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Az időrétegtan primátusát eltulzó, több évtizeden 
át uralkodó szemlélet ellenére a magyar földtani gyakorlat
ból sohasem veszett ki teljesen a terepi megfigyelések se
gítségével elkülöníthető, illetve (viszonylag) önállónak 
nyilvánítható, kézzelfogható és ennélfogva természetes kő
zetegységek használata, például a Dunántúli Középhegység 
földtani térképezésében és kutatásában. Némelyik ilyen egy
ség megőrizte elődeinktől kapott nevét (kiscelli agyag, 
dachsteini mészkő), a legtöbb azonban különféle eredetű, 
gyakran változó névvel szerepelt, melyeken azonban fel kell 
ismerni az adott képződmény azonosításának szándékát.

Ez a lényegében kőzetrétegtani szemlélet és gyakor
lat újraéledt és rohamosan teret nyert 1981, a Magyarhoni 
Földtani Társulat Őslénytan-Rétegtani Szakosztálya által a 
tárgyban rendezett vitaülés, a Rétegtani Lexikon 'lagyar- 
ország" kötete 2. kiadásának elkészülte (1972— 73) óta. Ezt 
a folyamatot hathatósan segítette "A rétegtani osztályozás, 
nevezéktan és gyakorlati alkalmazásuk irányelvei" megjele
nése (1975)*
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1978-ban a Társulat Közép- és Északdunántüli Terü
leti Szervezetének vezetősége elérkezettnek látta az időt, 
hogy alkalmat teremtsen felmérni, hol tartunk a rétegtani 
osztályozásban, a kőzetrétegtani alap-egységek meghatározá
sában. Kel kivánta használni ezt az alkalmat arra is, hogy 
ismét kifejtsük és megvitassuk a litosztratigráfia egyes 
kérdéseit, s néhány példán bemutassuk a kőzetrétegtani egy
ség kiválasztásának és meghatározásának módját, valamint a 
kőzetrétegtani eredmények alkalmazását,

Úgy érezzük, ezeket a célokat az 1978. IX. 13— 14—i 
"Kőzetrétegtani szeminárium" ás a 15-éo lebonyolitott bako
nyi tanulmányút elérte, jól szolgálta a kőzetrétegtan előbb- 
revitelét.

A szeminárium szakmai részének megszervezésére a 
területi szervezet vezetősége bizottságot kárt fel (JOCHÁNÉ 
EDELÉNYI EMŐKE, DUDICH ENDRE, TÖTH KÁLMÁN). A bizottság el
nyerte a Magyar Rétegtani Bizottság támogatását, s a refe
rátumokat az egyes munkabizottságok keretében dolgozták ki.

Bekapcsolódott a munkába az Általános Földtani 
Szakosztály is. Tervbe vette ás meg is valósitotta a szemi
nárium anyagának közreadását.

A szemináriumon élénk és sokrétű vita bontakozott 
ki, amely segitett eloszlatni egyes még meglévő félreérté
seket ás aggodalmakat. Rámutatott a vita arra is, hogy egyes 
munkabizottságok felfogása elüt az általánosan kialakult né
zetektől az egységek kialakítására, rangjára nézve.

Felvetődött egy uj egység-tipus bevezetésének gondo
lata, az üledékképződési ciklusok szerinti összetartozás ne
vezéktan! kérdéseinek megoldására. Bár ez a megközelités nem 
szigorúan kőzettani jellegű, mint sztratigráfiái probléma 
mégis a kőzetrétegtanhoz kapcsolódik, s megoldás nagyban 
elősegítené a litosztratigráfiái rendszer használhatóságát.

Reméljük, hogy a formációk kialakítása terén ma még 
tisztázatlan kérdések rövidesen megoldódnak, s a kutatási 
gyakorlat számára nagyon fontos alacsonyabb rangú egységek 
rögzítése kerülhet sorra a rétegtani munkabizottságok prog
ramjában.

2 2104



INTRODUCTION
by

Knaaer, J.

ABSTRACT

Lithostratigraphy as a fcheoretical approach as well 
as an everyday practice has been advancing in Hungary since 
the early seventiens, as testifield to by discussion 
meetings and published papers.

In 1978, the Boards of the Middle- and Central 
Transdanubian Régiónál Section and of the General Geolo- 
gical Section of the Hungárián Geological Society decided 
to organize a scientific meeting dealing with the present 
status of delimitation, definition and description of litho- 
stratigraphic units. It was to this aine that the "Beminary 
on Lithostratigraphy" inas held in Veszprém, 13— 15-September 
1978, followed by a field trip to demonstrate key sections 
in the Bakony Mountains.

The lectures presented had been prepared in the 
Working Groups of the Hungárián Commission on stratigraphy. 
The animated discussions that followed contributed crusi- 
derably to clear up somé misunderstandiugs.

The Proceedings of the Seminary are issued in Nos 
H  and 15 of the ÁRSZ (General Geological Review).
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