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Összefoglalás 

A szerző többéves kutatási tapasztalat nyomán megpróbálta szisztematikusan azonosítani, 
korrelálni és térképezni a pannóniai (s.l.) litosztratigráfiai egységeket az Alföldön. A munka közel 
900 alap- és pillérfűrás, valamint egyéb szénhidrogénkutató fúrás rétegsorának elemzésén 
alapszik. Az azonosíthatóság és térképezhetőség kritériumainak szem előtt tartásával nyolc 
formációt különítettünk el, és javaslatot teszünk a Magyar Rétegtani Bizottság által elfogadott 
formációbeosztás módosítására (3.ábra). Meghatároztuk az egyes formációk területi elterjedését, 
vastagságviszonyait, megszerkesztettük tetőtérképüket, valamint a Tótkomlósi és a Szolnoki 
Formációnak a vastagságtérképét is. A litosztratigráfiai egységek elemzése során meghatároztuk 
azok üledékes fácieseit, felvázoltuk szedimentológiai-fejlődéstörténeti modelljüket. A formációk 
regionális kapcsolatait, valamint a fáciesviszonyokat az Alföldet átszelő regionális földtani 
szelvényeken mutatjuk be, kiemelve a fejlődéstörténeti érdekességeket. Meghatároztuk és 
kitérképeztük azt a területet, ahol a nyíltvízi (delta lejtő) és a delta front fácies üledéksora 
többször megismétlődik egymás fölött, (Algyői és Törteli Formáció), és felhívtuk a figyelmet 
ennek fejlődéstörténeti hátterére, valamint a további vizsgálatok jelentőségére. 

Summary 

Identification, correlation and mapping of the lithostratigraphical formations in the Pannonian 
(s.l.) sequence in the Neogene basin of the Great Hungarian Plain (Alföld), E Hungary, was 
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carried out based on lithological and detailed sedimentological investigations as well as 
palaeogeographical reconstruction, using the geological data of more than 900 boreholes. Eight 
lithostratigraphic formations were identified and mapped, seven of them are sedimentary ones. 
Proposals are given for the necessary changes in the present chart of the Pannonian s.l. 
formations in the Great Hungarian Plain (Fig. 3). 

The paper gives brief characterisation of each formation concerning the lithofacies, extent, 
lower and upper boundaries, depth of the sedimentary environment and thickness, as well as their 
depositional models (Figs.7, 10, 16, 17). 

Békés Formation: Built up by oligomictic sandy conglomerates and pebbly sandstones, formed 
in a coastal environment along preexisting islands. It can be identified in a limited area (Fig. 4). 
It is underlain by the Pannonian basement, overlain by calcareous marls and clay marls. 

Tótkomlós Formation: The calcareous marl and marl succession was formed in the basins, far 
from sediment input. It displays different appearance depending on water depth, either shallow 
or deep. It grades upward into marl and clay marl, and if connected to steep relief it contains 
pebbles. It has large extent underlain by the Békés Formation or the basement, overlain by the 
Nagykörű Formation (Figs. 4, 6a). Its thickness varies between 20 and 300 m (Fig. 5). 

Nagykörű Formation: The offshore argillaceous marls are widespread all over the basin with 
variable thickness of about 10—600 m. It is the thickest in the N part of the basin, in the Jászság 
subbasin. In the upper parts it contains thin silty and sandy intercalations of distal turbidites. 
Underlain by the Tótkomlós Formation, the Békés Formation, as well as the basement in the 
margins, overlain by the Szolnok Formation and the Algyő Formation. 

Szolnok Formation: The fine-grained sandy turbidites are easy to detect and map. It can be 
found in the deepest part of the basin. Most of the turbidites arrived from the NW—W direction 
in elongated fan systems along the shoreline, while some of them came from the NE in a single, 
elongated fan system along the valley of the Derecske trough (Fig. 8). Its top follows the 
basement morphology, and the thickness exceeds 1000 m, pinching out towards the flanks of 
structural highs (Figs. 8 ,9 ) . 

Algyő Formation: The prevailing rock types are siltstones, and argillaceous marls, containing 
sandstone intercalations. It is widespread all over the basin and was formed in the slope 
environment. The shelf itself was very narrow in the basin, thus the lithofacies, formed in the 
delta slope and the basin slope, merge here. In the eastern areas it also contains the deep basin 
facies as the fine grained slope apron sediments derived from the flanks of the structural highs, 
the overbank deposits of the fan system and the basinal argillaceous marls cannot be differentiated 
by the available data. Its top more or less follows the basement morphology (Fig. 11). Its average 
thickness is about 400—500 m, but can reach 1000 m in the deepest zones and the E part of the 
basin (Figs. 7, 10). It is underlain by the Szolnok Formation and the Nagykörű Formation (this 
latter cannot be differentiated), overlain by the Törtei Formation. 

Törtei Formation: The medium and fine-grained sandstone and siltstone lithofacies was formed 
in mainly delta and shoreline environments. Due to the tremendous amount of sediment discharge 
by rivers, fluvial dominated lobate type deltas were formed, thus the deltaic lithofacies are very 
characteristic, widespread and thicker than usual (Figs. 6, 7, 10). Multi-level mouth-bar and 
distributary channel fill as well as crevasse-splay successions form the coarse member of the 
formation. Underlain by the Algyő Formation and overlain by the Zagyva Formation or the 
Quarternary sediments around the marginal areas. 

A zone of facies interfingering can be mapped in the E part of the basin, caused by the 
changes of relative sea level (mainly due to tectonics and probably also to eustacy), where the 
Algyő and Törtei Formations intercalate (Figs. 11, 15). These large-scale phenomena cannot be 
detected in the W part of the basin, only the thickening of the Törtei Formation. The reason 
probably is, that sediment input from the NE was less and finer grained than that of the NW. 
Therefore the smaller delta system prograding from the NE was more sensible for the changes 
of relative sea level while the larger, arriving from the NW, kept equilibrium with it. 
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Zagyva Formation: The thin bedded alternating siltstone, sandstone and claystone succession 
was formed in an alluvial plain of meandering streams, with oxbow lakes, a few small lakes and 
marshes. The thicker sandstone beds are channel-fill and point-bar sediments. The formation is 
not widespread in the Hungarian Plain, it pinches out in the Danube-Tisza interfluve, and in the 
area of facies interfingering mentioned above(Figs. 6, 7, 10, 13, 15). It is underlain by the Törtei 
Formation and overlain by the Quarternary sediments. 

Key words: lithostratigraphy, sedimentology, Neogene, Pannonian, Hungary, Pannonian basin, 
mapping 

Bevezetés 

Az alföldi neogén süllyedek kutatásában a legnagyobb ismertségi fokot a pannóniai 
(s.l.) képződmények tekintetében értük el ( 1 . ábra). A több ezer méter vastag 
üledékösszlet litosztratigráfiai tagolása GAJDOS és munkatársai ( 1 9 8 3 , 2 . ábra) 
munkássága nyomán elviekben megoldottnak tekinhető ugyan, a modell térbeli 
kiterjesztése, a regionális feldolgozás és korreláció során azonban számos probléma és 
ellentmondás merült fel. 

A pannóniai összlet felhalmozódási törvényszerűségeinek tisztázása, amely 
elsősorban az Alföld délkeleti süllyedékzónáinak szedimentológiai és szeizmo-
sztratigráfiai vizsgálataira épült, nagyban hozzájárult a litosztratigráfiai egységek 
értelmezésének sikeréhez. Az itt bemutatott, eredetileg 1 :5 0 0 .0 0 0 méretarányban 
szerkesztett térképsorozat az alföldi pillér- és alapfúrások alapján, közel 9 0 0 fúrás 
rétegsorának litosztratigráfiai feldolgozásával és szedimentológiai értelmezésével készült 
el. A térképezés tapasztalatait és a térbeli korreláció elvégzéséhez szükséges változ
tatásokat tárgyalja a jelen tanulmány, különös hangsúlyt fektetve az azonosítás és 
értelmezés szedimentológiai vonatkozásaira. 

Kutatástörténet 

Elsősorban a szénhidrogénkutatásban dolgozó szakemberek foglalkoztak olyan jellegű 
tagolás elkészítésével, amely az egész Alföldre általános érvényű lehet. A mélyfúrások 
földtani adatait először KÓRÖSSY (1955, 1968) foglalta össze, majd VÖLGYI (1965) 
szintetizálta a mélyföldtani ismereteket. Az alföldi pannóniai (s.l.) üledékösszlet tagolása 
elsősorban litológiai megfontolásokon alapult, mivel bebizonyosodott a rétegek jelentős 
laterális folytonossága. 

