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írta : Jám bor  Á ron

Az Osztály éves feladata és munkaterülete, a korábbi elvi megfogalmazá
sokkal összhangban, 1973-ban jelentősen bővült. A személyi állomány az É- 
dunántúli paleogén csoport bevonásával egy tudományos főmunkatárssal, 
két geológussal, egy geomorfológussal és tíz kutatási segéderővel növekedett.

A Központi Földtani Hivatallal kötött szerződések a következő felada
tokat tűzték ki számunkra 1973-ban:

1. A D-bakonyi bauxitvidékhez csatlakozó sáska—monostorapáti — nagyvázsonyi 
terület földtani feldolgozása.

2 . A megelőző két évben rendszeres vizsgálat alá vont, a Vértestől és a Gerecsétől 
Ny-ra levő középhegységi területek földtani feldolgozása és fúrásos előkutatása.

3. A korábbi évek felderítő kutatásai — Héreg, Tarján, Várgesztes, valamint 
Vértessomló — zárójelentéseinek összeállítása.

4. A Dunántúli-középhegység két — bakonyi és északkelet-dunántúli — tájegy
ségéről készült százezres térképsorozat szerkesztésének folytatása. Ennek kereté
ben elkészítettük az alsó- és felsőpannóniai, valamint a szarmata fácies- és ős
földrajzi térképeit, az „egyéb”  ásványi nyersanyaglelőhelyek és az Eszakkelet- 
Dunántúl cementipari prognózistérképét.

5. A Központi Földtani Hivataltól és a Bauxitkutató Vállalattól kapott fúrási 
anyag vizsgálata.

6 . Az Osztály kezelésébe került az év elején a szépvízéri mintaanyagraktár is, 
ahol a korábbi években Budapesten szétszórt pinceraktárakban elhelyezett 
középhegységi fúrási és térképezési anyagok nyertek és nyernek folyamatosan 
elhelyezést.

A felsorolt munkálatok általános tudományos és gazdasági eredményei 
a következők:

1. A sáska—monostorapáti—nagyvázsonyi területen kiléptünk a korábbi 
évek „merev” , az egy-egy 25 000-es térképlap területére korlátozódó keretből, 
a bauxitterületekhez való jobb alkalmazkodás céljából. Ennek során összesen 
hat darab tízezres térképlap földtani feldolgozását végeztük el (1. ábra). 
Munkánkhoz — a korábbi gyakorlatnak megfelelően — igyekeztünk a megelőző 
írásos földtani térképezési és mélyfúrási anyagot minél tökéletesebben felhasz
nálni. Jelentős segítséget nyújtottak a fúrások értékelésénél a Bauxitkutató 
Vállalat geológusai, akik az Intézet megrendelésére 757 db fúrás ponttérképét 
és vázlatos rétegsorát adták át munkánk számára. Az Osztály részéről P eregi 
Zs., Solti G., B ence G. és R adios L., továbbá alkalmanként a feladat meg
oldásához ténylegesen hiányzó geológus — Pa r t é n y i Z. ugyanis Mongóliába
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hároméves expedíciós munkára ment — pótlására Jámbor Á. és T ic h y  M. 
is részt vett a feladat megoldásában, a terület rendszeres bejárásával, feltárásai
nak leírásával és térképező' fúrások létesítésével. Tevékenységünk eredménye
ként kirajzolódtak a terület földtani képének alapvonásai.

A triász fődolomit bakonyi É K —DNy-i csapású, ÉNy-i lapos dőlésű 
fővonulata Nagyvázsony tói DNv-i irányban, a szőci Deáki-puszta vonalától 
pedig DK-i irányban is fokozatosan süllyedő térszínt alkot. Majd a Balaton
iéi vidék gerincén végighúzódó lit éri-törésrendszer — ez itt Nagyvázsony, 
Yigántpetend-D, Balatonhenye-É területeken húzódik át — mentén ismét 
magasra emelkedve bukkannak felszínre a meredek DK-i dőlésű, idősebb 
triász tagok, viszonylag vékony DNy—ÉK-i csapású sávokban. Ez utóbbi 
„vonulatos” zónában, az alsóladini mészkő között, Monostorapátinál (Mát—5. 
sz. fúrás) és Vöröstónál (Vöt—1. sz. fúrás 6,3—27,5 m-ig) is harántoltunk 
élénkzöld vagy lilásbarna, többé-kevésbé bentonitosodott biotitos vulkáni tufa- 
rétegeket. A nagy vonalakban kevéssé egyenetlen dolomitfelszín kisebb mélye
déseiben eredetileg alsóeocénnél idősebb, sok esetben ismételten áthalmozott 
bauxit települt. Idei területünkön a korábbi baxitkutató fúrások eddig két 
gyenge minőségű bauxitlencsét találtak Taliándörögd és Pula között, a triász 
dolomit és a felsőpannóniai képződmények között. További lencsék feltárásá
nak elvi lehetősége fennáll. Különösen a fődolomit és litéri-törésrendszer DK-i 
oldalán megjelenő, idősebb triász képződmények közötti mélyedés feletti zóna 
Nagyvázsonytól DNy-ra levő kúpkarsztra utaló formakincset őrző része látszik 
reményteljesnek. A terület egyértelmű értékelése azonban csak rendszeres és 
részletes geofizikai felméréssel, s az ezek segítségével az egyes morfológiai 
egységekbe ismételten telepített fúrásokkal végezhető el. A bauxitlencsékkel 
részben kiegyenlített térszínt abradálta a tortonai tenger, amelynek kavics-, 
lithothamniumos mészkő képződményei DK felé egyre vastagodva települnek 
a dolomitra. Jelenlegi ismereteink szerint területünkön a tortonai képződmé
nyek a Haláp-hegytől és Diszeltől К -re nem mutathatók ki. A szarmata emelet 
tengere É és К  felé is nagyobb területen hagyta vissza a tortonaihoz nagyon 
hasonló, de némileg kisebb sótartalmú tengervizet bizonyító molluszkás— 
oolitos mészkő és mészmárga képződményeit. A szarmata képződmények jelen
legi ismereteink szerint К  felé csak Monostorapátiig terjednek. Ettől KÉK-re 
jelenlétük nem bizonyított, sőt több helyen a triász felett közvetlenül valamely 
pannóniai tagozat települ.

A szarmata képződményegyüttes említésre méltó tagja a Monostorapáti 
Mát—5. sz. fúrás 6,4—7,1 m között liarántolt 0,7 cm vastag kékesszürke ben- 
tonitrétege, amely a felső riolittufa egyik első agyagásványosodott előfordulása 
a Balaton-felvidéken.

A szarmata sorozat felett, Monostorapátitól ÉK-re konkordánsan, üledék
hézag nélkül, az alsópannóniai összlet legidősebb tagja, a Limnocardmm prae- 
ponticum-os fehér márga települ. A korábbi Monostorapáti—2. sz. MÉV 
fúrás (Jámbor Á .—K orpásné H ódi M. 1971) után ez a monostorapáti Mát—3. 
sz. fúrásból is előkerült a diatómás üledékekkel (Jámbor Á. 1970) és az igen 
vékony dácittufa-csíkokkal együtt. A fehér márgát a kapolcsi K pt—2. sz. 
fúrásból is megismertük. Az alsópannóniai összlet legkeletibb előfordulása 
területünkön pillanatnyilag a kapolcsi K pt—2. sz. fúrásban, Kapolcs K-i 
szélén van. Az alsópannóniai képződmények kifejlődése egyébként megfelel 
a középhegységi átlagnak, túlnyomórészt szürke, lemezes, Congena czjzeki-s 
aleurit alkotja. P eregi Zs. megfigyelése szerint Monostorapátitól Ny-ra viszont
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a felsőpannóniai bázisrétegei közvetlenül a szarmata oolitos mészkőre tele
pülnek.

Biztosan még el nem döntött kérdésnek tekintjük területünk Ny-i szé
lén, a Véndek-hegy környékén települő gyöngykavics kvarchomok fáciesű, a 
szarmata és a bazalttufát között települő képződmény korát. Ez települési 
helyzete, viszonylag durva volta és a sümeg—tapolcai árokban telepített 
S—24., S—25. és S—28. sz. fúrások rétegsora alapján inkább alsópannóniainak 
nyilvánítható, de a bazalttufit alatti megjelenése szerint inkább a Congeria 
ungulacapraes rétegek bázisképződményének, kavicsos fáciesének vehető. Ez 
a gyöngykavics a Véndek-hegy D-i előterében és az Odörögdtől Ny-ra kb. 4 km- 
re levő Tatárverés erdőtagban kemény kovás kötőanyagú konglomerátummá 
cementálódott, hasonlóan a kállai-medencei és a móri-árokbeli tatármezői elő
fordulásokhoz.

Míg a törtön, szarmata és alsópannóniai képződmények területünkön a 
fődolomit és DK-i magasabb morfológiai helyzetű idősebb triász vonulatok 
alkotta vályú alakú mélyedés alját töltik ki, addig a felsőpannóniai összlet 
egykor egész 1973. évi területünket, viszonylag nagy vastagságban, borította 
be. Ezt az Agár-tető, a Bondoró, a kapolcsi Király kő és a Tálodi-erdő morfo
lógiája és felépítése egyértelműen bizonyítja. A felsorolt hegyeknek ugyanis 
nagyobbik — a szűk kitörési centrumokon kívüli — része jellegzetes tanúhegy 
felépítésű. A hegyek oldalában alulról felfelé a Congeria ungulacapraes szint 
egyre fiatalabb tagozatait, majd a Congeria balatonicas szint ,,oszcillációs” 
kifejlődésű rétegeit, felette ennek főként édesvízi faunás részét, végül a bazalt 
rétegvulkáni sorozat egymásra következését észleljük.

