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MEZOZÓOS FORMÁCIÓK VIZSGÁLATA  
A D UNÁNT ÜLI- KÖZÉP HEGYSÉGBEN

H aas  Já n o s—J. E d e l é n y i E mőke — Császár Géza

Földtani képződményeink részletes és átfogó vizsgálata a M. All. Földtani 
Intézet egyik sajátos, alapvető feladata. ,,Magyarország földtana” új kiadásá
nak előkészítésével ez a munka az áttekintő összefoglalás megvalósítását is 
szolgálja. Csoportunk 1975-ben fő tevékenységként a Dunántúli-középhegység 
mezozóos — és ezen belül elsősorban a krétaidőszaki képződmények rétegtani 
és üledékföldtani vizsgálatával foglalkozott.

A korszerű rétegtani követelmények gyakorlati megvalósítása mindenekelőtt az 
alapvető Htosztratigráfiai egységek és azok típusszelvényeinek kiválasztását, elnevezését 
és sokoldalú vizsgálatát igényli. E d e l é n y i E. és H aas  J. a felsőkréta, Császár  G. a kö- 
zépsőkréta form ációk vizsgálatával vesz részt a feladatok megoldásában.

A  munka első fázisában áttekintettük a rendelkezésre álló írásos és tárgyi dokum en
tációt, elterjedési és vastagsági térképeket szerkesztettünk az egyes egységekről, majd 
ezek alapján a form áció-sztratotípusok feltárására fúrásokat terveztünk. A  fúrásokat 
lehetőség szerint a típus-előfordulási helyre telepítettük és a fedő egységből indítottuk. 
A  teljes maganyagot a M Á F I szépvízéri mintaraktárában helyeztük el. 1

1. A Dunántúli-középhegység felsőkréta képződményeinek térképezésében, ré
tegtani vizsgálatában jelentős szerepet játszó H auer F. és Коен A. munkái 
nyomán általános gyakorlattá vált a jellegzetes kőzettípusokból felépülő egy
ségek használata: terresztrikus rétegcsoport, kőszéntelepes rétegcsoport, ko- 
rallos — molluscás márga, gryphaeás márga, hippuriteses mészkő, inoceramusos 
márga. Ezek mindegyike a szerion üledékképződési ciklus egy-egv sajátos 
képződési környezetet képviselő szakasza, mai terminológiánk szerint formá
ció-rangú egysége (1. ábra). Munkánk során az alapvetően helyes és jól hasz
nálható korábbi egységek megtartására, azoknak a nemzetközi követelmé
nyeknek megfelelő továbbfejlesztésére és az egységek pontosabb bemutatására 
törekszünk. Természetesen az ismeretek bővülése — elsősorban a mélyfúrási 
adatok — bizonyos mértékben módosítják a korábbi elképzeléseket és ezért 
újabb egységek kijelölésére is sor kerülhet.

A felsőkréta rétegsor bázisán, az egykori üledékgyűjtő peremén általáno
san elterjedt bauxit, megítélésünk szerint — kevés kivételtől eltekintve — a 
szenon ciklus szárazföldi szakaszának meghatározott környezetéhez kapcsoló
dik, és formáció-rangú egységet képez. Megnevezésére a Halimbai Bauxit For
máció nevet javasoljuk.

A formáció települési viszonyainak és kifejlődési jellegeinek tisztázására, 
az egykori üledékgyűjtő csapására merőleges szelvény szerint terveztük meg 
a feltárásokat, melyek közül kettő 1975-ben lemélyült. A szelvény É-i vég-
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1 . ábra. A  bakonyi felsőkréta form ációk elterjedése 
1. Polányi Formáció, 2. Ugodi Formáció, 3. Ajkai Formáció, í. Csehbányái Formáció, 5. kibúvás 

Fig. 1. Distribution o f  the Upper Cretaceous formations in the B akony Mountains 
1. Polány Formation, 2. Ugod Formation, 3. Ajka Formation, 4. Csehbánya Formation, 5. outcrop
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pontján telepített Padragkút (Pa)—5. sz. fúrás (2. ábra) ősföldrajzi helyzeté
ből következően, az Ajkai Formáció alatt bauxitot nem harántolt, csupán 
bauxitkavicsokat észleltünk a csekély vastagságú dolomittörmelékes bázisréteg
ben. A szelvény D-i oldalán mélyített Halimba (Ha)—1. sz. fúrás (2. ábra) 
eocén rétegsor alatt 25 m vastagságú, alsó részén mészkőtörmelékes bauxitot 
harántolt.

