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BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉS 

 

A bakonyi mangánérc-bányászat a múlt század 20-as éveiben vette kezdetét. 

A mangánérc kutatás és bányászat először az Úrkúti-medencében, majd 

1932-től az eplényi ércelőfordulás területén indult meg. Az úrkúti 

mangánérc bányászat napjainkban is tart, míg az eplényi bánya 1975-ben 

végleg bezárt. Ez alatt az idő alatt az intenzív kutatás eredményeként 

hatalmas mennyiségű földtani, bányászati és tudományos adat gyűlt össze. 

A bakonyi mangánércesedés keletkezésének körülményei és az ércvagyon 

jellemzőinek térbeli megoszlása, az ércesedést magába foglaló földtani 

képződményekkel való kapcsolatok a nagyszámú adat ellenére sem 

tekinthetők megoldottnak, pedig ezeknek a szempontoknak a pontosabb 

ismerete a további érc- és egyéb nyersanyag kutatásának is alapját képezi. 

Munkám célja az úrkúti és eplényi terület mangánércesedéseinek 

genetikai szempontú vizsgálata és az érctelepek komplex jellemzése volt. A 

célok eléréséhez a rendelkezésre álló adatok, információk felkutatása, 

rendszerezése, valamint egy jól használható szakértői adatbázis kiépítése 

jelentette az első fontos lépést, amely több kisebb koherens, önálló 

adatbázisból áll. Ennek kapcsán komplex kutatás keretében különböző 

módszerek (ásványtani-geokémiai, bányászati és statisztikai-

térinformatikai) együttes alkalmazására nyílik lehetőség, kihasználva a 

bennük rejlő kölcsönös előnyöket. 

A szakértői adatbázisok létrehozása és sokoldalú felhasználása a 

földtudományok területén is elterjedt. A nyersanyag kutatás számos 

területén, a kőolaj- és érckutatásban a szakértői adatbázisok alapvető 

fontosságúak (fúrási-, geológiai-, geofizikai- és egyéb mérési adatok). Az 

alkalmazásokat az adott kutatás speciális kérdései határozzák meg, az 

ércesedések (nyersanyag) térbeli kiterjedése, az érc (nyersanyag) 



minőségének változásai, a bányászat szempontjából fontos geológiai 

szerkezetek feltárása. 

Értekezésemben a bakonyi mangánércesedéssel kapcsolatos szakértői 

adatbázis kialakítását ismertetem, az archív adatok típusait, valamint azt, 

hogy a sokféle különböző adattípus felhasználásával, azok célirányos 

komplex kezelésével milyen új geológiai problémák fogalmazhatók meg és 

oldhatók meg eredményesen. A dolgozatban a több, különböző adatok 

feldolgozásából származó eredményeimből a legfontosabbakat – az Úrkúti- 

és az Eplényi-medence újraértelmezett földtani felépítését, a primer oxidos 

érc genetikára vonatkozó legújabb eredményeit, valamint egy bányászatra 

perspektivikus terület értékelését – mutatom be. A dolgozat végén röviden 

áttekintem, hogy az adatbázist milyen egyéb területeken lehet még 

felhasználni. 

A bakonyi mangánérc kutatás, bányászat archív adatainak digitalizálása 

önmagában is fontos eredménynek számít, amely tulajdonképpen 

„leletmentés”, hiszen a papír alapú jegyzőkönyvek, leírások idővel – 

akaratlanul is – megsemmisülnek. Számos esetben bebizonyosodott, hogy 

ezek az archív adatok rendkívül fontosak, hiszen a korabeli leírások, 

elemzések egyedülállóak és megismételhetetlenek. A létrehozott szakértői 

adatbázis segítéségével és újabb módszerek alkalmazásával nemcsak a 

vizsgált területeken lehetett új kérdéseket lehet megfogalmazni, új 

eredményeket elérni, hanem az adatbázis további kutatások kiindulása lehet 

– a medencékben fellelhető – más nyersanyagok kutatásának is. 

Az értekezésem – a földtani és bányászati tárgyú bevezetéseken túl – 3 

nagyobb fejezetre tagolódik, melyekben bemutatom a felhasznált adatokat, 

valamint a szakértői adatbázis kialakításának menetét, és az adatbázis 

felhasználásával elkészített 4 nagyobb (5. fejezet) és 3 kisebb (6. fejezet) 

esettanulmányt. Az 5. fejezet példái önálló egységeket alkotnak, csakúgy, 



mint a 6. fejezetben lévők, azonban az utóbbiak bővebb kifejtése terjedelmi 

okok miatt nem volt lehetséges. Az értekezéshez csatolt mellékletek 

egyrészt a nagyobb formátumú táblázatokat tartalmazzák folyamatos 

számozással, másrészt CD melléklet is kiegészíti az értekezést, amely 

fejezetenként tartalmazza a térképeket és szelvényeket (105 db teljes oldalas 

térkép és 5 db nagyméretű szelvény). 