Az első átfogó jellegű tagolást KÓRÖSSY készítette 1971-ben. Bár nem tipikusan 
litosztratigráfiai egységeket, hanem litofácieseket külöm'tett el, a tagolás maga ma is 
helytálló. A fejlődéstörténetet illetően azonban gyökeresen megváltozott a szemlélet. 

A medencebeli pannóniai (s.l.) képződmények litológiai tagolódásának megis
merésében jelentős előrelépést jelentett a SZALAY és SZENTGYÖRGYI (1979) által 
kidolgozott litológiai trendanalízis vizsgálati módszere. Olyan eljárást dolgoztak ki, 
amely az üledékképződés folyamatát követve, a változás lényegi, tendencia-jellegét emeli 
ki. 

A számos mélyfúrás kutatási eredményei lehetővé tették egy olyan litosztratigráfiai 
beosztás elkészítését, amely a karotázs szelvények kőzettani tartalmának ismeretére épül 
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1. ábra. A pannóniai (s.l.) képződmények talpmélység térképe (CsÍKY et al., 1987). 1. Makó—Hódmez5vásár-
helyi-árok, 2. Derecskei-árok, 3 . Jászsági-süllyedék, 4. Békési-medence. 
Fig. 1. Structural map at the bottom of the Pannonian (s. I.) formations (CSÍKY et al., 1987). 1. Makó—Hód
mezővásárhely trough, 2. Derecske trough, 3. Jászság basin, 4. Békés basin. 

(GAJDOS et al., 1983). A szarmata és a pleisztocén között található pannóniai (s.l.) 
üledéksoron belül 12 formációt különítettek el, négy formációcsoportba sorolva őket 
(2. ábra). Az egyes litosztratigráfiai egységek határait megpróbálták azonosítani a 
MARINOVIC és BOSKOV-STAINER (1971) által kidolgozott lyukgeofizikai markerekkel, 
amelyeknek egy része alkalmazható volt a magyarországi medenceterületekre is. A 
formációk térbeli kiterjesztése során a legfőbb problémát az jelentette, hogy a Marosi 
Formációcsoportot éles határral választották el a Nagykörűi Formációtól, így térbeli 
követésükre nem nyílt mód. 

JÁMBOR (1980a) szintetizáló munkájában igyekezett egyensúlyba hozni a hegység
peremek és medencebeli pannóniai (s.l.) képződmények geológiáját, ezen belül a 



FORMACIŰ 
CSOPOfiT [HpusoB 

JUHÁSZ Györgyi: Pannóniai formációk elterjedése az Alföldön 

NAGYALFÖLDI. TARKAAGYAG FORMÁCIÓ 

ZAGYVÁI HOMOK-AGYAG FORMÁCIÓ 

(felsó vezèrszint 

típus) TÖRTELI HOMOKKŐ FORMÁCIÓ 
CDeltafront—Jejtö 

l i p U 5 ) ALGYŐI AGYAGMÁRGA-HOMOKKŐ FORMÁCIÓ 

(Alsó vezérszint 
—tjpu^i—SZOLNOKI HOMOKKÓ'-AGYAGMÁRGA FORMÁCIÓ 
(Szárnyhomokkö típus) 

2. ábra. Az alföldi pannóniai képződmények litosztratigráfiai egységei, és egymással való kapcsolatuk (GAJDOS 
etal., 1983). 
Fig. 2. Lithostratigraphical units of the Pannonian formations in the Hungarian Plain and their correlation 
(GAJDOS et al., 1983). 

litosztratigráfiai egységek összeszerkesztését is megkísérelte. Felhívta a figyelmet, hogy 
a dunántúli medencebeli formációk megfeleltethetők az alföldieknek. Ő szervezte meg 
a pannóniai (s.l.) képződményeket bemutató térképek szerkesztését az egész országra 
( J Á M B O R 1985,1988; J Á M B O R et al., 1987). 

Az alföldi pannóniai üledéksor felhalmozódási törvényszerűségeit vizsgálva elsők 
között Mucsi és RÉVÉSZ foglalkozott a delta űledékképződés lehetőségével (Mucsi, 
1973; Mucsi és RÉVÉSZ, 1975; RÉVÉSZ, 1980). BÉRCZI és PHILLIPS (1985) a Hód—I 
fúrás és környezetének részletes szedimentológiai vizsgálata során tisztázták a 
DK-alföldi neogén süllyedek feltöltődésének elvi mechanizmusát. Négy fő felhal
mozódási egységet különítettek el: mélymedence fáciest, prodelta fáciest, delta front és 
delta lejtő fáciest, valamint delta síkság fáciest. Az általuk készített fáciesmodell a mai 
napig a további kutatások alapjául szolgál. A pannon kutatásában éppen e törvénys
zerűségek felismerése és az alkalmazott és hagyományos szedimentológiai vizsgálatok 
széles körű alkalmazása lendítette előre a további kutatások fejlődését, a litosztratigráfia, 
a biosztratigráfia, a biofáciesek, a szeizmikus sztratigráfia és legújabban a szekvencia 
sztratigráfia terén is. (BÉRCZI et al., 1987; POGÁCSÁS és RÉVÉSZ, 1987; RÉVÉSZ et al., 
1989; JUHÁSZ et al., 1989; JUHÁSZ, 1990, 1991; POGÁCSÁS et al., 1992). 

ősföldrajzi keretek 

Az alföldi neogén süllyedek aljzatának mai képét az új alpi szerkezeti mozgások 
formálták, egy morfológiailag erősen tagolt, részmedencék és alaphegységi kiemelke
dések sorával jellemzett medencét hozva létre. Az extenziós medencében ÉK—DNy-i 
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3. ábra. Az azonosíthatóság és térképezheöség kritériumainak szem előtt tartásával javasolt formációbeosztás 
az alföldi pannóniai rétegsorban. 
Fig. 3. Suggested lithostratigraphical chart, based on the identification and detailed mapping of the 
Pannonian s.l. formations in the Hungarian Plain. 

irányű oldaleltolódásos rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó tektonikai elemek teszik 
meglehetősen bonyolulttá a szerkezeti képet (ROYDEN et al., 1983; HORVÁTH et al., 
1987). 

A térben és időben eltérő mértékű süllyedés a középső miocénban indult meg, és a 
pannóniai (s.l.) során vált intenzívebbé, amelynek következtében a legmélyebb zónákban 
több ezer méter vastag üledéksor halmozódott fel. Az alpi-kárpáti régió kiemelkedése 
szolgáltatta azt a hatalmas mennyiségű törmelékanyagot, amelyet a csapadékos klíma 
hatására nagy vízhozamú folyók juttattak el a medencébe. A feltöltődés több irányból 
történt, de a legjelentősebb delta rendszerek hazánk területén az ÉNy-i és ÉK-i 
peremeken alakultak ki. 

A feltöltődés során a Gilbert-típusú, meredek lejtővel, jól fejlett torkolati zátonyok
kal, de finomszemcsés üledékanyaggal jellemzett deltaágak gyorsan progradáltak a 
medencebelső irányába. A delta előterében és a medence mély zónáiban vastag turbidit 
összlet halmozódott fel, egyrészt a szakaszos tektonikai mozgások következtében, 
másrészt a vízszintingadozásokhoz kötődően az alacsony vízállások idején. 

Mivel a legjelentősebb üledékbeáramlás ÉNy-i és ÉK-i irányból érkezett, az Alföld 
délebbi részeire a terrigén törmelékes üledékanyag sokkal később ért el. A medence 
ezen részeiben, a delta ágaktól távolabbi területeken pelágikus üledékképződés folyt, 
ahol szuszpenzióból agyagmárga, még távolabb mészmárga rétegsorok rakódtak le. 
Néhány kisebb sziget partvonala mentén abráziós konglomerátum képződött. 

