
Neotektonika
Dunántúli sugaras völgyrendszer. Az eredetét 

tárgyaló munkák 1993. évi elemzéséből (Gerner P. 
1993b, d) kitűnt, hogy az az általános nézet, amely 
szerint a völgyrendszer elemei töréseket követnek, 
nincs alátámasztva egyetlen ténnyel sem.

Paks környéki kőzetrések. A mérések a földtani 
térképezés során (Chlkán G. 1992) 1992-ben tör
téntek. A mintegy 1400 adat 1992. évi számítógé
pes feldolgozására (Dudko A. 1992, Gerner P. 
1993a, Gerner P. et al. 1993a) támaszkodó 1993. 
évi értelmezés során kiderült (Bállá Z. 1994b). hogy 
a kőzetrések irányeloszlása meglehetősen egyen
letes, s jelentősebb maximumok csak szűréssel 
állíthatók elő. A völgyekkel vagy feltárásokkal pár
huzamos és azokra merőleges irányok eltávolítása 
után megmaradó kőzetrések három, egymással 
közel azonos szöget bezáró Irány köré csoportosul
nak, amelyek közül tektonikai magyarázat legfel
jebb kettőre adható. A térbeli eloszlásban nem 
mutatkozik sűrűsödés a mélyebb szintekben ismert 
törések övében, ezért valószínűnek látszik, hogy a 
kőzetrések zömükben vagy teljes egészükben 
atektonlkus eredetűek.

Földrengés-eloszlás. 1993-ban az ELGI-vel, az 
MTA FKI-val és GGKI-val közös elemzés készült 
(Bállá Z. et al. 1993), amely szerint a főbb fészkek 
nagy része a medencealjzat Ismert llneamenseivel 
vagy jelentősebb árkos besüllyedések tengelyövé
vel hozható kapcsolatba, de egyes övék élesen 
diszkordánsak a prekainozóos képződményeknek 
mind domborzatával, mind szerkezetével.

Fészekmechanizmusok. Az 1993-ban elkészült 
elemzés nyomán tisztázódott (Gerner P. 1993c), 
hogy térségünkben a jelenkorban sehol sem áll 
fenn extenzló, s a fészekmechanizmusok részben 
eltolódásos, részben rátolódásös feszültségeket 
jeleznek. * * *

A felsoroltakon kívül még egy sor egyéb vizsgá
lat Is volt, eredményeiket az Irodalomjegyzékben 
felsorolt, de nem hivatkozott munkák rögzítik.

A további évek feladata a kitűzött cél elérése 
lenne. Ehhez azonban a tárgykör eredeti szintre 
bővítése és a befejezési határidő módosítása vol
na szükséges.

Neotectonics
Radial valley system in Transdanubia: Gerner, 

P. (1993b) reviewed some previous works and re
vealed that the general opinion, that the valleys 
follow faults. Is not supported by any fact.

Lithoclase measurements in the Paks region: 
Measurements were carried out during geological 
mapping (Chlkán, G. 1992) in 1992. More than 
1400 data were analyzed on computer In 1992 
(Dudko, A. 1992; Gerner, P. 1993a; Gerner, P. et al. 
1993a). During the interpretation of the data in 
1993, Balia, Z. (1994b) revealed that the distribution 
of the lithoclase directions are rather equal and 
the most important maxima can be only pro
duced by filtering. After the removal of the direc
tions parallel with the valleys or outcrops and those 
ones that are perpendicular, the rest of the lltho- 
clase are arranged In three directions under the 
same angle. Two directions can be only explained 
by a tectonic origin. The lithoclase are not more 
frequent above the fault zones known in deeper 
horizons, so they are probably of a non-tectonic 
origin.

Earthquake distribution: A joint study with the 
Eötvös Loránd Geophysical Institute, Geographical 
Research Institute and Geodetic and Geophysical 
Research Institute of the Hungarian Academy of 
Sciences In 1993 (Balia, Z. et al. 1993) revealed 
that the most important foci are connected with 
the lineaments or with the graben axes In the 
basement. Some belts however are discordant 
with both the relief and the structure of the pre- 
Cenozolc formations.

