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1.  A kutatás személyi háttere, nemzetközi kapcsolatai és pénzügyi értékelése 

Az ásványtani, kızettani, és geokémiai kutatások elvégzése elsısorban az ELTE Ásványtani 
Tanszéke, a Miskolci Egyetem Földtani-Teleptani és Ásványtani-Kızettani Tanszékei 
(Földessy János, Hartai Éva, Németh Norbert, Szakáll Sándor), és a Magyar Állami Földtani 
Intézet Laboratóriumi Osztálya (Bartha András) közötti együttmőködésen alapult. A 
kutatások során megismert összefüggések és a földtani korreláció igénye azonban indokolták 
az együttmőködés szélesítését, ezért egyetemközi kapcsolatokat és különbözı államközi 
Tudományos és Technológiai Egyezmények által nyújtott pályázati lehetıségeket kihasználva 
további együttmőködéseket alakítottunk ki a Zágrábi Egyetem Geológiai Intézetének 
munkatársaival (Ladislav A. Palinkaš professzor vezetésével), Bosznia-Hercegovina Földtani 
Szolgálatának munkatársaival (H. Izetbegovics vezetésével) és a törökországi Sivas Egyetem 
geokémiai kutatócsoportjával (A. Ucurum professzor vezetésével). Kutatásaink során 
bekapcsolódtunk az MTA-ELTE Geológiai Kutatócsoport (Haas. J. és Kovács S.) és a 
HUNTEK munkacsoport földtani korrelációs programjaiba is. Egyes anyagvizsgálatok 
elvégzésére nemzetközileg akkreditált geokémiai laboratóriumokat (ALSChemex, Vancouver, 
Kanada) és külföldi egyetemek (Carleton Egyetem, Ottawa, Kanada; Masaryk Egyetem, Brno, 
Csehország; Comenius Egyetem, Pozsony, Szlovákia; Okayama Egyetem, Japán) 
laboratóriumait is felhasználtuk. Egyes részletek vizsgálatába a vezetı kutató témavezetésével 
felsıbb éves egyetemi és doktori hallgatókat is bevontunk.  
 
A kutatás pénzügyi támogatása a tervezettıl eltérıen csak 2005 októberétıl valósult meg: az 
OTKA Iroda által módosított szerzıdésnek megfelelıen a kutatás támogatott idıszaka 
2005.10.01-2008.09.30. volt. A kutatómunka kivitelezése során a pénzügyi tervtıl jelentıs 
eltérés nem történt. 2007-ben – az OTKA Iroda engedélyével – egy fı doktorandusz, a 
kutatómunka indulásakor még nem tervezett átmeneti részmunkaidıs foglalkoztatása történt a 
pályázat terhére. Az anyagvizsgálati kiadások összessége a tervezett keretek között maradt, 
kismértékő átcsoportosítással a dologi kiadások egyes tételei között. A pályázat terhére 1 db 
számítástechnikai beruházást terveztünk, mely szintén a költségterven belül teljesült. 
 
2. A kutatás célterületei, módszerei 

A kutatás fı célterületének választott ÉK-magyarországi Darnó Övön belül a mezozoos 
magmás kifejlıdéseket a Darnói-egység jórészt szubmarin bazaltos kızetei és a Szarvaskıi-
egység szintén szubmarin bazaltos és ultrabázisos-bázisos intruzív kızetei képviselik. E 
területek új megközelítéseken alapuló vizsgálatát az indokolta, hogy a földtani egységek 
jórészt sztratigráfiai, üledék- és szerkezetföldtani megfigyeléseket alkalmazó nagyléptékő 
földtani korrelációja (Haas, 2004; Haas et al., 2006) kiegészítést igényelt a különbözı 
magmás kifejlıdések egymástól történı elhatárolása, vulkanológiai, ásványtani, kızettani és 



geokémiai jellemzıinek pontosítása, továbbá a kızetképzıdési folyamatokhoz kapcsolódó 
valamint az azt felülbélyegzı hidrotermás események szempontjából. 
 
