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Bevezetés

Magyar Rétegtani Bizottság Eocén és Oligocén Albizottsága, továbbá a Magyar-
rrhoni Földtani Társulat Oslénytan-Rétegtani Szakosztálya elnökeinek és titkárai

nak 1978. május 30-i ülésén elhatároztuk a magyarországi eocén-oligocén határ 
képződményei szerkezeti-faciális modelljének kidolgozását. Célként olyan váz

latos összefoglalás elkészítése körvonalazódott, amely egyrészt tudományos 
igénnyel összesíti országunk e képződményeire vonatkozó leglényegesebb isme
reteket, másrészt áttekintő elméleti alapot nyújt ezen képződmények nyersanyag
prognosztikai értékeléséhez. Feladatunknak tehát az országosan felhalmozódott, 
azonban meglehetősen szétszórt, gyakran egészen speciális ismeretek egységes 
modellben történő összefoglalását tekintettük. Ennek megfelelően arra töreked
tünk, hogy a feladat kidolgozásába bevonjuk az egyes iparágak /Országos Kő
olaj és Gázipari Tröszt, Országos Érc- és Ásványbányák/, valamint az egyete
mek /Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem/ és a tudományos intézmények /Magyar 
Tudományos Akadémia, Magyar Állami Földtani Intézet/ e témakörben járatos 

szakembereit, kutatóit és specialistáit.

A kialakított koncepcióvázlatot és modellt -  mintegy előzetes Szűrőn -  1979. 
március 14-én az Oslénytan-Rétegtani Szakosztály ülésén előadtuk. A kritikai 
észrevételek figyelembevételével készítettük elő publikálásra jelen dolgozatun

kat.
6314

13



Munkánk legfontosabb eredményének azt tekintjük, hogy elsőizben dolgoztunk 
ki olyan országos szerkezeti-faciális modellt, amely a jelenleg rendelkezés
re álló ismeretek túlnyom órészét ellentmondásmentesen foglalja össze és 
kollektív szakmai álláspontot fejez ki. Ugyanakkor megfelelő alapot biztosit az 
alp-kárpáti rendszer hasonló korú egységeivel történő összevetésre, a nem
zetközi korreláció kidolgozására.

Tudatában vagyunk annak, hogy ezen első vázlatos összefoglalásunk számos 
megválaszolatlan kérdést, nem eléggé tisztázott problémát rejt magában. Eze
ket a szöveges részben és közreadott ábraanyagában, mellékleteiben jelezzük, 
azonban közülük a legfontosabbakat, mint a jövőben megoldásra váró kérdése

ket az alábbiakban vázoljuk:

1/ A szerkezeti-faciális egységek elemzésekor a jelenlegi helyzetből indul
tunk ki, tehát rekonstrukciós modellünk értelmezett

2 / Az egyes egységek jelenlegi határát a feltártságtól és ismeretességtől 
függően több-kevesebb pontosággal jelöltük ki. Ezen határok jellegét /pl, 
eróziós, folyamatos, tektonikus/ gyakran sem megállapítani sem érzékel
tetni nem tudjuk.

3 / A rendelkezésre álló adatok alapján csak nagyfokú bizonytalansággal vá
zolhatok a lepusztulási területek, a Budai hegység epikontinentális szer
kezeti-faciális egység DNy-Dunántuli része, a Magyarországi paleogén 
vulkáni iv zónája és egységei. Az Alföldi terrigén flis rétegtana részletei
ben még kidolgozatlan és egyelőre csupán ÉK-i folytatása bizonyitott.

4 / További vizsgálatot és bizonyitást igényel az üledékgyüjtő vázolt modellje, 
Ez elsősorban a tiszántúli szénhidrogénkutatás újabb mélyfúrási és geo
fizikai adataitól várható.