A Congeria ungulacapraes rétegek legidősebb tagját, a bondorói kvarc
homokot a Mát—3. sz. fúrásból, a Bondoró és Agár-tető lábán ismerjük, de az 
Eger-patak völgyének DK-i oldalában továbbhúzódik a monostorapáti Sátorma 
és a diszeli Hajagos-hegy lábán is, a Kállai-medence felé. A pannóniai kép
ződményeknek ez a jellegzetes kifejlődése ezzel az összefüggéssel nagy terüle
ten és nagy biztonsággal a felsőpannóniai alemelet bázisára sorolható. A 30 m 
vastag kvarchomok tagozat jelen ismereteink szerint Monostorapáti környékén 
nem tekinthető nemes — öntödei vagy üveg — homoknak, viszonylag nagy 
vastartalma és szemcseösszetétele miatt. A felsőpannóniai kvarchomok nem 
terjed át az Agár-tető, Bondoró, Királykő tömegétől К -re levő területekre. 
Itt már finomhomokos, aleuritos, agyagmárgás, jellegzetes faunájú rétegek 
helyettesítik.

Az ungulacapraes rétegek második tagozatát területünkön az 5 — 8 m 
vastag, vékonyréteges kapolcsi édesvízi mészkő alkotja. Ennek rétegtani hely
zete korábban nem volt világos, mert a 75 000-es térképezés (Lóczy L. 1913) 
nem tette lehetővé elterjedésének kinyomozását. P eregi Z s . és Solti G. 
gondos munkája alapján ma már számos kibúvása ismert és a monostorapáti 
ungulacapraes kvarchomok feletti konform települése egyértelműen rögzít
hető. Fúrásokban is jól követhető szint, mert kvarcanyagú gyöngykavicsai, 
jellegzetes porcelánszerű szövete jól felismerhetővé teszi. Édesvízi kifejlődését 
az egyes rétegeiben megjelenő Planorbis-, Cepaea-félékből álló faunaegyüttes 
bizonyítja. Ezt a tagozatot К  felé egyelőre Vigántpetendig ismerjük. Tovább 
Nagyvázsony felé sem fúrásos, sem felszíni feltárása nincs.

Az ungulacapraes rétegek harmadik tagozata 40 — 50 m vastag szürke 
agyagmárga- és aleuritrétegekből áll. Ezek jellegzetes Mollusca faunájuk 
— Congeria ungulacaprae, Melanopsis impressa, M. sturi — alapján jól fel
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ismerhetők, bár Kapolcs—Taliándörögd vonalától К -re gyakoriak benne a 
10—50 cm vastag, többnyire laza, barnásszürke színű, egyedekben gazdag 
édesvízi faunát bezáró mészmárga-betelepülések. A Congerm balatonica-s réte
gek feküjüktől nehezen választhatók el, s kijelölt határuk minden szelvényben 
más és más időpillanatot jelenthet. Területünkön az első, azaz legidősebb 
sötétszürke, vagy fekete szenes agyag — lignitrétegnél lehet kijelölni ezt a 
határt a legidősebb bazalttufa és a kapolcsi ungulacapraes szintbeli édesvízi 
mészkő közötti sorozatban. A tavi agyagmárgák faunája ugyan esetenként 
ellentmond ennek a kijelölésnek, de az így adódó néhány méteres határkijelölési 
különbségnek itt csak elvi jelentősége van. Mindenesetre megjegyezzük, hogy 
ilyen hegységperemi helyzetben a pannóniai rétegek bármely szintjében meg
jelenhetnek szenes agyag- és lignitrétegek, mert kisebb-nagyobb, sekély vizű, 
ezért az adott éghajlaton gyorsan elmocsarasodó lagúnák az egész pannonban 
könnyen keletkezhettek. A feltűnő inkább az, hogy az ungulacapraes szint 
felső részének sekély vízi, édesvízi mészmárgái helyett miért nem inkább lig
nittelepek keletkeztek területünkön.

Bár a szenes agyag-, illetve lignitrétegek gyakoriak területünkön, gazda
sági jelentőségük jelenleg nincs, s a jövőben is aligha lesz. 30 cm-nél vastagabb 
„telepet” fúrásaink eddig nem harántoltak, s az átlagosan 10 cm-es mocsári 
rétegek túlnyomó része olyan szenes agyag, amelynek szerves széntartalma 
csak 3—8%-nyi.

A többnyire édesvízi szenes agyagrétegek között települő kékesszürke 
tavi agyagmárgák faunája ugyan Congeriákban elég szegény, de mégis jelleg
zetesen C. balatonica-s szintbeli együtteseket alkot. Leggyakoribb alak a Méla- 
nopsis fuchsi, gyakoriak a Limnocardium decorum, a Theodoxus vetranici és a 
Hydrobia sp.-ek példányai is. Az Öcstől Ny-ra levő fődolomit-tömeg oldalában 
a balatonicás rétegeknek különleges abráziósparti dolomitbreccsa kifejlődése 
ismeretes.

A felsőpannóniai üledékek következő tagozatának felszíni feltárásai alig 
vannak. A vigántpetendi Vgt— 1. sz. fúrás 18,6 — 50,0 m között zöld, sárgás
zöld agyagmárga-, márga-, halványsárga mészmárgarétegeket harántolt. 
Ebben a szakaszban éppen úgy, mint a 8,8 —18,6 m közötti édesvízi mészkő— 
mésziszap tagozatban, csak édesvízi—szárazföldi faunaelemek voltak. Ezt a 
két tagozatot, egyéb döntő bizonyíték hiányában egyelőre csak feltételesen, a 
bazaltvulkanizmus két alsó tagozatával egyidősnek tartjuk. Feltételezésünk 
alapjául a kapolcsi K pt—1. sz. fúrás rétegsorával való összevetés szolgál. 
Ott ugyanis a 2. és 3. bazalt lávaár között jelentkeztek hasonló fáciesű kép
ződmények.

Jelenlegi ismereteink szerint legfiatalabb pannóniai képződményegyütte
sünk a bazalt réteg vulkáni sorozat, amelyet az eddigiektől eltérően térképező 
fúrásokkal volt módunk tanulmányozni. A kapolcsi K pt—1. sz. fúrásban 
szenesagyag betelepüléseket tartalmazó, balatonicás szintbeli faunás aleurit, 
agyagrétegek felett, valószínűleg kisebb vető után, három bazalttufit-tufa 
és bazalt lávaárból álló tagozat volt elkülöníthető. A rétegsorból hiányzott 
a bazalt réteg vulkáni sorozat legalját jelentő, a kapolcsi Forrás-völgyben 
feltárt, vízszintesen rétegzett kristályos pala területekről származó, pannóniai 
üledékekkel váltakozó, pár méter vastagságú bazalttufit. A fúrásban harántolt 
legalsó tagozat alsó, bazalt piroklasztikum eredetű szakasza rosszul osztályo
zott, keresztrétegzett, torrensek által lerakott, bazalt anyagú szemcsékből álló 
amfibolos bazalttufit durvább-finomabb rétegeiből áll. Tehát már ez is hegylábi
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(tóparti?) fáciesű képződmény. Ugyanezeket a rétegeket számos, Királykő- 
oldali feltárásban, a Bondoró-íiegy DNy-i vállán települt Mát—2. sz. fúrásban 
és a Véndek-hegyi Tpt—1. sz. fúrásban is hasonló helyzetben és kifejlődésben 
találtuk. Felső vékonyabb szakasza már vízszintesen rétegzett, valószínűleg 
vízbe hullott bazalttufa, amelynek legfelső 0,3 m vastag szakasza a fedő bazalt 
lávaár hőhatása által kontaktizált, megkeményedett.

A vízdús tufára való ráfolyás a bazalton is jelentős változást hozott létre. 
Alsó 20 cm-e ,,felforrt” , apró üreges, salakos szövetűvé vált. A közel 30 m 
vastag bazalt egyebekben szinte teljesen egynemű, kékesszürke, tömör, gyér 
porfíros, afanerites alapanyagú. Felső 5 m vastag szakasza azonban ismét 
salakos szövetű. Ennek oka a lávaár felszínén uralkodó kisebb nyomás, 
aminek következtében a felszabaduló gázok a kenyérhez hasonló szövetet 
eredményeztek. A likacsok mennyisége fentről lefelé haladva fokozatosan 
csökken. Méretükben viszont inkább növekedés észlelhető.

A bazalt rétegvulkáni sorozat második tagja tíz méter vastag bazalt, 
illetve bazalttufa anyagú szemcsékből álló, lemezesen rétegzett, jól osztályo
zott, középszemű homokkal, azaz bazalttufától kezdődik. Ez — jól észlelhe
tően — a fekii bazaltpadnak a lepusztulás, vagy az egyenlőtlen kihűlés folytán 
egyenetlenné vált felszínére települ. Ennek felső 30 cm-e a ráömlő bazaltár 
hatására összesült, de felette, a következő 31 m vastag bazalt alsó szegélyén a 
salakos szövetűvé alakult rész csak 2 cm-es, viszont a lávaár alsó 5 m-ében 
gyenge kukoricakövesedés (coccolitosodás) figyelhető meg. Felső 17 m-e azon
ban ugyancsak salakos szövetűvé vált.

A 2. bazalt tagozat felett 1 m vastag bazalt anyagú, aprószemű, jól 
osztályozott laza homokkő (bazalttufit) következik, majd a pannóniaiakkal 
tökéletesen azonos muszkovitos aleurit- és mészmárgarétegek váltakoznak 
4 m vastagságban. Mint említettük, ezeket a rétegeket tartjuk párhuzamosít- 
hatónak a Tálodi-erdő bazaltképződménye alatt és a C. balatonica-s szint 
között települő agyagmárga, mészkő, mésziszap rétegekből álló tagozattal. 
Ezt az is bizonyítja, hogy fedőjük mindkét szelvényben 4 m, illetve 1 m vastag 
bazaltbentonit, majd 9 m, illetve 8 m vastag gyérhólyagos bazalt. Ennél a 
bazaltnál fiatalabb felsőpannóniai képződményt egyelőre nem ismerünk te
rületünkön.