Focal mechanisms: According to Gerner, P. 
(1993c) there Is no extension In the present. The 
focal mechanisms indicate shear and compres
sion stress fields.

*  *  *

In addition to the above outlined research, 
there were many other results which are found in 
references listed but not cited In this text.

The task of the next years would be to ac
complish the original plans which Is only possible 
by extending the research and modifying the 
deadline.
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A magyarországi nyersanyagok (kőolaj, föld
gáz, bauxlf, kőszén, lignit, mangánérc, uránérc, 
építőipari és ásványbányászati alapanyagok) túl
nyomó része üledékes kőzetekhez kapcsolódik és 
környezetfüggő. Képződésük, felhalmozódásuk és 
eloszlásuk törvényszerűségeinek tisztázásában az 
eddig alkalmazott rétegtanl, faclológlal és ősföld
rajzi módszerek mellett az utóbbi időben megnőtt 
az őskörnyezeti rekonstrukcióra irányuló szedi- 
mentológial módszerek, illetve a felhalmozódást 
követő változásokat tükröző diagenezis vizsgálatok 
szerepe is.

A projekt célja a korszerű fácles és diagenezis 
rekonstrukcióra alapozott őskörnyezeti kutatások és 
különböző (bio-, fizikai, kémiai) sztratigráfiai mód
szerek Integrált alkalmazása, a minél szélesebb 
körű földtani felhasználás (medencefejlődés, tek
tonika, regionális térképezés, nyersanyagkutatás, 
környezetállapot értékelés stb.) érdekében.

1992—93-ban a kutatásoknak két fő iránya 
volt. Korszerű és rendszeres őskörnyezeti rekonst
rukciót célzó vizsgálatokat végeztek a legdinami
kusabban változó kontlnentálls/tengerl üledékkép
ződési rendszerekben és integráltan alkalmazták a 
különböző sztratigráfiai módszereket a földtani 
események Időrendjének pontosítása érdekében.

Őskörnyezeti vizsgálatok
Paleokarszt kutatás: A paleokarszt-rendszerek ter
mészeti és nyersanyag-potenciálja világszerte 
jelentős, ezért vizsgálatuk az elmúlt 15 évben kitün
tetett iránnyá vált. Hazai bevezetésre 1989-ben 
került sor Korpás L. kezdeményezésére. Az eddigi 
kutatások alapján megállapítható, hogy a 
paleokarsztok a karbonátos platformok fejlődésé
nek korai dlagenetlkus szakaszában alakulnak ki, s 
térbeli helyzetük egyszerű módszerekkel előrejelez
hető.

1992- ben esettanulmányok elemezték a du
nántúli-középhegységi (Balaton-felvldék, Budai
hegység, Naszály) összetett paleokarsztokat.

1993- ban befejeződött a dunántúli-közép
hegységi középső-, és felső-triász paleokarszt 
szintek (Balaton-felvldék, Lltér—Hajmáskér, Duna 
balpart. Csővár), valamint a budal-hegységl 
összetett paleokarszt horizontok genetikai érté
kelése. Ez utóbbira a PHARE 134/2 sz. projekt 
munkáival koordináltan került sor. Folytatódott 
az északkelet-dunántúli miocén tengeri mészkö
vek és pliocén—negyedidőszaki édesvízi mész
kövek paleokarszt jelenségeinek tanulmányozá
sa, valamint a nagylengyeli olajtározó mezozóos 
paleokarszt szintek vizsgálata. Megkezdődtek 
a budal-hegységi összetett karsztrendszerek 
l:50 000-es méretarányú háromdimenziós mo
delljének előkészítő munkái. Nemzetközi projekt 
keretében folytatódott a magyar és spanyol pa
leokarszt rendszerek összehasonlító tanulmányo
zása. A Balaton-felvidéki és csővári triász szelvé
nyekben kimutatták a korai paleokarsztokat, 
míg a budai-hegységi összetett karsztrendszerek 
esetében öt, egymásra épülő, részben hidro-