 

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

 

A különböző típusú archív adatok (fúrási, térképi és csiszolati) előkészítése 

és újraértékelése után fúrási, térkép és csiszolat relációs adatbázisokba 

szerveztem azokat, amelyek célja a különböző típusú adatok 

összekapcsolása és lekérdezése. 

Az esettanulmányoknál az elkészített adatbázisok célirányos 

lekérdezésével kapott adathalmazt használtam fel a különböző típusú 

vizsgálatokra. Az Úrkúti-medence (5.1. fejezet) és az Eplényi ércelőfordulás 

(5.4. fejezet) jellemzéseinél a különböző térképek (vastagság, koncentráció, 

tetőtérképek) szerkesztésére interpolációs módszerként a természetes 

módszert alkalmaztam. A különböző litológiák statisztikai jellemzésére 

alapstatisztikai mutatószámokat (átlag, medián, módusz, minimum, 

maximum, terjedelem) számoltam és azokat Box-Whisker plot-on 

ábrázoltam. 

A Csárdahegyi típusú érc genetikai célú vizsgálata (5.2. fejezet) során a 

kémiai elemzések (Mn, Fe, Si, P) alapstatisztikai mutatószámainak 

kiszámítása mellett többváltozós módszereket is alkalmaztam: hierarchikus 

klaszter analízist (Ward-módszerrel) – ennek ellenőrzésére diszkriminancia 

analízist –, valamint főkomponens analízist. 



A nyírszegi terület ásványvagyonát fuzzy halmazokkal becsültem, 

amely során mind a karbonátos főtelep, mind az oxidos érc vastagságát, 

területi elterjedését, és így az egyes ásványvagyonokat is fuzzy halmazként 

írtam le (sűrűségértékeket valós „crisp” számként vettem figyelembe). 

Az Úrkúti-medence és az Eplényi ércelőfordulás területén lejegyzett 

feltolódásokat Angelier-féle sztereografikus projekción ábrázoltam. 

Az Úrkúti-medencében előforduló karbonátos főtelepének vizsgálatát 

Markov-lánc modellel végeztem 

 

EREDMÉNYEK, TÉZISEK 

 

Az adatok feldolgozása során az alábbi új tudományos eredmények 

születtek: 

 

I. Kiépítettem a bakonyi mangánércesedés archív adatainak önálló, 

koherens adatbázisait (fúrási, fúrómag, csiszolat, térképek), melyek 

1 532 db fúrás, 980 csiszolat és 50 térkép adatait tartalmazzák. 

Újraértékeltem az Úrkúti- és Eplényi ércelőfordulás területére eső 

fúrások, földtani térképek képződményeit, melyeket sztratigráfiai 

egységekbe soroltam, így az egyes adatbázisok egységes formában 

tartalmazzák a képződményeket. Az adatbázisok közötti kapcsolatok 

kialakításával létrehoztam a bakonyi mangánércesedés adatainak 

szakértői adatbázisát. 

 

II. Az Úrkúti-medence fúrásainak újraértékelésével elkészítettem a 

medence formáció szintű sematikus földtani felépítésének rétegsorát. 

Ilyen általános rétegsor Cseh Német 1963-as publikációja óta nem 

készült, valamint ez az első olyan munka, amely formáció szinten 



tárgyalja a képződményeket. Az újraértékelt rétegsorok alapján az 

alábbi új megállapítások tehetők: 

1. Az ideálisnak tekintett rétegsorok esetében az Úrkúti Mangánérc 

Formáció feküjében Kisháti Mészkő Formáció Bocskorhegyi Tagozat 

(zöldesszürke tűzköves mészmárga) található, a fedőben Kisgerecsei 

Márga Formáció (ammoniteszes márga). E rétegsorok esetében az 

Úrkúti Mangánérc Formációt mindig karbonátos mangánérc képviseli. 

Ilyen fúrások a medence Ny-i részén egy É-D-i szinklinóriumban 

találhatók (Nyírszeg), ahol az a formáció maximális vastagságát is 

eléri. 

2. A nyírszegi terület földtani ásványvagyonát fuzzy halmazok 

módszerével becsültem, amely alapján a terület potenciálisan feltárható 

ásványvagyont tartalmaz. 