Külön figyelmet érdemel a Jámbor Á .  és Solti G. által telepített pulai Put—1. sz. 
fúrásban a F öldvári M. végezte derivatográfiás vizsgálatok segítségével felismert, túl
nyomórészt szerves anyagból álló leveles „aleurit” , amely Góczán F. szerint a széntetra- 
kloridban oldható részeken kívül, jószerével kizárólag a Botryococcus braunii alga marad
ványaiból álló olajpala. Ez az élénkzöld, márga kinézetű kőzet gyufával könnyedén 
meggyújtható, és rövid, kormozó lánggal, az égő sztearinhoz hasonló füstöt árasztva ég, 
miközben laza, világosszürke, gyér mennyiségű hamu keletkezik. Az alginittelepek vas
tagságát pillanatnyilag még nem ismerjük. Az anyagot ugyan a fúrásból az előírásnak 
megfelelő mennyiségben (60%) kinyerték a duplafalú magcső segítségével, de az onnan 
való kiszerelés közben teljesen összetört. Ennek ellenére előzetesen a fúrás 10,0—11,5 
m-ig és 14,6 — 16,0 m-ig terjedő szakasza tekinthető éghető alginitnek. Az érdekes anyag 
további vizsgálata a KFH megbízásából folyamatban van. Rétegtani szempontból a 
képződmény helyzete egyelőre biztosan nem rögzített. A rétegből gyűjtött Ostracodákat 
Széles M. kérésünkre meghatározva, egyértelműen felsőpannóniai korúaknak állapította 
meg. Viszont 112 m vastag, felső 8 m-ében salakos bazalt felett települ. Az alginites sorozat 
kezdő rétege, összevetve a kapolcsi K pt—1. sz. fúrás szelvényével, az 1 . vagy a 2 . bazalt 
feletti, jól osztályozott, bazalttörmelék anyagú lemezes homokkal azonos kifejlődésű, 
viszont a vékony salakos réteg az 1. bazaltra jellemző, de ez még nem bizonyított elegendő 
adattal. Az alginites rétegek feletti mészmárga viszont inkább a 2. bazalt feletti helyzetet 
sejteti.
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Területünk bazalttal borított hegyei tehát, vizsgálatainkat tekintve, fel
építésük szerint két típusúak. A vulkáni centrumok körüli meredek lejtőjű, 
magasra emelkedő részek rétegtanilag aligha tagolhatok egyértelműen, s a 
hegyoldalban látható települési törvényszerűségek sem érvényesek belsejükben. 
A kráter körüli részek bazalt piroklasztikumai és lávaárai unkonform módon 
kapcsolódnak környezetükhöz. Ennek a bauxitkutatás szempontjából van 
jelentősége. Ugyanis még a Bondoró peremeire telepített fúrás is könnyedén 
harántolja át a bazalt réteg vulkáni tagozatokat, a magasabb régiókba telepített 
berendezés elvileg már a SiMa kéreg aljáig bazaltban haladhat. A Tálodi- 
erdő lapos domborulata viszont alakjának megfelelően gyökér nélküli, s rá
adásul csak a legfiatalabb bazalt fedi. Térképezőmunkánk eredményeként 
tehát a korábbinál jóval nagyobb terület vált a felderítő bauxitkutatás szá
mára hozzáférhetővé. A területnek a 3. bazaltnál fiatalabb képződményeit 
a pleisztocénbe soroljuk. Lerakódásukat már jelentős lepusztulás előzte meg, 
amely mélyen belemart a bazalt által nem védett laza, felsőpannóniai képződ
ményekbe. Ennek eredményeként viszonylag korán kialakult az Eger-patak 
völgye, amelybe észak felől számos apró patak szállította üledékeit, nagyon 
gyakran bauxitmálladékot. Az Eger-patak völgyében azonban annak ellenére, 
hogy a Bondoró—Királykő szűkületében több mint 170 m a relatív szintkülönb
ség, csak az oldal 180 és 230 m közötti alsó részén találtunk Pulától К -re (Öcs és 
Pula között) és a Kapóics—Hegyesd közötti területen, a jelenlegi völgytalp 
felett, maximálisan 3 szintben teraszképződményt. Ennek anyaga rosszul 
kerekített triász dolomit, felsőpannóniai édesvízi mészkő és bazaltszármazékok. 
A terület leggyakoribb pleisztocén képződménye az Eger-patak völgyében 
legnagyobb vastagságú — max. 8 m — sokszor faunadús lösz. Ez a fauna 
K rolopp E. szerint würmi korú. Jelentős területeket foglal el ezenkívül a 
bazalt lejtőtörmelék, amely mindegyik bazalthegy oldalában megtalálható.

2. A Vértes—Gerecse N y-г ellenszárnya lefutásának nyomozását az utóbbi 
három évben elsősorban Fülöp JózsEF-nek, a KFH elnökének javaslatára 
végeztük.

Ebben az évben részletes földtani feldolgozás folyt az 1. ábra ÉNy-i 
részén feltüntetett területen. A munkában B ernhardt  В., G yalog  L. és 
Szenthe  I. geológusok és B ertalan  J. geológus technikus vettek részt. Az 
előkutató fúrások műszaki ellenőrzését és feldolgozását, a rétegtani munka irá
nyítását Jámbor Á. végezte.

a) A  vastag oligocén és pannon képződményekkel fedett, gyengén tagolt 
dombvidék földtani képe a korábbi geofizikai munkálatok, valamint a geofizi
kai és földtani adatok alapján a Geofizikai Intézet Dunántúli Ásvány kutató 
Osztályával közösen telepített mélyfúrások nyújtotta rétegsorok elemzése 
eredményeként rajzolódott ki. A kutatás szempontjából döntő a geofizikai 
mérések segítségével kimunkált m e z o z ó o s  a l a p h e g y s é  g-morfo- 
lógia. Eszerint a Pusztavám—Oroszlány—Tatabányai-szénmedencéktől Ny-ra 
levő területet két ÉÉK-i csapású, 3 — 4 km széles elfedett t r i á s z  gerinc 
tagolja. Ezek NvÉNy felé enyhén lejtenek, s a gerincterületektől eltekintve 
rajtuk fiatal mezozóos, jura és középsőkréta tengeri képződmények is meg
jelennek. A két Ny-i mélyedésben vékony eocén és vastag oligocén—alsómiocén 
sorozat, a legkeletibben csak vastag oligocén sorozat fedi a mezozóos összletet. 
A paleogén együttes és a pannon előtti lepusztulás elegyengette a terület több 
száz méteres szintkülönbségeit. A pannóniai képződmények enyhe ENy-i 
dőlésű rétegei a korábbi morfológiai és szerkezeti csapásokat keresztezve tele-

17 MÁFI évi jelentés 1973.
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pülnek, valamikor a helvét és szarmata vége közötti időben kialakult peneplén 
felszínre.

A mezozóos képződmények közül a legelterjedtebb a felsőtriász dachsteini 
mészkő. Eddig mindegyik fúrásunk rétegsorának fekvőjét ez a képződmény 
adta. Kivételt egyedül a dadi D t—2. sz. fúrás breccsás dolomitos—meszes, 
piszkosfehér, halvány vörös, sárgásfehér képződménye jelenti, amely való
színűleg a bakonyi — tehát a dachsteini mészkő és fődolomit között települő — 
kösszeni rétegekkel párhuzamosítható. A dachsteini mészkő vastagságára terü
letünkön konkrét adat nincs. Az aljzat tagoltságából és elterjedési nagyságá
ból becsülve több száz méter lehet.

A dachsteini mészkő felett szórványosan, egyelőre kizárólag fúrásos mód
szerrel felderíthető vörös gumós liász mészkő települt a Kocs—5. sz. fúrásban. 
A kisbéri vízkutató fúrásból, Császár G. adatai szerint, ezenkívül középső- és 
felsőjura rétegek jelenléte is megállapítható volt. A Kocs—5. sz. fúrás dachstei
ni mészkövében a tatai Kálvária-dombon levő előforduláshoz hasonló, liász 
kőzetanyag héjú Megalodus sp. maradványok gyakoriak. Liász üregkitöltésű, 
fésűs kalcit bélésű karsztos (?) üregek a környei К —27. sz. fúrás dachsteini 
mészkövéből kerültek elő.

A dachsteini mészkő, illetve helyenként a jura képződmények felett a 
környei és a kocsi árokban is középsőkréta rétegek települnek. Ezek az apti 
és albai emeletet képviselik. Az apti rétegek anyaga apró szerves eredetű 
mészváz-törmelékből álló, gyér glaukonitos, zöldesszürke, vagy éppen rózsaszín 
mészmárga és mészkő, amelyre megállapítható üledékhézag nélkül az albai 
mészkő, mészmárga sorozat települ. A kocsi medencében egyszerű, egyenetlen 
kifejlődésű, néhány méter vastag toucasiás mészkő képviseli (Kocs—3, Kocs—5, 
T —6), míg a környei árokban 100 m-t elérő rétegsorát harántolta a környei 
К —27. sz. fúrás. Itt a 20 m vastag apró szerves mész váz törmelékéből álló 
szürke mészkőrétegek felett több mint 40 m vastag, felszínről még nem ismert 
halványrózsaszín, apró-oolitos, tömeges mészkő következett. Felette 30 m 
vastag lythiothiszes sárga mészkő települt, majd löm  vastag sötétszürke, orbi- 
tolinás, molluscás márga zárta a rétegsort. Ennek a kétségkívül nagyon érdekes 
tengeri mezozóos összletnek részletes feldolgozását Fülöp J. végzi.