A Darnó Övön belül a paleogén korú magmás kifejlıdést a Recski Magmás Komplexum 
képviseli, melynek intruziós és vulkáni kifejlıdései jelentıs ásványi nyersanyagtelepeket 
hordoznak. Az intruzív kifejlıdések Cu(-Mo-Au)-porfíros, valamint a kapcsolódó szkarn és 
metaszomatikus színesfémérc telepei a bányászati kutatások következtében jól ismertek. A 
vulkáni kifejlıdések epitermális Cu-Au és polimetallikus nyersanyagtelepeinek az elmúlt 
évtizedben folytatott – és jelenleg is folyó - ipari kutatásainak eredményei (Földessy et al., 
2004) azonban a telepmodell pontosításának igényét, és ezért a korábbiakhoz képest 
részletesebb és új szempontú térképezési, ásványtani, kızettani és geokémiai vizsgálatok 
elvégzésének szükségességét vetették fel. 
 
Részletes térképezést, szelvényezést és mintagyőjtést végeztünk a következı feltárásokban és 
kutatófúrásokban: 
 
Darnói-egység: Reszél-tetı, mély-völgyi kıfejtı, Nagy-Rézoldal kıfejtıje, a Hosszú-völgy 
természetes feltárásai, kıfejtıje és a Pollner-táró környezete, az RM-131 és RM-136 sz. 
kutatófúrások. 
Szarvaskıi-egység: tóbérci kıfejtı, Újhatár-völgy feltárásai, tardosi kıfejtı, út- és vasúti 
bevágások, természetes feltárások Szarvaskı és a tóbérci kıfejtı között, Egerbakta községi 
kıfejtı, és útbevágások Egerbakta környékén. 
Recski Magmás Komplexum: földtani térképezés a Lahóca-hegy É-i részén és a Veresvár-
Veresagyagbérc-Ilona-völgy általt határolt területen 1:2000 – 1:5000 méretarányban, részletes 
szelvényezés az R-359, R-363, R-377, R-380/A, R-393, R-402, R-404A, R-415, R-422, R-
423, és R-424 sz. kutatófúrásokban. A recski terület vizsgálatához Sztrókay Kálmán Imre 
professzor 1930-40-es években győjtött dokumentált mintát is felhasználtuk. 
 
A Darnó Öv különbözı korú magmás kifejlıdései eredetileg az Alpok és a Dinaridák kollíziós 
zónáiban helyezkedtek el és mai helyzetükbe az oligocén-miocén során végbement 
nagyszerkezeti mozgások során kerültek (Csontos és Vörös, 2004). Ezért a mezozoos 
egységekkel korrelálható hasonló képzıdmények a Dinaridák, illetve tágabb értelemben a 
Neo-Tethys délkelet-európai és kisázsiai kollíziós zónájában találhatóak. A földtani korreláció 
és a platinafémek viselkedésének különbözı földtani folyamatok során tapasztalható 
törvényszerőségei megértésének igényébıl eredıen vizsgálatainkat kiterjesztettük a 
horvátországi Medvenica-, Ivansica- és Kalnik-hegységekre, a boszniai Vares környezetének 
triász korú kifejlıdéseire, a görögországi Otris-hegység (Stragopetra-környéke) szubmarin 
magmás kifejlıdéseire és a törökországi Divrigi Terület Günes Ofiolit Egységére. 
 
A terepi munka során győjtött reprezentatív mintákon ásványtani, kızettani és geokémiai 
elemzéseket végeztünk a következı módszerekkel: 
 
Ásványtani-kızettani vizsgálatok: polarizációs mikroszkópos petrográfia, 
röntgenpordiffrakciós fáziselemzés, Fourier-transzform infravörös spektroszkópia, 
elektronmikroszondás mikrokémiai elemzés, folyadékzárvány vizsgálatok normál fénymenető 
és infravörös-mikroszkópos eljárásokkal. 
Geokémiai vizsgálatok: teljes kızet fı-, nyom-, ritkaföldfém, és nemesfém elemzései neutron- 
aktivációs, ICP-MS, ICP-OES és atomabszorpciós eljárásokkal.  
Geokronológiai vizsgálatok: egyes ásványszemcsék lépcsızetes kihevítésén alapuló Ar-Ar 
korhatározása, ásványszeparátumok K-Ar vizsgálata, konodonta-vizsgálatok. 



