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A térség komplex földtani kutatásának célja a 
régió földtani felépítésének és természeti poten
ciáljának feltárása 1:25 OOO-es méretarányú föld
tani térképezés és a hozzá kapcsolódó tematikus 
vizsgálatok segítségével. A MÁFI tevékenységét az 
ELGI gravitációs, geoelektromos és szeizmikus 
mérései egészítik ki.

A földtani felvételezés technikai okok miatt 
1:10 OOO-es méretarányú topográfiai térképeken 
történt. Az alábbi szelvényszámú lapokon fejező
dött be a terepi észlelés:

208— 143 1993-ban: 208—311
208—144 208—312
208—241 209— 133
208—242 209— 134
208—243
208—441
208—442
208—443
209—343

Jelentős előrehaladás történt az alaphegység 
rétegtani problémáinak megoldása terén, elsősor
ban a conodonta és rddiolaria-sztratlgráfia alkal
mazásával (Kovács S.. Dosztály L.).

Az MTA Geológiai kutatócsoportjával együtt
működésben elkészült a Szendrői-hegység alsó
devon—középső-karbon, és az Upponyi-hegység 
felső-ordoviclum—középső-karbon korú képződ
ményeinek rétegtani beosztása, amely 1992-ben 
bemutatásra került a grazi ALCAPA kongresszuson 
és az IGCP 276. sz. projektje keretében (Ebner, F. et 
al. 1992., Kovács S. 1992.).

A conodonta vizsgálatok ■ és tektonikai— 
faclológlai elemzések segítségével sikerült megál
lapítani a Központi-Búkk felső-triász képződménye
inek korát és rétegtani sorrendjét. Eszerint a 
karbonátplatform fáciesű Bükkfensíki Mészkőre a 
felső-karnl korú, sekély medence fáciesű, 
hematitréteges-lencsés Répáshutai Mészkő követ
kezik, amely tartalmazza a hematltosodást okozó 
Szinval Metabazalt egy részét Is. Mindkettővel late
rális átmenetben van a Hollóstetői Mészkő 
(legfelső-ladin—felső-karnl) és egységes fedőt 
alkot az alsó-nóriban kezdődő, mélyebb medence 
fáciesű, tűzköves Rónabükki Mészkő.

A radlolárla vizsgálatok számának gyarapodá
sával bebizonyosodott a triász mészkövekre követ
kező radiolarlt egységes kallovl—oxfordi kora. A

The aim of the complex geological survey of this 
area is to study its geological buildup and explore its 
natural resources, therefore geological mapping at 
1:25 000 scale and supplementary thematical Investi
gations were carried out. The survey was completed 
by gravitational and seismic measurements taken by 
the Eötvös Loránd Geophysical Institute.

Geological mapping was based on topog
raphical maps at 1:10 000 scale. Field work was 
finished as follows:

208— 143 in 1993: 208—311
208— 144 208—312
208—241 209— 133
208—242 
208—243 
208—441 
208—442
208— 443
209— 343

209— 134

Conodont and radiolarian stratigraphy helped 
to answer many stratigraphical problems in the 
mountain (Kovács, S.—Dosztály, L).

In cooperation with the researchers of the 
Geological Research Group of the Hungarian 
Academy of Sciences, the Lower Devonian- 
Middle Carboniferous stratigraphy of the Szendrő 
Mountains and the Upper OrdovIclan-MIddle Car
boniferous of the Uppony Mountains were studied. 
The results were presented at the ALCAPA Con
gress in Graz In 1992, within the frame of the IGCP 
276. project (Ebner. F. et al. 1992; Kovács, S. 1992).