Az Ajkai Formáció rétegeivel fedett, sztratotípusnak alkalmas rétegsor 
feltárását a harmadik tervezett mélyfúrástól várjuk.

xA szárazföldi üledékgyűjtő folyóvízi—mocsári lerakodási környezetében 
létrejött, uralkodóan homok (homokkő), kavics (konglomerátum), illetve tar
kaagyag, tarka márga, vagy ezek váltakozásából álló egység jelölésére a Cseh
bányái Formáció nevet javasoljuk. A típusterületen mélyített Csehbánya 
(Cseh)—13. sz. fúrás (2. ábra) eocén és középsőkréta rétegek között az alsó 
határon vetős érintkezéssel, 59 m vastagságban, felső részén uralkodóan tarka, 
pelites, alsó részén durva törmelékes kifejlődésben harántolta az egységet. 
A rétegsor tektonikus megszakítottsága miatt a formáció típusaként nem lát
szik alkalmasnak. A sztratotípus-feltárási programban mélyült fúrások közül 
a formáció teljes rétegsorát harántolta a Bakonyjákó (B j)—26. sz. fúrás (2. 
ábra) 74 m vastagságban, uralkodóan tarka agyag, tarka márga kifejlődésben, 
továbbá a Magvarpolánv (Mp)—38. sz. fúrás (2. ábra) 111 m vastagságban 
tarkaagyag-, homok- és kavicsrétegek váltakozásából álló rétegsorral.

A szenon tenger előrenyomulása során kialakult tavi és tengerparti mocsa
rakban lerakodott kőszén, kőszenes agyag, agyag, márga, homokos márga, 
mészmárga, édesvízi mészkő váltakozásából felépülő egység a klasszikus elne
vezés nyomán Ajkai Koszén Formáció-ként jelölhető meg. Sztratotípus-réteg- 
sorként javasoljuk a Padragkút—5. sz. fúrás 258,0 — 307,5 m közti szakaszát 
(2. ábra). A fúrás eocén rétegek alatt a legfelső (0-ás) telepcsoportot is feltárta, 
így a formáció rétegsora közel tejes. Mintáinak geokémiai, agyagásványtani, 
mikromineralógiai, kőszénföldtani, mikro- és makropaleontológiai vizsgálata 
nagyrészt elkészült.

Az ajkai Armin-akna közelében jelenleg folyó kőszénkutatás során feltárt rétegsorok
nak a bányaföldtani szolgálattal egyeztetett vizsgálata kiegészítheti a típusterületre 
vonatkozó rétegtani ismereteinket.

További feladatunk a kőszénképződési feltételek környezeti optimumának megha
tározása, és a ciklus kezdetén fennálló paleom orfológia üleddékképződést befolyásoló 
szerepének tanulmányozása.

A mocsári környezetet felváltó, csőkké ntsósvíziből normálsós vízi, sekély
tengeri környezetbe való átmenet — többnyire jelentős mennyiségű Mollusca- 
vázat tartalmazó — agvagmárga, márga, kőzetlisztes márga rétegeit Csinger- 
völgyi Márga Formáció névvel jelöljük. A sztratotípus-feltáró program kereté
ben mélyített fúrások közül a Magyarpolány — 38. sz. fúrás 16 m, a Bakony
jákó—26. sz. 15 m vastagságban harántolta a formációt, típusos kifejlő
désben.

A normálsós vízi, sekély szublitorális környezeti tartományban képződött 
márga kőzettípusok viszonylag jól lehatárolódó litosztratigráfiai egységet ké
peznek. Egyes területeken (pl. Bakonyrjákó környékén) a Pvcnodonták és 
Exogvrák tömeges feldúsulása kapcsolódik ehhez a szakaszhoz, és ez a jelleg 
feltűnően elkülöníti a fedő és fekvő egységektől. Ahol viszont nem jelentkeznek 
tömegesen a jellemző fossziliák, az elkülönülés nem kifejezett. További meg
fontolást igényel, hogy a fenti típusokat egyetlen egységbe foglaljuk-e vagy
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sem, és hogy az egység, ill. egységek formáció- vagy tagozat rangúnak minő- 
síthetők-e.

