondoltuk. hogy ez a terület kiváló felszíni 

analógiaként szolgálhat olyan karbonátos rezervoárokhoz, melyek kialakulása ismétl d  

karsztos események valamint hidrotermális folyamatok együttes eredménye. A kutatás során 

különös hangsúlyt kapott annak feltárása, hogy a karbonátos rezevoárok porozitását miként 

befolyásolja az eltemet dés, a tektonika, az összetöredezés, a felszíni kitettség illetve a 

különböz  hidrotermális folyamatok.  

A f ként mezozoos és tercier üledékes k zetekb l, f ként karbonátokból álló Budai-

hegység híres pleisztocén-recens termálbarlangjairól és melegvizes forrásairól. Az budai-

hegységi triász és paleogén korú képz dmények nagy része a lerakódást követ en többszörös 

meteorikus karsztosodásnak, kiemelkedésnek és eróziónak illetve hidrotermális hatásoknak volt 

kitéve. Korábbi kutatások kimutatták, hogy a meteorikus és a hidrotermális fluidumok 

kölcsönhatásba is léptek egymással. Mindezek ismeretében a kutatás célja az volt, hogy az 

egymást felülíró folyamatok természetét és a budai-hegységi karbonátok porozitásfejl désére 

gyakorolt hatásait vizsgálja. 

Az el zetes terepbejárások során két f , jelenleg is ’nyitott’, másodlagos porozitástípust 

tudtam azonosítani: 

1) A dönt en korábbi kalcit-barit-telérek mentén létrejött hipogén barlangok kavernás 

és repedéses porozitását, valamint 

2) a porlódó triász dolomit mikroporozitását. 

Mivel a világon mindkét fent említett porozitástípus gyakorta m ködik szénhidrogén-

tározóként, a továbbiakban e két folyamat megértésérnek szenteltük a legtöbb figyelmet. 

 Ahogy azt már korábban említettem a Budai-hegység híres kiterjedt, hipogén 

barlangrendszerér l (sensu Klimchouk 2007; Goldscheider et al. 2010) és termálvízforrásairól. 

Ezen kívül nagyon gyakoriak még a túlnyomóan kalcit-barit-tartalmú telérek. A fiatalabb 

hipogén barlangok gyakran éppen ezen telérek mentén jöttek létre. Ez arra utal, hogy a paleo- és 

a jelenlegi fluidumáramlási rendszerek szoros összefüggésben állhatnak egymással, továbbá 

hogy a termálvíz szerepe nemcsak a jelenlegi, hanem a paleo-fluidumáramlási rendszerben is 

fontos lehetett. Els dleges cél volt, hogy a különböz  lel helyeken azonosított repedéskitölt  

paragenezisekr l eldöntsem, hogy egyazon regionális oldatáramlás eredményei-e vagy sem, és 

hogy a hidrotermális fluidum(ok)nak volt-e közvetlen vulkáni kapcsolata, vagy esetleg a 

szomszédos medence lehetett a forrásuk. Célom volt továbbá a jelenlegi- és a paleo-
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fluidumáramlási rendszerek, azaz a kalcit-barit telérek és a hipogén barlangok közötti lehetséges 

kapcsolat felfedése és mindezek kvantitatív analitikai adatokkal való alátámasztása.  

 A Budai-hegységben valamint az egész Dunántúli-középhegységben a dolomit 

porlódása gyakori jelenség, és területi kiterjedése jelent sen meghaladja a világon ismert 

egyéb porlódó dolomit el fordulásokét. A budai-hegységi dolomit porlódásának folyamatát 

sokan tanulmányozták, ennek következtében a témának terjedelmes magyar nyelv  irodalma 

van, míg külföldi publikációk csak kis számban születettek err l. A Dunántúli-

középhegységben észlelt dolomitporlódásra a korábbi szerz k három lehetséges magyarázatot 

vetettek fel: jelenlegi mállás okozta porlódás (pl. Szabó 1858); hidrotermális porlódás (pl. 

Jakucs 1950, Nagy 1979, Esteban et al. 2009); regionális pre-tercier unkonformitáshoz 

kapcsolódó porlódás (pl. Földvári 1933). Mivel említett szerz k munkája alapján nem 

vonhatók le egységes következtetések, els dleges célul t ztem ki – szétes  és ép k zetminták 

összehasonlító szöveti, ásványtani és geokémiai vizsgálata révén – egy a budai-hegységi 

dolomit porlódására általánosan elfogadható modell felállítását. 

 

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

 A terepi munka során 26 budai-hegységi területr l gy jtöttem reprezentatív mintákat. 

Ezeket az alábbi módszerekkel vizsgáltam. 