Most of the Hungarian mineral resources 
(hydrocarbons, bauxite, coal, lignite, manganese 
ore, uranium deposits, construction raw materials 
and other mineral resources) are connected with 
sedimentary rocks and their formation was de
pendant on the sedimentary environment. During 
the survey of their formation, accumlation and 
distribution, the importance of the palaeoenvl- 
ronmental reconstructions has increased, as an 
addition to the traditional stratlgraphical, facies 
and palaeogeographical investigations. Study of 
dlagenetlc processes reflecting post-sedimentary 
changes also became more and more important.

The aim of this project Is an integrated appli
cation of palaeoenvlronmental research. This will 
be based on up-to-date facies and diagenetlc 
reconstructions and different (bio-, physical-, 
chemical-) stratigraphical methods. It will have 
widespread geological utilization (basin develop
ment. tectonics, regional geological mapping, 
mineral resources prospecting, evaluation of the 
state of the environment etc.).

In 1992—93 the research had two main 
branches. Modern and systematic palaeoenvl
ronmental reconstructions were carried out in 
continental and marine sedimentary environ
ments. Different stratigraphical methods were 
combined to determine the age of the different 
geological events more precisely.

Palaeoenvironmental Investigations
Palaeokarst Research: Natural values mineral 

junctions of palaeokarst systems are important 
all over the world, so their Investigation became 
popular during the past 15 years. Palaeokarst re
search in Hungary started In 1989 initiated by Kor
pás, L. He has revealed that the palaeokarsts de
velopment is connected with the early dlagenetlc 
stage of carbonate platform evolution and their 
distribution is easy to detect.

In 1992 composite palaeokarsts of the Trans- 
danubian Central Range (Balaton Highland, Buda 
Mountains, Naszály) were investigated.

Genetic evaluation of the Middle and Upper 
Trlasslc palaeokarst horizons of the Transdanublan 
Central Range (Balaton Highland, Lltér— 
Hajmáskér, Csővár on the region to the left of the 
Danube) and the composite palaeokarst of the 
Buda Mountains finished in 1993. The latter was 
coordinated with the research of the PHARE 134/2 
project. The study of palaeokarstlc features In the 
Miocene marine limestones and Pliocene- 
Quaternary travertines In NW Transdanubia and 

, the Mesozoic palaeokarst horizons In the 
Nagylengyel hydrocarbon reservoir has continued. 
The 3-dimensional model of the composite pa
laeokarst of the Buda Mountains at 1:50 000 scale 
is being prepared. A comparison between the 
Hungarian and Spanish palaeokarst systems in the 
frame of an international project has continued. 
Early palaeokarsts were revealed in the Trlassic 
sections In the Balaton Highland and at Csővár.



termális karsztfázist sikerült elkülöníteni. A nagy
lengyel! területen kijelölték a fő paleokarsztos 
tározó szinteket.

Krátertavi üledékek fáciesvizsgáiata: Esetta
nulmány készült 1992-ben a pulai kráter őskörnye
zeti viszonyainak, üledékképződési folyamatainak 
és fejlődéstörténeti fázisainak rekonstrukciójáról. A 
vizsgálatok során Lorenz, V. (1986) a maar kráter
képződésre vonatkozó új elmélete került alkalma
zásra.

Partszegélyi üledékfelhalmozódások őskör
nyezeti viszonyai (borsodi kőszénláp): A kutatás 
célja a kőszénlápok keletkezési, felhalmozódgsi 
és fejlődéstörténeti viszonyainak megismerése, 
újszerű — őskörnyezeti vizsgálatokra alapozott — 
genetikai modell kidolgozása.

1988-ban kezdődött a borsodi barnakőszén 
telepek teleptani, őslénytani, szénkőzettani, 
szedimentológial, ásványtani és geokémiai vizs
gálatokra alapozott őskörnyezeti rekonstruk 
dója.

