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Adatok az ugodi mészkő formáció és a jákói 
márga formáció bázisrétegeinek megismeréséhez 

Gellai Mária—Ludas Ferencné* 
(9 ábrával, 1 táblázattal, 7 táblával) 

Ö s s z e f o g l a l á s : A szerzők javaslatot tesznek a transzgressziós szerion rétegsor 
bázisán települő, uralkodóan törmelék-kőzetekből álló rétegcsoport elkülönítésére „koz
matagi tagozat" néven. 

A Sümeg—Kozmatag — Csabpuszta —Nagytárkány térségében lemélyült 
bauxi tkutató fúrások bauxitfedő rétegeinek vizsgálata a BKV Földtani 
laboratóriumában 1 9 7 2 . óta rendszeres munka. 

Ezen a területrészen bauxitképződmény a szenon feküjében és fedőjében 
egyaránt kifejlődött. A területet a „kettős bauxitszint" kifejlődési területének 
nevezik. 

A szenon transzgresszió jellegét, s ennek kapcsán elsősorban az ugodi 
mészkő formáció alaprétegeinek kifejlődéseit korábban KNAUEB, J . — G E L L A I 
M. ismertette ( 1 9 7 8 ) . Megállapították, hogy a Sümeg—Káptalanfa terület 
DK-i peremén, ahol közvetlenül az ugodi mészkő települ az alaphegységre, 
a számtalan fúrás közül csak kettő harántolt alapkonglomerátumot (Cn-557, 
- 9 1 0 ) , az ENy-i részen mélyült, jóval kevesebb fúrásból, több muta t t a ki ezt 
a bázisképződményt, sőt i t t a rétegsorokban kissé feljebb is mutatkozot t 
konglomerátum. A báziskonglomerátum jelenlétéről SZANTNER F . et al. ( 1 9 7 8 ) 
és H A A S J . ( 1 9 7 9 ) munkáiban is történt említés. Az általunk most vizsgált, 
az említett közleményekben tárgyalt terület kis részét képező sávban, Kozma
tag— Nyírespuszta —Csabpuszta között ( 1 . ábra) az alsó szinti bauxitképződ
mények leggyakrabban konglomerátum — bauxithomokkő — mészhomokkő 
rétegcsoporttal vannak szoros kapcsolatban. A BKV által részletesen ku ta to t t 
Csabpuszta IX. , X., Kozmatag V., VI. , VII . bauxitlencsék területén eddig 
mintegy 3 0 0 fúrás mélyült. E fúrások rétegsor-leírásai, mintegy 4 5 fúrás 
közel 3 0 0 vékonycsiszolatának vizsgálata és a konglomerátumos rétegesoport 
bauxitos képződményeinek elemzési adatai segítségével történtek az alábbiak
ban röviden ismertetett megállapítások. 

A fúrások rétegsorának feldolgozását a nyírádi fúrócsoport geológusai és 
geológus technikusai, a vizsgálatok kijelölését KNATJEB József és a szerzők 
végezték. A vékonycsiszolatok vizsgálata a Bauxi tkutató Vállalat földtani 
laboratóriumában készült. 

A vizsgált területrészen a felsősantoni—alsócampaniai transzgresszió 
jól elkülöníthető, változó, eddigi ismereteink szerint max. 42 ,4 m vastagságú 
bázis rétegcsoporttal tölti ki a felsőtriász egyenetlen felszínének mélyedéseit. 

* 3221 Balatonalmádi, Bauxitkutatő V. 
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(A főbb adatokat az I. táblázat tartalmazza.) A fekü karsztosodott, mállott, 
felaprózódott, csak részben, illetve gyengén koptatot t kőzetanyaga helyben 
akkumulálódott , vagy a nagyobb mélyedésekben nem tengeri körülmények 
között halmozódott föl. Erre tengeri környezetben lerakódott konglomerátum-
összlet következik, melynek kavicsanyaga részben folyóvízi, részben abráziós 
eredetű. Az üledékfelhalmozódás folyamán a rétegcsoportba több alkalommal 
áthalmozott bauxit települt, amely valószínűleg a „csabpusztai bauxit formá
c iódból származik. 