A medence jelenlegi geometriáját illusztrálja a pannóniai (s.l.) képződmények 
talpmélység térképe (1. ábra, CsÍKY et al., 1987), amely jól szemlélteti a főbb 
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4. ábra. A pannóniai (s.l.) alapképzödmények területi elterjedése és kőzettani kifejlődése az Alföldön. 1. 
abráziós konglomerátum és homokkő (Békési Formáció), 2. vulkánit (Keceli Formáció), 3. mészmárga 
(Tótkomlósi Formáció), 4. márga (Tótkomlósi Formáció), 5. agyagmárga (Nagykörűi Formáció). 
Fig. 4. Distribution of the basal Pannonian formations. I. conglomerates and sandstones (Békés Formation), 
2. volcanics (Kecel Formation), 3. calcareous marl (Tótkomlós Formation), 4. marls (Tótkomlós Formation), 
5. argillaceous marl (Nagykörű Formation). 

süllyedékzónákat: Makó—Hódmezővásárhelyi-árok (1), Békési-medence (2), Derecskei-
árok (3) és Jászsági-süllyedék (4). A pannóniai (s.l.) összletet legnagyobb vastagságban 
eddig a Hód—I jelű fúrás tárta fel (4450m), de a szeizmikus adatok alapján a még 
feltáratlan legmélyebb zónákban a rétegsor vastagsága elérheti az 5 km-t is. A 
medenceperemek irányában az összlet vastagsága azonban erősen lecsökken és csak 
200—300 m a vizsgált terűietünkön, míg a hegységperemek irányában kiékelődnek a 
rétegsorok (1. ábra). 
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5. ábra. A Tótkomlósi Formáció vastagság térképe. 
Fig. 5. Isopach map of Tótkomlós Formation. 

A pannóniai (s.l.) összlet aljzatát miocén üledékek, ezek hiányában a neogén aljzat 
mezozoós, ill. prekambriumi képződményei alkotják. A miocén rétegsort középső- és 
felső-miocén tengeri és csökkentsósvízi üledékek, valamint változó vastagságú vulkáni 
képződmények építik fel. 

A térképezés módszerei 

Ha a regionális korreláció csak litosztratigráfiai meggondolásokon alapul, általában 
bizonyos fenntartásokkal kezelik, mivel előfordulhat, hogy hasonló felépítésű rétegsorok 
különböző helyeken, különböző időben halmozódtak fel, így korrelációjuk nem indokolt. 
A párhuzamosítás mégis megvalósítható azonban bio-, ill. kronosztratigráfiai adatok 
nélkül is, ha a fáciesvizsgálatok a rétegek jelentős laterális folytonosságát bizonyítják 
(MlALL, 1984) . 

A pannóniai (s.l.) összlet ez utóbbi kritériumnak eleget tesz. Ezt ismerték fel 
munkájuk során GAJDOS és munkatársai ( 1 9 8 3 ) , amikor kidolgozták a jelenleg érvényes 
formációtáblázatot az Alföldre. Ok alapvetően a karotázs szelvények kőzettani tartalmára 
és a lyukgeofizikai markerek követésére építették föl a rendszert. 
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A litosztratigráfiai egységek fogalmának kritériumához tartozik azok azonosítható
sága és térképezhetősége is. A Magyar Rétegtani Bizottság által elfogadott formációkat-
korábban senki nem próbálta meg térképezni az Alföldön, jelen munka az első kísérlet 
e területen (ld. még JUHÁSZ, 1991). 

Az Alföld nagy vastagságú neogén rétegsorának vizsgálata a szórványos, igen gyér 
maganyag elemzésén, valamint a fúrások vertikális szelvényében folyamatos, de jóval 
kevesebb információval szolgáló karotázs szelvények értelmezésén alapul. Mindkét 
módszer más-más léptékű felbontást enged meg, egybevetésük sem könnyű feladat. Még 
kisebb a felbontóképessége a szeizmikus szelvényeknek, amelyek azonban a rétegsorok 
szelvény menti követésében nyújtanak nélkülözhetetlen információkat. Medence méretű 
feldolgozásokhoz azonban mindhárom eszkőz kombinációjára szükségünk van. 

A jelen térképezés alapvetően az alföldi medencekitöltés felhalmozódási törvénys
zerűségeinek feltárásával, a törmelékes szedimentológia módszereinek alkalmazásával 
történt. Az ősföldrajzi és fejlődéstörténeti rekonstrukció egyben elősegítette a 
litosztratigráfiai egységek azonosítását, térképezését, és a korábbi ellentmondások 
kiküszöbölését is. 

A hagyományos szedimentológiai vizsgálatok körét karotázs szelvényalakelemzéssel 
bővítettük. Az S P , ellenállás és természetes gamma szelvények — amelyek érzékenyek 
a harántolt kőzetek kőzettani, szöveti változásaira, valamint a rétegtartalomra — együttes 
értelmezése alapján jellegzetes szelvényképeket lehet elkülöníteni, amelyek valamely 
üledékes fácies tipikus megjelenési formái (PIRSON, 1970; SERRA és ABBOTT, 1980; 
SERRA, 1985). 

A módszer Magyarországon történő bevezetése BÉRCZI nevéhez fűződik, és az 
S Z K F I szedimentológusai rutinszerűen alkalmazzák munkájuk során. Eddig több száz 
mélyfúrás rétegsorát vizsgálták végig a magyarországi medenceterületeken, segítve ezzel 
a szeizmikus sztratigráfiai kutatást. A módszer azonban csak akkor használható, ha 
előzőleg már tisztáztuk a leülepedési környezetet. A pannóniai (s.l.) összleten belül 
sikerült néhány üledékes fáciest elkülöníteni, amelyek jellegzetes szelvényképpel 
rendelkeznek (BÉRCZI et al., 1987; JUHÁSZ et al., 1989; JUHÁSZ, 1990a, 1990b, 1991). 
A vizsgálatok eredményeit szeizmikus szelvényeken ábrázolva, a szedimentológia és a 
szeizmikus sztratigráfia együttesen jelentős előrelépést tett az Alföld medence
analízisében (POGÁCSÁS és RÉVÉSZ, 1987, POGÁCSÁS et al., 1992). 

A jelen tanulmányban az egyes formációk jellemzése során előbb az elterjedési és 
vastagságviszonyokat tekintjük át, valamint az azonosíthatóság szempontjait ismertetjük, 
majd a kőzetrétegtani egységek kőzettani kifejlődését, fácieseit és ezek szedimentológiai-
fejlődéstörténeti hátterét igyekszünk megvilágítani. 

A pannóniai (s.l.) üledéksor litosztratigráfiai tagolása és térképezése az Alföldön 

A pannóniai (s.l.) üledéksor litológiai, szedimentológiai és litosztratigráfiai vizsgálata 
során nyilvánvalóvá vált, hogy az egyes kőzetrétegtani egységek itt fácieseket jelölnek, 
idő-transzgresszívek és a medence fejlődéstörténetével szoros kapcsolatban állnak. Az 
elmúlt tizenöt év szedimentológiai kutatásai alapján lassan összeállt a kép a medence 
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egészére vonatkozóan, és ez a szemléletmód segített abban, hogy az egyes felhal-
mozódási ill. litosztratigráfiai egységek térképezését elvégezzük. 

Pelites alapképződmények — áttekintés 

A GAJDOS és munkatársai ( 1 9 8 3 ) által elkülönített 1 2 formációból nem volt 
mindegyik térben azonosítható és térképezhető, ez különösen a rétegsor alját felépítő 
képződményekre vonatkozik. A Nagykörűi, Dorozsmai és Vásárhelyi Formációk 
egymástól való elkülönítése és térképezése a rendelkezésre álló módszerekkel nem 
lehetséges, így nem javasoljuk önálló formációként történő megjelölésüket. 

Ezek ugyanannak a nyíltvízi beltengeri agyagmárga-márga képződménynek 
különböző kifejlődési típusai: 

— A Nagykörűi Formáció agyagmárga, márga kifejlődésü képződményeinek 
azonosításával nincs probléma. 

— Igen meredek relief esetén extraformacionális kavicsok behordódása történt, így 
a márga, mészmárga, helyenként agyagmárga rétegsorok alsó részén elszórtan az 
aljzatból származó kavicsszemcsék jelennek meg (Dorozsma, Kismarja), a Hód—I és 
Derecske—I fúrásban pedig a márga rétegsorok közé kavics csíkok iktatódnak, ami 
nyilvánvalóan jelzi a tektonikai mozgások szakaszos voltát. Ezeket a képződményeket 
nevezték Dorozsmai Formációnak. 