3. A kutatás szakmai eredményeinek összefoglalása 
 
Földtani és korrelációs eredmények 
 
A részletes terepi szelvényezés alapján kimutattuk, hogy a vizsgált feltárásokban a Darnói-
egység szubmarin bazaltos képzıdményei (Hosszúvölgyi Bazalt Formáció) – bár becsúszott 
blokkokként fordulnak elı a jura korú Mónosbéli Formációcsoport üldékes kızeteiben - jól 
lehatárolható, egymásból folyamatosan kifejlıdı vulkáni fáciesekbıl állnak, melyek 
beilleszthetıek egy tengeralatti vulkáni kitörési központ környezetében található fáciesek 
sorozatába. Referencia-területként a hasonló földtani paraméterekkel rendelkezı 
horvátországi Hruškovec-kıfejtı (Kalnik-hegység) egy teljes, igazoltan triász korú szubmarin 
vulkáni központot feltáró szelvényét dolgoztuk fel. A vulkanológiai fácieselemzésünk a 
szoros illeszkedéső párnaláva, ennek altípusa, a „zebra-szövető” párnaláva, és a különbözı 
hialoklasztit-berccsa fáciesek mellett a genetikai, biosztratigráfiai és korrelációs szempontból 
legfontosabb karbonát-peperites fácies rendszeres elıfordulását is kimutatta a Darnói-egység 
bazaltos kifejlıdéseiben. A peperites kifejlıdések üledékes kızeteinek konodonta-tartalma 
igazolja a vulkanizmus triász korát. A peperites fácies terepen jól követhetı, térképezhetı és 
elıfordulását azonosítottuk a horvátországi, boszniai és görögországi területek triász korú 
szubmarin bazaltos kifejlıdéseken felvett szelvényeinkben is. A karbonát-peperites jelleg elsı 
közelítésben kizárja e bazaltos kifejlıdések óceáni hátságon történt képzıdését és ezt az 
alábbiakban összefoglalt ásványtani, kızettani és geokémiai vizsgálatok is alátámasztják. 
Vizsgálataink alapján tehát a Darnói-egység szubmarin bazaltos párnaláva kifejlıdéseit az 
elırehaladott riftesedési állapothoz kötıdı, a Dinaridák számos területén kimutatható triász 
korú bazaltos vulkanizmussal és nem a Neo-Tethys késıbbi fejlıdési fázisában létrejött 
óceáni hátság magmatizmusával korreláljuk. 
 
A Szarvaskıi Bazalt Formáció kızetei az összes vizsgált területen a kevés hialoklasztit-
breccsát tartalmazó, szoros illeszkedéső párnaláva fáciesbe illeszthetık be. Tehát míg a 
Darnói-egység bazaltos kifejlıdéseit a fáciesek változatossága, addig a Szarvaskıi Egység 
párnaláváit e változékonyság hiánya jellemzi. A Tardosi Gabbró Formáció terepi 
szelvényezése során megállapítottuk, hogy a típusfeltárás (tardosi kıfejtı) közép-
finomszemcsés homogén gabbrótestbe nyomult változékony-durvaszövető telérrajt foglal 
magába, melyen belül legalább három benyomulási fázis különíthetı el. A gabbró pegmatitos 
kifejlıdéseinek számos változatát ismertük fel a tóbérci kıfejtı és az Újhatár-völgy 
feltárásaiban. A kızet kristályosodásához szorosan kapcsolódó gabbrópegmatit amfibol és 
biotit kristályain végzett Ar-Ar vizsgálatokkal megerısítettük a gabbrót befogadó üledékes 
kızet kontaktmetamorf udvarából származó muszkoviton korábban meghatározott (Balogh és 
Pécskay, 2001) jura kort. 
 