A szárazföldi-édesvízi közegben lerakódott, jobbára kerekítetlen kőzet
törmelék, illetve törmelék megjelenésűként dokumentált rétegek törmelék-

/. ábra. A Csabpuszta — Kozmatag—Kagytárkány között vizsgált fúrások helyszínrajza, a „kozmatagi tagozatot'' 
közvetlenül fedő formációk feltüntetésével. í—V. szelvényiványok 

Fig. t. Layout of the boreholes studied in the Csabpuszta — Kozmatag — Nagytárkány area with indication of the 
formation directly overlying the Kozmatag member". I—V. Section lines 
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anyaga a helyi feküből származó felsőtriász dolomit, dolomitos mészkő, mészkő 
kőzetváltozatokból áll. A ruditok, konglomerátumrétegek kötőanyaga kar
bonát (kalcit), amely több-kevesebb bauxithomokot, apró bauxittörmeléket, 
bauxitkavicsot tar talmaz. 

Néhány fúrásban közvetlenül a fekü felszínén, vagy a rétegcsoport legalsó 
részében világos, fakó barnássárga agyagkő megjelenésben degradált bauxit
lencsék azonosíthatók. AJZ áthalmozott bauxit (a vizsgált minták egy részében) 
erősen vastalanodott (Fe 2 0 3 -ban kifejezett vastartalma 4,4—6,4%,) allit-
tar ta lma teljes egészében kaolinitté alakult. Fedőjében édesvízi dolomit
homokkő, dolomittörmelék van. Némelyik dolomithomokkő szemcseanyaga 
korrodált dolomitmag köré növekedett, részben zónás dolomitromboéderekből, 
alapanyaga kaolinitből áll. A bauxitdegradáció következetesen a rétegsor 
alsó részében tapasztalható amelyben a fauna és az algaflóra teljesen hiányzik, 
nincs mészkőréteg, vagy lencse sem. Több adat van arra, hogy a durvább 
bauxittörmelék is kaolinitté alakult, 3—4 cm-es kaolinit darabot találtunk 
pl. a sümegi Sg-24 sz. fúrás alap-törmelékében. 

Az édesvízinek tekinthető rudit-konglomerátum-kaolinit rétegcsoportra 
többnyire tengeri eredetű törmelékes rétegcsoport, néha azonban közvetlenül 
az ugodi mészkő, vagy a jákói márga települ. 

A tengeri rétegcsoportban a konglomerátum kavicsanyaga uralkodóan 
karbonátos, ugyancsak a helyi feküképződményekből származik, de nem 
minden esetben egyezik meg a közvetlen fekü anyagával. A kavicsok szórtan, 
vagy lazán, máskor szorosan illeszkedve, egymással érintkezve helyezkednek 
el. (A szoros szemcse-illeszkedésű konglomerátum lehet részben, vagy egészben 
abráziós eredetű.) Gyakori a homokkő — kavicsos homokkő — konglomerátum 
kőzetsor. Kötőanyaga a bauxit tartalom szerint változó: bauxithomokkő, 
meszes bauxithomokkő, bauxithomokos mészkő, -mészhomokkő, ill. márga. 
Színe a mész-, ill. vastartalomtól függően világos sárgásbarna és sötét roszda-
barna, barnásvörös között változik, ritkábban szürke. A konglomerátum 

2. ábra. A Sümeg és ííyírád közötti terület térképvázlata 
Ííq. 2. M;ip-scheme of the area between Sümeg and Nyirád 
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I. táblázat — Table I. 

fúrás jele, 
s z á m a 

az ugodi mészkő 
formáció talp 

(Ш! 

a j ákói m á r g a 
formáció t a lp 

(m) 

vas tagsága 
(m) 

a „ k o z m a t a g i a T , fektt felszín 
(m) 

Ck- 177 
- 179 

106,0 111,5 5,5 5,0 116,5 Ck- 177 
- 179 79,2 25,3 104,5 

- 182 

- 196 

104.9 112,9 8,0 1,6 114,5 
- 182 

- 196 

84.9 3,1 88,0 
- 197 81,0 — — 7,4 88,4 
. 202 60,0 — — 23,0 83,0 
- 205 47,0 11,8 58,8 
- 209 39,0 — — 23,3 62,3 
- 221 102,2 105,8 3,6 6,2 112,0 
- 222 111,5 