Ennek ellenére reméljük, hogy összefoglalásunk előrelépést jelent országunk 
földtani felépítésének megismerésében.
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1 / Az egyes szerkezeti-faciális egységek jellemzése

A magyarországi eocén-oligocén határ képződményei szerkezeti-faciális egy

ségeinek rövid jellemzését az 1. , 2. sz. térképmelléklet és az 1. sz. ábra át
tekintő elvi rétegoszlopa alapján adjuk meg. Az egyes alábbiakban felsorolt 
szerkezeti-faciális egységeken belül elkülönithető litosztratigráfiai egységek 
/form ációk/ nevét és jellemzését a Magyar Rétegtani Hzottság irányelvei 
/FÜLÖPJ. -  CSÁSZÁR G. -  HAAS J. -  JOCHÁNÉ EDELÉNYI E. 1975/, i l 
letve megfelelő albizottságai által előzetesen javasolt, nevezéktan alapján ad
juk meg. /Ezek tehát jelenleg nem hivatalos litosztratigráfiai egységek./

Az 1., 2.sz, térképmellékleten ábrázoltaknak megfelelően a magyarországi 

eocén-oligocén határ képződményei a következő szerkezeti-faciális egységek
be sorolhatók:

1.1. Középső-felsőeocén korú szerkezeti-faciális egységek

1.1. 1. A Bakonyi epikontinentális terrigén-karbonátos kifejlődési tipus

1.1.2. A Budai hegységi epikontinentális terrigénkarbonátos kifejlődési 

tipus

1. 1. 3. A Magyarországi paleogén vulkáni iv
1. 1.4. Az Alföldi terrigén flis és szubflis

1.2. Alsó-középsőoligocén korú szerkezeti-faciális egységek

1.2.1. A Dunántúli kontinentális terrigén molassz kifejlődési tipus
1.2.2. A Magyarországi epikontinentális terrigén molassz kifejlődési tipus

1.2.3. A Magyarországi paleogén vulkáni iv
1.2.4. Az Alföldi terrigén flis.

az epikontinentális kifejezést a mindenkori self régióra alkalmazzuk. A 
bakonyi kifejlődési tipust szerkezetileg preformált szigettengeri jellegűnek 
tekintjük.
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Az előbbiekben felsorolt szerkezeti-faciális egységek összefoglaló leírása 

során röviden kitérünk megkutatottsági állapotuk ismertetésére, felsoroljuk 
és szemléltetjük jellemző litosztratígráfíai egységeiket, rögzítjük genetiká
jukat, laterális átmeneteiket és azok ismeretességi fokát,

1, 1, Középső-felsőeocén korú szerkezeti-faciális egységek

1 ,1. 1. A Bakonyi tipusu epikontinentálís terrigén-karbonátos kifejlődési 
típus

Megállapított szerkezeti-faciális egység, amelynek jelenlegi ÉNy-i és DK-i 
elterjedési határa a földtani térképezés, geofizikai és fúrásos kutatás adatai 
alapján a Dunántúl egész területén nagy biztonsággal kijelölhető, Ciklusos fel
építésű, túlnyomórészt marin terrigén-karbonátos képződményekből áll, amely 
helyenként krisztaloklasztos andezit -  illetve dacittufa betelepüléseket tartal

maz, Képződményeinek jelenleg ismert, egy szelvényben megállapított vastag

sága mintegy 0-400 m között változik, Feküjében többnyire üledékfolytonosság
gal alsóeocén korú terrigén-karbonátos vagy hiátussal paleo-mezozoos képződ
mények települnek. Fedőjében eróziós és szögdiszkordanciával oligocén, neo- 
gén vagy negyedidőszaki képződmények észlelhetők.