1992- ben befejeződtek az anyagvizsgálatok, 
és megkezdődtek a feladat lezárását előkészítő 
munkálatok.

1993- ban elkészültek a különböző kutatási 
területekre vonatkozó (teleptan, szerkezetföld
tan, palynológia, mlkro/makrofauna, szénkőzet
tan, ásvány-kőzettan, nyomelem és szerves 
geokémiai) összegző értékelések, a lagúna típu
sú kőszénlápok környezeti és genetikai jellemzé
se (IV. melléklet), valamint a hét darabból álló 
1:100 000-es méretarányú ősföldrajzl-telep- 
elterjedésl térképsorozat.

Platform és medencerendszerek fácies- 
és diagenezis-rekonstrukciója, 
biosztratigráfiai vizsgálata

A kutatás célja a tengeri üledékképződési kör
nyezetek új fácleselemzésl módszerekkel történő 
vizsgálata és a felhalmozódást követő diagenezis 
fázisok rekonstrukciója, valamint a földtani esemé
nyek időrendjének folyamatos pontosítása 
biosztratigráfiai módszerekkel. 1992—93-ban a 
vizsgálatok igen tág tér- és időbeli határok között 
mozogtak.

Paleozoikum. A Bükk hegységben paleozóos 
self karbonátos képződményeinek nagyforaml- 
nlfera (Fusullna) faunáját vizsgálták. Biosztratigráfiai 
értékelésre támaszkodva alsó-perm (Mályinka 9. sz. 
fúrás) és felső-karbon moszkvai alemeletbe sorol
ható képződményeket mutattak ki (Mályinka 9.,
10., 11. sz. fúrások).

Befejeződött a Bükk hegység karbon Gastro- 
podálnak összefoglaló monografikus feldolgozása.

Mezozoikum. A Bükk és Aggtelek— 
Rudabányai-hegység mezozóos radiolária- 
sztratlgráfia kidolgozásával kapocsolatban elké
szült a terület eddigi radiolária vizsgálatának 
összesítése, taxonómiai és szedimentológiai 
értékeléssel kiegészítve. Radiolária vizsgálatok
kal sikerült tisztázni néhány rétegtani, tektonikai 
kérdést a recski Darnó-hegyen.

five stages of karstif¡cation, partly hydrothermal, 
were identified In the composite palaeokarst sys
tem of the Buda Mountains. The main palaeokarst 
horizons were assigned in the Nagylengyel reser
voir.

Facies Analyses of Crater Lake Sediments: A 
study in 1992 discussed the palaeoenvironmental 
reconstruction, sedimentation and development 
history of the Pula crater. During the investigation 
the new concepts of Lorenz, V. (1986) have been 
used about maar type crater formation.

Palaeoenvironmental Conditions of Shore 
Sedimentation (Borsod Paludal Lignite): The aim of 
this research Is to learn the principles of paludal 
lignite formation, accumlatlon and development 
history and to reveal a new genetic model based 
on palaeoenvironmental investigations.

The palaeoenvironmental reconstruction of 
the paludal lignites at Borsod, based on geologi
cal, palaeontological, coal geological, sedimen- 
tological, mlneralogical and geochemical investi
gations, started in 1988.

Laboratory analyses finished in 1992 and the 
project has begun to prepare the final report.

The results of the different research fields (coal 
geology. structural geology, palynology, 
mlkro/macrofauna, coal petrology, mineralogy, 
petrology, trace elements, geochemistry) were 
summarized. The environmental and genetic 
characterisation of the lagoon-type (Appendix IV.) 
paludal lignites and seven sheets of palaeoenvi
ronmental maps at 1:100 000 scale were also pre
pared In 1993.

Facies and Diagenesis Reconstruction and 
Biostratigraphical Investigation of 
Platforms and Basins

The aim of this research is to study marine 
sedimentary environments using new methods of 
facies analysis, reconstruction of dlagenesls and a 
precise dating of the geological events with bio
stratigraphical Investigations. In 1992—93 research 
had a wide spectrum in both space and time.