Jelenleg a Pycnodonta—Exogyra lumasellás egységre használjuk a Jákói 
Már (ja elnevezést. Az egység típusszelvényének a Bakonyjákó—26. sz. fúrás
39,8—67,2 m közötti szakaszát javasoljuk (2. ábra). Ásvány-kőzettani, mikro- 
és makropaleontológiai vizsgálata elkészült, a nannoplankton-vizsgálat folya
matban van. A bakonyjákóihoz hasonló kifejlődésben tárta fel az egységet a 
Magvarpolány— 38. sz. fúrás 26 m vastagságban.

Az üledékgyűjtő medence elegvengetődése és főként a már elegyengetett 
felszínű magasabb fekvésű területek tengerszint alá kerülésével létrejövő 
— jelentős részben Rudisták vázanyagából, zátonyjellegű környezetben kép
ződött — mészkő kőzettípusok együttesére az Ugocli Mészkő Formáció elneve
zés már használatban van. Legjelentősebb felszíni előfordulása közelében, a 
Tevel-hegv É-i oldalánál mélyítettük a Tapolcafő (T) —1. sz. fúrást, amely 
223 m vastagságban harántolta az alapkonglomerátummal közvetlenül a felső- 
triász mészkőre települő formációt (2. ábra). A fúrásban a rétegsort kalcirudit, 
kalkarenit és kalcij^elit (,,féregnyomos mészkő” ) szakaszok váltakozása építi 
fel. A kalcipelit rétegek a mikrofossziliák alapján pelagikus kifejlődésűek. A fú
rás tehát a medencekifejlődés felé átmeneti, összefogazódó jellegű rétegsort 
tárt fel, a kőzettani jellegek nem képviselik megfelelően az Ugocli Formációt.

Jelenleg úgy látjuk, hogy az Ugod melletti Szár-hegy DNy-i oldalának 
kőfejtője tárja fel a legteljesebb, típusos kifejlődései, sztratotípusnak alkalmas 
rétegsort, jóllehet folyamatos felsőkréta fedője nincs.

Az év folyamán szelvénveztük és üledéktani, mikropaleontológiai vizsgá
latra mintáztuk az Északi-Bakony Ugodi Mészkő kibúvásait, újravizsgáltuk 
üledéktani szempontból a gyepű ka jáni fúrásokat, leírtuk a Bauxit kutató Válla
lat által 1975-ben a csabrendek— nagytárkányi területen mélyített, a formáció 
elemzése szempontjából jelentős fúrásokat.

A  további vizsgálatok célja a form áció pontosabb korrelálása a medencebelseji k i
fejlődésekkel; az átmenetek jellegének megállapítása; a form áción belüli jellegzetes 
fáciesek felismerése és jellemzése; és ezek alapján a képződési környezet és a kialakulás 
feltételeinek rekonstruálása.

A transzgresszió maximumának fázisában, pelágikus, sekély tengeri kör
nyezetben mészkő, agyagos mészkő, mészmárga, márga, kőzetlisztes-, homokos 
márga rétegsor képződött. Mindezt együtt korábban inoeeramusos márga né
ven említették. E sorozat Magvarpolánynál felszínre bukkanó alsóbb részét 
nevezte el H auer F. ,,polánvi rétegekének. * 1