A Recski Magmás Komplexum Lahócán kibukkanó rétegvulkáni sorozatán belül fúrások 
szelvényezése alapján egy diatréma-breccsa szerkezetet mutattunk ki. Megfigyeléseink szerint 
ennek képzıdése megelızte az ércesedés kialakulását és nagy szerepe volt a szubvulkáni 
szintrıl feláramló ércképzı fluidumok vezetésében. A Lahóca északi részének térképezése 
során a hidrotermás folyamatokkal egyidıs, feltolódásos-nyírásos szerkezeteketis 
meghatároztunk, melyek szintén megszabják az ércesedés települési viszonyait. A parádfürdıi 
területen megállapítottuk, hogy dácit dómokhoz kapcsolódó piroklasztit-folyások képezik a 
hidrotermás kifejlıdések befogadó kızetét, és a hidrotermás fluidumok vezetésében 
kilométeres hosszúságban követhetı hidrotermás breccsatelérek is szerepet játszottak. 
 
 



Az ásványtani és kızettani vizsgálatok eredményei 
 
A mezozoos szubmarin bazaltos kızetek képzıdésükkor hidrotermás átalakulást szenvedtek, 
mivel a kristályosodás során kölcsönhatásban álltak a láva hıhatása által felhevített 
tengervízzel. Vizsgálataink szerint a vulkáni fáciesek különbözıségébıl eredıen a darnói és a 
szarvaskıi párnaláva kifejlıdések terepen is jól elkülöníthetık a hidrotermás átalakulás 
intenzitása és jellegei alapján. A hidrotermás átalakulás a Darnói-egység párnaláváit, és a 
hozzájuk hasonló dinári kifejlıdések párnaláváit teljes mértékben áthatotta, míg a Szarvaskıi-
egységben és a hozzá hasonló ofiolitos sorozatokban (pl. Günes Ofiolit) a hidrotermás 
átalakulás inkább csak a hialkolasztit-törmelékes zónákra és az utólagos töréses szerkezetekre 
jellemzı. A Darnói-egységben és a dinári területeken a tengervíz/bazaltláva 
kölcsönhatásaként a kızet átalakulását klorit-kalcit ásványegyüttes jellemzi, helyenként 
epidotosodással, kvarc vagy prehnit megjelenésével. Szulfidok (kalkopirit, pirit), és hematit 
képzıdése is kísérte e folyamatot. Folyadékzárvány vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy 
a triász párnalávák képzıdéséhez kapcsolódó víz-kızet kölcsönhatás a peperites fácies 
elıfordulási zónáiban viszonylag alacsony hımérséklető volt (80-150°C), és a víztartalmú 
szilikátok képzıdésének hatására az eredetileg tengervíz összetételhez hasonló sótartalom a 
lokális pórusterekben kissé megemelkedett, így elérte a 4-6 NaCl ekv. súly % értéket. A 
folyadékzárvány-vizsgálati eredmények és a klorit összetételén alapuló termometriai 
számítások összevetésével megállapítottuk, hogy a triász párnalávák képzıdése viszonylag 
sekély, 1,4 km körüli vízmélységben mehetett végbe. Ez összhangban van a karbonát-peperit 
fácies jelenlétével (CCD-nél kisebb mélységő tengeraljzat), és a bazalt hólyagüreges 
megjelenésével. A viszonylag alacsony hımérséklet a vulkáni centrumok peremi zónáiban, 
hıutánpótlás nélkül végbement gyors hőlést tükröz, melyet a vulkáni fácies jellegei és a kızet 
variolitos szövete is alátámaszt. 
 
A Szarvaskıi-egység nagy vastagságú, tömött illeszkedéső párnaláva egységeiben a 
korlátozott mértékő víz/kızet kölcsönhatás kevésbé intenzív kloritos, albitos, prehnites 
kızetátalakulást hozott létre. Ásványtani és fluidum zárvány vizsgálatok alapján a 
kızetképzıdés és átalakulás 5-6 kilométeres vízmélységben ment végbe. A tengervíz/kızet 
kölcsönhatást a mélységi magmás kızetekben is kimutattuk (klorit, klinozoisit, aktinolit, 
titanit, szericitesedés) ahol ennek a folyamatnak a hımérséklete a folyadékzárvány 
vizsgálatok és klorit összetétele alapján elérte a 250-400°C-ot (a folyamatos magmás hıforrás 
közelsége miatt). A pegmatitképzıdés jelzi azt, hogy a Szarvaskıi-egység gabbrókızeteiben 
magmás fluidfázis szegregációja is végbement. Erre bizonyítékot találtunk az akcesszórikus 
apatit fluor-gazdagsága és a pegmatitban, és környezetükben megfigyelhetı deuterikus 
átalakulás (piroxének amfibolosodása, biotitosodása) jellemzıi alapján. Igazoltuk az e 
kifejlıdésekben otthonos tcshermakitos-hastingsites-edenites amfibol összetételének 
„pargazitos trend” szerinti változását. Az egymással egyensúlyban képzıdött amfibol és 
plagioklász, továbbá az amfibol összetétele alapján a gabbropegmatit képzıdése 900-700°C 
között ment végbe. A Szarvaskıi-egység szubvulkáni és vulkáni kifejlıdéseiben a korábbi 
kutatások alapján is jól ismert, kisfokú alpi metamorf felülbélyegzés (Árkai 1983, Árkai et al., 
1995) ismeretességéhez folyadékzárvány vizsgálataink járultak hozzá, melyek alapján e 
folyamat 270-290°C-on, 3-4 NaCl ekv. súly % koncentrációjú fluidumok jelenlétében ment 
végbe. 
 