 A mikropetrográfiát festett, kék gyantával impregnált csiszolatokon végeztem. A 

katódlumineszcens-vizsgálatokat az ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszéken 

található MAAS – Nuclide ELM-3 típusú hideg katódos lumineszcens mikroszkópján 

végeztem. A SEM vizsgálathoz az ELTE TTK K zettani és Geokémiai Tanszéken található 

Amray 1830i típusú, INCA EDS-detektorral felszerelt pásztázó elektronmikroszkópot 

használtam. 

A fluidzárványok vizsgálatához 80–100 m vastag, két oldalán polírozott 

ásványszemcséket készítettem. A fluidzárványok mikrotermometriai vizsgálatához az ELTE 

TTK Ásványtani Tanszék Linkam FTIR 600 típusú h thet -f thet  tárgyasztalát használtam.  

Az adott ásványok és zárványok Raman analízise a Budapesti M szaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemen történt, Jobin Yvon confocal Labram Raman berendezésen, 

532 nm Nd-YAG lézersugárral. 

A röntgenpordiffrakciós felvételek Siemens D 5000 típusú diffraktométerrel készültek 

az ELTE TTK Ásványtani Tanszéken. 

A stabilizotóp-mérések a Magyar Tudományos Akadémia Geokémiai Kutatóintézetében 

történtek az alábbi m szerekkel: Finnigan MAT delta S típusú illetve Finnigan delta+XP 

típusú berendezés. 
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A teljesk zetminták f - és nyomelemtartalmának meghatározása ICP-MS és ICP-AES 

módszerekkel történt egy küls  analitikai laborban. 

A petróleumzárványok összetételét gázkromatográfiával határoztuk meg az ELTE TTK 

Analitikai Kémiai Tanszéken, az alábbi m szerrel: Agilent 6890N GC 5973 MS , HP5-MS 

oszloppal. 

Az egyes olajzárványok részletes vizsgálatát Nancyban (Franciaország), az Université 

de Lorraine-ben végeztük el az alábbi módszerekkel: 

1) UV fluoreszcens képeket Nikon Eclipse mikroszkópra szerelt kamerával végeztük a 

G2R Laboratóriumban. A mikroszkóp 40X és 60X olajimmerziós objektívekkel van 

felszerelve. A m szer a fluoreszenciát a 400 nm feletti tartományból érzékelte 365 ± 10 nm-es 

filtert használva.  

2) FT-IR mérésekhez Bruker mikroszkóphoz csatlakoztatott Bruker IFS 55 FT 

spektrométert használtunk LEM Laboratóriumában. 

3) A G2R Laboratóriumában CSLM (Confocal Scanning Laser Microscopy) 

segítségével fluoreszcens képeket készítettük az olajzárványokról, így az ImageJ szoftver 

segítségével háromdimenziós képek el állítása is lehet vé vált. A petróleumzárványok 

térfogatát az Igor szoftver (©Wavemetrics) segítségével számoltuk ki. Az olajzárványokból 

nyert adatokból a csapdázódás körülményeit a PIT (Petroleum Inclusion Thermodynamics; 

e.g. Thiéry et al. 2002) szoftver segítségével számoltuk ki. 

A barlangban vett fúrómag-minták CT vizsgálatát az ENI-E&P milánói 

laboratóriumában (Olaszország) végezték PICKER PQS szkenner használatával. 

 

TÉZISEK 

1) A kalcit-barit-fluorit-szulfid telérek ásványtani- és fluidzárvány-vizsgálatainak 

eredményei révén bizonyítani lehetett a szénhidrogén-tartalmú, medence eredet  fluidumok 

feláramlását a Budai Karszthoz. A telérkalcitban található els dleges petróleumzárványok 

jelenléte bizonyíték arra, hogy a szénhidrogének jelen voltak a paleo-fluidumáramlási 

rendszerben. Ezen kutatás során derült fény el ször a szénhidrogén-tartalmú zárványok 

jelenlétére a Budai-hegységben. Megállapítható továbbá, hogy ezek a fluidumok a Budai-

hegységt l keletre található sziliciklasztos medencéb l migráltak a miocén óta, ahogy ezt már 

a jelenlegi termálvizek kapcsán Alföldi (1979) is felvetette. A közvetlen vulkáni kapcsolatot 

nem igazolták a jelen munka eredményei, helyette a Pannon medence kivékonyodott 

litoszférájának következtében megemelkedett h áram lehet felel s a fluidumok felf téséért. A 

folyamat akár Mississippi Valley-típusú (MVT) fluidumáramlásként is értelmezhet , hiszen a 
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legmeghatározóbb MVT bélyegek (pl. Anderson and Macqueen, 1982; Leach and Sangster, 

1993) azonosíthatóak voltak a Budai-hegységben. 