-<------------
2. ábra. A  felsőkréta sztratotípus-feltáró program keretében mélyített fúrások mezozóos 
szakasza
1. Kavics, éles törmelék, 2. homok, homokkő, 3. aleurolit, 4. agyag, 5. tarkaagyag, tarka márga, 6. kőszén, 
agyagos kőszén, 7. bauxit, 8. márga, 9. mészmárga, 10. mészkő, 11. arenitszemcsés mészkő, 1 2 . ruditszemcsés 
mészkő, 13 . autigénbreccsás mészkő, 14 . gumós mészkő, 15 . dolomit, 16. tűzkő, 17. lumasella, 18. életnyom
Fig. 2. Mesozoic intervals in section o f  wells drilled in the frame o í a recovery programúié 
fór U pper Cretaceous stratotypes
1. Pebbles and detritus, 2. sand and sandstone, 3. siltstone, 4. clay, 5. variegatecl elay and mari, 6. eoal and 
argillaceous coal, 7. bauxite, 8. mari, 9. calcareous mari, 10. limestone, 11 . ealearenite, 12 . calcirudite, 13. 
authigenous-brecciated, 14 . nodular limestone, 15 . dolomité, 16. chert, 17. lumachelle, 18. traces of bioturbation
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A Magyarpolány — 38. sz. fúrás az eocén rétegek alatt, a Jákói Márga fe
lett 446 m vastagságban a következő egységeket tárta fel (alulról felfelé):

1. mészmárga intenzív bioturbáció nyom aival 19 m
2. agyag-rétegközös mészmárga, mészkő 89 m
3. breccsás (az Ugodi Mészkő törmeléke) és autigénbreccsás mészmárga 87 m
4. mészmárga (kis változékonyságéi) 82 m
5. agyag-rétegközös mészmárga 50 m
6. hom okos-, kőzetlisztes mészmárga 119 m

A részletes értékelés döntheti majd el, hogy célszerű-e a teljes rétegsort 
Polányi Forrnáció néven egyetlen formációba egyesíteni és a kisebb szakaszo
kat tagozatként elkülöníteni, vagy esetleg több formáció kijelölése bizonyul 
indokoltnak. A Magyarpolány — 38. sz. fúrás mindenképpen alkalmas sztrato- 
típus kijelölésére. Anyagán ásvány-kőzettani, makrofauna, Foraminifera, 
nannoplankton vizsgálatok készültek.

A  felsőkréta form ációk és sztratotípusaik feltárása és vizsgálata a következő években 
tovább folytatódik. 1976-ban a Csehbányái és Ugodi Form áció összefoglaló leírása, értel
mezése szerepel tervünkben.

A természetes egységekre különülő bakonyi középsőkrétából a „munie- 
riás agyag márga” , illetve ,,apti tarkaagyag” néven ismert képződmény fel
dolgozása kezdődött meg. Megjelölésére a Tési Agyagmárga Formáció elneve
zést javasoljuk.

Az egységet meglehetősen ritka, kis területre korlátozódó és kevéssé fel
tűnő felszíni előfordulásai miatt viszonylag későn ismerték fel. Megismerésében 
a legnagyobb szerepet T aeger  H. és if j . N oszky  J. játszotta.

3. ábra. A  Tési Agyagm árga Form áció elterjedése 
Fig. 3. Areal distribution o f  the Tés Clay Form ation
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4. ábra. A  Tési Agyagm árga Form áció típus-rétegsorai
1. Kavics, 2. homok, homokkő, 3. aleurolit, 4. agyag, 5. tarkaagyag, 6. agyagos kőszén, 7. bauxit, 8. agyag
márga, 0. márga, 10. mészmárga, 11. mészkő, 12. crinoideás mészkő, 13. lumasella, 14. gumós mészkő, 15 . tűz

kő, tűzkőlencse
Fig. 4. Type sequences o f  the Tés Clay Form ation

1. Pebbles, 2. sand and sandstone, 3. siltstone, 4. clay, 5. variegated clay, 6. argillaceous coal, 7. bauxite, 
8. clay mari, 0. mari, 10. calcareous mari, 11. limestone, 12 . crinoidal limestone, 1 3 . lumachelle, 14 . nodular

limestone, 15 . chert, Chert lentils
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5. ábra. M ezozóos form ációkat feltáró jelentősebb sümegi m élyfúrások
1. Kavics, éles törmelék, 2. homok, homokkő, 3. aleurolit, 4. agyag, tarkaagyag, 5. kőszén, 6. márga, 7. mész- 
márga, 8. gumós mészkő, 9. mészkő, 10 . crinoideás mészkő, 11. posidoniás mészkő, 12. repedéskitöltés, 13 . do

lomit, 14. algalamellás dolomit v. mészkő, 15. tűzkő
Fig. 5. Wells around Sümeg, significant in recovering M esozoic form ations