— A nyíltvízi rétegsor felsőbb szakaszain a turbiditek disztális részének vékony 
homokkőcsíkjai jelennek meg, fokozatos átmenetként a Szolnoki Formáció felé. Ezt az 
összletet korábban Vásárhelyi Formációként jelölték. Az Alföld ÉK-i részén azonban 
a delta lejtő és a mélyvízi, finomszemcsés törmelékkúp csatornán kívüli üledékeinek 
(„overbank deposits"), valamint a lejtőlábi becsúszott üledékes („slope-apron") fácies 
megnevezésére szintén használatos volt a Vásárhelyi Formáció elnevezés, teljes zavart 
okozva. Nem csoda tehát, ha úgy tűnt, ezt az egységet lehetetlen térben követni. 

— A nyíltvízi pelites alapképződmények („bazális márgák" — talán e gyűjtőnév 
használata a legegyszerűbb, mivel mind sekély, mind mélyvízi üledékeket tartalmaz, és 
a pannon üledéksor bevezető képződménye) képződése az Alföld területén nem 
egyszerre, hanem időben eltolódva történt, elterjedésük azonban általános. 

A Tótkomlósi Formáció mindig azonosítható, hiszen a karbonáttartalom változása 
több módszerrel is követhető, így térképezése is megoldott. 

A bazális márga képződmények megfelelnek a SZALAY—SZENTGYÖRGYl-féle ( 1 9 7 9 ) 
litogenetikai osztályozás Paj a egységének. 

A bazális márga képződményeknek két fő típusa különíthető el. Ezért az azonosítha
tóság és térképezhetőség kritériumainak szem előtt tartásával a következő litosztratigrá
fiai beosztást javasoljuk ( 3 . ábra). 

6. ábra. A litosztratigráfiai egységek, a litofáciesek és a litológiai felépítés kapcsolata az alföldi medencebeli 
fúrások pannóniai (s.l.) képződményeiben. A: a pannóniai (s.l.) rétegsor alsó részében, В: a pannóniai (s.l.) 
rétegsor felső szakaszán. 1. homokkő, 2. aleurolit, 3. agyagmárga, 4. mészmárga, 5. deltáig mederkitöltés-, 
6. torkolati zátony-, ill. gátszakadás-sorozatok, 7. övzátony üledéksorok. 
Fig. 6. Relationships among the lithostratigraphical units, the fades and the lithology in the Pannonian 
sedimentary sequence of the Hungarian Plain. A: in the lower part of the sequence, B: in the upper part of 
the sequence. 1. sandstone, 2. siltstone, 3. argillaceous marl, 4. calcareous marl, 5. distributary channelfill, 
6. mouth bar and crevasse splay, 7. point bar sequences. 



7. ábra. Az Alföld pannóniai (s.l.) képződményeinek ÉNy—DK-i irányú vázlatos rétegtani-szedimentológiai szelvénye Verpelét és Battony a között. A jellemző kőzettípusok: 
la: finomszemcsés homokkő, lb: közép- és finomszemcsés homokkő, 2. aleurolit, 3. agyagmárga, 4. mészmárga. 
Fig. 7. Stratigraphical and sedimentologicalprofile in the Pannonian (s. I.) sequence across the Hungarian Plain, between Verpelét and Battonya, in approximately NW—SE 
direction, la: fine-grained sandstone, lb: medium- and fine-grained sandstone, 2. siltslone, 3. argillaceous marl, 4. calcareous marl. 
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Tótkomlósi Formáció 

A Tótkomlósi Formáció az Alföld nagy részén a pannóniai (s.l.) üledéksor kezdő 
képződményeit tartalmazza, ill. a durvatörmelékes alapkonglomerátum fedőjét is ez 
képezi. A rétegsor azonosíthatósága, térképezhetősége és regionális elterjedése kielégíti 
a formáció megnevezéssel szemben támasztott követelményeket. A formáció a 
prepannon aljzatra rétegtani diszkordanciával települ, kivéve a legmélyebb süllyedékek-
ben, ahol üledékfolytonosan települ a miocén képződményekre (4. ábra). A rétegtani 
hiány terjedelmére vonatkozóan azonban jelenleg nincs kielégítő információnk, mértéke 
a medence különböző területein változó. 

A formáció elhatárolása megoldott, feküje a prepannon aljzat, ill. a Békési 
Formáció, fölötte fokozatos átmenettel a Nagykörűi Formáció agyagmárgája települ. 
Vastagsága területenként igen változó, és nem mutat szoros kapcsolatot a jelenlegi 
aljzatmorfológiával. Helyenként elvékonyodik, másutt a 300 métert is meghaladja 
(5. ábra). 

A Tótkomlósi Formációt uralkodóan mészmárga, márga építi fel. A rétegsor 
általában mészmárgával indul, felfelé haladva azonban, a karbonáttartalom csök
kenésével, valamint vékony agyagmárga közberétegződéseket alkotva, a kőzet márgába, 
majd agyagmárgába megy át. A mészmárga, márga képződmények a Tótkomlósi 
Formációt képviselik, a fölötte települő agyagmárga sorozat pedig a Nagykörűi 
Formációba sorolható (6a ábra). 

Uralkodóan márgás kifejlődés jellemző a medenceperemeken, ahol az üledékbehor
dás mértékétől függően az üledékek karbonáttartalma lecsökken, a kőzet fokozatosan 
agyagmárgába megy át, valamint a medencebelsőben néhány területrészen foltokban (4. 
ábra). A peremi részeken a formáció kőzettani kifejlődése és a kiékelődés vonala jól 
láthatóan kijelöli a fő behordási irányokat, mind ÉNy, mind ÉK felől, valamint egy 
kisebb jelentőségű, de erőteljes behordás valószínűsíthető az Alföld DNy-i részén 
(Kiskunhalas) egy keskeny sáv mentén. Itt a pelites alapképződményekben a mészmárga 
márgával, ill. agyagmárgával történő helyettesítése jelzi a törmelékanyag beáramlást, 
majd, mintegy ennek a sávnak folytatásaként, egy különálló turbidittest jelenik meg 
Kiskunhalas környékén (ld. Szolnoki Formáció). 

A képződmények mésztartalma 60—95 %, néhány % dolomitot, kevés kvarcszemcsét, 
és változó arányban agyagásványokat tartalmaz, mikrit szövetű. Battonya—Pusztaföldvár 
(Bat, Pf) térségében a karbonáttartalom olyan magas, hogy a kőzet mészkőnek minősül. 

A mészmárga több litofáciest képvisel. A kiemelt hátakon, sekély vízmélységben 
képződve színe világossárga, sárgásszürke, általában rétegzetlen, másutt mikrorétegzet-
tség figyelhető meg, amelyet a kőzetben látható piritesedett növénymaradványok, aleurit 
feldúsulások jeleznek. Nagyobb vízmélységben képződve fáciese megváltozik, színe 
sötétebb, barnásszürke, foltokban néhol szürkészöld elszíneződésű. A legmélyebb 
zónákban az erősen redukáló körülmények és a magas szervesanyagtartalom hatására 
színe feketévé válik. Meredek aljzatmorfológia esetén az aljzatból származó kavicsok 
jelennek meg elszórtan a formáció alsó részében, a legmélyebb, leggyorsabban süllyedő 
zónák esetén pedig kavicscsíkok találhatók benne. 

A dél-alföldi bazalt vulkanizmus termékei (Keceli Bazalt Formáció) a mészmárga 
képződményekbe települnek, közberétegződéseket, lávapadokat alkotva, míg másutt 



8. ábra. A Szolnoki Formáció tetőtérképe (Az „S" marker tengerszinthez viszonyított helyzete). 
Fig. 8. Structural map on top of Szolnok Formation (Depth of „S" marker below sea level). 



9. ábra. A Szolnoki Formáció vastagságtérképe. 
Fig. 9. Isopach map of Szolnok Formation. 

-о 



10. ábra. Az Alföld pannóniai (s.l.) képződményeinek közel К—Ny irányú vázlatos rélegtani-szedimentológiai szelvénye Izsák és Álmosd között. A jellemző kőzettípusok: 
la: finomszemcsés homokkő, lb: közép- és finomszemcsés homokkő, 2. aleurolit, 3. agyagmárga, 4. mészmárga. 
Fig. 10. Stratigraphical and sedimeníologicalprofile in the Pannonian (s.l.) sequence across the Hungarian Plain in approximately W-E direction, la:fine sandstone, lb: 
medium and fine sandstone, 2. siltstone, 3. argillaceous marl, 4. calcareous marl. 
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vulkáni kúpok láthatók a szeizmikus szelvényeken. A vulkánitok elterjedése a 4 . ábrán 
látható (NUSSZER és BALOGH, 1980; PAP, 1 9 8 3 ; BALÁZS és NUSSZER, 1 9 8 7 ) . 