Ъ) A mezozóos alaphegységi tagok felett hatalmas lepusztulási folyamat 
után az e o c é n  képződmények szögdiszkordanciával települnek. Ezek a 
környei árok, a császári és a dad—tatai gerinc kivételével az egész területen 
elterjedtek. Kifejlődésük a Vértes-előtéri eocén medencékhez hasonló, de 
azokkal nem azonos. Eddigi adataink szerint a kocsi medence K-i oldalán 
,,szárazföldi” , kiszáradó lagúnás tarkaagvag-rétegekkel kezdődik. Ezek között 
főként tűzkő, alárendelten kristályos kőzetekből származó kvarc anyagú, 
gyengén kerekített, 0,2—2 cm átmérőjű szemcsékből álló kavicsrétegek is 
települnek. A medence mélypontján iefúrt Kocs—3. sz. fúrásban ez a tarka- 
agyag tagozat hiányzott, s az itteni két „szervesfestődésű” szenes agyagréteg 
és a kréta mészkő között gyér Mollusca faunát bezáró agyag jelenlétét állapí
tottuk meg. Ez utóbbi rétegek Jám borné K ness M. vizsgálata szerint egye- 
dekben gazdag Nummulites faunát tartalmaznak és az alsóeocén subplanulatu- 
szos szintbe tartoznak. A medence K-i oldalán a Kocs—5. és a Tata—6. sz. 
fúrásokban a szárazföldi rétegek felett előbb csökkentsósvízi molluscás agyag, 
majd korallos—molluscás agyag, végül apró Nummuliteszekből és kevés agyag
ból álló mészmárga települt. Hasonló a Kocs—3. sz. fúrás eocén rétegsora is, 
de valamivel vastagabb és agyagosabb kifejlődésű. A tatai T —6. sz. fúrás
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meddő és a Kocs—3. sz. fúrás mélylápi szenes agyag rétegeket tartalmazó 
szelvényei között elvileg kell olyan területnek lenni, ahol IájDerdei, tehát kőszén- 
tartalmú fáciesben fejlődtek ki az eocén szelvény kezdő rétegei. Ezért telepí
tettük a Kocs—5. sz. fúrást a kettő közé. Azonban a Kocs—5. sz. fúrás eocén 
sorozatának alsó része is kiszáradó lagúnás kifejlődésű volt, s csökkentsósvízi 
szakaszában a 431,0—431,2 m között megjelent lumasellás szenes agyag 
nagyobb részében is nagyon gyakoriak az iszapfaló szervezetek által rágott 
1 cm-es vastagságú járatok. Ezeket Mollusca-lumasella töltötte ki.

A dadi maximum területén is telepítettünk kutatófúrásokat. A D t—1. sz. 
fúrásban a dachsteini mészkő felett ún. mezozóos küllemű, azaz apró, szerves 
eredetű mész váz törmelékéből álló kemény, tömör eocén mészkő települt, 
igazolva ezzel, hogy a középső- (vagy a felső-?) eocénben a dadi maximum kez
detben szigetként állt ki a tengerből, amelyet aztán meghódított a tenger.

Kutatási szempontból lényeges adat, hogy a legnyugatibb középhegységi 
— elfedett — mezozóos rögvonulat, a császári rögvonulat mögött, mielőtt a 
paleogén képződmények az ésszerű kutatás elől a Kisalföldi-medence mélyébe 
süllyednének, 2—3 km széles, több km2-nyi területű párkányt alkotnak, 
amelyen a Kocs—4. sz. fúrás adata szerint az alsó- (?) eocén miliolinás mészkő 
is megvan, bár ebben a szelvényben alul és felül is vető mentén érintkezik 
mind a triász, mind az oligocén képződményekkel.

Az eocénre vonatkozó kutatási adatok gazdaságföldtani részét összefoglal
va megállapíthatjuk, hogy eddigi anyagi és szellemi beruházásaink nyomán 
lényeges siker nem született, de a Vértes—Gerecse Ny-i ellenszárnyán még 
nagy, teljesen feltáratlan területek vannak, amelyek fúrásos megkutatása, 
viszonylag elérhető mélységük és az energetikai viszonyok miatt, nagyon 
időszerű feladat. Az alsóeocén subplanulatuszos szint kimutatása jelentősen 
emelte a terület kutatási értékét, mivel a jelentős eocén kőszéntelepek ez alatt 
jelennek meg az Eszak-Dunántúlon.

c) Bár korbesorolás tekintetében általában nem helyes a tengeri réteg
sorokhoz csatolni a feküjükben települő eltérő felépítésű szárazföldi képződ
ményt, most mégis ezt a gyakorlatot követjük a császári bauxitos, illetve bauxit 
eredetű agyag esetében. Ezen a feltűnően magasra — a felszín alatt maximum 
60 m-re — emelt rög ÉNy-i oldalán ma már két fúrásból ismerjük a dachsteini 
mészkő és az oligocén—alsómiocén összlet közötti helyzetű vékony, 1-es 
modulusú, kaolinos—böhmites, barnásvörös bauxitos agyagot. Kémiai össze
tétele alapján joggal tételezhetnénk fel oligocén voltát, de az aleurit és homokos 
szemcsetartomány hiánya az oligocén üledékciklus előtti lerakódását bizonyít
ja, annál is inkább, mert néhány deciméteres oligocén homok után ismét 
bauxitos eredetű, de még ennél is rosszabb minőségű vörösagyag települ közbe. 
Ez azonban már jól felismerhető homokszemcséket is tartalmaz. Mivel az oligo- 
cénnek csak felső nagy ciklusa települ ezen a magasrögön, ezért közvetlenül a 
triász feletti vékony bauxitos agyagot az oligocén folyóvízi üledékképződés 
előtt ,,helyben” , azaz rövid távolságból áthalmozott, de még ugyancsak 
o l i g o c é n  korú képződménynek tekintjük. Ennek az indikációnak nagy 
jelentősége van, mert a továbbkutatásra serkentőleg hat.

d)  Az o l i g o c é n —a l s ó  m i o c é n  b e  sorolható csatkai összlet egész 
területünkön jelentős, 50—500 m-es vastagságban található meg. A környei 
árokban és a kocsi medencében is hasonló kifejlődésű, ciklusos felépítésű, 
delta fáciesű arkózás homok-, homokkő-, kavics-, aleurit-, agyagmárga- és 
tarkaagvag-rétegekből felépített. Legalsó 5—20 m vastag kaolinitos tarka-
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agyag-, homokrétegei felett 20—50 m vastag zöldesszürke, lemezes agyag te
lepül, majd ismét 5—10 m vastag tarkaagyag szint következik, s ezt szürke 
rétegek fedik. Megjegyzendő, hogy a csatkai összlet felső ciklusának agyagjai 
rendszerint sárg^-szürke foltos, vagy szürke-sárga-tarka színűek. Az előbb 
említett két tarkaagyag szint azonban mindig tartalmaz vörös, vagy lila színű 
kőzeteket is. A szín és szövet alapján kijelölt négy szint — megfigyeléseink 
alapján — ma már Piliscsaba, Bajna, Tarján, Csákberény, Környe, Sur, Kocs 
és Tata vidékén is keresztülvezethető. Ez a litosztratigráfiai rendszer tehát a 
bakonyi oligocénnek ciklusok alapján való tagolása és a mányi, illetve dorogi, 
nagyobbrészt már tengeri Molluscákra és Foraminiferákra alapított őslénytani 
alapú tagolása, továbbá a Budai-hegység É-i részének kizárólag őslénytani 
alapon szintezett képződményegyüttese párhuzamosítási lehetőségét adja meg.

Külön említést érdemel a legnyugatibb, a császári mezozóos rög Ny-i 
előterében lemélyített Kocs—4. sz. fúrás oligocén rétegeinek kifejlődése. Ebben 
a rétegsorban nemcsak az előbb említett két tarkaagyag szint és az alsó 
felett a szápári ,,telep” , hanem a súr—mór—oroszlány—tatai területen 
ismerttől eltérően a csatkai összlet középső, azaz a kattiba sorolható részében 
— miként a Pilisben — itt ismét tengeri képződmények, nevezetesen bathy- 
siphonos slír jelenik meg, ismételt csökkentsósvízi cyrenás Mollusca együt
tesekkel. Ez bizonyítja az oligocén tenger aljzatában itt kialakult süllyedéket 
és a kisebb sebességű üledékképződést, valamint azt, hogy ÉNy felől aligha 
lehetett anyagbeszállítás a csatkai összlet képződése idején, mint azt korábban 
ismételten feltételezték.

A bathysiphonos slír feletti ciklus alsó részében allochton kifejlődésű, 
véleményem szerint alsómiocén korú s a noszlopi telepekkel párhuzamosítható
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e) A p a n n o n  i á i  képződmények területünk jelentős nagyságú ÉNy-i 
részét borítják. Űj földtani feldolgozásunk, a kibúvások gondos bejárása és a 
kutatófúrások rétegsorának feldolgozása, illetve a korábban mélyítettek újra
értékelése eredményeként kirajzolódott a terület felszínközeli részének valós 
földtani képe is. Egyértelműen igazolódott a DK-i rész felszíni kibúvásaiban 
észlelhető homokkő, kavics képződményeknek a csatkai összlethez való tarto
zása. ÉNy felé haladva a csatkai összlet sávját az arra diszkordánsan települő 
gyöngykavics kibúvásai követik. Feltűnő jelenség a gyöngykavicsréteg alkotta 
,,szalag” és az alsó—felsőpannóniai határ átlagos csapásirányának határozott 
eltérése a geofizikai mérések által kimutatott rögvonulatok csapásirányától. 
Utóbbi ÉÉK —DDNy-i, míg a pannóniai határok átlagosan E K —DNy-i, 
illetve az Általér mentén É —D-i irányúak. Ez a különböző szerkezeti irányok 
kor szerinti szerepének előtérbe, illetve háttérbe kerülésére utak

Az alsópannóniai gyöngykavics 0,5 —14,0 m vastagságú tagozatot alkot 
a pannóniai összlet alján. Ennek megfelelően keskeny pásztában húzódik 
Kömlődtől Kisbér irányába. Fúrásadataink szerint ÉNy felé egyre mélyebbre 
süllyedve fokozatosan vékonyodik és egyre finomabb szemcseösszetételűvé, 
homokosabbá válik. Igaz, hogy Kömlőd környékén sem haladja meg a 2 cm-t 
a legnagyobb kavicsszemcsék átmérője. A szemcsék anyaga túlnyomórészt 
metamorf kvarc, tűzkő és lidit. Alakjuk R u c h in , L. B. (1958) skálája szerint
3—4-es, azaz jól, vagy kiválóan kerekített. Összevetve ezt a kavicsot a Déli- 
Bakony hasonló rétegtani helyzetű tapolcai-medencei, vagy sümegi kavicsok
kal, megállapíthatjuk, hogy azokhoz szembetűnően hasonlítanak, anyagi és 
alaki szempontból egyaránt, igazolva ezzel a kavicsrétegek kifejlődésének 
szigorú meghatározottságát. Ez a kifejlődés egyértelműen parti hullámveréses 
övezetben való keletkezést bizonyít. A gyöngykavicsrétegek általában fauna- 
mentesek. Kömlőd szélén azonban Gyalo g  L. megfigyelése szerint a kísérő 
homokban Congeria maradványokat tartalmaz. Ezek a C. ornithopsis fajhoz 
közelálló példányok a Tata környéki fúrásokból is előkerültek. Ezek a marad
ványok a gyöngykavicsnak az alsópannóniai emeletbe való tartozását egyér
telműen bizonyítják. Legkézenfekvőbbnek az alsópannóniai középső részével 
való párhuzamosítás tűnik, azonban semmi bizonyítékunk nincs arra nézve, 
hogy az alsópannóniai legalsó — Limnocardium praeponticum-os — szintjét is 
nem foglalja-e magába. A pannóniai összlet báziskavicsa akár építőanyag
ipari, akár vízépítési szempontból is nemes nyersanyagnak tekinthető, bár 
jelenleg kizárólag helyi építési célokra, apró gödrökből termelik. Hidrogeoló
giai, vízellátási szempontból területünk legjelentősebb képződménye ez a szint, 
mert vize jó és azt könnyen, viszonylag nagy mennyiségben képes leadni. 
Az oligocén—alsómiocén és a felsőpannóniai összlet homokjainál is egy-két 
nagyságrenddel jobb vízadó. A Tatai T —6. sz. fúrásban pl. 300 1/perc felszálló 
vizet kaptunk belőle.