Conodont investlagtions, tectonic and facies 
analyses helped to determine the exact age and 
stratigraphical position of the Upper Triasslc forma
tions in the Central Bükk Mountains. The Bükkfenn- 
sik Limestone of a carbonate platform facies is 
overlain by Répáshuta Limestone of a shallow 
basin facies and Is Late Carnian In age. The len
ticular Répáshuta Limestone contains hematite 
Intercalations and a part of the Szlnva Metabasalt 
that caused the hematite formation. Hollóstető 
Limestone of Upper Ladinlan-Upper Carnian is 
situated In an adjacent sedimentary belt and 
forms the lateral transition for both the Bükkfensík 
and the Répáshuta Limestones. Rónabükk Lime
stone Is from a deeper basin facies and began to 
be deposited at the start of Early Norian. It forms a 
uniform cover.



10. Szarvaskő környékének idelizálf modellje (az alul elhelyezkedő térkép vetületként illeszkedik a fölötte található vulkáni
szerkezet tömbszelvényéhez)

a = bazaltkúp. b = gyürűdyke. c = sül és dyke rendszer

Fig. 10. An interpreted model of the Szarvaskő area (the map at the bottom is a projection of the overhead block diagram of
the volcanic body)

a = basalt cone, b = ringdyke. c = sill and dyke structure

radiolarit a teljes alsó-jura kimaradásával szelvé
nyenként más-más felső-triász mészkőre települ, a 
palásság azonban az érintkezési felületen áthatol. 
Az üledékhézag mindenképpen a palásságot Is 
létrehozó erős gyűrődés előtti földtani esemény 
eredménye.

Szarvaskő környékén az újratérképezés tovább 
részletezte a Bállá Z. (1983) által felvázolt nagyszer
kezeti képet. A nagyrészt pillow-bazaltból felépített 
íves szerkezeten belül mért flatalodási, folyási Irá
nyok bazaltpalást roncsait rajzolják ki, középen 
gabbróból álló gyűrű (ringdyke) körvonalait sejte
tik, míg a Ny-i, átbuktatott szárny slll és dyke rend
szer elnyírt maradványait tárja fel. Kísérletként elké
szült a tenger alatti vulkán rekonstrukciója (10. 
ábra). A térkép síkjában két, egymástól eltérő 
deformáció figyelhető meg: az egyik ÉNY—DK-I 
tengelyű torlódás, a másik ÉK—DNY-i csapásé ba
los nyírás. A kettő időben követte egymást és 
egymásra tevődött, ezért hatásuk együttesen ér
vényesül.

Az Ózdtól Ny-ra eső terület térképezése az 
egri—eggenburgl korú Szécsényl Slír és 
Pétervásárai Homokkő elterjedését és települési 
viszonyait hivatott tisztázni. A homokkőben ta
lálható nagyszámú keresztrétegzés statisztikai 
elemzése alapján annyi máris megállapítható, 
hogy az egykori áramlások északlas irányúak 
voltak.

An increasing number of radiolarlan investi
gations proved the uniform Callovian— 
Oxfordian age of the radiolarites that overlie 
Triassic limestones. The whole Lower Jurassic 
sequence is missing. The radiolarlte was depos
ited on different Upper Triassic limestones, but 
foliation goes through the contact. The gap Is 
the result of a geological event that preceded 
the strong folding causing foliation.

Re-mapping next to Szarvaskő shows, more 
precis^1'/, the megatectonic buidup revealed by 
Balia, z. (1983). Within the arched structure of the 
pillow-basalt, the measured rejuvenation and flow 
directions outline the remnants of a basalt cloak. 
In the middle part there are gabbro ringdykes, 
while the western overturned limb exposes 
sheared remnants of sill and dyke structures. The 
reconstruction of the subaquaous volcano is 
shown on Fig. 10. Two different styles of deforma
tion can be observed in the plane of the map: a 
NW—SE compression and a NE—SW sinistral shear. 
The effects of the subsequent stress fields were 
superposed.

Geological mapping,'West from the Ózd area, 
revealed the distribution and facies pattern of 
Széchény Schlieren and Pétervására Sandstone of 
Egerian-Eggenburgian age. Statistical analyses of 
the cross stratification of the sandstone indicates a 
North palaeocurrent direction.