Palaeozoic. Fusulina fauna from a Palaeozoic 
carbonate shelf In the Bükk Mountains has been 
investigated . The presence of Lower Permian 
(Mályinka 9. borehole) and Upper Carboniferous 
(Moscovlan) sedimentary rocks (Mályinka 9., 10.,
11 boreholes) were revealed by biostartlgraphical 
Investigations.

A monograph summarizes the Carboniferous 
Gastropods of the Bükk Mountains.

Mesozoic. The project has started to define on 
the Mesozoic radiolarian-stratigraphy of the Bükk and 
Aggtelek-Rudabánya Mountains. Initial results have 
summarized taxonomic and sedimentologic evalua
tions. Radiolarian investigations helped to answer 
some stratigraphical and tectonic questions about 
the Damó Hill next to Recsk.

The further existence of an Upper Triassic plat
form marginal basin during the Early Jurassic in the 
Csővár horst was also proved by radiolarians.



Ugyancsak radioláriák segítségével sikerült iga
zolni a csővári rög esetében a felső-triász platform 
peremi medence továbbélését az alsó-jurában is.

A Budai-hegységben — részben radioláriák 
segítségével — végig lehetett követni a nóri eme
let aljától a rhaeti emelet aljáig tartó meden- 
cefáciest és sikerült tisztázni a Vérhalom 1. sz. fúrás 
triász rétegsorának blosztratigráfláját.

Elkészült a Balaton-felvldékl középső-triász radio- 
lária faunájának monografikus feldolgozása, a radio- 
lária zonáció és az orto-, parasztratigráflai korreláció.

Makrofauna alapján kimutatták a mediterrán 
térség egyetlen bizonyítottan lagúna fáciesét a 
csővári triász—jura szelvényben.

Dasycladacea vizsgálatokra került sor a budai- 
hegységi triász szelvényekben.

Szerves és szervetlen mikrofácies elemzések e- 
gyüttes értékelésének módszerét alkalmazva ki
dolgozták a felső-triász nyílt lagúna környezetek 
genetikai modellezését három Balaton-felvidéki 
fúrás alapján.

Elkészült a Balaton-felvidéki középső-triász intra- 
platform-medence képződmények (Aszófő, Szentkl- 
rályszabadja) és a peritidális ciklusos platform
karbonát (Tagyonl Mészkő) mikrofácies, szedimen- 
tológiai és őskömyezeti értékelése (Dörgicse 1. sz. 
fúrás). Megállapítást nyert, hogy a Tagyoni Mészkő 
nem teljesen analóg a felső-triászból ismert tipikus 
lofer-ciklusos képződményekkel, kőzetei zömükben az 
árapályövi leúlepedési környezet különféle aljzatából 
származnak.

Befejeződött a hazai alsó- és középső-kréta urgon 
fáciesű platform karbonátok egységes szemléletű, 
monografikus (őskömyezeti, rétegtani, fejlődéstörté
neti) feldolgozása, mind a Pelso, mind a Tiszai egysé
gek területén.

Középső- és felső-krétára vonatkozó mikro- 
biozonáció készült foraminiferák és mészalgák 
alapján (Agostyán 2., Ugod 262., Ukk 3., Sütő 22., 
Magyarpolány 42. sz. fúrások) és megkezdődött a 
felső-kréta tengeri eredetű mikroplankton sztrati- 
gráfia kidolgozása (Nagygörbő 1. sz. fúrás).

Kainozoikum. Elkészült a Bakonyszentkirály 3. sz. 
fúrás nagyforamlnifera vizsgálata és biosztrati- 
gráfial értékelése. A Discocyclina és Asterocyclina 
genusok fejlődési sorainak evolúciója alapján 
megállapítást nyert, hogy a vizsgált intervallum a 
felső-lutécit és az alsó-bartont képviseli kb. 2 millió 
év terjedelemben.

