
Folytatódik a fúrások feldolgozása és az egyéb 
(karottázs, szeizmikus stb) adatok sűrítése és korre- 
lálása, a Pannónlal-medence szedimentológiai 
modelljének tökéletesítése. A következő években 
kilenc új fúrás értékelésére kerül sor. 1995—9ó-ra — 
a tervek szerint — befejeződik a Pannónlai- 
medence neogén rétegösszleteinek elemzése. A 
neogénben folytatott kutatásokkal párhuzamosan 
már 1994-ben elkezdődik az Idősebb medencék 
szekvencia sztratlgráfiai kutatása és modern 
szemléletű elemzése.

"Palaeoenvironmental Research"). We also work 
together with the scientists of the Hungarian Petro
leum Company Ltd., Institute of Nuclear Research 
of the Hungarian Academy of Sciences, Research 
Institute for Water Management and with the Geo
physical Departmet of Eötvös Loránd University.

The project participates in IGCP project 343.
The elaboration of boreholes is continuing with 

the collection and correlation of well-logs and 
seismic data to reveal a more precise sedimen- 
tological model of the Pannonian Basin. Nine new 
boreholes will be evaluated during the next years. 
The study of the Neogene sediments of the Pan
nonian Basin will be finished by 1995—96. Simulta
neous to the research of the Neogene sediments, 
the sequence stratigraphical survey and analysis 
of the older basins starts in 1994.
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A projekt célja tektonikai modell kialakítása az 
alkalmazott és tudományos kutatások támogatá
sára,.feladata a rendelkezésre álló adatok komp
lex tektonikai és neotektonikai elemzése. Alap
anyagként felszíni és fúrási földtani és geofizikai 
adatok, valamint távérzékelési eredmények szol
gálnak. A projekt kezdő éve 1992 volt. Eredetileg a 
kutatások tárgya a hazai hat fő szint (kvarter, pan
non, miocén, nyugodt paleogén, nyugodt szenon 
és diszlokált aljzat), befejező éve pedig 1996 lett 
volna.

A rendelkezésre álló keret már az első évben is 
csak töredéke volt annak, amely a teljes körű 
megvalósításhoz szükséges lett volna, ezért a 
tárgykör jelentős szűkítésével a vizsgálatok kezdet
től fogva a diszlokált aljzatra (tektonika) és a 
kvarter összletre (neotektonika) korlátozódtak.

Tektonika
A diszlokált aljzat tanulmányozásának kereté

ben a tektonikai felosztás elemzése, adatbázisok 
(mélyfúrási és kristályos kőzetek geokronológlai 
adatbázisa) kialakítása, valamint egyes körzetek 
(Kisalföld és Közép-Dunántúl) és képződmények 
(Mecsek és Villányi-hegység mezozoikuma és kö̂  
zéphegységi kréta) vizsgálata folyt.

Tektonikai felosztás. 1992-ben tisztázódott 
(Bállá Z. 1993c—d), hogy egységes alapelvek sze-

The aim of this project is the detailed study of 
a tectonic model to support applied and scientific 
research, the task is the complex tectonic 
and neotectonic analysis of the available 
data. Surface and borehole geological and geo
physical data and remote sensing results are 
the basic materials for the work which started in 
1992. The original object of the research should 
have been six main time sequences (Quaternary, 
Pannonian, Miocene, undisturbed Palaeogene, 
undisturbed Senonlan and folded basement). The 
project should have finished In 1996.

Even in the first year the available budget was 
only a fragment of the necessary amount of 
money for realizing the whole program. Therefore, 
the research was restricted to the folded base
ment (tectonics) and to the Quaternary 
(neotectonics).

Tectonics
During the investigation of the folded base

ment tectonic divisions were analyzed, databases 
(deep drillings and geochronology of crystalline 
rocks) were established and some regions (Little 
Hungarian Plain, Middle Transdanubla) and forma
tions (Mesozoic rocks of the Mecsek and Villány 
Mountains, Cretaceous of. the Transdanubian 
Central Range) were studied.



rinti felosztás még a mezokainozolkumra sem le
hetséges. A kréta—paleogén Időszakra a felosztás 
lineamensek mentén történik, alapelem az egy
ség. A középső-kréta és a szenon—paleogén fo
lyamán ezek két-két főegységbe csoportosultak, 
amelyek ÉNy-lnak és DK-lnek nevezhetők; a Tolnai 
és a Zempléni hegység a középső-krétában a DK-i, 
a szenontól azonban az ÉNy-l főegység része volt. 
A középső-kréta előtti Időkre a felosztás ofiolitos 
takarók mentén történik, alapegység a dómén, 
amely paleotektonikai értelemben terrénekre ta
golható.

Mélyfúrási adatbázis, 1992-ben 14 db számító- 
gépes adatbázisból alakult ki. 1993-ban kb. 4000 
fúrás adata került be pótlólag, s gyakorlatilag be
fejeződött a fúrási adatbázis egységesítése és 
kezelőrendszerének kialakítása. Kb. 43 000 fúrást 
tartalmaz 92 000 rekorddal, az adatok OTAB 
(Országos térinformatikai alapadatbázis) térképe
ken jeleníthetők meg.

Kristályos kőzetek geokronológiai adat
bázisa. 1992-ben nagyrészt elkészült, az alföldi 
korokkal 1993-ban egészült ki (Lelkesné 
Felvári Gy.).