1. Pebbles and detritus, 2. sand and sandstone, 3. siltstone, 4 .] clay and variegated clay, 5. coal, 6. mari, 
7. caleareous mari, 8. nodular limestone, 9. limestone, 10. crinoidal limestone, 11 . Posidonia-bearing lime

stone, 1 2 . joint filling limestone, 13 . dolomité, 14. algal-lamellar dolomité/limestone, 1 5 . chert
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A terület É-i részén a daclisteini kifejlődésű mészkőrétegek közé szabályo
san ismétlődve néhány méteres vastagságot is elérő fekete márgarétegek tele
pülnek (Sümeg, Süt —17. sz. fúrás, 5. ábra).

A tér- és időbeli fácieskapcsolatok sora nyomozható tehát e kis területen 
belül, a ciklusos felépítésű Daclisteini Mészkő D felé dolomit , E felé márga egy
séggel fogazódik össze, a tiszta mészkő kifejlődés a legfelső szakaszon jelent
kezik.

A legfelső triászból folyamatosan átmenő, attól kifejlődésében csak kis 
mértékben eltérő alsóliász korú (hettangi — alsószinemuri), helyenként Brachio- 
podákban gazdag, meredeken dőlő rétegsort tártunk fel árkolással a Városi
erdő Ny-i oldalán.

A jura rétegsorok — egészen kis távolságon belül is — alapvetően eltérnek 
egymástól. Ez részben az üledékképződés előtti és alatti szerkezetalakulásnak 
tudható be, de nehezíti az eredeti kapcsolatok megítélését a kibúvások kör
nyezetének erős utólagos szerkezeti igénybevétele is. Jelentős vastagságú alsó- 
és középsőliász rétegsort tártunk fel a Városi-erdő Ny-i peremén (Sümeg, 
Síit —23. sz. fúrás, 5. ábra), de e ponttól alig néhány száz méterre a Mogyorós
dombon a középsőliász rétegek közvetlenül a triász, illetve alsó jura mészkőre 
települnek. Ugyanitt jura üledékekkel kitöltött, olykor több méter szélességet 
is elérő hasadékrendszerek figyelhetők meg, melyek jellegeit részletesen vizs
gáltuk

A folyamatos kifejlődésű mogyorós-dombi dogger — neokom szelvény az 
irodalomban régóta ismert. A Várhegy lábánál mélyített Süt —17. sz. fúrásban 
(5. ábra) viszont azt tapasztaltuk, hogy a triászra alapbreccsával a kimme- 
ridgei mészkő települ.

Az alsó- és középsőkréta (berriázi — apti) rétegsor három formáció-rangú 
egységre osztható. Alul a titonból áthúzódó világos színű tűzköves mészkő, 
mészmárga egység, felette szürke mészmárga, kőzetlisztes márga (Sümegi 
Márga Formáció), felül crinoideás mészkő (Tatai Formáció) különül el. E for
mációkat a Süt —17. sz. fúrás tárja fel a legteljesebben. A rétegtani alapfúrás 
részletes üledéktank mikrofauna, pollen és nannoplankton vizsgálata elkészült.

A felsőkréta képződmények általában besorolhatók a Középhegységben 
ismert és az előzőkben ismertetett formációkba. A szárazföldi szakasz üledékei 
rendkívül változatosak, vastagságuk csekély és egyes területeken közvetlenül 
az Ajkai Formáció települ a szenonnál idősebb aljzatra (Sümeg, Süt—22. sz. 
fúrás, 5. ábra). Kifejlődése és vastagsága EN v—DK-i irányban kis távolságon 
belül is jelentősen eltér. A terület ENv-i részén a vastagság 50—110 m közötti;
6 —8 kőszéntartalmú ciklus különül el, melyek közül az alsóbbak édesvízi, a 
felsőbbek csökkentsós vízi fáciesűek. DK felé a vastagság hirtelen 20 —30 m-re, 
majd fokozatosan nullára csökken és csak a csökkentsósvízi fácies ismerhető 
fel. Ez a transzgressziós jelleg a fiatalabb formációknál is érvényesül. A két 
tagozatra osztható Csingervölgyi Márga Formáció néhány száz méterrel D felé 
túlterjed az Ajkai Formáción és a peremi zónában összefogazódik, illetve át
meneti jellegeket mutat az Ugodi Formáció felé, amely már a Csingervölgyi 
Formáción is jelentősen túlterjed.