Jellemző litosztratigráfiai egységei /2 ,sz , ábra/ a következők: Szőci Mészkő 
Formáció, Csabrendeki Márga Formáció, Halimbai Formáció, Iharkuti For
máció, Kisgyóni Formáció, Móri A leürít Formáció, Csernyei Formáció, 
Várgesztesi Formáció, Síkvölgyi Formáció, Otokodi Formáció, Nagysági 
Formáció, Nyergesujfalui Formáció, Tokodi Homokkő Formáció,

A Bakonyi és a Budai hegységi epikontinentálís terrigénkarbonátos kifejlődési 
típusok egymástól jól elkülönülnek. Az egyes laterális átmenetek zónáját az 
l ,s z , térképmelléklet szemlélteti,

x A Dorogi és Tatabányai Formáció rétegtaní helyzete vitatott, A 2 ,sz, ábra 
-  GIDAI L, álláspontját tükrözve /alsóeocén/ -  ezeket nem tünteti fel, Ez
zel szemben DUDICH E, -  KOPEK G ,-ral egyetértve -  e két formációt is 
középsőeocén korúnak tartja,
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1. 1.2. A Budai hegységi epikontinentális terrigén-karbonátos kifejlődési 

tipus

Megállapított szerkezeti-faciális egység, amelynek jelenlegi ENy-i és DK-i 
elterjedési határa a rendelkezésre álló fúrásos adatok alapján csak hozzá
vetőlegesen adható meg.

A fúrási és geofizikai adatok alapján a Magyarországi paleogén vulkáni iv 
vulkáni és vulkáni-üledékes képződményeivel való részleges területi egybe
esés / l . s z .  térképmelléklet/ valószinüsithető. Szintén ciklusos felépitésü, 

zömmel terrigén-karbonátos kifej lődésü marin képződményéi épitik fel. A 

Bakonyi típussal szemben határozottan megnő a vulkáni és vulkáni-üledékes 

kifejlődések aránya. A z ebbe a szerkezeti-faciális egységbe sorolható üledé
kek vastagsága 0-200 m közötti. Feküjében diszkordánsan paleo-mezozoos kép
ződmények települnek. Fedőjében üledékfolytonossággal oligocén, eróziós és 
szögdiszkordanciával neogén vagy negyedidőszaki üledékek mutatkoznak.

Jelenleg elkülönithető litosztratigráfiai egységei /3 ,sz . ábra/ az alábbiak: 
Nagysápi Formáció, Solymári Formáció, Budai Márga Formáció.

A Budai hegységi szerkezeti-faciális egység képződményeinek a Magyarorszá
gi paleogén vulkáni Ívvel való kapcsolata egyes területeken /Ságvár, Velencei 
hegység, Budai hegység, Budapest, Ujhartyán, Sári, Tóalmás, Recsk, Tárd/ 
rögzíthető, azonban érdemben nem lehatárolható. Az Alföldi terrigén flishez 
vezető átmenetek egyelőre csak feltételezhetők, mindössze az egerlővői-szi- 
halomi? mélyfúrás képződményei mutatnak szubflis jelleget.

1. 1.3. A Magyarországi paleogén vulkáni iv

Megállapított szerkezeti-faciális egység. Elterjedésének ÉNy-i és DK-i ha
tára jelenleg pontosan nem vonható meg. Túlnyomórészt neutrális /andezit/, 
alárendelten savanyu/dácit/ vulkáni és szubvulkáni képződményekből áll. Az
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egyes vulkáni felépítmények /központok/ Hahót-Zalatárnok-Zalaszentmihály- 

Nagylengyel, Ságvár?, Szabadbattyán, Velencei-hegység, Budai hegység 
DNy-i előtere? és Recsk térségében valószinüsithetők. A vastagságra, to

vábbá a feküjére, fedőjére vonatkozó adatok csak szórványosan /R ecsk / is
mertek. A felsorolt vulkáni központok termékei szárazföldi és marin környe

zetben halmozódtak fel. Az üledékes-vulkáni átmenetek területe a fentieken kí
vül Misefa, Pölöske, Pötréte, Dióskál, Ságvár, Bnlatonbozsok, Lovasberény, 
Sári, Tóalmás, Recsk, Tárd vidékén körvonalazható. -Az Alföldi flishez vezető 
átmenetek ismeretlenek és bizonytalanok.