97,0 
120,0 8,5 13,0 133,0 111,5 

97,0 106,4 9,4 5,2 111,6 
- 226 86,5 

95,8 
92,2 5,7 7,4 99,6 

- 229 
86,5 
95,8 97,8 2Д 12,5 110,4 

- 233 83.5 7,0 90,5 
- 234 65,5 — 2,5 68,0 

14.1 3,4 17.5 
- 240 27,2 — 3,5 30,7 
- 247 55,1 11,4 66.0 
- 251 43,2 34,5 77,1 

Cn- 567 143,0 159,0 16,0 175,5 
- 935 204,6 230,0 25,4 239,5 
- 940 188,0 

109,6 
199,7 11,7 6.6 206.3 

-1040 
188,0 
109,6 120,1 10,5 5,0 125,1 

-1041 123,2 133,2 10,0 12.1 145.8 
-1062 101,5 106,6 5,1 1.5 108,1 
-1072 111,1 131,4 20,3 7,4 138.8 
-1111 37,5 37,5 
-1113 78,5 — — 11,0 89,5 
-1135 157,3 172,8 15,5 15,0 187,8 
-1137 150,4 — — 5,8 156,2 
-1138 154,3 162,0 
-1142 98,5 103,0 4,5— 14,1 117,1 
-1143 71,0 — — 5,6 76,6 
-1171 110,0 122,7 12.7 4,3 127.0 
-1172 120,2 134,0 13,8 25,5 159,5 
-117S 136,5 148,8 12,3 20,3 169,1 
-1174 149,5 163,5 14,0 39,5 203,0 
-1175 131,0 137,0 6.0 17,2 154,2 
-1176 165,4 180,8 15,4 24.6 205,4 
-1177 153,5 170,0 16,5 13.0 183,0 

Cn-1178 159,5 179,0 19,5 6,8 185,8 
-1179 123,0 131,7 8,7 42,4 174,1 
-1190 136,1 143,9 7,8 8,0 151,9 
-1191 136,5 146,5 10,0 19,5 166,0 
-1193 171,6 192,9 25,3 21,7 214,6 
-1195 164,0 180,3 16,3 4,7 185".'0 
-1197 151,1 164,6 13,5 6,3 170,9 
-1215 221,7 224,7 3,0 14,8 239,5 
-1216 159,в 169,7 10,1 7,2 176.9 
-1220 151.8 153,4 16. 11,8 165,2 
-125Î1 171,8 178,8 7,0 20,5 199,3 
-1321 108,5 120,0 11,5 24,0 144,0 
-1322 98,0 105,5 7,5 10,5 116,0 

csigák az erős hullámverés övében, jól szellőzött, jól átvilágított, meleg (20 °C 
alat t , között és fölött egyaránt előfordulnak áthalmozott pelitomorf bauxit
ból álló lencsék. A konglomerátumösszlet fölfelé gyakran bauxitkavicsos, 
bauxithomokos mészkőbe megy át . 

A konlomerátum felső részében, de gyakrabban a közvetlen fedőjében levő 
mészkő, bauxithomokos mészkőlenesékben nagytermetű csigák gyakoriak. 
Trochactaeon, Actaeonella, Itruvia és Nerinea fajok fordulnak elő, melyeket 
CZABALAY LENKE határozott meg (in: CZABALAY L.—GELLAI M . 1981). 
Ez a faunatársulás korábban az ugodi mészkő formáció alsó szakaszából volt 
ismert, Sümegről (CZABALAY 1973). A Trochactaeon félék a sótartalom igadozá-
sára nem érzékenyek, a Nerinea-k viszont igen. Ezek a jellegzetes, nagytermetű 
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körüli) tengervízben éltek, ahol az oxigéncsere és a mészkiválasztás üteme 
gyors volt. A felsősantoni—alsócampaniai alemeletekre jellemző fajokat sike
rült azonosítani. 