A gyöngykavics fedőjében, minden esetben az alsópannóniai felső részébe 
tartozó, Congeria czjzeki, C. partschi, C. zsigmondyi, Limnocardium abichi, L. 
lenzi és L. secans fajokban gazdag szürke, homogén agyagmárga sorozat települ. 
Ennek vastagsága ÉNy felé ugyancsak növekvő, általában 80 m körüli. Az 
alsópannóniai agyagmárga sorozat jó minőségű tégla- és cserépipari nyers
anyag. Erre települ a kisbéri, a száki és a tatai (tóvárosi) téglagyár is. B e r n 
h ardt  В., Gyalo g  L. és Szenthe  I. munkájának eredményeként, elterjedését 
az eddig ismertnél (Er d é l yi M. 1956) sokkal nagyobb területen sikerült 
megállapítani.
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Az alsópannóniai agyagmárga sorozat felett a felsőpannóniai alemelet alsó 
részét ugyancsak szürke homok, agyagmárga és nagyon jellemző, párhuzamos 
vízszintes rétegzettségű, lemezes—leveles, jól osztályozott aleurit képviseli. 
A két alemelet határa a C. czjzeki-s agyagmárga feletti első finom, vagy apró
szemű homokréteg alján viszonylag nagy biztonsággal kijelölhető. Rendszerint 
egybeesik ezzel a Dreissena auricularis faj többnyire gyakori megjelenése, 
majd a DK-i területrészeken a Congerla ungulacaprae félteknői is gyakoriak. 
Esetenként, az országban egyéb lelőhelyeken alig tapasztalható, ezres tömeg
ben találhatók a mélyszántásokban többé-kevésbé sérült félteknői. A Limno- 
cardium apertum ugyancsak jellemző faj ezekben a rétegekben. Az ungulacap- 
raes szintbe tartozó rétegek területünkön viszonylag vékonyak, rendszerint 
csak egyetlen 30—90 m vastag félciklusra terjedők. A következő tagozat 
( = Congerla balatonica-s szint) ugyancsak homok, agyagmárga és az ungula- 
capraes réteghez képest új alkotóelemként fellépő szenes agyag, vagy mész- 
mentes zöld és barna mocsári rétegekből felépített. A fauna meglehetősen 
ritka, főként a Melanopsis fuclisi, a Limnocardium decorum, a Congerla neumayri 
és a Viviparus sadleri maradványaiból áll. G yalog  L. megfigyelései szerint 
Parnak-puszta és Kocs között az Unió atavus maradványok tömegét tartal
mazó homokszint kibúvásainak sora követhető. Eddigi adataink szerint a 
mocsári rétegek vastagsága egyetlen esetben sem haladta meg a fél métert és 
az agyagos lignit minőséget.

A két felsőpannóniai szint kőzetei helyi építőanyagként (homok) és kor
látozottan téglaipari nyersanyagként használhatók fel. A homokrétegek finom 
szemcseméretük következtében gyenge vízadók, általában néhányszor 10 
1 /percnél nagyobb vízmennyiséget nem adnak a rájuk telepített kutak.

f )  A p l e i s z t o c é n —h o l o c é n  képződmények keletkezése regio
nális lepusztulási folyamattal kapcsolatos. A pleisztocén elején a terület jelen
tősen megemelkedve hegylábi területté alakult, amelyre a még jobban kiemel
kedett Bakonyból a patakok jelentős, de lineáris elterjedésű és néhol 5—6 m-t 
is elérő vastagságú, jellegzetes kifejlődésű, többnyire homokos kavicsanyagot 
hordtak le. Ezek a kavicsok vegyesen kerekítettek és anyaguk változatos. 
Megtalálhatjuk bennük a csatkai összlet igen jól kerekített paleozóos sötét
szürke mészkő, mezozóos mészkő és alsóeocén alveolinás mészkő, valamint 
kvarc, fillit és lidit kavicsait, továbbá a bakonyi szálkőzetek lepusztulásából 
származó alig koptatott felsőtriász mészkő és dolomit, jura mészkő és tűzkő, 
eocén mészkő és kovás fatörzs anyagú kavicsait is. A kavicsok köztes homok
anyaga pedig szinte mindig szél által polírozott és kerekített szemcsékből áll.

A nagyobb patakok mentén, a pannoniai összlet különböző tagozatain 
diszkordánsan települő ,,folyó vízi” kavics pontos korára faunisztikai bizo
nyíték jelenleg nincs. A területünk É-i szegélyén végighúzódó IV-es Duna- 
terasznál jelenleg magasabb helyzetű, de nem biztos, hogy ennek időbeli 
különbség az oka. A IV-es terasszal párhuzamosítják (Hahn Gy . 1972) az Altal- 
ér völgyének Ny-i szélét szegélyező magasabb kavicsszínlőt. Ennek anyaga 
az előbb leírtakkal azonos.

A pleisztocén leggyakoribb képződménye területünkön a fluvioeolikus 
homok, amely jelentős területeket borít a patakvölgyek D-i, DK-i, K-i olda
lán. Egy része azonban bizonyosan holocén, mert mozgása nagyobb szelek 
idején még ma is megfigyelhető.

A lejtőlösz területünkön ugyancsak nem ritka. Rendszerint alatta és 
ritkábban felette is találhatunk fluvioeolikus homokképződményt.



Középhegys. Oszt. 1973. évi tevékenysége 2 6 3

3. A korábbi években a héreg—tarjául medencében, a várgesztest öbölben 
és a vértessomlói területen felderítő kőszénkutatást vezetett G id a i L. A z érté
kelő szövegből — Gid a i L. 6 hónapos franciaországi ösztöndíjas kiküldetése 
miatt — csak a várgesztesi jelentés készült el. A  jelentés lerögzíti: a várgesz- 
tesi eocén medencécskében széntelepes kifejlődésű az eocén sorozat alsó része, 
de a telepek vékony és az elterjedés korlátozott volta miatt bányanyitásra 
nem megfelelő ez a terület. A másik két terület jelentésének összeállítása 
folyamatban van.

A téma megoldásához, pontosabban az egyes rétegsorok, elsősorban az 
eocén képződmények, mint a legfontosabb nyersanyaghordozók korbesorolásá- 
nak pontosabbá tételéhez a Bajna—31., a Csab—93., a Gyermely—7. és
16., a Tarján—7., 9. és 11., a Várgesztes—6., a Vértessomló—22. sz. fúrások 
anyagvizsgálatára került sor, illetve fog sor kerülni 1974-ben.

4. Az 1972-es évben megkezdett százezres tájegységi térképszerkesztési prog
ram keretében 1973-ban a bakonyi és az észak-dunántúli tájegység térképei 
közül összesen hét darab szerkesztését fejeztük be, és ezenkívül még kettő 
munkálatai jelentősen előrehaladtak. Ebben a munkában B ence  G. (vegyes- 
ásványi nyersanyagok), Csima K. (cementipari prognózis), Jám bor  A. (pan
nóniai és szarmata ősföldrajz), K aiser  M. (pannóniai ősföldrajz) és N a g y  Gy .-n é  
(szarmata ősföldrajz) vettek részt.

Az egyéb ásványi nyersanyagok térképén az érceken és az éghető anyagokon 
kívüli egyéb, megkutatott készletekkel rendelkező, vagy éppen csak anélkül 
állandóan, vagy időszakosan termelő téglaagyag, kavics, homok, mészkő, 
dolomit, bazalt stb. bányákat, fejtőket tüntettük fel. Térképünk így azonnali 
áttekintést tesz lehetővé egyrészt bányászati-feltárási, másrészt minőségi 
megítélhetőség szempontjából is.

A  cementipari térkép is elsősorban építőanyag-ipari célokra készült. A mun
ka keretében felmértük az Észak-Dunántúl cementgyártásra alkalmas kép
ződményeit és cementgyár-telepítésre alkalmas területeit. Az előbbiekből a 
SZIKKTT közreműködésével minősítő vizsgálatokat is készítettünk. A munka 
konzulense a SZIKKTI tudományos főmunkatársa, V itális G y . volt.

Az alsó- és felsőpannóniai alemelet fácies és ősföldrajzi térképének elkészí
tését egyrészt az elmúlt hét évben elkészült új földtani térképezési munkák 
eredményeire, másrészt az 1950. óta egyre több mélyfúrás adataira támaszkod
va végeztük. Felhasználtuk emellett a korábbi irodalmi közleményekben és 
térképeken közölt lényeges eredményeket is. A mélyfúrásokból közel kétszáz 
darabot személyesen dolgoztunk fel. 1973-ban ennek a térképszerkesztési 
témának a keretében a tatai természetvédelmi terület környékén levő kutató
fúrások közül az agostyáni Agt—2., Dunaszentmiklós Dszt—4., Szomód 
Szót—1., Tata Tvg—51a., 55., 57., 58., 60., 61., 62., 63. sz. fúrások pannóniai 
rétegsorait állítottuk össze. A munka eredményeképpen kirajzolódtak az alsó- 
és felsőpannóniai képződmények kifejlődési területeinek egységei és fácies- 
típusai.