A Recski Magmás Komplexum lahócai területén a kutatófúrások szelvényezése alapján 
megállapítottuk, hogy a korábban is ismert, a rézércesedést hordozó masszív-breccsás 
érctömzsök mellett a következı szerkezetek is jelentıs hordozói a nemesfémeknek: 



- a tufaösszlet és az erısen savas kémhatású hidrotermás oldatok kölcsönhatása révén    
képzıdött reziduális-sejtes kovatestek, 

- a reziduális-sejtes kovatesteket övezı zónákban kifejlıdött mikrokristályos kvarcérhálózat, 
- a mikrokristályos kovaanyaggal cementált hidrotermás breccsatestek, 
- a barna színő, gyakran olajfoltos, laza-porózus agyagásványos-kovás alapanyagú tektono-

hidrotermás breccsatestek. 
Röntgenpodiffrakciós és infravörös-spektroszkópos vizsgálatokkal igazoltuk, hogy a 
nemesfém-dúsulásokat hordozó szerkezeteket befogadó tufa uralkodó agyagásványa a dickit, 
mely a kızet/víz kölcsönhatás 200°C feletti hımérsékletérıl tanúskodik. Összességében ezek 
a sajátosságok egy magas szulfidizációs fokú (savas kémhatású, viszonylag oxidatív) 
epitermális rendszer mőködését tükrözik. A Magyarországon elsıként alkalmazott infravörös-
mikroszkópos vizsgálatok révén a normál fényben egyébként opak viselkedéső enargit 
folyadékzárványait is vizsgáltuk, és bizonyítottuk, hogy a nemesfémekben dúsult enargitos 
ércesedés az epitermális rendszerekben szokatlanul nagy szalinitású (5-15 NaCl ekv. súly %), 
150-200°C közötti hımérséklető hidrotermás fluidumokból képzıdött. Mindemellett a Lahóca 
északi részén folytatott térképezésünk illites átalakulási zónákat is kimutatott, melyek 
szalagos-sávos szerkezető, galenites-fakóérces-szfalerites ércesedést hordozó telérek-erezések 
mentén alakultak ki, és igazolják a nemesfém ércesedés felülbélyegzését egy alacsony 
szulfidizációs fokú (neutrális, viszonylag reduktív) epitermális eseménnyel. A parádfürdıi 
területen csak ez az utóbbi esemény azonosítható, mely a tufás kızetek illites átalakulása 
mellett aduláros-kovás-karbonátos, a sekélyebb paleomélységő zónákban baritos-kovás-
kaolinites kızetátalakuást okozott. Kimutattuk, hogy az arany kismértékő dúsulása az 
aduláros-illites átalakulási zónákra jellemzı, melyekben galenites-szfalerites-fakóérces 
ércindikációk is elıfordulnak. Az aduláron és illiten végzett K-Ar vizsgálataink a hidrotermás 
események 27-29 millió éves, oligocén korát igazolták, mely eredmény összhangban van a 
terület vulkanizmusának újabb geokronológiai-sztratigráfiai értékelésével (Less et al., 2008). 
A folyadékzárvány-vizsgálatok alapján a lahócai területhez képest nagyobb hımérséklető 
(180-250°C) és alacsonyabb szalinitású (0-5 NaCl ekv. súly %) hidrotermás oldatok hozták 
létre a parádfürdıi terület ércesedését, 200-400 méteres paleomélységben. 
 