2) A csapdázódási nyomás (85 bar) meghatározását a szénhidrogén-tartalmú és vizes 

zárványok együttes jelenléte tette lehet vé. Ebb l egyúttal a Budai-hegység bizonyos részein 

a kés  kora-miocén óta lepusztult üledékek vastagsága is kiszámítható volt (~800 m). Ez 

alátámasztja Kovács és Müller (1980) felvetését, miszerint a fluidumcirkuláció már akkor 

megindulhatott, amikor még a hidrogeológiai körülmények ’lefojtott’ (”confined”) 

rendszernek feleltek meg. 

3) A fluidzárvány-vizsgálatok során kiderült, hogy a vizes oldatokkal együtt a 

szénhidrogének mellett hozzájuk kapcsolódó gázok, úgymint CO2 és alárendelten CH4 is 

migrálhattak a medence fel l. A szulfidok jelenléte a miocén repedéskitölt  paragenezisben 

azt bizonyítja, hogy H2S is migrált a medence fel l a Budai-hegység felé, már a miocénben. 

Valószín síthet  tehát, hogy a karbonátok oldódása nemcsak a különböz  eredet  oldatok 

keveredésének eredménye, hanem az ’agresszív’ gázok (pl. CO2 és H2S) oldó hatása révén is 

történhetett, f leg ebben a kezdeti fázisban. Ez a megállapítás összhangban van azokkal a 

hidrogeológiai megfigyelésekkel, melyek szerint a szub-recens oldódásban kiemelt szerepe 

volt a medence fel l érkez  H2S-nek, például a Gellért-hegy esetében (Er ss 2010). Ezenkívül 

a metán, amennyiben sekélyebb mélységbe érve széndioxiddá és vízzé oxidálódik (Forti et al. 

2002), szintén szerepet játszhat/játszhatott a karbonátok oldódásában. 

4) A telérkalcit els dleges zárványainak csapdázódási h mérséklete (80°C), amely a 

petróleumtartalmú és vizes zárványok együttes jelenléte miatt állapítható meg pontosan, a 

korábban ugyanebb l a paragenezisb l, vizes zárványokból publikált homogenizációs 

h mérséklet-intervallumok legalsó tartományába esik. Ez azt jelenti, hogy a korábbi 

publikációkban szerepl , kiugróan magas h mérsékleteket (akár 250°C) újra kell értékelni. 

Ezeket az értékeket valószín leg a fluidzárvány csapdázódást követ  térfogatváltozásával 

lehet magyarázni. Annak ellenére, hogy a feláramló oldat valószín leg nem volt melegebb 

80°C-nál, mégis hidrotermálisnak tekinthet , abban az értelemben, hogy az ásványkiváláskor 

számottev en melegebb volt, mint a környezete. Ezt a megállapítást alátámasztják a 

telérkalcit fluidzárvány (és stabilizotópos) értékei összevetve a fed  képz dmények 

vastagságával és a becsült h áram adatokkal. 

5) A miocén korú (petróleumzárványok és bitumen a sztilolitok mentén) és mai 

szénhidrogénnyomok (termálkutakban észlelt szénhidrogén-indikációk, Alföldi (1979) 

munkája alapján) elhelyezkedése alapján azonos migrációs útvonalat lehetett rekonstruálni a 

miocén korú valamint a jelenlegi áramlási rendszerre. Az összes szénhidrogén-indikáció a f  
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miocén-pliocén törések mentén vagy annak közvetlen környezetében található, ami azt 

sugallja, hogy ezek voltak a szénhidrogén-tartalmú medence eredet  fluidumok f  

vezet csatornái. 

6) Megállapítható továbbá, hogy a medence eredet  fluidumok áramlása a Budai-

hegység felé a miocént l máig folyamatos volt. Ezt bizonyítja például a fluorit- és barit-

tartalmú, pleisztocén korú travertinok jelenléte (Kovács-Pálffy és Földvári 2004) a fent 

említett miocén–pliocén vet k mentén. Ezek alapján tehát a neogén hidrotermális események, 

melyek kalcit-barit telérek, travertinok és hipogén barlangok képz dését eredményezték egy 

azon hidrotermális rendszer különböz  fázisaiként értelmezend k. Ugyanakkor fontos 

megemlíteni, hogy míg a miocénben a dönt en extenziós tektonika alapján még kompakció 

által vezérelt áramlás valószín síthet , addig a medence inverzió (Bada et al. 2007) miatt a 

pliocént l kezd d en az áramlást már a kompresszió vezérelheti (Tóth és Almási 2001) miatt. 