A szarmata képződmények térképszerkesztési munkáit hasonló elvek 
alapján kezdtük meg. Ez a munka azonban még folyik, befejezésére 1974-ben 
kerül sor.

5. A Központi Földtani Hivatal 1968-tól kezdve jelentős összegekkel 
támogatja a felderítő mélyfúrásos bauxitkutatásokat. Ezek a munkálatok főként 
a bauxitkutatás hagyományos — Nyirád, Halimba, Iszkaszentgyörgv — terü
letein kívüli, de reménybelinek tekinthető középhegységi vidékekre terjedtek
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ki, erőteljes geofizikai előkészítés és a Földtani Intézet középhegységi geológus 
szakembereinek igénybevételével. 1973-ban az 1972-ben lemélyült fúrások 
rétegsorainak anyagvizsgálatát végeztük a Bauxitkutató Vállalattal meg
osztva. A BKV a bakonyszentlászlói Bszl—9., a Súr—6., 7., 9., 11., 14. sz. 
fúrások, a MÁFI pedig a csákberényi Csbr—53., 89., a csákvári Csv—35.,.
36., a gánti Gp —28., 29., a Súr—15., a sümegi S —28., a Szár—11. és 12. sz.. 
fúrások vizsgálatairól készített jelentést.

A kutatások eredményeit a következőkben f o g l a l h a t j u k  ös s z e : .  
A Vértes-platón lemélyült Csv—35., 36., Gp—28. és 29., de még a Vértes ÉK-i 
előterében telepített Szár—11. és 12. sz. fúrások is, a korábbi években e terü
leteken kimutatott mélyedések b au xit telep tani szempontból negatív voltát 
igazolta, továbbá azt, hogy az eocénnél idősebb bauxit áthalmozása az oligo- 
cénben, sőt még a pannóniai ossz let keletkezése idején is folytatódott. A csák
berényi medence viszont reményteljesnek bizonyult, amennyiben a Csbr—53. 
és a Csbr—89. sz. fúrások alapján az itteni gyenge minőségű bauxitos kép
ződmény nagy valószínűséggel telepes kifejlődésű. A csákberényi medence 
eocén rétegsora kőszénföldtani szempontból is figyelemre méltó. A számos 
vékony telep minősége, illő- és bitumentartalma alulról felfelé fokozatosan 
növekszik, de a vékony telepek bányászati szempontból jelenleg nem szá
mottevőek.

A súri felderítő kutatási területen az eddigi harántolások alapján a bauxit 
rossz minőségű és lencsés kifejlődésű, de ismételten megjelenő képződmény 
az oligocén, az eocén és legújabban a munieriás agyag, valamint a triász 
mélyfekü között. A terület geofizikai és fúrásos továbbkutatása indokolt.

A bauxitfelderítő fúrások kőszénföldtani szempontból egyértelműen nega
tív eredményt adtak. A Cseténvtől ÉK-re lemélyített Súr—14. sz. fúrásban 
ugyan 351,6 — 353,0 és 356,9 — 357,6 m között az eocén rétegsor alján két 
kőszéntelepet is harántoltak, de ezek egyaránt rossz minőségűek, a jelen 
körülmények között bányászatra alkalmatlan kifejlődésűek voltak. A nyuga
tabbra levőkben pedig az eocén kőszenes képződmény vagy meg sem jelent, 
vagy ennél is gyengébb összetételben, nyomokban jelentkezett.

Az előbbiekben ismertetett felderítő bauxitkutató fúrásokon kívül az. 
OFKFV megrendelésére a tihanyi T —62. és a KFH megrendelésére a Tab- 
termálvízkutató fúrás rétegsorát is feldolgoztuk és az anyagvizsgálatokkal 
együtt értékeltük.

Földtani és általános kutatási szempontból mindkettő jelentős eredmé
nyeket hozott. A T —62. sz. fúrás a szeizi faunás aleurolit felett a teljes neogén 
összletet harántolta. A neogén rétegek kifejlődése itt elsősorban a Tapolcai- 
medencéből megismertekre hasonlít, de éppen a szenesagyag ,,telej>ek” meg
jelenése a várpalotai medenceiekkel való párhuzamosítást is lehetővé teszi, bár 
alsó- és felsőtortonai képződményeik és faunájuk is nyíltabbvízi, jmrtközeli 
kifejlődést bizonyítanak. Az ugyancsak partszegélyi kifejlődésű szarmata 
durvamészkő sorozatban a ,,felső riolittufa” szintet jelző dácitbentonit-réteg 
megjelenése (117,5—117,7 m-ig) tekinthető újdonságnak. A szarmata sorozat 
legfelső része regressziós kifejlődésű, a faunamentes szenesagyag felett pire- 
nellás agyagmárgával zárul. Felette, jól láthatóan üledékhézag nélkül, a közel 
azonos kőzettani összetételű alsópannóniai agyagmárgás aleurit települ, amely
nek legalján a Dunántúli-középhegység környezetéből számos helyről ismer
tetett vékony — itt 2 mm vastag és bentonitosodott — dácittufa közbetelepülés: 
volt megfigyelhető. Ez bizonyítja az alsópannóniai rétegek teljes voltát annak
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ellenére, hogy itt biosztratigráfiai alapon csak a Congeria czjzeki-s szint volt 
kimutatható.

Az alsópannóniai rétegek felett vető, vagy súvadási—csúszási sík felett 
zavartalan helyzetű, 50 m vastag felsőpannóniai bazalt rétegvulkáni sorozat 
következett. Felépítésében bazalttufa, bazalttufit, vízbe hullott bazalttufa, 
szürke agyagmárga és aleuritrétegek váltakozva vesznek részt, s érdekesség
ként két darab, pár deciméter vastag meszes dolomitbetelepülés is rögzíthető 
volt. A rétegsor jelentőségét abban látjuk, hogy a bazalt piroklasztikum jelleg
zetes Congeria neumayri-s szintbeli (=C. balatonica-s szint felső része) Mollusca 
faunát tartalmazó pannóniai üledékkel váltakozott, igazolva ezzel a bazalt- 
vulkanizmus e részének korát.

A Tab-termálvízkutató fúrás a tabi téglagyári fejtő udvarán mélyült le
1340,0 m-ig, szakaszos magvétellel. A fúrás által hozott legjelentősebb felisme
rés az, hogy Szabó I. a fekü (1295 — 1340 m közötti) dolomitrétegeinek felső- 
permi normálsós vizű tengerben való keletkezését állapította meg, mészalga és 
Foraminifera maradványaik alapján. Az egykori É K —DNy-i csapású, a 
középhegység előtt húzódó újpaleozóos üledékgyűjtő megléte ezzel döntő 
bizonyítékot nyert. A permi képződmények feletti 300 m vastag eocén andezit, 
andezitodácit piroklasztikum sorozatot Tabajdtól, sőt Budafoktól kezdve Csór, 
Várpalota, Berhida, Balatonbozsok, Siófokon keresztül itt újabb fúrásból 
ismertük meg. A neogén összlet a gyér mag vétel alapján medencebeli kifej
lődései helvét (?), törtön, szarmata, alsó- és felsőjmnnóniai tagozatokból állt.

A KFH szóbeli felkérésére összegyűjtöttük az év során a Rábasömjén 
mellett lemélyített II. és III. sz. fúrások maganyagait is, s belőlük csekély 
számú anyagvizsgálatot is végeztettünk. A fúrások földtani, gazdaságföldtani 
eredményeiről Szeb én yi L. állított össze kiértékelő jelentést.

6. Az év elejétől, az Intézet igazgatójának döntése alapján, az osztály 
kezelésébe került a szépvízéri kőzetmintaraktár, ahol a Dunántúli-középhegység 
területéről a Földtani Intézetbe került fúrások mintaanyagait, illetve teljes 
maganyagait tároljuk. A korábban bányászati célokat szolgáló éi3ületek be- 
polcozott szobáiban a zacskózott anyagot ládákban, vagy papírzsákokban 
tároljuk, a maganyag két színben van elhelyezve. Jelenleg mintegy 1000 db 
fúrás teljes egészéből, vagy kisebb-nagyobb részéből van anyagunk. A néhány 
éves mintaraktár szükségességét és hasznosságát az egyre gyarapodó betekin
tési kérelmek egyértelműen igazolják.

7. Az egyéb feladatok közül a 25 000-es térképszerkesztéssel kapcsolatosak 
kötődnek legszorosabban az osztály tevékenységéhez. A múlt évben szerkesz
tett 6 dél-bakonvi 25 000-es lap anyagát ez évben lektorálta J askó  S. A lektor, 
valamint a szakszerkesztő — E lsholtzné Su bái M. — észrevételei alapján 
ismét végeztünk apróbb javításokat ezen az anyagon. K n au er  J. geológust 
a további 25 000-es lapok lektorálási munkájával bíztuk meg.

Az év végén a KGST Földtani Állandó Bizottságának 10. programpontja 
keretében kézirati változatban megszerkesztettük Magyarország üledékes for
mációinak egymilliós méretarányú térképét (Jámbor A.).

Az Osztály dolgozói közül 1973-ban K opek  G. Mongóliában, N ag y  E. 
Kubában vezetett földtani térképező expedíciót. Előbbiben az osztályról 
Mészáros J. és B akony  I., utóbbiban K orpás L. és J akus P. geológusok, a
IV. mongol—magyar térképező expedícióban P a r t é n y i Z. geológus dolgozott.
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DIE TÄTIGKEIT DER ABTEILUNG 
TRANSDANUBISCHES MITTELGEBIRGE IM JAHRE 1973

von
A. JÁMBOR

Im Jahre 1973 hat das Zentralamt für Geologie die Durchführung folgen
der Aufgaben vor uns gesetzt:

1. Im Raum von Sáska—Monostor apáti—Nagyvázsony haben wir die geo
logische Bearbeitung von sechs Kartenblättern im Massstab 1:10 000 durchge
führt (Abb. 1).