A Tótkomlósi Formáció képződményei a medence DK-i részei felé haladva egyre 
fiatalabb korúak. Részletes szedimentológiai vizsgálatuk a mai napig nem történt meg 
(pedig néhány helyen szénhidrogéntároló), így keletkezésük körülményei nem 
tisztázottak. A mésziszap biogén eredetére utaló nyomok a pásztázó elektronmik
roszkópos felvételeken sem látszanak, még a mészkő kifejlődésű pusztaföldvár—batto-
nyai területen sem (SZENTGYÖRGYI, személyes közlés), ez azonban nem kizáró ok, 
hiszen egyes típusok vázai teljesen fel is oldódhatnak a diagenezis során. A mélyvízi 
kifejlődés azonban vagy vegyi kiválású, vagy áthalmozott lehet; az ellentmondás abban 
rejlik, hogy hatalmas a területi elterjedése, és nem ismerünk megfelelő forrásterületet. 

Nagykörűi Formáció 

A Nagykörűi Formáció nyíltvízi tavi-beltengeri agyagmárga képződményei általános 
elterjedést mutatnak az Alföldön, legfeljebb néhány fúrásban nem nyomozható a 
jelenlétük, de valószínűleg itt is megtalálhatók jelentéktelen vastagságban. 

A képződmények azonosíthatósága, térképezhetősége szintén kielégíti a formációval 
szemben támasztott alapvető követelményeket. 

A Nagykörűi Formáció a fekűt alkotó mészmárgákból fokozatosan fejlődik ki, de a 
Tótkomlósi Formációra túlterjedő módon települ. A többi területen közvetlenül a miocén 
képződmények, illetőleg a pannóniai abráziós alapkonglomerátum (Kismarja, Kaskantyú) 
alkotják feküjét. Gyors transzgresszió esetén az agyagmárga rétegtani diszkordanciával, 
az alapkonglomerátum kimaradásával, közvetlenül települ a miocén sekély tengeri 
képződményekre (4 . ábra). 

Fedője felé az elhatárolás csak ott megoldott, ahol a Szolnoki Formáció homokos 
turbidit kőzettestei települnek rá (6a ábra). A kisebb mélységű területeken, ahol az 
Algyői Formáció hasonlóan pelites kifejlődésű képződményei alkotják fedőjét, 
elkülönítésük a rendelkezésre álló módszerekkel nem lehetséges, ill. nehézkes. A 
rétegsor kezdő képződményeit azonban itt is hasonló fáciesű, mélyvízi, tavi agyagmárga 
alkotja. 

A Nagykörűi Formáció vastagsága átlagosan 1 0 — 5 0 m között változik az Alföldön, 
de esetenként 2 0 0 — 3 0 0 m is lehet. Kivételt képez a Jászsági-süllyedék, ahol a több száz 
méter vastagságot is elérheti ( 7 . ábra). Ez utóbbi adat arra utal, hogy a turbiditek 
később érték el ezt a süllyedéket, mint a medence más területein, illetve arra, hogy itt 
az üledékképződés már jóval korábban megindult. 

Kőzettani szempontból a formációt sötétszürke agyagmárga építi fel, amely alsó 
részén általában rétegzetlen. A rétegsor aljában előfordulhatnak extraformácionális 
kavicsok. Felfelé haladva a rétegsorban, vékony aleurolit, majd finomszemcsés 
homokkő közberétegződések jelennek meg a pelágikus, beltengeri agyagmárga 
rétegsorban, növekvő gyakorisággal, amelyek már a turbiditek disztális részét 
képviselik. 

Békési Formáció 

A Békési Formáció abráziós parti környezetben képződött durvatörmelékes 
képződményeinek azonosítása és térképezése megoldottnak tekinthető. Feküje mindig 



11. ábra. Az Algyői Formáció tetőtérképe (Az „L" marker tengerszinthez viszonyított helyzete). 1. fáciesösszefogazódászónája. 
Részletesen ld. a szövegben. 
Fig. 11. Structural map on top of Algyő Formation (Depth of „L " marker below sea level). 1. zone of fades interfingering. 
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12. ábra. A feltöltődés során kialakuló litofáciesek térbeli elrendeződése az aljzatmorfológia függvényében. 
1. uralkodóan közép- és finomszemű homokkő, 2. uralkodóan finomszemű homokkő és aleurolit, 3. aleurolit, 
4. agyagmárga, márga, mészmárga. 
Fig. 12. Distribution of lithofacies formed during progradation as a function of basin floor morphology. 1. 
medium and fine-grained sandstones, 2. sandstones and siltstones, 3. sillstones, 4. clayey and calcareous 
marls. 

a preneogén aljzat, fedője általában mészmárga (Tótkomlósi Formáció), Kismarján 
azonban nyíltvízi tavi agyagmárga (Nagykörűi Formáció) települ rá. A Kaskantyú—2 
fúrásban szarmata a Békési Formáció feküje (JÁMBOR, 1989). 

Kőzetanyaga a környező alaphegységből származik, finomszemcsés, oligomikt 
konglomerátum és kavicsos, durvaszemcsés homokkő építi fel. Rosszul osztályozott, a 
kavicsok jól kerekítettek, kőzetszerkezete rétegzetlen, helyenként gradációs jellegeket 
mutat. Növénymaradványok előfordulnak benne. Vastagsága átlagosan 30—40 méter, 
sehol nem haladja meg a 100 métert. A legnagyobb vastagságot a szerkezeti magaslatok 



13. ábra. A Zagyvái Formáció tengerszinthez viszonyított talpmélység térképe (,D* marker térkép). 
Fig. 13. Structural map at the bottom of the Zagyva Formation (depth of „D" marker below sea level). 
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szárnyhelyzetében éri el, míg a tetőzónák és a mély zónák irányában elvékonyodik és 
kiékelődik. 

Ma ismert előfordulási területei az Alföldön az algyői gerincen: Algyő, Ferencszál-
lás, Kiszombor (A, F); a battonyai vonulaton: Battonya, Pusztaföldvár (Bat, Pf); 
Kismarja térségében (Kism); valamint Endrődön egy-két fúrás szintén feltárta (4. ábra: 
abráziós konglomerátum és homokkő). A végig magvételes Kaskantyú—2 fúrás 30 cm 
vastagságban tárta fel (JÁMBOR, 1989). Ilyen csekély vastagságban az Alföld jóval 
nagyobb területén előfordulhat, azonban a rendelkezésre álló módszerekkel, a karotázs-
szelvények segítségével ez nem nyomozható. 

Szolnoki Formáció 

Az egész Alföldön megoldott és problémamentes a Szolnoki Formáció fïnom-
homokos-aleuritos turbidit képződményeinek az azonosítása és térképezése. Mind alsó, 
mind felső határának kijelölése egyszerű („S" és „L " lyukgeofizikai markerek — 2., 
6a ábra), mivel a turbidit összlet markánsan elkülönül az alatta található bazális 
márgáktól (Nagykörűi Formáció), valamint általában a fölötte települő Algyői 
Formációtól is, kivéve, ahol az erősen homokos kifejlődésű; utóbbi esetben a karotázs 
szelvények korrelációja segít. 

A Szolnoki Formáció elterjedése, mélység- és vastagságtérképe megrajzolható, 
bizonytalanságok csak a kis fúrássűrűségű kiékelődési- és összefogazódási-területeken, 
valamint a mélyzónákban adódnak, ahol minden újabb fúrás lemélyítésével ream-
bulációra szorul a térképünk (pl. Jászsági-süllyedék, Derecskei-árok, stb.) (7., 8., 9. 
ábrák). 

A Szolnoki Formáció elterjedése a medencerészek legmélyebb zónáira korlátozódik. 
Felszíne nagyjából követi az aljzatmorfológiát, szembetűnő módon emelkedik Ny-i és 
É-i irányban 1000—1500 m-ig, míg a legmélyebb zónákban 3500 m-re süllyed (8. ábra). 
Ez egyrészt az üledékek differenciális kompakciójának hatásából következik, másrészt 
arra utal, hogy leülepedése után a süllyedés jelentős mértékben folytatódott a medence 
nagy területén. 

A Szolnoki Formáció vastagsága a süllyedékekben meghaladja az 1000 m-t is 
(Hód—1: 1090 m, Derecske—1: 1020 m). A szeizmikus szelvények alapján azonban 
még több is lehet, míg a peremek irányában kiékelődik (9. ábra). 