7) A kalcit anyaoldatának meglep en alacsony sótartalma (<1.7 NaCl ekv. wt%), 

melyet a fluidzárványok segítségével lehetett meghatározni, azzal magyarázható, hogy a 

medence eredet  oldatok a hozzáadódó nagy mennyiség  regionális karsztvíz miatt 

felhígultak. Felelevenítve Alföldi (1979) értelmezését, Er ss (2010) eredményeivel 

összhangban megállapítható, hogy a Budai-hegység fluidumáramlási rendszerének 

hidrotermális tagja, mind a miocénben, mind a recens karszt esetében, a szénhidrogén-

tartalmú medencefluidumok és az ugyancsak viszonylag magas h mérséklet  regionális 

karsztvíz keveréke. 

8) A zárványokban csapdázódott szénhidrogén anyak zete valószín leg az oligocén 

korú Tardi Agyag. A zárványokat tartalmazó telérkalcit kora alapján feltételezhet , hogy 

ebb l az anyak zetb l már a kora középs -miocénben (~17–11 M éve) szénhidrogén 

keletkezhetett. Ez azzal hozható összefüggésbe, hogy a folyamatosan felfelé áramló meleg 

vizek advektív h szállítása miatt a medenceperemeken úgynevezett er ltetett érés (”forced 

maturation”) mehetett végbe. Az er ltetett érést kés bb normál betemet déses érés követte a 

süllyed  medencerészeken. A jelenlegi termálkutakban található szénhidrogénnyomok 

megemelkedett metán-tartalmuk alapján már a miocén szénhidrogénnyomokhoz képest 

el rehaladottabb érési fázist reprezentálhatják. 

9) Annak ellenére, hogy a Budai-hegységben nem ismert jelent s szénhidrogén-

felhalmozódás, a detektált szénhidrogénnyomok vizsgálata alapján egy elméleti 

’szénhidrogén-rendszer’ vázolható fel, melynek a részei a következ k. Az anyak zet 

valószín leg az oligocén korú Tardi Agyag, a migrációs útvonal f leg a miocén-pliocén vet k 

és a regionális pre-tercier unkonformitás lehetett, rezervoárként a kavernás és repedéses 
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porozitással rendelkez  triász és paleogén karbonátok feltételezhet ek, az oligocén korú 

agyagok lehetettek zárók zetek, a kritikus momentum pedig a pliocén-pleisztocén 

kiemelkedéssel járó lepusztulás lehetett. Fontos megemlíteni, hogy a folyamatos kiemelkedés 

és erózió miatt a karbonátok egyre jelent sebbé váló oldódása mellett a zárók zetek 

egyidej leg folyamatosan pusztultak. Ebb l következ en csak egy egészen rövid id szak 

lehetett az, amikor a körülmények megfelel ek voltak a szénhidrogén akkumulációhoz. Ez 

valamikor a pliocén-pleisztocén során következhetett be, amikor az oligocén korú agyagok 

még nem voltak teljesen lepusztulva, a karbonátok porozitása azonban talán már számottev  

lehetett. 

10) Korábbi munkákkal ellentétben ez a kutatás nem fedett fel genetikai kapcsolatot a 

neogén hidrotermális rendszer és a triász korú dolomit porlódása között. A porlódás szub-

recens fizikai mállás eredménye lehetett, hiszen képz désében dönt en olyan felszínközeli 

folyamatok játszhattak szerepet, melyek nem okoztak kémiai és ásványtani változást a 

kiinduló k zetben. Mivel a Budai-hegység a legutóbbi glaciális leghidegebb periódusában 

igen közel esett az összefügg  örökfagy (permafroszt) kiterjedésének déli határához (Frenzel 

et al. 1992) egyik lehetséges magyarázata a dolomit porlódásának az lehet, hogy az ismétl d  

fagyás és olvadás hatására a jég feszít hatása miatt valamint a k zetben a 

h mérsékletingadozás miatt lejátszódó térfogatváltozás következtében intenzív fizikai mállás 

ment végbe. Ez a magyarázat tehát a porlódásra vonatkozó legkorábbi, recens folyamatokkal 

számoló elmélet egy módosított változata. 

11) Megállapítható, hogy a Budai Karszt jelenlegi porozitásának kialakulása a 

miocénben indult meg, és azt a hipogén barlangok esetében jelent sen nem befolyásolták a 

karbonátok korábbi diagenetikus bélyegei. A porlódó dolomit esetében azonban már fontos 

szerepe lehetett a k zet diagenetikus el történetének. Az a kristályközi porozitás, amely az 

utolsó dolomit fázis képz désekor keletkezett el segíthette a feltételezhet en jég feszít hatása 

nyomán végbe ment porlódást, míg ezzel szemben a valószín leg els  és második karsztos 

fázishoz is kapcsolódó dedolomitosodás/kalcitosodás a k zetet éppen ellenállóbbá tehette a 

kés bbi fizikai mállással szemben. 
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