A geokémiai vizsgálatok eredményei 
 
A Darnó Öv mezozos magmás kifejlıdésein és a külföldi referencia-területeken a nemesfém 
elemzések mellet kızetmintákon fı, nyom- és ritkaföldfém elemzéseket is végeztünk a 
magmatizmus petrogenetikai és korrelációs viszonyainak pontosítása érdekében. 
Eredményeink megerısítik, és tovább árnyalják a korábbi – eltérı mintasorozatokon – végzett 
geokémiai elemzések megállapításait (ld. pl. Harangi et al., 1996; Downes et al., 1990), illetve 
további támpontokat szolgáltatnak a nagyléptékő földtani korrelációhoz. A triász korú 
szubmarin bazaltos vulkanizmus leginkább a gazdagodott óceáni hátsági bazaltok (E-MORB) 
és a lemezen belüli, kissé alkáli jellegő bazaltok petrokémiai jellegeit, míg a Szarvaskıi-
egység bazaltos kızeteinek összetétele ív mögötti medencékben kialakult óceáni 
kéregeredetet tükröznek. A különbözı petrokémiai-petrogenetikai jellegek abban is 
megnyilvánulnak, hogy míg a Szarvaskıi-egység vulkáni és mélységi kızeteire a Nb relatív 
negatív és a Th relatív pozitív anomáliái jellemzıek, ami szintén szubdukciós folyamatokhoz 
kapcsolódó kızeteredetet tükröz, addig ugyanez nem mondható el a Darnói-egység bazaltjaira 
és a hasonló genetikájú dinári kifejlıdésekre. További lényeges különbség az, hogy a triász 
vulkáni kızetek ritkaföldfém-tartalma gazdagodást mutat a La-tól a Nd-ig a többi 
ritkaföldfémhez képest, míg ez a Szarvaskıi-egység bazaltos kifejlıdéseiben nem jellemzı. A 
Szarvaskıi-egység gabbrókızetei hasonló nyom- és ritkaföldfém jellemzıkkel bírnak, mint a 
sorozat bazaltos párnalávái, azonban a pegmatitos és wehrlites kifejlıdésekre relatív Eu-



szegényedés és relatív La-Ce gazdagodás jellemzı, mely összhangba hozható e kzettípusok 
differenciált jellegével. Általában tehát elmondható, hogy a Darnói-egység és a Szarvaskıi-
egység kızetei egymástól a geokémiai jellemvonások szerint is elkülöníthetıek, továbbá a 
Darnói-egység kızetei geokémiailag is korrelálhatók a dinári triász magmás kifejlıdésekkel. 
 
A nemesfémek tekintetében a bazaltos párnaláva kifejlıdésekben a Pd 1-2 ppb nagyságú 
koncentrációit rendszeresen felleltük, hasonló nagyságrendő Au koncentrációkkal társulva. 
Csupán a Szarvaskıi-egység egy párnaláva elıfordulásában találtunk ennél jelentısebb, 70 
ppb Pd dúsulást, 60 ppb Pt és 1 ppb Ir koncentrációkhoz társulva. A mélységi kızetekben, 
beleértve a pegmatitos és a wehrlites differenciált kifejlıdéseket, egy minta sem mutatott 
kimutatási határ feletti nemesfém koncentrációkat. E jelenségre magyarázatot a Ni és Cu 
koncentrációk eloszlása alapján találtunk. Míg a bazaltos kifejlıdésekben a Cu mellett a Ni 
40-360 ppm koncentráció azonosíthatók, a gabbroidális kızetek és differenciátumaik a Ni 
csak 7-50ppm mennyiségő. Ez azt valószínősíti, hogy a gabbroidális anyaolvadék 
differenciácója során Fe-Ni-gazdag szulfidszegregáció ment végbe. 
 