Kőzettani szempontból a formációt vékonyabb-vastagabb finomszemcsés homokkő, 
aleurolit és agyagmárga váltakozása jellemzi. A vastagabb homokkőrétegeket is kisebb 
ritmusok építik fel. Az összlet alsó részét disztális turbidit alkotja, ahol a pelitek 
részaránya jóval nagyobb, míg felső részén a homokkő rétegek vastagsága és 
gyakorisága megnő, a rétegsor fokozatosan proximális turbiditbe megy át. A 
szuszpenzióból, ill. sűrűségi (vagy gravitációs) áramlásokból leülepedett agyagmárga 
rétegek vastagsága 5—30 m között váltakozik; jellemző a vízszintes vékonyrétegzett, ill. 
lemezes szerkezet, másutt rétegzetlenek. 

A homokkövek finomszemcsések, karbonátos kötőanyagúak, mind összetételi, mind 
szöveti szempontból közepesen érettek. A kőzetmintákon felismerhetők a turbiditkép-
ződésre jellemző űledékszerkezeti jegyek, a gyűrt, kaotikus rétegzettség, konvolúció, 
az örvénylabdás szerkezetek, valamint a víztelenedés és terhelés hatására kialakuló 
tányér- és lángszerkezetek. Az egyes rétegekben jellemző az éles alsó határ, és a gradált 
rétegződés, melynek alsó szakaszán előfordulhatnak felszaggatott agyagmárga 
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intraklasztok. Gyakori a vízszintes, finom rétegződés, a réteglapok mentén feldúsuló 
szenesedéit növény maradvány okkal. 

Felhalmozódásuk szempontjából elkülöníthető az Alföld Ny-i, elterjedési területének 
döntően nagyobb részén található turbidit összlet, amely nagy vastagságú kötegeket 
alkot. A kötegek viszonylag nagy területen követhetők, az egyes homokkőtestek azonban 
korlátozott elterjedésűek. Az összlet felső szakasza feltehetően a területre ÉNy-i irányból 
progradáló, erősen homokos üledékanyagot szállító deltarendszerhez kapcsolódik. 
Turbidit medrek azonban csak kevés helyen nyomozhatok a deltalejtőn a szeizmikus 
szelvényeken, míg karotázs szelvényen helyenként megjelennek (14. ábra). A 
törmelékanyag behordódása úgy képzelhető el, hogy párhuzamosan sok, helyét 
változtató meder alakult ki (16. ábra). 

A Derecskéi-árokban a formáció csak az árok tengelyvonalában található meg igen 
jelentős vastagságban, míg a süllyedek szárnyain vastag, pelites, mélyvízi fácies 
fejlődött ki. Itt az ÉK-i, K-i irányból érkezett homokos turbidit üledékek, feltehetően 
vízalatti hordalékkúp rendszert alkotva, turbidit medrekben ülepedtek le, ill. haladtak 
végig a Vésztői-árok és a Békési-medence irányában (17. ábra). 

Az árokban a homokos turbidit üledéksort csak a Derecske—1 fúrás tárta fel 1020 m 
vastagságban. Az árok szárnyain, a Sáránd—1, Földes—2 és a Bagamér—1 fúrásokban 
a deltalejtő és a bazális márgák között, hasonlóan pelites kifejlődésben, a hordalékkúp 
nagy tömegű csatornán kívüli („overbank deposits"), valamint az oldalirányból 
behordódott lejtőlábi („slope apron") üledékeit találhatjuk. Mivel elkülönítésük a ma 
rendelkezésre álló módszerekkel nem lehetséges, ezt a mélyvízi pelites üledéksort az 
Algyői Formációba soroljuk (10. ábra). 

A Szolnoki Formáció turbidit sorozata megfelel a SZALAY ÉS SzENTGYÖRGYl-féle 
(1979) litogenetikai osztályozás Paj b egységének. 

Algyői Formáció 

Az Algyői Formáció uralkodóan agyagmárga-aleurolit kifejlődésű képződményei 
általános elterjedésűek az Alföldön, és a Szolnoki Formációra túlterjedő módon 
települnek. A formáció az Alföld nagy részén a lejtő fáciest képviseli, amely alatt a 
delta lejtőt és egyben a medence lejtőt értjük. Mivel azonban a medencében a self 
rendkívül keskeny lehetett, szerepe elhanyagolható, így a két fácies gyakorlatilag 
egybeolvad. A medence peremein, a fő behordási irányoktól távolabb, a formáció a 
partközeli beltengeri üledékes fácieseket is tartalmazza, úgy mint a litorális, szublitorális 
zóna üledékes képződményeit. A felhalmozódási irányba eső szeizmikus szelvényeken 
jól látható az összlet lejtése. Az ÉK-i területrészeken (Derecskei-árok és környéke) a 
formáció a mélyvízi fácieseket is tartalmazza, amint arról a Szolnoki Formációnál már 
szó esett (16., 17. ábra). 

Felső határa („L" marker; 6., 11. ábra), amely az Algyői és a Törteli Formáció 
képződményeit választja el egymástól, azaz a hagyományos értelemben vett „a-
lsó/felsőpannóniai" határt jelöli ki, az egész rétegsorban a legkönnyebben követhető 

14. ábra. Jellegzetes karotázs szelvényalak rajzolatok a különböző litosztratigráfiai egységekben. 1. Zagyvái 
Formáció, 2. Törteli Formáció, 3. Algyői Formáció, 4. Szolnoki Formáció. 
Fig. 14. Characteristic well logs in the different lithostratigraphical units. 1. Zagyva Formation, 2. Törtei 
Formation, 3. Algyő Formation, 4. Szolnok Formation. 
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15. ábra. Vázlatos DNy—EK irányú rétegtani-szedimentológiai szelvény az Alföld ÉK-i részén, a fáciesösszefogazódási zóna környezetében. Ajellemző kőzettípusok: la: 
finomszemcsés homokkő, lb: közép-és finomszemcsés homokkő, 2. aleurolit, 3. agyagmárga, 4. mészmárga. 
Fig. 15. Stratigraphical and sedimentological profile across the zone of fades interfingering in the NE part of the Hungarian Plain in approximately SW—NE direction, 
la: fine-grained sandstone, lb: medium- and fine-grained sandstone, 2. siltstone, 3. argillaceous marl, 4. calcareous marl. 
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szint. Ma már azonban nyilvánvaló, hogy ez a felület fácieshatár, amely diakrón, vagyis 
nem egyidejű, és a medence DK-i részei felé egyre fiatalabb képződményeket jelent. 

Az Alföldre ÉNy-i és ÉK-i irányból érkező, nagy mennyiségű finomtörmelékes 
hordalékot szállító folyók a beltengerbe ömölve Gilbert-típusú delta rendszert, így 
viszonylag meredek dőlésű, bár változó (5—20°) delta lejtőt hoztak létre. Ez egyrészt 
a tektonikai, paleomorfológiai viszonyoknak, másrészt az igen gyors feltöltődésnek és 
az így kialakult hidraulikai körülményeknek köszönhető. 

Azokon a területeken, ahol az Algyői Formáció erősen homokos kifejlődésű (pl. 
néhány alaphegységi kiemelkedés fölött, valamint a felhalmozódás irányából tekintve 
azok előterében: Szarvas, Üllés, Algyő, Orosháza), elég nehezen vonható meg a határ 
mind lefelé, mind fölfelé; ilyenkor azonban a karotázs szelvények korrelációja segít. A 
szerkezeti magaslatok előterében a turbiditek feltorlódnak, a lejtő szöge erősen 
lecsökken, így a durvább szemcséjű üledékek is leülepedhettek rajta (12. ábra). 

A legmélyebb területeken a formáció vastagsága a 900 métert is elérheti, míg az 
alaphegységi kiemelkedések fölött és a medenceperemek irányában jelentős mértékben 
elvékonyodik, csak 100—200 méter (7., 10. ábra). A delta lejtő fácies vastagságából 
hozzávetőlegesen a mindenkori vízmélységre lehet következtetni, ha leszámítjuk a 
kompakció hatását. 

Komoly gondot okoz azonban a peremi területeken a Nagykörűi Formációtól való 
elkülönítése, mivel mindkettő pelites kifejlődésű. E probléma megoldására sem a 
karotázs-szelvények, sem az igen gyér maganyag nem alkalmas, a felhalmozódás 
irányába eső szeizmikus szelvények esetén pedig azok kis felbontóképessége és a 
Nagykörűi Formáció vékony kifejlődése szab egyelőre határt. Ezért most nem 
szerkesztettük meg vastagságtérképét. 