Előzetesen javasolt jellemző litosztratigráfiai egységei az Északzalai Andezit 
Formáció, A Velencei-hegységi Adezit Formáció és az Északmátrai Andezit 
Formáció. További litosztratigráfiai egységei jelenleg nem jelölhetők ki.

1.1. 4. Az Alföldi terrigén flis és szubflis

Megállapított szerkezeti-faciális egység. Jelenleg DK-i határa megbízható mó
don, ÉNy-i határa nagyobb szakaszon csak hozzávetőlegesen állapítható meg a 
szénhidrogénkutató fúrások, valamint a geofizikai mérések adatai révén. A 
flis D-i, DNy-i irányban feltételezett folytatását a mélyfúrási adatok eddig nem 
erősítették meg.

Az ÉK-DNy-i csapásu üledékgyüjtőt heterogén flis tölti ki. Szubflisre emlékez
tető átmeneti kifejlődést tartalmaz az egerlővői-szihalomi? fúrás rétegsora.

Durva- és finomtörmelékes kőzeteket változatos arányban tartalmazó, külön
féle fliskifejlődéseket tártak fel a törteli, szolnoki, rákóczifalvai, turkevei,
turgonyi, kisújszállási, nagykörűi, tiszapüspöki, fegyverneki, kengyeli, kar- 

%
cagi, püspökladányi, kábái, nagyiváni, nádudvari, hajduszoboszlói, ebesi, 
debreceni, józsai, nyirmártonfalvai és nyirlugosi kutatófúrások.
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A túlnyomórészt terrigén képződmények ciklusos felépítésűek. Többnyire jól 
felismerhetők a flisre jellemző litológiai sajátosságok, zagyözönökből történő 

ujraülepedés jegyei.

Ezen szerkezeti- faciális egységbe sorolható üledékek jelenleg ismert vastag
sága 100-400 m, fúrással feltárt legnagyobb vastagsága 1000 m-t meghaladja 
/Nyirmártonfalva l.s z . fúrás/. Feküjében üledékfolytonossággal alsóeocén 
/A lcsi, Nádudvar, Hajdúszoboszló, Balmazújváros, Józsa/, eróziós és szög- 
diszkordanciával paleo- és mezozóos képződmények ismeretesek. A fliskép- 
ződmények jelentős részét a fúrások nem harántolták, mindössze a terület 
kisebb részén ismeretes a közvetlenül a fekü minősége és a fekühöz való vi
szony. Fedőjében vélhetően üledékfolytonos Sággal oligocén / ? /  vagy bizonyít

hatóan hiátussal neogén üledékek települnek.

Jelenleg elkülönítésre javasolt litosztratigráfiai egységei a Rákóczifalvai For

máció, a Fegyverneki Formáció, a Nádudvari Formáció, a Turkevei Formá

ció és a Nyirmártonfalvai Formáció /4. sz. ábra/

-A Budai hegységi kifejlődési típushoz vezető faciális átmenetek egyelőre csak 
valószínűsíthetők /Egerlővő-Szihálom? /.  Ezzel szemben a DK-i oldalon ha
tározottan felismerhetők a Tiszántúl kristályos tömege felé irányuló kiékelő- 
dési tendenciák /Turkeve/, illetve epikontinentális átmenetek /Püspökladány/.

1.2. Alsó-középsőoligocén korú szerkezeti-faciális egységek

1.2. 1. A Dunántúli kontinentális terrigén molassz kifejlődési típus

Megállapított szerkezeti-faciális egység, amelynek ÉNy-i és DK-i határa a 
fúrásos és geofizikai adatok alapján jól körvonalazható. Ciklusos felépítésű, 
túlnyomórészt fluviális, alárendeltebben fluviomarin kifejlődésü. Az ide sorol
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ható üledékek jelenleg ismert vastagsága 0-500 m között ingadozik, A fekü- 
jében üledékhézaggal települő legfiatalabb képződmények felsőeocén korúak, 
Fedőjében üledékfolytonossággal felsőoligocén-alsómiocén eróziós és szög- 
diszkordanciával középsőmiocén, pliocén és negyedidőszaki ülekékek mutat

koznak.

