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Bevezetés

A Dunántúli középhegységi perm ü t  osztratigráf iái 
áttekintése előtt, röviden ismertetem a magyarországi perm- 
ben folyó rétegtani kutatásokat.

A munkákat a Magyar Rétegtani Bizottság keretén be
lül dolgozó Permi munkabizottság fogja össze. Munkánkban 
10— 12 bizottsági tag és jónéhány specialista vesz részt.
Az eddigi munkák legfontosabb eredményeként elkészítettük 
és megvitattuk az ország valamennyi permi képződményének 
litosztratigráfiái beosztását, felhasználva ehhez a Magyar 
Rétegtani Bizottság által kiadott Irányelvek útmutatását. 
Ennek a beosztásnak egyszerűsített változatát, a formációk 
további bontása nélkül, a mellékelt korrelációs táblázat 
(I. táblázat) feltünteti. Közel sem tekintjük azonban ezt a 
beosztást véglegesnek, inkább csak amolyan munkahipotézis
nek, amit a folyamatban lévő vizsgálatok még akár jelentő
sen is módosíthatnak. Az egyes hegységek rétegtani beosztá-
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sának elkészítésében a következők vettek részt:
Dunántúli Középhegység: MAJOROS GY.
Északi Középhegység: SZABÓT., BALOGH K.
Mecsek-Villányi hegység: BARABÁS A., BARABÁS A.-né, KASSAI

M., SZEDERKÉNYI T.
Legfontosabb további feladat a különválasztott li- 

tosztratigráfiái egységek minden irányú vizsgálata, a formá
ciók és alapszelvényeik leírása. Ezek egy része már elké
szült. Folyamatban van egyes hegységek permi képződményei
nek monografikus feldolgozása is.

A hazai, túlnyomóan kontinentális, permi képződmé
nyek vizsgálatánál igen nagy jelentősége van a litosztrati- 
gráfiának, tekintve, hogy az összletek legnagyobb részének 
gyér ősmaradvány tartalma miatt, kevés kivételtől eltekintve 
csak litológiai tanulmányozás.; és korrelálás lehetséges, Min- 
emellett azonban igen fontosnak tartjuk a permben is a bio- 
sztratigráfiái munkát és lehetőségeinkhez képest végezzük is 
az ilyen kutatásokat.

A Dunántúli Középhegység permje

A Dunántúli Középhegység perm időszaki képződménye
it jelenlegi ismereteink alapján öt litosztratigráfiái alap
egységre, formációra osztottuk fel. Az alsó permből magmás 
kőzeteket ismerünk, mig a középső/felső permet üledékes össz
letek képviselik. A II*, táblázat áttekintést nyújt a tágabb 
értelmezésű Dunántúli Középhegység permi formációiról és 
tartalmazza azok legfontosabb sztratigráfiái adatait. A li
tológiai oszlopok szigorúan a tényeket tüntetik fel, gondo
lati elem, elvonatkoztatás ezekben minimális.

A permi formációk közül a Balatoni Vöröshomokkő ki
emelkedően legjobban ismert, hiszen a halatonfeIvidéki fel
színi kibúvásain kívül számos kutatófúrás is feltárta azo
kat. így mód volt a formáción belül hat tagozat elkülöníté
sére is. A Tabajdí Formáció a Tabajd-5 fúrásra épült, ujab-
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bán azonban több fúrás is feltárt ilyen képződményeket, iga
zolva a formáció felállításának jogosságát ás itt ábrázolt 
litológiai jellegének helyességét,

A Kékkúti Kvarcporfirit Formációt Badacsonyörs ás 
Tótvázsony között 8 fúrás érte el a Balatoni Vöröshomokkő 
alatt és néhány métert benne haladt. A Kékkút falu mellett 
mélyült Kékkut-4 fúrás azonban átharántolta úgy, hogy a fe- 
küjében lévő ópaleozoos agyagpalába (Révfülöpi Formáció) is 
belejutott. A formáció leirása erre a fúrásra van alapozva.
A Balatonfenyves! Kvarcdiorit Formációt a bálátonfenyvesi 
ás dinnyési furások~alapján állítottuk fel. Úgy a Kékkúti 
Kvarcporfiritnek mint a Balatonfenyvesi Kuvarcdioritnak alsó 
permbe sorolását települési helyzetükön túlmenően elsősor
ban —  izotop-kor adataik indokolják. Ezek statisztikai hi
bája azonban, különösen a Kékkúti Kvarcporfirit esetében, 
megengedi akár még a felső karbon kort is. Mindez azonban 
földfejlődéstörténeti szerepüket —  mely szerint a Velencei 
Gránittal együtt a herciniai szubszukvens vulkáni —  plutoni 
magmatizmust képviselik—  nem befolyásolja. Végezetül a 
Dinnyési Formációt a dinnyési, valamint a tabi és bugyi fú
rások alapján különítettük el. Az alapszelvényt a Dinnyés-3 
fúrás adja, amelyik a formáció átharántolása után a Bala- 
tonfenyvesi Kvarcdioritba jutott.