A dinári referenciaterületek közül jelentıs platinafém anomáliákat a Medvenica-hegység 
ofiolitos sorozatain a krétában kialakult laterites mállási szelvényekben találtunk (10 ppb 
körüli Pt és Pd koncentrációk), mely a másodlagos folyamatok jelentıségére hívja fel a 
figyelmet a platinafémek dúsulása szempontjából. E másodlagos folyamatok jelentısebb 
platinafém koncentrációkat hozhatnak létre, fıként amennyiben magas hımérsékleten, azaz 
hidrotermás felülbélyegzés következtében alakulnak ki. Erre találtunk példát a Günes 
Ofioliton végzett vizsgálataink során, ahol a legjelentısebb platinafém koncentrációk (30-360 
ppb Pd és 10-50 ppb Pt) azokban a zónákban jelentkezetek, ahol a folyadékzárvány 
vizsgálataink 250-350°C-os, nagy szalinitású (30-34 NaCl ekv. súly %) fluidumok által 
történt, viszonylag oxidatív körülmények között végbement hidrotermás felülbélyegzést 
mutattak ki. Bár a hidrotermás felülbélyegzés a Darnó Öv mezozoos kızeteire is jellemzı, 
jelentıs platinafém dúsulás nem társul hozzájuk. E kızetek hidrotermás felülbélyegzése 
azonban sokkal kisebb, a tengervíz sókoncentrációja körüli szalinitás értékek jellemzıek. A 
hidrotermás fluidumok szalinitása és a platinafémek esetleges mobilitása közötti 
összefüggésre a Recski Magmás Komplexum ércesedésein végzett geokémiai vizsgálatok 
további bizonyítékkal szolgáltak. 
 
A recski paleogén vulkáni kifejlıdés érces zónái közül a kutatófúrásokban újonnan 
azonosított érchordozó szerkezeteiben és a tömzsös ércesedés válogatott mintáiban jelentıs, 
0,1-32,1 ppm Au-koncentrációkat azonosítottunk. Geokémiai vizsgálataink egyik 
legfontosabb eredménye az, hogy az összes érchordozó szerkezetben kimutattuk a Pd 0,05-0,1 
ppm körüli dúsulásait, továbbá esetenként a Pt 0,07-0,41 ppm közötti koncentrációit és egy 
esetben a Ru 0,2 ppm mennyiségő jelenlétét. A jelentıs nemesfém koncentrációkkal 
jellemzett mintákban a Cu, As, Sb, Sn és S kiugró mennyiségeit találtuk, tehát a platinafém 
dúsulások az enargit-luzonit képzıdési folyamataihoz társulnak. A folyadékzárvány 
vizsgálatok alapján bizonyítottuk, hogy ez az érces fázis szintén viszonylag magas szalinitású 
(5-15 NaCl ekv. súly %) hidrotermás oldatokból képzıdött. Az ásványtani vizsgálatok alapján 
azonosított  kandit típusú agyagásványok és a reziduális kovás testek elıfordulása arra utal, 
hogy a hidrotermás oldatok erısen savas jellegőek voltak. Ez összhangban van azzal a 
kísérleti eredménnyel, hogy a Pt és a Pd jelentıs mobilitással bír savas (és viszonylagosan 
oxidatív) körülmények között, amennyiben a magas hımérséklető oldat jelentıs kloridion-
aktivitással bír (Mountain és Wood, 1988; Wood et al., 1992). 
 
 



4. A kutatásokhoz kapcsolódó publikációs és egyéb tudományos tevékenység 
 
A kutatás finanszírozott idıszaka alatt eredményeinket 1 nemzetközi és 2 hazai konferencián 
mutattuk be. A jelentés beadásáig összesen 7 szakcikket készítettünk el, melyek nemzetközi 
(4), és hazai (2) folyóiratokban és konferencia kiadványban (1) jelentek meg, illetve 
elfogadott publikációként megjelenés alatt állnak. Jelenleg két további szakcikk elıkészítése 
van folyamatban, melyek közül az egyik az Ophiolites folyóirat tematikus kiadványába készül, 
a másik pedig a platinafémek recski elıfordulását értékeli. A kutatásokhoz kapcsolódva 2005 
és 2008 között 6 szakdolgozat és 2 Tudományos Diákköri Dolgozat készült el. Az 
eredményekre építve 1 doktori kutatási program indult 2008-ban. 
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