Befejeződött a Nagyberény 1. sz. fúrás bio- 
sztratlgráfiai vizsgálata (foraminifera, bentosz és 
plankton molluszka), melynek segítségével kimu
tatták, hogy a korábban neogénbe sorolt 691— 
849 m-ig terjedő fúrási szakasz valójában sokkal 
idősebb, oligocén korú.

Elkészült a Bakony hegység badeni szárazföl
di—édesvízi puhatestű faunájának monografikus 
feldolgozása. A nagy volumenű rendszertani fel
dolgozáson túl számos új adattal — kor, fácies, 
sótartalom, klíma és földrajzi kapcsolatok — 
egészültek ki a területre vonatkozó ismeretek.

Sor került a Budapest Illés utcai molluszka 
fauna újravizsgálatára. Egyértelműen tisztázódott.

Basin facies sedimentation in the Buda Moun
tains from the beginning of the Norian until the 
beginning of the Rhaetian could have partly con
tinued based on radiolarian datas. Biostratigraphy 
of the Triassic sequence of Vérhalom 1. borehole 
was also studied.

A monograph about the Middle Triassic ra- 
diolarians in the Balaton Highland, their zona- 
tion, orto- and parastratlgraphical correlation 
was compiled.

Investigation of the macrofauna of the Triassic- 
Jurassic sequence at Csővár has revealed the 
existence of a lagoonal facies in the Mediterra
nean region.

Dasycladacea investigations of Triassic se
quences have been carried out in the Buda Moun
tains.

The genetic model of an Upper Triassic open' 
lagoon has been formulated based on the simu- 
taneous evaluation of organic and inorganic mi
crofacies analyses in three boreholes on the Bala
ton Highland.

Microfacies, sedimentology and pa- 
laeoenvironmental reconstruction of the Middle 
Triassic intra-platform formations (Aszófő, 
Szentkirályszabadja) and the peritidal cyclic 
platform carbonates (Tagyon Limestone Forma
tion) was carried out (Dörgicse 1. borehole). 
Tagyon Limestone Formation is not analogous 
entirely with other Upper Triassic formations 
which are built up of Lofer cycles. Different rock 
types of the Tagyon Limestone were derived 
mainly from the different basements of the peri
tidal sedimentary environment.

The uniform elaboration (palaeoenvironment, 
stratigraphy, development history) of the Middle 
Cretaceous Urgonian platform carbonates has 
been finished in both the Pelso and the Tisza units 
in a monograph.

A microbiozonation of the Middle and Upper 
Creataceous has been established based on fo- 
rams and calcareous algae (Agostyán 2., Ugod
262., Ukk 3., Süttő 22., Magyarpolány 42. bore
holes). The project has started to develop Upper 
Cretaceous marine microplancton startigraphy 
(Nagygörbő 1. borehole).

Cenozoic. Investigation of larger foraminlfers 
and a biostratigraphical evaluation of the Bak
onyszentkirály 3. borehole has been prepared. 
Based on the evolution of Discocyclina and As
terocyclina genera it was revealed that the Inves
tigated interval represented Late Lutetian and 
Early Bartonlan (about 2 million years).

Biostratigraphical analyses (forams, benthos 
and planctonic molluscs) of Nagyberény 1. bore
hole have been finished. The investigation showed 
that the rock record between 691 and 849 metres 
is of Ollgocene age, where it was previously 
thought to be Neogene.

A monograph summarized the Badenian con
tinental and freshwater mollusc fauna of the Ba
kony Mountains. In addition to a large volume 
of systematic description, much new data (age,



hogy a fauna tartalmú partszegélyi fáciesű kép
ződmények felső-badeni korúak.

Integrált sztratigráfiai vizsgálatok
1992—93-ban kréta, eocén és miocén szelvé

nyeken folytak Integrált (bio-, magneto-, és nume
rikus) sztratlgráflarvizsgálatok.