A tágabb értelmezésű Dunántúli Középhegység permjé
nek, miként a teljes újpaleozoikumának is formációs - szer
kezeti sémája háromosztatu ahogyan azt a rétegtani táblázat 
felépítése is szemlélteti. A tulajdonképpeni Dunántúli Kö
zéphegység területét magában foglaló szerkezeti övben konti
nentális törmelékes üledékképződésre került sor, ami nagyjá
ból a Váli ároktól kezdődően laterális fáciesátmenettel fo
kozatosan hiperszolin lagunásba vált át.

A Balaton - Velencei tó vonalától délkeletre, az un. 
Igal-Bükki vályú területén, a perm folyamán mindvégig tengeri 
uralkodóan karbonátos - pelites üledékfelhalmozódás történt. 
Az igy kialakult Dinnyési Formáció mind litológiailag, mind
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biosztratigráfiailag nagyon jól korrelálható a bükki perm
inél. E két fácies öv között húzódik a Balatoni Kristályos 
Küszöb, aminek viszonylagosan kiemelt tektonikai helyzete a 
perm folyamán mindvégig megmaradt. A küszöb területe és pere
mi törései a szubszekvens magmatizmus szintere volt.

A fenti szerkezeti tagoltság már a felső karbonban 
jól kifejeződik és ennek továbbfejlődése történik a perm- 
ben. Ezért is szükséges, hogy a permi képződményeket ne el
szigetelten, hanem az újpaleozoikum többé, kevésbé egységes 
fejlődéstörténeti keretébe állitva vizsgáljuk. Igaz ugyan, 
hogy a saali tektonikai fázis után kezdődő üledékképződés 
perm kora ellenére is sokkal inkább az alpi tektonikai cik
lus bevezetését jelenti, mint a hercini befejezését, de a 
neoherciai szerkezetek átöröklése ekkor még igen jelentős.

Az ujpaleozoos szerkezeti tagoltság mai formája 
nyilvánvalóan fiatal felujulás eredménye és alapvetően meg
határozó benne az alpi szerkezetek északkelet - délnyugati 
irányitottsága. Az ujpaleozoos képződmények vizsgálata azon
ban arra utal, hogy akkor még közel sem ilyen egyértelmű volt 
ez az irányítottság és sok adat igazolja az északnyugat - 
délkeleti harántirány ok nagy szerepét is.

A Dunántúli Középhegység permi képződményeinek kor
relációját egyéb hazai permmel az előzőekben már hivatkozott 
I. táblázat szemlélteti. Ebből is kitűnik, hogy ennek az alap
vetően délalpi jellegű permnek leginkább nyilvánvaló korrelá
ciós kapcsolata a bükki ás délgömöri területek felé van, mig 
a germán jellegű üledékkápződést mutató mecseki, villányi 
permmel ez jelenleg nehezen vihető keresztül.
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LITHQSTRATIGRAPHIC SHETCH OF THE PERMIAN IN THE 
TRANSDANUBIAN CENTRAL MOUNTAINS

by
Majoros, Gy„

ABSTRACT
The Permian Warking Group of the Hungárián Commis- 

sion on Stratigraphy has established the preliminary lit- 
hostratigraphic subdivision of the entire Permian of Hun
gary. The formations involved are mostly Continental, poor 
in fossils.

The five fundamental units of the Permian in the 
Transdanubian Central Mountainsare: Balaton Red Sandstone 
Formation, Tabajd Formation, Kékkút Quartz Porphyrite For- 
mation, Bálátonfenyves Quartz Porphyrite Formation, dinnyés 
Formát ion.

This Permian is essentially of South Alpine type.
It can be fairly well correlated with the Permian of the 
Bükk Mts. and of the South Gömör area in northeastern Hun
gary. On the contrary, its correlation vuith the germanotype 
Permian of the Mecsek and villány Mts in South Transdanubia 
is hardly feasible.

Manuscript recevied: 10. September, 1978.

Address of the author:
Dr. Majoros György 
Pécs, Ybl Miklós u. 7/3* 
H - 7633
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I. táblázat

II. táblázat

Table I* 

Table II.

A magyarországi perm összehasonlító ré- 
tegtani tablazata

A Dunántúli Középhegység ^paleozoikuma

Comparative stratigraphic table of the 
Permian in Hungary

Laté Paleozoic in the Transdanubian Ceat- 
ral Mountains
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