Jellemző litosztratigráfiai egységei /5 .sz . ábra/ a Csatkai Kavics Forrná-
%

ció és részben a Mányi Homok Formáció,

A Magyarországi epikontonentális terrigén molassz kifejlődési típushoz ve
zető laterális átmenetek zónája jól körvonalazható,

1.2.2. A Magyarországi epikontinentális terrigén molassz kifejlődési tí
pus :

1, 2. 2.1. Üledékhézagos kifejlődési területek

A 2 ,sz, térképmellékleten jdzett határvonaltól ÉNy-ra rögzíthetők azok az 
üledékhézagos kifejlődési területek, ahol az alsó-középsőoligocén képződmé
nyek a legfiatalabb /felső/~eocén üledékeken eróziós diszkordanciával tele
pülnek. A jelzett vonaltól DK-re az eocén és oligocén üledékek közötti folyto
nosság bizonyított vagy feltételezhető.

A z üledékhézagos kifejlődési területeken az alsó-középsőoligocén képződmé
nyek fedőjében üledékfolytonossággal felsőoligocén-alsómiocén, jelentős disz
kordanciával középső-felsőmiocén pliocén és negyedidőszaki üledékek észlel
hetők. Az idesorolható képződmények jelenlegi vastagsága 0-1200 m között 
valós zinüsithető.

Jellemző litosztratigráfiai egységei /6 ,sz . ábra/ a következők: Hárshegyi 

Homokkő Formáció, Kiscelli Agyag Formáció, Mányi Homok Formáció

A Mányi Homok Formáció BÁLDI T. /1973/ szerint felsőoligocén korú, 
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1,2,2,2, Üledékfolytonos kifejlődési területek

Az előbbiekben vázolt /2 .sz . térképmelléklet/ határvonaltól DK-re rögzíthe
tők /valószinüsithetők/az üledékfolytonos kifejlődési területek. Az epikonti- 
nentális terrigén molassz kifejlődési tipus ezen területén belül az oligocén 
képződmények üledékfolytonossággal fejlődnek ki a fekü felsőeocén képződmé
nyekből, Fedőjükben üledékfolytonossággal felsőoligocén-alsó-miocén, hiá- 
tussal középső-felsőmiocén, pliocén és negyedidőszaki üledékek mutatkoznak. 
Az ide tartozó képződmények jelenleg ismert vastagsága maximum 1200 m-re 
becsülhető,

Tipikus litosztratigráfiai egységei /6„sz» ábra/ az alábbiak Tardi Agyag For

máció, Kiscelli Agyag Formáció,

A laterális átmenetek az üledékhézagos és üledékfolytonos kifejlődési terüle
tek között hozzávetőlegesen jelölhetők ki, Az üledékfolytonos területek és a 

Magyarországi paleogén vulkáni iv képződményei közötti átmenetek egyes te
rületek/ Buzsák, Budai hegység, Budapest, Bugyi-Sári, Tóalmás, Recsk, 
Tárd, Bükkalja /mélyfúrásainak adatai alapján körvonalazhatók /2 ,sz , tér

képmelléklet/.