Mikrofosszilia kizárólag a felső, tengeri rétegcsoportban található; vékony-
csiszolatban tanulmányozva az alábbiak határozhatók meg: bentosz Foramini -
ferák (Miliolidae div. gen. et sp., ?'Schlumbergerina sp., Spirosigmoilina sp., 
Pseudocyclammina sphraeroidea GENDROT, Nummofallotia cretacea (SCHLTJM-
BERGER) , ÎVidalina sp. és más meghatározatlan nemzetségek), Mollusca 
héjtöredék, köztük a Pachyodontákra jellemző szerkezetű héjdetritusz, 
korall, Echinodermata vázelem, Ostracoda, Pienina oblonga BORZA et MISIK. 
Mellettük meghatározatlan zöldalga és fúróalga nyomok találhatók. 

A mellékelt szelvényeken (I—V.) a „kozmatagi tagozat" kapcsolatát kíván
tuk ábrázolni fekü-, ül. fedőrétegeihez. Az I. szelvény mentén a jákói márga 
formációra ós azon dél felé túlterjedve a tárgyalt tagozatra közvetlenül az ugodi 
mészkő formáció települ. A további szelvények egy részében a jákói márga 
formáció felett, más részében — annak hiányában — közvetlenül a „kozmatagi 

I - s z e l v é n y 
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4. ábra. Részletes szelvény két bauxitkutató fúrás szenem bázisrétegeiből. J e l m a g y a r á z a t : 1. Mészkő, 2. 
Dolomit, 3 . Bauxithomokos mészmárga, 4. Bauxit, 5. Baxitos agyag, 6. Bauxitbomokos mészkő, 7. Dolomithomokké, 
8. Bauxithomokos konglomerátum, 9. Karbonáttörmelékes bauxitos agyag, 10. Agyagkő, 11. Gumós mészmárga, 

12. Magános korall, 1 3 . Gastropoda. Az agyagásványok meghatározását SIKLÓSI LAJOSN'É végezte 
Fig. 4. Detailed section from the Senonian basal layers from two buuxite-exploratory boreholes. L e g e n d : 1. 
Limestone, 2. Dolomite, 3 . Calcareous marl with bauxite sands, 4. Bauxite, 5. Bauxitic clay, 6. Limestone with bauxite 
sands, 7. Dolomite sandstone, 8. Conglomerate with bauxite sands, 9. Bauxitic clay with carbonate debris, 10. 
Argillite, 11. Nodular calcareous marl, 12. Ahermntvpir- w n ] , 1Я Gastropoda. The clay minerals were determined 

by Mrs L. SIKLÓSI 
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3. ábra. A „kozmatagi tagozat" elvi rétegtani helyzete a Sümeg — Kozmatag—Nayytárkány kutatási területen 
Fiy. 3. Idealized stratigraphie position of the „Kozinatag member" in the S.mieg —Kozmatag —Nagytárkány aren 
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tagozat" felett az ugodi mészkő formáció települ. Ennek külön jelmagyarázatot 
nem adtunk. A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy a fúrásokban az ugodi 
mészkő felett paleogén és negyedidőszaki képződmények is voltak, de ezeket 
i t t nem részletezzük. A bemutatot t terület környezetét is figyelembe véve 
szerkesztettük meg az alábbi elvi rétegtani sémát ( 3 . ábra), mivel másutt pl. 
C n - 1 0 6 1 , - 1 0 5 9 , - 9 3 2 sz. fúrásokban a „kozmatagi tagozat" fedőjeként az ajkai 
formáció rétegei is megjelennek. 

Összefoglalva: A transzgressziós szenon rétegsor alján települő, uralkodóan 
törmelék-kőzetetekből álló összlet, bár fedőjéhez gyakran átmenettel kapcsoló
dik, kőzetrétegtanilag elkülönülő egység, melynek főbb jellemzői: helyi ere
detű, bauxitos és/vagy karbonátos, pelittől ruditig változó méretű, osztályo-
zatlan, változó kerekítettségű szemcseanyag, valamint karbonátos vagy bau-
xitos-karbonátos alapanyag. A rétegcsoport fedője a jákói márga formáció, 
az ajkai formáció, vagy az ugodi mészkő formáció. E jellegzetes rétegcsoport 
„kozmatagi tagozat" néven való elkülönítésére teszünk javaslatot. 