Als Ergebnis unserer Tätigkeit wurden die Hauptzüge des geologischen 
Bildes des Gebietes ermittelt, wonach der NW flach einfallende und NO—SW 
streichende Hauptzug triadischer Hauptdolomite des Bakony ein allmählich 
absinkendes Gelände bildet, das von Nagyvázsony in SW-Richtung, von der 
Linie von Deáki-puszta bei Szőc auch in SO-Richtung geneigt ist. Sodann 
treten die steil südostwärts einfallenden älteren Triasglieder den Balaton- 
hochlandes-Kamm entlang längs des Bruchstörungssystems von Liter (hier: 
in der Zone von Nagyvázsony—Vigántpetend-S—Balatonhenye-N) hochra
gend, wieder zu Tage um verhältnismässig schmale, SW—NO streichende 
streifen zu bilden. In den kleineren Depressionen des mehr-weniger unebenen 
Dolomitgeländes waren ursprünglich voruntereozäne Bauxite gelagert, — in 
vielen Fällen nach wiederholter Umhäufung. Auf dem dieses Jahr bearbeiteten 
Gebiet wurden durch frühere Bohrungen zwei Bauxitlinsen von geringer 
Qualität im Raume von Taliándörögd und Pula zwischen dem triadischen 
Dolomit und den oberpannonischen Bildungen gefunden. Im Prinzip besteht 
die Möglichkeit für die Auffindung weiterer Linsen. Das durch die Bauxitlinsen 
zum Teil verebnete Gelände wurde vom tortonischen Meer überflutet und abra
diert, dessen Schotter- und Lithothamnienkalkbildungen mit einer allmählichen 
Mächtigkeitszunahme- südostwärts den Dolomit überlagern. Das Meer der 
Sarmat-Stufe hat sowohl in nördlicher, als auch in südlicher Richtung in 
grösserem Raum seine den tortonischen sehr ähnlichen, aber ein Meereswasser 
von etwas kleinerem Salzgehalt beweisenden molluskenführenden, oolithischen 
Kalkstein- und Kalkmergelbildungen hinterlassen.

Über der sarmatischen Serie lagert konkordant, ohne Sedimentationslücke,
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die älteste Formation des Unterpannon-Komplexes von Ungarn: der weisse 
Mergel mit Limnocardium praeponticum. Östlich von Hegyesd liegt jedoch, 
über dem Sarmat diskordant, unmittelbar das älteste Glied des Oberpannons, 
der Perlschotter, wie dies von Zs. P eregi beobachtet wurde.

Während die Torton-, Sarmat- und Unterpannon-Bildungen auf dem uns 
interessierenden Gebiet die Basis der durch den Hauptdolomit und die SO- 
liegenden älteren Triaszüge von höherer morphologischer Position gebildeten 
trogförmigen Depression ausfüllen, hat der oberpannonische Komplex einst 
unser ganzes Objekt-Gebiet 1973 in relativ grosser Mächtigkeit bedeckt.

Das älteste Glied der Congeria ungulacaprae-Schichten, den 30 m mächtigen 
Quarzsand von Bondoró, kennen wir von der Bohrung Mat—3 am Fusse des 
Bondoró und Agár-tető, doch läuft es am Südosthang des Tales des Eger- 
Baches, am Fusse des Sátorma-Berges bei Monostorapáti und des Hajagos- 
Berges bei Diszel in Richtung Kállai-Becken weiter.

Den zweiten Teil der Ungulacaprae-Schichten bildet in unserem Gebiet 
der 5 bis 8 m mächtige, dünngeschichtete Süsswasserkalk von Kapolcs. Auf
grund der gründlichen Arbeit von Zs. P eregi und G. Solti sind nunmehr 
zahlreiche Ausbisse dieser Formation bekannt und ihre Konform-Lagerung 
oberhalb des Ungulacaprae-Quarzsandes von Monostorapáti lässt sich eindeutig 
fixieren.

Das dritte Glied der Ungulacaprae-Schichten besteht aus 40 bis 50 m 
mächtigen, grauen Tonmergel- und Aleuritschichten. Aufgrund ihrer charak
teristischen Mollusken-Fauna — C. ungulacaprae, Melanopsis impressa, M. 
sturi — sind diese deutlich erkennbar, obwohl östlich von der Kapolcs—Talián- 
dörögd-Linie in ihr 10 bis 50 cm mächtige, zumeist lockere, bräunlichgraue 
Kalkmergel-Einlagerungen mit einer, an Individuen reichen Süsswasserfauna 
häufig vorzufinden sind. Die untere Grenze des Congeria halatonica-Horizontes 
ist mit der ersten, d. h. der ältesten, dunkelgrauen bis schwarzen, kohleführen
den Ton-Lignit-Schicht zu bezeichnen.

Das nächste Glied der Oberpannon-Bildungen ist durch Tagesaufschlüsse 
kaum vertreten. Im 18,6 bis 50,0 m-Intervall der Bohrung Vgt—1 von Vigánt- 
petend wurden grüne bis gelblichgrüne Tonmergel, Mergel, blassgelbe Kalk- 
mergel und im 8,8 —18,6 m-Interval Süsswasser-Kalkschlämme durchteuft.

Der jüngste pannonische Komplex ist die stratovulkanische Basaltserie, 
die wir nun — abweichend von den bisherigen — an Hand von Kartierungs
bohrungen studieren konnten. In der Bohrung K pt—1 von Kapolcs konnten 
drei Schichtglieder über den C. halatonica-Schichten unterschieden werden, die 
aus Basalttuffiten-Tuffen, Basaltlavaströmen, Aleurit- und Kalkmergel- 
Einlagerungen und Bentoniten bestehen.

Besonderer Aufmerksamkeit bedarf die von A. Jám bor  und G. Solti angesetzte 
Bohrung Put— 1 von Pula. Im 10,0 — 11,5 und 14,6 — 16,0 m-lntervall dieser Bohrung 
führte M. F öldvári derivatographische Untersuchungen durch, wobei sie einen, über
wiegend aus organischer Substanz bestehenden, blättrigen ,,Aleurit“  erkannte. Nach 
F. Góczán ’s Bestimmung stellt dieser einen Alginit dar, der neben in Kohlentetrachlorid 
löslichen Gemengteilen grösstenteils aus Überresten der Alge Botryococcus hraunii besteht. 
Dieses grasgrüne Gestein von mergeligem Habitus lässt sich mit Streichholz leicht an
zünden und brennt mit kurzer, russender Flamme, einen dem brennenden Stearin ähnli
chen Rauch verbreitend, wobei eine geringe Menge von lichtgrauer, lockerer Asche 
entsteht. Diese Bildung gehört — aufgrund der davon gesammelten, von M. Széles 
bestimmten Ostracoden — zum Oberpannon. Merkwürdigerweise lagert sie zudem über 
Schlackenbasalt. Fossilführende oberpannonische Ablagerungen haben wir auf das erste 
Mal über einem transdanubischen Basalt gefunden.
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Die mit Basalt bedeckten Berge unseres Gebietes stellen hinsichtlich ihres 
Baues zwei verschiedene Typen dar, wie sie von unseren Untersuchungen 
nachgewiesen wurden. Die rings um die vulkanischen Zentren hochragenden 
steilen Hänge lassen sich stratigraphisch nicht eindeutig gliedern; in den 
weiter davon gelegenen Teilen ist jedoch eine, aus wechsellagernden Basalten, 
Basaltpyroklastiten, Tuffiten und Sedimenten bestehende, gut gliederbare, 
stratovulkanische Formation ausgebildet.

2. Am westlichen Gegenflügel des V ertes-Gerecse haben wir in diesem Jahr 
das im NW-Teil der Abb. 1 dargestellte Gebiet einer detaillierten geologischen 
Bearbeitung unterzogen.

a)  Das sich vom Kohlenbecken von Pusztavám, Oroszlány und Tatabánya 
westwärts bis zum Ostrand der Kleinen Ungarischen Tiefebene (Kisalföld) 
erstreckende Gebiet ist durch zwei NNO streichende, 3 — 4 km breite und 
mit mächtigen oligozänen und pannonischen Ablagerungen gedeckte, triadi- 
sche Rücken gegliedert. Diese sind sanft in Richtung WNW geneigt. Abgesehen 
von den Rückengebieten treten in diesem Raum auch jungmesozoische, und 
zwar jurassische und mittelkretazische Meeresablagerungen auf. In den beiden 
westlichen Depressionen bedeckt den mesozoischen Komplex eine gering
mächtige eozäne und eine mächtige oligozäne-untermiozäne Serie, in der 
östlichsten nur eine mächtige Oligozän-Serie. Der paläogene Komplex hat die 
mehrere hundert m grosse hypsometrische Differenzen ausgegliechen. Die 
leicht NW einfallenden Schichten lagern auf der irgendwo im Zeitraum 
zwischen dem Hel vet und Sarmat entstandenen Fastebene (Peneplain) auf 
solche Weise, dass sie dabei die früheren morphotektonischenStreichrichtungen 
kreuzen.

b)  Über den Schichtgliedern des mesozoischen Grundgebirges sind eozäne 
Bildungen gelagert. Mit Ausnahme des Grabens von Környe sowie des Császár
und Dad—Tata-Rückens sind diese auf dem ganzen Gebiet verbreitet. Ihre 
Ausbildung ist derjenigen der Eozän-Becken des Vértes-Vorlandes ähnlich, 
doch damit nicht identisch. Nach unseren bisherigen Angaben beginnt das 
Eozän an der Ostseite des Kocs-Beckens mit ,,terrestrischen“ bunten Tonen, 
genauer gesagt, mit Ablagerungen eines, in Verlandung begriffenen Lagunen
milieus. Dazwischen sind Schotterschichten eingeschaltet, deren leicht abgerun
dete Gerolle von 0,2 bis 2 cm-Durchmesser hauptsächlich von Feuerstein, 
untergeordnet von kristallinen Gesteinen stammen. In der im Tiefpunkt des 
Beckens niedergebrachten Bohrung Kocs—3 war diese Buntton-Formation 
nicht vorhanden und wir stellten zwischen den beiden hiesigen huminitführen- 
den Tonschichten und dem Kreidekalkstein das Vorhandensein eines Tones 
mit spärlicher Molluskenfauna fest. Nach den, von M. Jám bo r—K ness vorge
nommenen Untersuchungen führen diese letzteren Schichten eine, an Indivi
duen reiche Nummuliten-Fauna und gehören zum untereozänen Subplanul atus- 
Horizont. An der Ostseite des Beckens ist in den Bohrungen Kocs—5 und 
Tata—6 oberhalb der terrestrischen Ablagerungen zunächst molluskenführender 
Brackwasserton, dann korallen- und molluskenführender Ton, schliesslich, 
ein, aus kleinwüchsigen Nummuliten und einer geringen Menge von Ton be
stehender Kalkmergel gelagert .