Befejeződött a Bakonyjákó 528. sz. fúrás felső
kréta képződményeinek palynológiai, nanno- 
plankton, foraminlfera és paleomágneses értéke
lése. A vizsgálatok megerősítették, hogy a közép- 
hegység területén az üledékképződés a késő- 
szantonban kezdődött, a szánton — kampánl ha
tár pedig — a korábbi foramlnifera vizsgálati 
eredményeket igazolva — a Jákói Márga alsó 
harmadában van.

Három eocén rétegsort feltárt fúrás (Csetény
72., Nagyesztergár 58. és Csatka 2. sz. fúrás) mikro- 
paleontológial vizsgálata és paleomágneses érté
kelése készült el. Az együttes eredmények szerint a 
Csetény 72. és a Csatka 2. sz. fúrások eocén réteg
sorának teteje a 16., az alja pedig a 20. mágneses 
anomáliával azonosítható. A Nagyesztergár 58. sz. 
fúrás eocén szelvényének teteje a 17., az alja pe
dig a 20. mágneses anomáliával korrelálható.

Elkészült a Sáta 75. sz. fúrás miocén képződ
ményeinek foraminifera és plankton gastropoda 
vizsgálata és magnetosztratigráflai korrelációja. 
Folytatódott a Sopron 89. és Berhida 3. sz. fúrások 
pteropoda értékelése. Megállapítást nyert, hogy a 
badeni plankton gastropoda „esemény" az 5C 
mágneses anomáliával korrelálható, s valószínűsít
hető, hogy 16,7— 16,3 millió év között zajlott le.

Elkészült az orbltoid és nummulltold 
nagyforamlniferák biometrlai-populáció statisztikai 
mérésrendszerének és számítógépes kiérté
kelésének véglegesítése. Kidolgozták a numerikus 
földtani korbesorolást az európai „Ortho- 
phragmlnák" Interpolációjának segítségével.

A projekt megvalósítása kiterjedt nemzetkö
zi, külső és belső munkakapcsolatokkal történt. 
Nemzetközi: IGCP 286., 287. és 329. sz. projekt; 
kétoldalú MÁFI együttműködés: osztrák, román; 
OMFB együttműködés: görög, spanyol.

Külső kapcsolatok: ATOMKI, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, Kossuth Lajos Tudomány- 
egyetem, József Attila Tudományegyetem, Ter
mészettudományi Múzeum. Intézeti belső kap
csolatok: „A Balaton régió köryezetföldtanl kuta
tása", „Energiahordozó nyersanyagok kutatá
sa", „A Dunántúli-középhegység földtani térké
pezése", „Kisalföld, Vas és Zala megye komplex 
földtani térképezése", „A Dunántúli-közép
hegység karsztvízföldtani vizsgálata", „Me
denceanalízis", „Magyarország tektonikai és 
neotektonikal elemzése", „Központi adatbázisok 
és matematikai adatfeldolgozás" c. projektek, 
az Országos Földtani Adattár és az Országos 
Földtani Múzeum.

A következő évek feladata az összetett 
paleokarszt 1:50 000-es méretarányú térmodellje

facies, salinity, climate, palaeogeographlcal con
nections) have completed our knowledge about 
this area.

The mollusc fauna from Illés street, Budapest, 
has been re-evaluated and It revealed the Late 
Badenlan age of the shore sediments.

Integrated Stratigraphical Investigations
In 1992—93 integrated stratigraphical analyses 

(bio-, magneto- and numeric-) were carried out 
on Creataceous, Eocene and Miocene se
quences.

Palynologlcal, nannoplancton, foramlnifer 
and palaeomagnetic evaluations of the Upper 
Cretaceous sediments in Bakonyjákó 528. bore
hole have been finished. Analyses revealed that 
sedimentation in the' Transdanublan Central 
Range started in the Late Santonlan and 
the Santonian-Campanian boundary Is repre
sented by the lower third of -Jákó Marl Forma
tion, as it was shown by earlier foramlnifer inves
tigations.