1,2,3. A Magyarországi paleogén vulkáni iv

Megállapitott szerkezeti-faciális egység, amelynek egyes kifejlődési terüle
tei /Buzsák, Budai hegység, Budapest, Bugyi-Sári, Tóalmás, Recsk, Tárd, 
Bükkalja /mozaikszerüen feltártak. /  a legtöbb kifejlődési terület jellemzője 
a vulkáni centrumoktól távoli, neutrális/andezit/ és savanyu /riodácit/ szórt 
krisztaloklasztos tufa vulkán anyagszolgáltatás, A vulkáni-üledékes anyag 
együttes előfordulása ismereteink szerint zömmel az üledékfolytonos terüle
tekre korlátozódik. Az esetenként meghatározható legfiatalabb üledékfolytonos 
fekü a Budai Márga Formáció, mig az üledékfolytonos fedő a Kiscelli Agyag
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Formáció üledékeiből áll. Önálló vulkáni központok és felépítmények jelen
leg nem jelölhetők ki, de feltételezhető egyes központok /R ecsk / továbbélé
se.
Jellemző litosztratigráfiai egysége a Tardi Agyag Formáció, amelynek 
maximális vastagsága Budapestnél 195, Mezőkeresztesnél 265 m.

A laterális fáciesátmenetek mind az üledékhézagos epikontinentális terrigén 

molassz területek mind az Alföldi terrigén flis felé csupán valószinüsithetők.

1.2.4. Az Alföldi terrigén flis

Valószinüsitett szerkezeti-faciális egység, amelynek feltételezett elterjedé
sét a 2.sz. térképmelléklet vázolja. Létének feltételezése elsősorban a ti
szántúli szénhidrogénkutató fúrások /Püspökladány, Hajdúszoboszló, Debre

cen, Nyirlugos/ szórványos őslénytani, továbbá települési helyzetére és li- 
tológiai adatokra alapozott /Nagyiván, Hajdúszoboszló, Hajduhadház, Debre

cen, Nyirlugos/

Települési helyzete egyelőre pontatlanul ismert, feltételezett üledékfolyto
nossággal települhet az Alföldi terrigén flis eocén kcr besorolású kőzetréteg- 
tani egységei felett. Fedőjében hiátussal lényegesen fiatalabb neogén képződ
mények települnek. Vastagsága egyelőre nem állapitható meg.

Oligocén korának feltételezését alátámasztják továbbá a romániai szénhidro
génkutató fúrások /Nagykároly, Piskolt, Vámosháza/ őslénytani adatai is 
/Istocescu, D. -  Ionescu, G. 1968./

A Magyarországi epikontinentális terrigén molassz felé vezető laterális át
menetek jelenleg ismeretlenek. Hasonlóképen tisztázatlan a tiszántúli kris
tályos hátság felé mutató átmenet kérdése is.
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A tárgyalt szerkezeti-faciális egységek időbeli és térbeli elkiilönitésével a 
mezoalpi szerkezetföldtani ciklus jellemző momentumának, az un. pireneusi 

fázisnak hatását és szerepét kivántuk érzékeltetni. Az 1. sz. ábra elvi réteg
oszlopán mutatjuk be az egyes szerkezeti-faciális egységek feltételezett erede
ti helyzetét. Ezen rétegoszlop és az 1. , 2 .sz. térképmellékletek alapján vá
zoljuk a magyarországi eocén-oligocén határ képződményeinek fejlődéstörté

netét.

A középső-felsőeocén korszak folyamán az epikontinentális terrigén-karboná- 
tos üledékképződés szintere volt a Dunántúl középső harmada, az Alföld EK-i 
pereme és az Északi Középhegység jelentős része. A Magyarországi paleo- 
gén vulkáni iv jelenleg elkülönithető centrumai /Északzala, Ságvár?, Velen
cei-hegység, Budai hegység DNy-i előtere?, Északmátra/ önálló vulkáni szi
getekként emelkedtek ki szárazföldi-tengeri környezetükből. A lábazatukon túli 
területrészeken üledékes-vulkáni képződmények együttes felhalmozódása ment 
végbe. Az epikontinentális terrigén-karbonátos szerkezeti-faciális egységek 
és az Alföldi terrigén flis valószinü eredeti átmenetét jelzik az egerlővő-szi
hál omi? terület fúrásai, továbbá a flis komplexum DK-i oldalán észlelhető 
epikontinentális terrigén-karbonátos kifejlődések /pl. a Püspökladány-9,13, 
Hajdúszoboszló -5, 8, 12. sz. fúrás/.