Vorn Forschungsgesichtspunkt aus wichtig ist die Angabe, dass bevor die Paläogen- 
Bildungen vor einer sinnvollen Forschung und Erkundung in die Teufe des Beckens der 
Kleinen Ungarische Tiefebene tauchen würden, bilden sie eine Bodenstufe von 2 — 3 km- 
Breite und mehrere Quadratkilometer-Grösse, wo, nach Angaben der Bohrung Kocs—4,
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auch der unter(?)-eozäne Miliolinenkalk vorhanden ist, obwohl in jenem Profil diese 
Formation sowohl unten, als auch oben längs Verwerfungen mit der Trias bzw. dem 
Oligozän in Kontakt steht.

c)  Der zum Oligozän-Untermiozän gehörige K o m p l e x  v o n  C s a t k a  
ist im ganzen Objekt-Gebiet in einer beträchtlichen, 50 bis 500 m-Mächtigkeit 
vorhanden. Auch im Graben von Környe und im Kocs-Becken ist er ähnlich 
ausgebildet, zyklisch, von Arkosensanden (Delta-Fazies), Sandsteinen, Schot
tern, Aleuriten, Tonmergeln und bunten Tonen aufgebaut. Nach Farbe und 
Struktur lässt er sich in vier lithostratigraphische Einheiten teilen und diese 
vier Horizonte sind nunmehr auch im Raum von Piliscsaba, Bajna, Tarján, 
Csákberénv, Környe, Sur, Kocs und Tata zu erfassen.

Besonderer Erwähnung wert ist die Ausbildung der Oligozän-Bildungen 
in der westlichsten, im Westvorland der mesozoischen Scholle von Császár 
niedergebrachten Bohrung Kocs—4. In dieser Schichtenfolge erscheinen nicht 
nur die vorher erwähnten beiden Buntton-Horizonte und über dem unteren 
von diesen das „Lager“ von Szápár, sondern — abweichend von den in der 
Sur—Mór— Oroszlány—Tata-Zone bekannten Verhältnissen — im mittleren, 
also zum Chatt gehörigen Teil des Komplexes von Csatka treten wieder Meeres
ablagerungen und zwar der bathysiphonführende Schlier mit wiederholt vor
kommenden Brackwasser-Molluskengemeinschaften mit Cyrena auf. Das be
weist das Entstehen hier einer Depression im Boden des Oligozänmeeres und 
die langsamere Sedimentation sowie dass zur Zeit der Ablagerung des Kom
plexes von Csatka es kaum zu einer Zufuhr von terrigenem Material von NW her 
gekommen sein konnte, ungleich wie sie von früheren Verfassern wiederholt 
angenommen wurde.

Im unteren Teil des Zyklus über dem bathysiphonführenden Schlier 
wurden von der Bohrung allochtone — meines Erachtens untermiozäne — 
Lignitflöze durchteuft.

cl) Die Pannonablagerungen bedecken den erheblich grossen Nord
westteil unseres Gebietes. Vom SO nach NW begleiten die Zone des Komplexes 
von Csatka die Ausbisse des diskordant darüber lagernden unterpannonischen 
Perlschotters.

Der unterpannonische Perlschotter bildet ein 0,5 bis 14,0 m mächtiges 
Schichtglied an der Basis des pannonischen Komplexes. Dementsprechend 
zieht er sich in einem schmalen Streifen, von Kömlod in Richtung Kisbér 
hin. Nach unseren Bohrangaben verjüngt der Perlschotter allmählich, nordwest- 
wärts immer tiefer abgesunken, und wird an Kornzusammensetzung immer 
feiner, d.h. immer sandiger. Die Perlschotterschichten sind in der Regel 
faunentaub, am Rand der Ortschaft Kömlod führen sie jedoch Überreste von 
Congeria cf. ornithopsis. Diese Fossilien beweisen eindeutig die Zugehörigkeit 
des Perlschotters zum Unterpannon. Am sinnvollsten wäre eine Parallelisierung 
mit dem mittleren Teil des unteren Pannons, doch ist unbewiesen, ob der 
Perlschotter auch den basalen Limnocardium praeponticum-Horizont des unte
ren Pannons nicht mit einschliesst.

Im Liegenden des Perlschotters lagert in jedem Fall eine zum Oberteil 
des unteren Pannons gehörende, an Congeria czjzeki, C. partschi, C. zsigmondyi, 
Limnocardium abichi, L. lenzi und L . secans reiche, graue, homogene Tonmer
gelserie. Ihre Mächtigkeit steigt ebenfalls in NW-Richtung an, in der Regel 
beträgt sie ca. 80 m.
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Über der unterpannonischen Tonmergelserie wird der untere Teil der 
oberpannonisehen Unterstufe durch ebenfalls grauen Sand und Tonmergel 
und sehr charakteristischen parallel-horizontal geschichteten, plattig-blätt
rigen, gut sortierten Aleurit vertreten. Häufig treten in diesen Schichten 
Dreissena auricularis und in den südöstlichen Teilgebieten auch Einzelklappen 
von Congeria ungulacaprae auf. Einzelklappen der letzteren Art sind in Tief
furchen von Ackerfeldern hier zu Tausenden zu sammeln, was an anderen 
Lokalitäten in Ungarn kaum zu beobachten ist. Die zum Ungulacaprae- 
Horizont gehörenden Schichten sind in unserem Gebiet verhältnismässig 
geringmächtig, in der Regel nur einen einzigen, 30 bis 90 m mächtigen Teil
zyklus (Sequenz) umfassend. Das nächste Glied ( =  Congeria balatonica- 
Horizont) ist von Sand, Tonmergel, lignitführendem Ton (ein neues lithologi
sches Element im Vergleich zu der Ungulacaprae-Schicht) oder von kalkfreien, 
grünen und braunen, palustrischen Ablagerungen aufgebaut. Die Fauna ist 
ziemlich spärlich, besteht hauptsächlich aus Überresten von Melanopsis fuchst, 
Limnocardium decorum, Congeria neumayri und Viviparus sadleri.

3. In früheren Jahren führte L. G id a i im Hereg—Tarján-Bechen, in der 
,,jBucht von Várgesztes“ und im Raum von Vértessomlyó Sucharbeiten auf Braun
kohle. Von diesen Arbeiten ist der Ergebnisbericht über Várgesztes und Umge
bung vollendet.

4. Im Rahmen des 1972 in Angriff genommenen Programmes der Auf
nahme und Anfertigung geologischer Karten von Landschaftseinheiten (1:100 000) 
haben wir in 1973 vom Kartenwerk der Landschaftseinheiten Bakony und 
Nord-Transdanubien die Anfertigung von insgesamt sieben Karten vollendet, 
ausserdem sind die Arbeiten noch für zwei weitere Kartenblätter erheblich 
fortgeschritten. An dieser Arbeit beteiligten sich G. B ence (andere minera
lische Rohstoffe), K. Csima (Prognose für die Zementindustrie), A. Jámbor 
(Paläogeographie des Pannons und Sarmats), M. K aiser  (Paläogeographie 
des Pannons) und F. N a g y —D ed in szk y  (Paläogeographie des Sarmats).

Die Bearbeitung des Materials der Schürfbohrungen auf Bauxit führten 
wir in 1973 mit dem Bauxiterkundungsunternehmen (BKV) geteilt durch. 
Das BKV stellte einen Ergebnisbericht über die Untersuchungen der Bohrun
gen Bszl—9 von Bakonyszentlászló sowie Sur—6, —7, —9, —11, —14, unsere 
Anstalt über die Bohrungen Csbr—53, —89 von Csákberény, Csv— 35, —36 
von Csák vár, Gp—28, —29 von Gánt, Sur—15, S —28 von Sümeg sowie Szár—11 
und —12 zusammen.

Ausser den soeben angeführten Bauxitschürfbohrungen haben wir auch 
die Schichtenfolge der Thermalwasserbohrung von Tab bearbeitet. Diese 
wurde im Hof der Tongrube der Ziegelfabrik von Tab bis 1340,0 m-Teufe 
abschnittweise mit Kerngewinn niedergebracht. Eine, mit der Bohrung verbun
dene bedeutsamste Erkenntnis ist I. Szabó zu verdanken, der, die Dolomit
schichten des Liegenden prüfend (1295 — 1340 m-Intervall), deren Entstehung 
in einem oberpermischen Meer von normalem Salzgehalt aufgrund von Kalkal
gen und Foraminiferen feststellte. Damit wurde die Existenz des ehemaligen 
NO—SW streichenden jungpaläozoischen Sedimentationsbeckens im Mittel
gebirgsvorland auf entscheidende Weise bewiesen. Die 300 m mächtige Serie 
der eozänen Andesit- und Andesitodazit-Pyroklastite von Tabajd, ja sogar von 
Budafok ausgehend, und weiter durch Csór, Várpalota, Berhida, Balatonbo- 
zsok und Siófok streichend haben wir hier aus einer neuen Bohrung kennen
gelernt. Der Neogen-Komplex bestand — insofern das sich an Hand des
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ziemlich spärlichen Kerngewinns überhaupt beurteilen lässt — aus folgenden 
Gliedern: Helvet vom Beckenfazies, Torton, Sarmat, unteres und oberes 
Pannon.

Was unsere sonstigen Aufgaben anbelangt, so haben wir am Ende des 
Berichtsjahres im Rahmen des Arbeitsprogramms der Ständigen Komission für 
Geologie des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) die Karte der 
sedimentären Formationen Ungarns im Massstab 1:1 000 000 zusammen
gestellt.

Von den Mitarbeitern der Abteilung leitete in 1973 G. K opek  in der 
Mongolei, E. N ag y  in Kuba eine geologische Expedition. An der ersteren 
nahmen J. M észáros und I. Ba k o n y , an der letzteren L. K orpás und P. 
Jakus teil. In der IV. Mongolisch-Ungarischen Geologischen Expedition hat 
Z. Pa r t e n y i gearbeitet.