Kisalföld. Az 1992. évi vizsgálat során (Bállá 
Z. 1992b, 1993b, 1994a, c) felmerült, hogy a 
„Nemeskoltal Pala" különböző képződmények 
formális gyűjtőneve, s a Rába-vonal több km 
széles dlszlokáclós övében a különböző takaró
egységekbe tartozó kelet-alpi összletek mellett 
akár középhegységiek Is lehetnek. A „Mihályi 
Palá"-nak még alpi analógja is bizonytalan, s 
nyugat-kárpáti analógja sem zárható ki.

Közép-dunántúli öv. A fúrások közül 1992-ben 
14-nek 50 mintáján történt vizsgálat mélytengeri 
faunára (Dosztály L. 1992) és 35-nek 160 mintáján 
— triász mikrofáclesekre (Rálischné Felgenhauer E. 
1993a) Weln Gy. felismerésével összhangban ezek 
a képződmények összekötő kapocs szerepét játsz
hatók a Dlnarldák és az Aggteleki—Bükki-dómén 
között.

Mecsek és Villányi-hegységi mezozoikum. 
1992-ben kijelölhetővé váltak a triász foramlnlfera 
vezetőszlntek, megerősítést nyert a terület Észak- 
Tethys peremi helyzete Is (Rálischné Felgenhauer E. 
1992) 1993-ban világossá vált a Mecsek és a Villá
nyi-hegység egységes fejlődésmenete a ladini 
emeletig bezárólag (Rálischné Felgenhauer E. 
1993c). A villányi-hegység! felső-jura—alsó-kréta 
rétegek ősföldrajzi kapcsolatot bizonyítanak az 
Adriai egységgel, s e kapcsolat csak a barrémi 
emelet vége felé szűnt meg (Bodrogi I. et al. 1993, 
1995a).

Középhegységi kréta. Tisztázódott, hogy a 
középhegységi szenon a Grác környékinek 
analógja, s hogy palinológlal szintezése nagyon 
bizonytalan (Bodrogi I. 1992a, b, Bodrogi I. and 
Lobitzer, H. 1993, Bodrogi I. et al. 1995b). A 
Gerecse hegységi turbiditek albal—cenománi 
korúak és az Északl-Mészkőalpok losensteini ré
tegeivel korrelálhatóak (Bodrogi I. 1993g, Bod
rogi I. and Lobitzer, H. 1995).

Tectonic division: Bállá, Z. (1993 c—d) revealed 
that a tectonic division with uniform principles isn't 
possible even for the Mesozoic and Cenozolc. The 
division in the Cretaceous and in the Palaeogene 
follows lineaments, and the basic element is the unit. 
During the Middle Cretaceous, Senonlan and Palae
ogene, these were arranged Into a NW and a SE 
super-unit. The Tolna and Zemplén units belonged to 
the SE one during the Middle Cretaceous, but they 
have been part of the NW super-unit since the 
Senonian. The division happens along ophiolitic 
thrusts for the pre-Middle Cretaceous times. The basic 
element is the domain which can be subdivided into 
terrains in a palaeotectonic sense.

Borehole database: It was established from 14 
computer databases In 1992, then supplemented 
by data of about 4000 boreholes in 1993. The in
tegration and establishment of the operation sys
tem is practically finished. The database contains 
about 43 000 boreholes with 92 000 records. These 
data can be represented on GIS maps.

Geochronological database of crystalline 
rocks: It was mostly finished In 1992 and was sup
plemented by some data from the Great Hungar
ian Plain in 1993 (Lelkes-Felvári, Gy. 1993a).

Little Hungarian Plain: The question of the 
"Nemeskolta Schist" was investigated by Balia, Z. 
(1992b, 1993b, 1994a,c). He revealed that this 
name is only a formal collection of different for
mations which are situated in different thrust units 
along the Rába Line In a dislocation zone of some 
kilometres of width. They can belong to both the 
East Alpine unit and the Hungarian Range. The 
Alpine analogue of the "Mihályi Schist" is even 
more questionable; it may have a West Car
pathian relationship.

Mid-Transdanubian Belt: Pelagic fauna of 14 
boreholes (50 samples) (Dosztály, L. 1992) and Triasslc 
microfacies of 35 boreholes (160 samples) (Rálisch- 
Felgenhauer, E. 1993a) were investigated in 1992. 
According to Wein, Gy. these formations can link the 
Dinarides and the Aggtelek—Bükk domain.

Mesozoic of the Mecsek and Villány Moun
tains: The main zones of Triasslc forams were as
signed by Rálisch-Felgenhauer, E.. 1992. She con
firmed that the area belonged to the margin of 
the North Tethys. The geologic development of the 
Mecsek and Villány Mountains until the Ladinian 
was revealed by Rálisch-Felgenhauer, E. (1993c). 
The Upper Jurassic and Lower Cretaceous strata in 
the Villány Mountains prove a relationship with the 
Adria unit that only ceased by the end of the Bar- 
remian (Bodrogi, I. et al. 1993, 1995a).

Cretaceous of the Transdanubian Range: The 
Senonian of the investigated area is very similar to 
that of the Graz area. The palynostratlgraphy of 
the sediments is highly questionable (Bodrogi, I. 
1992a—b; Bodrogi, I. and Lobitzer, H. 1993; Bod
rogi, I. et al. 1995b). The age of the turbidites in the 
Gerecse Mountains is Albian—Cenomanian, and 
they can be correlated with the Losenstein strata 
in the Northern Calcareous Alps (Bodrogi, I. 1993g; 
Bodrogi, I. and Lobitzer, H. 1995).