Az l.s z . ábrán bemutatott üledékgyüjtő modelljét a tiszántúli kristályos hát
ság felé újabban megismert laterális epikontinentális faciesátmenetek mellett 
az ÉNy-i peremen mélyült fúrások /Tiszapüspöki 2 ., Nagykörű l.s z . fúrás/ 
némelyikében észlelt fáciesjegyek is megerősiteni látszanak. Ez utóbbi előfor
dulások kőzetkifejlődése és ősmaradványai az epikontinentális tipushoz vezető 
átmenetre utal.

Az üledékfelhalmozódás súlyponti területeként az Alföldi terrigén flis zóna 

jelölhető ki. Eredendően üledékképződésmentes területnek tekinthető a Kis
alföld, a Bakonyi és a Budai hegységi szerkezeti-faciális egységet egymástól 
6314

2 / Ősföldrajzi-fejlődéstörténeti vázlat

23



részben elválasztó félsziget, a Dunántúl DK-i harmada, az Északi Középhegy
ség É-i peremvidéke, a Duna-Tisza közének középsó és D-i része, a Nyirség 

É-i továbbá a Tiszántúl D-i és DK-i része. A felsorolt üledékképzódésmentes 
területek jelentős részben lepusztulási területként is értelmezhetők.

Az eocén oligocén kor határán bekövetkezett nagyméretű regionális átalaku
lást az l .s z . ábra és a 2.sz. térképmelléklet szemlélteti. Az  epikontinentá- 
lis terrigén-karbonátos üledékképződést kontinentális és epikontinentális ter- 
rigén üledékek felhalmozódása váltotta fel. Az üledékhézagos kifejlődési terü
leteken érvényesült az u.n. "infraoligocén denudáció",

A Magyarországi paleogén vulkáni iv fő paroxizmusa az eocén kor végére gya
korlatilag lezárult. Az oligocén kor kezdetén működő, azonban jelenleg ki nem 
jelölhető, távoli vulkáni centrum/ok/ból származó szórt vulkáni anyag csak 

az üledékfolytonos epikontinentális területeken követhető. Rögzithető, hogy a 
vulkáni iv Északzalai centrumai szárazföldi lepusztulási területet képviselnek. 

Az Alföldi terrigén flishez vezető átmenetre utaló, alsó-középsőoligocén kort 
bizonyitó fúrásos adatok jelenleg még ismeretlenek. A flis zónán belül feltárt 
terrigén eocén és oligocén képződmények közötti kapcsolat jelenleg tisztázat
lan, az üledékfoytonosság lehetőségét kizáró adat egyelőre nincs. Feltételezett 

az üledékgyüjtő vázolt felépitése / l .  sz. ábra/, azonban ezt közvetlenül alá
támasztó adatok ezideig hiányoznak.

Az alsó-középsőoligocén üledékképződés súlyponti területeként az Északi Kö

zéphegység /Zagyva-árok/ jelölhető ki. Eredetileg üledékképzódésmentes te
rület a Kisalföld, a Balaton -  Velencei tavi paleogén hát, a Dunántúl DK-i har
mada, a Duna-Tisza közének D-i és középső része, az Északi Középhegység 
Darno-szendrői kiemelt vonulata és ÉK-i harmada, a Nyirség É-i része vala
mint a Tiszántúl D-i és DK-i területei. Az említett üledékképzódésmentes te
rületek ugyanúgy, mint a középső-felsőeocén folyamán nagyrészt lepusztulá
si területnek is tekinthetők.
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V I T A

BÁLDI T. : Úgy tűnik, hogy az oligocén délnyugat felé lehatárolódik; a kap
csolat erre felé nem tisztázott,, A jugoszláv oligocén eltér a dél-dunántúlitól, -  
Az ősföldrajzi helyzethez: a pireneusi fázis során kiemelt térszin lapos volt, 
s tönkösödés indult meg, -  Az oligocénben is van mikrofos3ziliákkal igazolt 

flis,

BÁLDI Tné: Megadja az oligocén flis előfordulási adatait: Debreceni és 
Hajdúszoboszlói fúrások; NP 24 -  23-as zóna.