3. A karbonátos mangánércek közül a „zöld, barnasávos” karbonátos 

mangánérc tartalmazza átlagban (medián) a legtöbb Mn-t. Ez a 

megállapítás a fúrásokból vett minták alapstatisztikai vizsgálatai 

alapján történt. 

4. A karbonátos rétegsor (vagyis a főtelep) ciklikus esemény hatására jött 

létre, melyet valamely külső hatás többször is megzavart. A ciklust a 

szürke, barna-zöld, barna és a barna-fekete mangánkarbonátos 

képviselik. A ciklust képviselő rétegek Eh viszonyai alapján, maga a 

ciklikus karbonátos mangánérc képződés szuboxikus jelleget mutat 

5. A minták geomatematikai feldolgozásának eredményeként a primer 

oxidos csárdahegyi típusú érc valószínűleg hidrotermás és bakteriális 

hatások következtében jött létre. A két fő ércképző folyamat a 

Csárdahegyen megfigyelhető töbrök mentén a legintenzívebb. 

6. A helyben oxidálódott szekunder, vagy másodlagos oxidos ércek 

(ÚMF), leggyakoribb feküképződményei a kilúgozott mészkő, 



tűzkősávos agyag (Isztiméri Mészkő Formáció Káváshegyi Mészkő 

Tagozat), míg leggyakoribb fedőképződménye a tűzkő- és 

mangántörmelékes agyag (Tési Agyagmárga Formáció Kepekői 

Tagozat). 

7. Az áthalmozott érc (allochton, oxidos ércek) albai korú, 

sztratigráfiailag a Tési Agyagmárga Formáció Kepekői Tagozatába 

tartozik. Ez a formáció a medence ÉK-i része felé egyre vastagabb 

kifejlődésben található meg. 

8. Az áthalmozott érc leggyakoribb feküképződményei a kilúgozott 

mészkő, tűzkősávos agyag (Isztiméri Mészkő Formáció Káváshegyi 

Mészkő Tagozat). 

9. A 6. és 7. megállapítások alapján az áthalmozás az albaiban ment 

végbe, amely során nemcsak a helyben oxidálódott másodlagos oxidos 

ércek alakulhattak ki, hanem a feküt alkotó mészkövek is ekkor 

alakulhattak át („kilúgozódhattak”). Tehát a kilúgozott mészkő az 

albaiban végbement poszt-szediment hatás eredményeként jött létre. 

10. Van az oxidos érceknek egy olyan csoportja, amelyek az „in situ” 

karbonátos mangánérc alatt fordulnak elő a fekü határán. Az ilyen 

helyzetű oxidos mangánérc a feküből származó hatást (hidrotermás?) 

tükrözhet, amely az ércesedés legkorábbi fázisát képviselheti. 

11. A medencében megfigyelt lepusztulás ÉK-felé egyre nagyobb mértékű, 

melyet a szentgáli és városlődi fúrások is bizonyítanak. 

 

III. Az Eplényi ércelőfordulás fúrásainak újraértékelésével elkészítettem a 

medence formáció szintű sematikus földtani felépítésének rétegsorát 

(átlagos vastagság adatokkal). Az újraértékelt rétegsorok alapján az 

alábbi új megállapítások tehetők: 



1. „In situ” áthalmozástól mentes (konkordáns) rétegsorok a medence 

középső, vetőkkel átjárt területén találhatók. A rétegsorokban 

radioláriás agyagmárgán kívül radioláriás agyag is előfordul, amely 

nem az utólagos átalakulás (oxidáció) hatására keletkezett, mint az 

Úrkúti-medencében. 

2. Áthalmozott mangánércet – az áthalmozás idejétől függően – két 

formáció tartalmaz. Ha az áthalmozás kora középső-kréta, akkor Tési 

Agyagmárga Formáció Kepekői Tagozatába, ha középső-eocén, akkor 

Kisgyóni Formáció Szarvaskúti Tagozatába sorolható. 

3. Az Eplényi ércelőfordulás területén is megfigyelhető lepusztulás, 

melynek mértéke DK-felé egyre nagyobb mértékű. 

 

IV. A vágattérképek tektonikai elemeinek vizsgálatával pontosítottam a 

medencék tektonikai eseményeit: 

1. Az Úrkúti-medence esetében a feltolódások K-Ny-i kompressziót 

mutatnak, amely valószínűleg a kora-krétában az alpi szerkezetalakulás 

hatásaként zajlott. 

2. Az Eplényi ércelőfordulás területén a normál vetők feldolgozásának 

eredményeként szintén a kora-krétában (apti-albai) végbement tenzió 

hatására alakult ki a medence. 
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