Mlcropalaeontological and palaeomag
netic studies of the Eocene sequences of three 
boreholes (Csetény 72., Nagyesztergár 58. 
and Csatka 2.) have been done. The Integrated 
Interpretation of the results showed that the 
upper part of the Eocene sequences in 
Csetény 72. and Csatka 2. boreholes could 
have been correlated with the palaeomagnetic. 
anomals No. 16., while the bottom with the 
No.20. anomaly. The uppert part of the Eocene 
sequence of the Nagyesztergár 58. borehole 
can be correlated with the palaeomagnetic 
anomaly No. 17. which the bottom with the No. 20. 
anomaly.

Foramlnifer and plancton gastropod investiga
tions and the magnetostratigraphlcal correlation of 
Sáta 75. borehole have been compiled. Study of the 
pteropod fauna of Sopron 89. and Berhida 3. bore
holes has continued. It has been revealed that the 
Badenian plancton gastropod 'event' could be cor
related with the 5.c palaeomagnetic anomaly that 
happened between 16.7 and 16.3 million years.

The computer evaluation and interpretation of 
statistical measurements of the biometric-population 
of Orbitold and Nummulitold larger foramlnifers have 
been established. Numeric geological dating based 
on the Interpolation of the European “Ortho- 
phragmlnes" has also been established.

The project has numerous internal and external 
cooperations. International ones: IGCP 286. 287. 
and 329. projects. Bilateral cooperation of the 
Hungarian Geological Survey: Austria, Roumania. 
Cooperation in the frame of the National Com
mission for Technical Development: Grece, Spain.

External relations: Institute of Nuclear Research of 
the Hungarian Academy of Sciences, Eötvös Loránd 
University, Kossuth Lajos University, József Attila Univer
sity and Museum of Natural Sciences. Partnerships 
within the Survey: "Environmental Geological Re-



kidolgozásának folytatása (1994, Budai
hegység).

Ugyancsak folytatódik a platform és me
dencerendszerek környezeti és biosztratlgráfiai 
vizsgálata dinoflagellata, spóra—pollen, 
nannoplankton, foraminlfera, radiolária, 
molluszka, mikrofácies és szedlmentológial vizs
gálatokra támaszkodva.

Megkezdődik a pannon ökoszisztéma egy
ségek (élő—élettelen környezet) kidolgozása, 
azok egymáshoz, az elektrofácieshez és szek
vencia sztratigráfiához való kapcsolatának tisz
tázása. A vizsgálatok a Kisalföld területein indul
nak el.

Folytatódik a különböző sztratlgráflai (bio-, 
fizikai, kémiai) módszerek Integrált alkalmazása 
a hazai tercier képződményeken és eseten
ként Paratethys-beli tercier szelvényeken Is 
(Ausztria).

search of the Balaton Region"; " Prospecting of Fuel 
Raw Materials”; "Geological Mapping of the Trans- 
danublan Central Range”; "Complex Geological 
mapping of the Little Hungarian Rain, Vas and Zala 
counties”; "Karst Hydrogeological Investigation of the 
Transdanublan Central Range”; "Basin Analysis"; 
"Tectonic and Neotectonlc Analysis of Hungary"; 
"National Geological Database"; "Central Data
bases and Mathematical Evaluation of the Data”; 
"National Geological Museum".

During the next few years It is Intended to con
tinue the elaboration of the 3-dimensional model 
of the composite palaeokarst system of the Buda 
Mountains at 1:50 000 scale.

The environmental and blostratlgraphical investi
gation of platforms and basins also continues based 
on the study of dlnoflagellats, spore-pollens, nannb- 
planctons, forams, radiolarians and molluscs as well 
as microfacies and sedlmentologlcal analyses.

Elaboration will begin on the Pannonian eco
system units (living and Inert environments) and 
their correlation with each other as well as with 
electrofacies and sequence startigraphy. Re
search will be started on the Little Hungarian Plain.

The different (bio-, physlcal- and chemical-) strati- 
graphical methods investigating the Tertiary forma
tions of the country, and some Tertiary sequences of 
the Paratethys (Austria) will continue to be used.