A sekélyplatón és előtérzónáiban képződött Ugodi Mészkő a medence felé 
összefogazódik egy vékonyréteges, gumós, agyagos mészkő felépítésű egység
gel, amelyet korábban többnyire a gryphaeás márga, vagy az inoceramusos 
márga egységhez soroltak és amelyet Rendeli Formáció névvel javasolunk 
elkülöníteni.
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A  Polánvi Form ációnak csupán alsóbb szakasza őrződött meg a lepusz
tulástól.

A  szenon formációk kapcsolata és a fejlődéstörténet egy É N v  — D K -i irá
nyú morfológiai lépcsőkkel tagolt felszín folyam atos süllyedésével, tengerszint 
alá kerülésével, részleges feltöltődésévei m agyarázható.

A  Sümeg földtanát összefoglaló munka kéziratát 1976-ban tervezzük le
zárni. A  triász képződmények vizsgálatában részt vesz Óra ve ez J., az eocén 
képződmények elemzésével Gidai L ., a miocén és pliocén formációk értékelé
sével Jámbor A ., a kvarter képződmények vizsgálatával K aiser M. működött 
közre.

S T U D Y  OF M E SO ZO IC  F O R M A T IO N S  OF T H E  
T R A N S D A N U B IA N  C E N T R A L  M O U N T A IN S  IN  H U N G A R Y

by
J. H a a s — E. Jocita-E d e l é n y i— G. Császár

1. One of tlie fundamentally peculiar tasks of the Hungárián Geological 
Institute is that of having been charged of investigating, overally and in detail, 
geological formations as thev occur in the country. This activitv has recently 
been accompanied by the preparation fór publication a new edition of the 
book “ The Geologv of Hungary” , witli a goal to give a summarizing review 
on the matter. The principal task in 1975 of our work staff was aimed at the 
Stratigraphie and sedimentary-petrological investigation of the Mesozoic and 
particularlv of the Cretaceous rock sequences in the Transdanubian Central 
Mountains.

On base of the Upper Cretaceous rock succession and in marginal parts 
o f the one-time sedimentarv basin, there are widespread deposits o f bauxite 
the formation of which constitutes a separate unit representing a definite 
environment of deposition within the terrestrial period of sedimentarv cycle. 
This unit is proposed to be called the Halimba Bauxite Formation.

Facies characteristics of the formation concerned are planned to be clari- 
fied by a recovery programúié to be carried out along a strike cross-section 
line regarding the actual regional dip of deposits settled down in the former 
sedimentarv basin. At the northern terminal point of this section the well 
Pa—5 (Fig. 2) was drilled near Padragkút in 1975. No bauxite deposit was 
penetrated under the Ajka Formation in this well. On the other hand, in a 
section recovered by drill Ha—1 (Fig. 2) set to tlie south at Halimba, the 
overlying Upper Cretaceous beds are missing. In consequence, the type section 
i.e. stratotype concerning the formation in question is expected to be inter- 
sected by a third drill planned.

It is proposed that the unit composed of alternating sand, pebbles, varie- 
gated clay and mari, deposited in lacustrine to swamp environment of the 
terrestrial Sedimentation, shall be denoted as Csehbánya Formation (Fig. 1).

Well Cseh — 13 drilled in the type locality at Csehbánya (Fig. 2), penetrated 
the unit in a thickness of 59 m. However, this sequence may not pass fór 
stratotype because of a tectonic interruption of its continuity. Undisturbed 
sequences drilled by well Bj — 26 (Bakonyjákó) andMp —38 (Magvarpolány) in 
a recovery programúié fór stratotypes, would serve as local type sections.
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The classical term of Ajka Coal Formation covers a unit which consists 
of an alternation of coal-bearing argillaceous and calcareous rocks deposited 
in lacustrine and, later, salt water swamps developed parallel with the marine 
transgression in the Senonian. Its stratotype would be an interval o f rocks 
ranging from 253.8 intő 307.5 m, drilled in well Pa—5 near Padragkút (Fig. 2).