Fotó: Kovács Árpád 
Rajz: Köteles Géza, Bakony vári József né 

Táblamagyarázat — Explanation of Plates 

Mikrofácies képek a „kozmatagi tagozat" rétegeiből 
Microfacies patterns from the „Kozmatag member" 

I. tábla — Plate I . 

Bauxithomokos, bauxittörmelékszemesés, Gastropoda és Bivalvia maradványos mész-
márga. Nerinea juvenilis példányával. Csabrendek 

Calcareous marl with bauxite sands and debris and gastropod and bivalve remains. 
Csabrendek 

I I . tábla — Plate I I . 

Bauxitgömbszemcsés mészkő. Közel kőzetalkotó mennyiségű mikrofosszilia: Miliolidae 
div. sp., Nummofallotia cretacea SCHL. , Cuneolina sp. és más nagytermetű agglutinált 
bentosz Foraminiferák. Nagytárkány 

Limestone with bauxite globules. Microfossils in closely rockforming amount: Miliolidae 
div. sp., Nummofallotia cretacea SCHL. , Cuneolina sp. and other larger arenaceous benth-
onic foraminifera. Nagytárkány 

I I I . tábla — Plate I I I . 

Bauxithomokos mészkő. Biodetrituszos kristallomorf alapanyagban változó mennyiség
ben dúsuló bauxit-, bauxitomorf-pizoid, gömb és törmelékszemcsék. Csabpuszta, 
Cn-1215 sz. fúrás 231,0—231,1 m 

Limestone with bauxite sands. Clastic grains of bauxite, bauxitomorphous pisoids, and 
globules enriched in varying percentage in a biodetrital, crystallomorphous ground-
mass. Csabpuszta, borehole Cn-1215 m, 231.0—231.1 m 

I V . tábla — Plate I V . 

Bauxittörmelékszemcsés, mészkarbonát kötőanyagú konglomerátum. Kozmatag, Ck-
222 sz. fúrás 126,0 m 

Conglomerate with bauxite debris and a calcareous matrix. Kozmatag, borehole Ck-222, 
126.6 m 
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V. tábla — Plate V. 

Konglomerátum. A felsőtriász dolomitkavicsokat bauxittörmelékszemesés, felsőkréta 
biodetrituszos mészkarbonát cementálja. Kozmatag, Ck-222 sz. fúrás 125,6—127,6 m 

Conglomerate. The Upper Triassic dolomite pebbles are cemented by Upper Cretaceous 
biodetrital calcareous carbonate with bauxite debris in it. Kozmatag. borehole Ck-222, 
125.6—127.6 m 

VI. tábla — Plate VI. 

Abráziós konglomerátum. Felsőtriász koralltelep-kavics, dolomitkavics, biodetrituszos, 
szenon cementáló anyagban. Kozmatag 

Abrasional conglomerate. Upper Triassic coral-colony-pebbles and dolomite gravels in 
a Senonian biodetrital cement. Kozmatag 

VII. tábla — Plate VII. 

Abráziós konglomerátum. A felsőtriász szemcseanyagot cementáló anyagban jól azonosít
hatók a különböző orientációjú Hippurites héjtöredékek. Nagytárkány 

Abrasional conglomerate. In the matrix among the Upper Triassic grains the Hip
purites shell fragments of different orientation can be readily identified. Nagytárkány 
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Contribution to the knowledge of the basal layers of the Ugod 
Limestone Formation and the J ákó Marl Formation 

M. Gellai—Mrs. F. Ludas 

During the examination of the sediments under- and overlying bauxite bodies in the 
boreholes put down in the Sümeg—Kozmatag—Nyirád area it turned out that the se
quence at the base of the transgressive Senonian is an independent, lithostratigraphically 
well-individualized unit. Varying in thickness, its known maximum is 42.4 m. This basal 
sequence fills sags in the rough surface of the underlying Upper Triassic formation. 
This surface is affected by karstification, weathering, fracturing, and the resulting 
clastic material has accumulated in situ or in the major depressions under nonmarine 
conditions. This member is followed by a marine conglomerate sequence the pebble 
material of which is partly of fluviatile, partly of abrasional origin. During accumulation 
bauxite came to deposition several times within the sequence, deriving probably from 
the Csabpuszta Bauxite] Formation. The sequence in question is overlain by the Jákó 
Marl Formation, the Ajka Formation or the Ugod Limestone Formation. To distinguish 
this characteristic sequence under the name „Kozmatag Member" is proposed. 
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