Az Algyői Formáció pelites sorozatába ritkán vékonyabb-vastagabb homokkőrétegek 
iktatódnak, amelyek a lejtő alsó részén áthalmozott homokkőtestek (csúszás, suvadás, 
szemcsefolyás), míg följebb turbidit medrek, legfelső részén pedig torkolati zátonyok, 
ill. néhány helyen a hullámzás által átdolgozott vékonyabb homokkőrétegek lehetnek 
(14. ábra). A delta lebenyek időszakos áthelyeződéséből és a relatív vízszintingadozások
ból adódóan előfordul, hogy a terület újra vízzel borította vált, és sekély öböl, ill. 
vízalatti platform alakult ki, amely vékonyabb pelites üledéksorokat eredményezett a 
torkolati zátony üledékritmusok fölött. Ilyenkor a hullámzás energiájának volt elegendő 
ideje a víz alá került homokkő testek átdolgozásához. 

Az általában agyagmárga, aleurolit anyagú kőzetmintákon üledékszerkezet jegyek 
alig figyelhetők meg, ilyeneket legföljebb a fmom homokkő betelepülésekben látni. Ezek 
általában rétegzetlenek, vagy ferderétegzettség figyelhető meg, amely vagy a 
magmintáknál nagyobb léptékű keresztrétegzettséget, vagy egyszerűen a lejtő dőlését 
jelenti. A rétegek dőlése 5—7° közötti, de néhol elérheti a 18—20°-ot is. Az elválási 
felületeken szenesedett növénymaradványok és levéllenyomatok figyelhetők meg. 

A Derecskei-árok területén (a legmélyebb zónát kivéve) az Algyői Formáción belül 
a delta lejtő, a pelites mélymedence és a bazális márga litofáciesek nem különíthetők el, 
mint ahogyan azt már a Szolnoki Formációnál részletesen taglaltuk; így itt a formáció 
vastagsága jelentősen megnövekszik (10., 17. ábra). 

Az Algyői Formáció képződményei megfelelnek a SZALAY—SzENTGYÖRGYl-féle 
(1979) litogenetikai osztályozás Paf egységének. 
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Törteli Formáció 

A Törteli Formáció uralkodóan homokos, kisebb részben aleurolitos kifejlődésű 
képződményei a delta front, delta síkság környezetben leülepedett fácieseket képviselik. 
Az igen gyors ütemű üledékbehordódást és leülepedést jelzi az a tény, hogy a 
finomszemcsés üledékek részaránya kicsi: csak vékonyabb aleurolit és agyagmárga 
rétegek formájában jelenik meg, valamint az, hogy a litofácies elterjedése sokkal 
egységesebb, mint azt irodalmi analógiákban láthatjuk. Emiatt nem különíthető el a delta 
front és a delta síkság homokos együttese, így egy litofácies egységet alkotnak. A 
formáció jellemzője, hogy öt méternél vastagabb pelites betelepülés általában nem 
jelenik meg benne (6b ábra). 

A folyók bőséges hordalékanyaga feltehetőleg ellensúlyozta a medence brakkvizének 
nagyobb sűrűségét, amit az általánosan elterjedt, jellegzetesen vastag, sokszor több 
ritmusban egymásra települt, homokos delta front összlet is jelez (6b, 14/2. ábra). 

A formáció elterjedése általános az Alföldön, és követése sem okoz gondot. Alsó 
határa, a már korábban tárgyalt Algyői Formáció teteje, az egész Alföldön markánsan 
jelentkező szint (11. ábra). Felső határa azonban csak a Zagyvái Formáció elterjedési 
területén szerkeszthető meg (13. ábra), míg főleg a Duna—Tisza-közén és az Alföld E-i 
peremein a pannóniai (s.l.) összlet legfelső részéig jellemzően homokos-pelites 
üledéksorok találhatók, amelyek uralkodóan mederkitöltés jellegű homokos fácieseket 
tartalmaznak. 

A Törteli Formációban található homokkőtestek torkolati zátony, deltaág mederkitöl
tés, illetőleg gátszakadás („crevasse splay") eredetűek lehetnek, míg a közéjük 
rétegződő, jelentéktelenebb vastagságú, finomszemcsés üledékekre jellemző a delta-ágak 
közötti, mocsári-ártéri, lagúna, ill. a mederágak áthelyeződéséből adódóan morotva, 
vagy szintén sekély brakkvízi öbölbeli kifejlődés (14. ábra). A mederkitöltések fölött, 
különösen a formáció felső részén, megjelennek a földes-fás barnakőszén, ill. lignit 
betelepülések. 

A Törteli Formáció az Alföld nagy részén felfelé durvuló szemcseösszetételű, delta 
fronton képződött torkolati zátony sorozattal fejlődik ki a delta lejtő pelites üledékeiből, 
amely a delta előrenyomulását jelzi. Másutt a delta ágak medrei bevágódtak az alatta 
települő rétegsorba, így a formáció mederkitöltés üledéksorral indul. Néhány helyen, 
magas vízállás esetén a gátszakadás egyenesen a beltenger irányában történt, így itt 
szintén felfelé durvuló szemcseösszetételű, a torkolati zátonyoknál vékonyabb, de 
turbiditekre utaló üledékszerkezeti jegyeket tartalmazó üledéksorok indítják a rétegsort 
(6b, 14/2. ábra). 

Ha az üledékanyag utánpótlása ideiglenesen szünetelt, vagy a delta ágak áthelyeződ
tek, úgy a beltenger vize hullámzási energiájának volt elegendő ideje arra, hogy 
átmozgassa a víz alá került üledékeket, így — igen kevés esetben — ilyen átdolgozott 
homokkő ritmus indítja a formációt. 

Az Alföld ÉK-i területén található egy jól körülhatárolható sáv (Nagyiván—Püspök
ladány—Földes—Hajdúszoboszló térségében), ahol a formáció azonosítása nehézségekbe 
ütközött. E területen a delta lejtőn (sekély vízben) és delta fronton leülepedett 
üledéksorok több ritmusban megtalálhatók egymás fölött, a formációnak mind alsó, 
mind felső határa nehezen vonható meg (11. ábra). 
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Efáciesósszefogazódást szelvény mentén vizsgálva (15. ábra) megállapítható, hogy 
a beltenger partvonala hosszabb ideig e zónában húzódott, igen vastag partközeli 
üledéksort lerakva. A relatív vízszint többször megváltozott, amelyet egyrészt erőteljes 
tektonikai hatások, másrészt a beltenger vízszintváltozása okozhatott. A relatív 
vízszintemelkedés és a partvonal progradációja ütemesen váltották egymást, amely a 
vastag nyíltvízi (lejtő) és a partközeli (delta front) fáciesek egymásba fogazódását idézte 
elő. 

Ennek területén és környezetében a Törteli Formáció extrém kivastagodása 
tapasztalható (Egyek—1: > 1400 m, Bagamér—1: 820 m), és tengelyvonalában egészen 
a pleisztocénig tart a rétegsor. Ugyanakkor Fegyvernek—Tiszagyenda vonalában, 
egészen Biharnagybajomig követhetően, extrém elvékonyodás észlelhető (Tiszagyendán 
mindössze 10 m). A formáció vastagsága egyébként az Alföld nagy részén átlagosan 
300—400 m között váltakozik (7., 10., 15. ábra). 

Különös azonban, hogy az Alföldnek csak a keleti részén észlelhető ez a fáciesössze-
fogazódás, hiszen azt a beltenger nyugati partvonala mentén ugyanúgy meg kellene 
találnunk, amennyiben a beltenger vízszintjének változásáról beszélünk. Ott azonban 
nem azonosítható jelentős fáciesismétlódés, bár szintén tapasztalható a delta front 
üledéksor kivastagodása, és a Zagyvái Formáció kiékelődése Ny-i irányban (Id. a 
következő fejezetet). 