The name Csingervölgy Marl Formation may be reserved fór a snccession 
of clay mari, mari and siltv mari with abundant molluscan shells. TJiis sequence 
was formed when the swamp turnéd to be brackish passing gradually intő a 
shallow-water marine environment. It was drilled in the frame of the strato
type recovery programme by wells Magyarpolány— 38 and Bakonyjákó—26 in 
a thickness o f 16 m and 15 m, respectively, and in a strikingly charaeteristic 
composition.

Kinds of mari settled down in normal salt water o f the shallow sub-littoral 
environment, form a relativelv well-outlined lithostratigraphic unit. In somé 
places (e.g. in the vicinity of Bakonvjákó), a strikingly large number of Pycno- 
donta and Exogvra species is charaeteristic of these beds. The name Jákó Mari 
has been given, correctly or not, restrictedly to this Pycnodonta-Exogyra 
lumachelle. An interval of 39.8 m to 67.2 m, penetrated by the drill Bakony
jákó—26, is proposed to be type section fór the unit concerned (Fig. 2). A 26-m- 
thick sequence of similar Constitution has been recorded from well Magyarpo
lány—38.

The term Ugod Limestone Formation has been given to an assemblage of 
limestone rock tvpes composed largely o f debris of rudistids. These limestones 
were formed in a reef-type sedimentary environment when the basin’s surface 
became smooth and, mainly, the higher-situated sectors submerged intő the 
sea. Near the site where the concerned group of limestones is distinctively 
cropping out at the surface, on the northern slope of Tevel-hegy (Mount Te vei), 
it was put down the well Tapolcafő (T)— 1 recovering the formation in a thick
ness of 223 m, as developed on Upper Triassic limestone and introduced by 
basal conglomerate (Fig. 2). Since the above-mentioned well has been sunk 
intő a succession of beds showing an interfingered mode o f occurrence as а 
transition into basin Sedimentation, the petrographic features of these rocks 
cannot be considered to be typical of Ugod Formation. For the time being, 
rocks exposed in a quarrv at the SW side of Szár-hegy (Mount Szár), near 
Ugod, are taken for most complete and charaeteristic enough for serving as 
a stratotype, tliough their otherwise continuous overlving sequence of Late 
Cretaceous age is missing there.

When the peak of the transgression was reached, limestones, argillaceous 
limestones, calcareous maris, maris, mo reo ver siltv and arenaceous maris were 
settled down under pelagic conditions. This group in the whole was earlier 
mentioned as Inoceramus mari.

Well Magyarpolány—38 has uncovered somé units, underlain by Jákó Mari 
and overlied by Eocéné beds, in the following Order from down upwards: 1

1. Calcareous mari, showing traces o f  bioturbation 19 m thick
2. Calcareous m aii and limestone with intercalations o f clay 89 m thick
2. Brecciated calcareous maii with fragments from Ugod Lim estone

and intraformational breccia 87 m thick
L  Calcareous mari (low variability) 82 m  thick
5. Calcareous mari with intercalations o f  clay 50 m  thick
6*. Calcareous mari, arenaceous and siltv 119 m thick
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A detailed investigation is required to decide whether this sequence forms 
a single unit under the паше of Polány Formation or it is to be divided intő 
two or more formations. At any rate, the beds displayed by the well Magyar- 
polány— 38 seem to be appropriate fór being a stratotype.

Investigation. of the Upper Cretaceous formations and stratotypes will be 
continued in forthcoming years. The summarizing description and interpreta- 
tion of Csehbánya Formation and Ugod Formation is planned to be done 
in 1976.

As fór the well-distinguishable M i d d l e  C r e t a c e o u s  units of the 
Bakony Mountains, the examination of the so-called Munieria clay mari, i.e. 
Aptian variegated clay, has alreadv been started. This unit is proposed to be 
denoted as Tés Clay Formation (Fig. 3).