Válasz: Köszönet a kiégészitésért,

KECSKEMÉTI T, : Hogyan képzelhető el és hol van az epikontinentális és 
flis-képződés között az érintkezés ? -  Hogyan áll a JUHÁSZ Á. -tói is han -  

goztatott ujhartyáni-tóalmási kapcsolat kérdése az újabb vizsgálatok tükrében? 
Merre van kapcsolata a szolnoki flis-vályúnak a Keleti-Kárpátok flis éhez? A 

Hajdúságban és a Nyirségben néhány helyen /Püspökladány, Nyirlugos, stb, /  
karbonátos rétegek vannak a flisben, Nagyforaminifera faunájuk középhegysé

gi jellegű.
Válasz: A jelen munkában előzetesen arra az álláspontra 
helyezkedtünk, hogy az egerlövői fúrást gyanusitjuk az 
epikontinentális és flis kifejlődés közötti átmenettel, A 
szolnoki flisvályunak a Keleti-Kárpátok fliséhez való kap
csolódása Románia /Észak-Erdély/ területén át valószi- 
nüsithető. A román folytatás bizonyított, a román- és a 
szovjet-máramarosi eocén kapcsolata problematikus, A 
flisben talált, középhegységi jellegű faunáju karbonátos ré
tegek is az epikontinentális kapcsolat meglétét valószinü- 
sitik. Ennek azonban nem csak felsőeocén, hanem egyes 
esetekben középsőeocén nagyforaminiferákat is tartalmaz
tak, tehát mélyebb szintet, mint az ÉK-i Középhegység 
eocénje. Kérdés, hogy ezek nem az Erdélyi medence felé 
való kapcsolatot jeleznek-e.

6314 32



HAAS J, : A tiszántúli flis-vályu helyzetét taglalja, -  felveti a Csatkai For
máció korának kérdését. Ehhez csatlakozva BÁLDI T, a Csatkai Formáció 
korát magas oligocénben jelöli meg, KOPEK G, pedig felhivja a figyelmet a 
Cfetka l,s z , fúrásban rendkívül mélyen /800 m alatt/ megtalált eocénre, A 
mély fekvést előidéző eseményeket /tektonizmus, denudáció, stb, /  az eocén 
fedőjében lévő képződmények kronológiai besorolásánál figyelembe kell ven
ni.

Válasz: A Csatkai Formáció kora jelenleg biosztratigrá- 
fiailag nem dönthető el. A helyzetből adódó következteté

sekben nézeteltérések vannak az egyes kutatók között,

RAD(/cZ Gy. : Az elhangzott "szubflis" fogalmát taglalja. Egyes "szubflis- 
nek1' nevezett képződményekre jobb a flis kifejezést használni.

Válasz: A "szubflis" fogalmát "jobb hiján" használtuk. 
Az egész alföldi flis nomenklatúrája pontosítást igényel

ne.

BÉRCZI Iné: Az epikontinentális és flis kifejlődés közötti kapcsolathoz meg
jegyzi: Szihalomnál és Kőmlőnél flist harántoltak karbonátos rétegsorban,

Válasz: Köszönet a kiegészítésért.

HABLY L„ : A térszín-alakulással kapcsolatban megjegyzi, hogy egy olyan 
növényfaj sem fordul elő a flórában, ami kifejezetten hegyvidéki lenne. Azok, 
amelyek hegyvidékeken is élnek, pl. a Pinus-ok, ugyanúgy megtalálhatók a 
síkságokon is, a folyók völgyeiben.
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