Ez két dologra hívja fel a figyelmet. Egyrészt a szerkezeti mozgások jelentősége 
nagy volt. Másrészt azonban arra, hogy amennyiben eusztatikus vízszintingadozás is 
közrejátszott, úgy feltételezhető, hogy az ÉNy-i irányból történő nagyobb mennyiségű 
üledékbehordás kiegyensúlyozta a vízszintemelkedést, ezért nem jelentkezik olyan 
pregnánsan annak nyoma a fáciesek nagyléptékű elemzésében. Keleti irányból azonban 
kisebb üledékbehordás valószínűsíthető a litofáciesek kifejlődése és térbeli elrendeződése 
alapján, így a delta rendszer érzékenyebben reagált a vízszintváltozásokra. Ezért 
jelentkezik itt markánsan a fáciesismétlódés. E problémákra azonban további részletes 
kronosztratigráfiai és szekvencia sztratigráfiai vizsgálatok adhatnak majd választ. 

A Törteli és Zagyvái Formációk képződményei megfelelnek a SZALAY és 
SzENTGYÖRGYi-féle (1979) litogenetikai osztályozás Раз egységének. Talán itt kell 
megemlíteni, hogy a hagyományos értelemben vett „felsőpannon" sorozatot sem a 
litológiai trendelemzéssel, sem szeizmikus sztratigráfiai módszerekkel nem sikerült eddig 
tagolni. 

Zagyvái Formáció 

A Zagyvái Formáció a Törteli Formáció fölött települ, jellegzetes karotázs 
szelvényképpel rendelkező, alapvetően vékonypados, agyag, aleurit és homokkő sűrű 
váltakozásával jellemezhető összlet (6., 14. ábra). Alsóbb részén a delta háttér mocsári, 
ártéri környezetben lerakódott együttesét képviseli. Ebből fokozatosan fejlődnek ki a 
fluvio-lakusztris környezetben, alluviális síkságon képződött fáciesegyüttesek. Ez az 
üledékképződés a pannóniai végéig folytatódott, az összlet egy litofácies egységet 
képvisel (6b ábra). 

Azonosítása szintén problémamentes. Elterjedése nem általános, hanem a pannóniai 
végéig a legintenzívebben süllyedő területekre korlátozódik (13. ábra). A Duna—Tisza
közén, illetőleg az Alföld keleti részén, a már említett fáciesösszefogazódási zóna 
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16. ábra. Az alföldi pannóniai (s.l.) ÉNy-i irányból történő üledékfelhalmozódási modellje, la: finomszemcsés 
homokkő, lb: közép- és finomszemcsés homokkő, 2. aleurolit, 3. agyagmárga, 4. mészmárga. 
Fig. 16. Three-dimensional depositional model in the western part of the Alföld. Sediment input coming from 
the NW direction, la: fine sandstone, lb: medium and fine sandstone, 2. siltstone, 3. argillaceous marl, 4. 
calcareous marl. 

területén kiékelődik. Alsó határa, az előzőekben említett összefogazódási zónán kívül 
jól követhető, felső határa a pannóniai felső határán jelölhető ki. 

Az Alföld É-i, ÉK-i részén, kisebb területre korlátozódva, a Törteli Formáció fölött 
egy látszólag homokos összlet települ, amelyet azonban magminták hiányában és a gyér 
fúrássűrűség miatt azonosítani és térképezni nem állt módunkban. Elképzelhető, hogy 
ez a Bükkaljai Formáció része, de ez egyelőre csak feltételezés. Vizsgálataink erre a 
képződménycsoportra nem terjedtek ki. 

A Zagyvái Formáció rétegsora tehát egy monoton, sűrűn rétegzett összlet, amelyet 
homokkő, aleurolit és agyagmárga gyakori váltakozása jellemez, a finomszemcsés 
frakció túlsúlyával. A sorozatot a delta háttér üledékei, valamint az alluviális síkság 
ártéri, mocsári, tavi, természetes töltés és morotva üledékes fáciesei alkotják. Az 
üledéksorban kisebb-nagyobb gyakorisággal vastagabb (5—20 m) homokkő betelepülések 
jelennek meg, amelyek mederkitöltés fáciesüek, ill. gyakoriak a felfelé finomodó 
szemcseösszetétellel, és jellegzetes karotázs szelvény alakkal rendelkező övzátony 
üledékritmusok (14a ábra). Néhány helyen vékony, felfelé durvuló szemcseösszetételű, 
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17. ábra. Az alföldi pannóniai (s.l.) ÉK-i irányból történő üledékfelhalmozódásimodellje, s.a.: „slope apron" 
— tartalmaz üledékcsúszásokat, suvadásokat, iszapfolyást, stb, amelyek a lejtőt „kötényszerűen" övezik, la: 
finomszemcsés homokkő, lb: közép-és finomszemcsés homokkő, 2. aleurolit, 3. agyagmárga, 4. mészmárga. 
Fig. 17. Three-dimensional depositionalmodel in the eastern part ofthe Alföld. Sediment influx from NE. s.a.: 
slope apron, la: fine sandstone, lb: medium and fine sandstone, 2. siltstone, 3. argillaceous marl, 4. 
calcareous marl. 

áradáskor kialakuló gátszakadás üledéksorral találkozhatunk, bár ezek jelentéktelen 
vastagságuk miatt ritkán azonosíthatók. Gyakori a lignit betelepülés, valamint a tarka 
agyag, a kőzetek itt már lazák, csak kevéssé tömörödtek. 

Nagyalföldi Formáció 

A medence vizsgálatában rendelkezésre álló adatok alapján semmilyen módon nem 
különül el, ill. nem jelenik meg külön kifejlődésben a Zagyvái Formáció fölött a 
Nagyalföldi Formáció leírás szerinti tarka agyagos rétegsora. Magminták a rétegsor 
legfelső részéből az egész Alföldön csak elvétve állnak rendelkezésre, és nem mutatnak 
különbséget a Zagyvái Formáció mintáihoz képest. A karotázs szelvényeken egyáltalán 
nem különül el. A szeizmikus szelvényeken a delta front—delta lejtő határa fölött az 
egész öszlet egyveretűnek látszik, semmiféle elkülönítés nem lehetséges (MATTICK, 
személyes közlés). 

A Nagyalföldi Formáció azonosítására és térképezésére nem nyílt mód a ma 
rendelkezésre álló adatok alapján, így önálló formációként történő elkülönítése is 
megkérdőjelezhető, hiszen az alluviális síkság leülepedési környezetben képződött 
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üledékeket a Zagyvái Formációba soroltuk, és az összlet egy litofácies egységet 
képvisel. 

Ennek ellenére nem vonható kétségbe a fáciesegység megléte, hiszen a végig 
magvételes fúrásokban megfogható, és ezek némelyikében nagyon erősen elkülönül 
feküjétől és fedőjétől is (JÁMBOR, 1988, 1989). 

Összefoglalás 

1. A pannóniai (s.l.) litosztratigráfiai egységek térképezése az Alföldön csak 
szedimentológiai-fejlődéstörténeti elemzéssel oldható meg. 

2. Az azonosíthatóság és térképezhetőség kritériumainak szem előtt tartásával néhány 
változtatás látszik szükségesnek a Magyar Rétegtani Bizottság által elfogadott pannóniai 
(s.l.) formációbeosztáson. 

3. Az alapképződmények esetében nem azonosítható és térképezhető külön a 
Nagykörűi, Dorozsmai, Vásárhelyi és Tótkomlósi Formáció. Mivel ezek ugyanannak 
a nyíltvízi képződménynek különböző kifejlődési típusai, így csak két formáció 
elkülönítését javasoljuk. Ezek: a Nagykörűi és a Tótkomlósi Formáció. 

4. A peremeken a Nagykörűi és Algyői Formáció nem különíthető el a ma 
rendelkezésre álló adatok alapján, így itt azok vastagsága nem határozható meg 
külön-külön, csak ott, ahol a Szolnoki Formáció kifejlődött. 

5. A medencében a Nagyalföldi Formáció semmilyen módon nem különíthető el a 
ma rendelkezésre álló eszközökkel a Zagyvái Formációtól: az alluviális síkság kifejlődés 
egy litofácies egységet képvisel, így önálló formációként történő elkülönítése 
megkérdőjelezhető. A Bükkaljai Formáció követésére és vizsgálatára a jelen tanulmány 
nem tért ki. 

6. Nyolc pannóniai (s.l.) formáció (ebből hét üledékes): a Békési, a Tótkomlósi, a 
Keceli, a Nagykörűi, a Szolnoki, az Algyői, a Törteli és a Zagyvái Formáció 
térképezése megoldottnak tekinthető, mélység és vastagságtérképük megszerkeszthető. 
A mélységtérképek, valamint a Szolnoki és Tótkomlósi Formációk vastagságtérképei 
elkészültek, eredetileg 1:500.000 léptékben. 
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