Deposition of Tata Formation (Aptian erinoidal limestone) was interrupted 
by a shotr-period orogeny followed by the formation of the Tés Mari being 
the initial memfoer of a new Sedimentation. This latter unit is largely composed 
of an alternating sequence of grey-coloured and variegated clay, mari and 
limestone formed in brackish water or fresh water environment and, not 
seldom, in swamp. They are interbedded witli marine Sediments in various 
places. There are striking differences in their thickness and areal, distribútion. 
Along the Southern edge of the basin, the predominance of variegated clay 
and a rather low thickness have been verified. The concerned beds are alter- 
natively underlain bv bauxite (well Tt—27 at Tés; Fig. 4). The role of the 
variedly-coloured rocks may be taken for secondary, regarding the internal 
Constitution of the basin. Here the rocks are, in contrast with those of the S 
marginal part, much more calcareous (well Z t—61 near Zirc; Fig. 4). The forma
tion shows an anomalous thickness in the Csehbánya subbasin (well Cseh—5 
at Csehbánya; Fig. 4). As for the Úrkút area the thickness rarely exceeds 10 m 
and even the formation is pinching out in some directions. Northeast o f Zirc, 
a trend of increasing thickness and a growing proportion of compositional 
coarser-grained sands could be observed.

2. The bauxite forecast map on the scale of 1:100,000 of the Transdanubian 
Central Mountains should be fundamental in forecast ing new resources of 
bauxite, relying on Stratigraphie, palaeogeographic and genetic evaluatiöns. 
In plotting these maps, the basic concept adopted was that accu mulat ion of 
the bauxite deposits must have taken place in the terrestrial periods of the 
geological cvcles on karstic surfaces displaying a trapping effect. In conse- 
quence, geological map variants on significant levels of unconformity and, in ad- 
clition, maps of the basal formations introducing of the bauxite-bearing sedi- 
mentary cycles together with ones showing palaeography and thickness, are 
to be plotted.

3. Monographie description of the geologically key area of Sümeg has 
been planned. With regard to this area, sets of facies connections in time and 
space are traceable in the Rhaetian beds overlying the Norian dolomité comp- 
lex (“ Hauptdolomit’ ’ ). The Dachsteinkalk, showing a cyclic Constitution, 
denticulately contacts dolomites to the south and a mari unit in a northward di- 
rection (welis S— 31 and Süt — 17 near Sümeg; Suppl. I), while a purely limestone 
composition appears in the uppermost part of the succession. A continuous 
transition of Triassic beds into the Lower Liassic displaying a hardly different 
Constitution, is observable. On the other hand, the variability o f the Jurassic 
sequence is even more apparent. An almost full sequence (well Süt—23; Suppl.
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I) adheres to another with many gaps over a distance of somé hundred 
metres.

A continuous succession ranging from the Kimmeridgian to the A])tian 
was recovered in well Süt—17 (Fig. 5). This Upper Jurassic to Cretaceous se- 
quence can be divided intő tliree major units— Biancone-type cherty limes- 
tone a n d  calcareous mari (Tithonian — Hauterivian), grey mar, silty mari 
(Sümeg Marl Formation ranging from the Berriasian to the Lower Aptian) and 
crinoidal limestone (Tata Formation, Upper Aptian), respectivelv.

Various Upper Cretaceous (Santonian to Maastricht ián) sedimentarv rocks 
mav generally be assigned to the regionally observable formations discussed 
above. Parts of the cvcle formed in the transgressive period of Sedimentation 
are well-studiable, noting that younger formations arranged in regulär belts, 
rangé bevond older ones. Indented contacts and mutual transitions between 
the marginal Sediments formed on a “ shallow platform” from the Campanian 
onwards and the соntemporaneous argillaceous basin deposits are detectable. * 1

Supplement I. Subsurfu.ee geological map o f  M esozoic form ations in the surroundings 
o f  Sümeg. Flott ed by J. H aas  and E. Joch a -E d e l é n y i

1. Tata Formation (Aptian), 2. cherty limestone and lime mari (Tithonian —Hauterivian),
3. limestone and radiolarite (Lovver Liassic — Dogger), 7. Dachstein Formation (Heti an - 
gian), о, limestone and mari (Rhaetian), 6. dolom ité (Rhaetian), 7. dolom ité (Norian). — 
8. Polány Formation, 9. Rendek Formation, 10. Ugod Form ation, 11. Csingervölgy 
Form ation, 12. A jka Formation


