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A DUNÁNTÚLI KÖZÉPHEGYSÉG JURA KÉPZŐDMÉNYEINEK 
LITOSZTRATIGRÁFIAI KUTATÁSA
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A Dunátuli Középhegység jura időszaki képződményeinek 
litosztratigráfiái feldolgozása, mint azt a Magyar Rétegtani 
Bizottság 1978 májusában tartott ülésén megállapította, el
maradt más időszakok és területek hasonló irányú munkálatai
hoz képest. Ennek eredményeként nem lehetett olyan összeha
sonlító kőzetrétegtani táblázatot készíteni, mint amilyet 
egyes munkacsoportok összeállítottak, Az elmaradás azonban 
speciális okoknak tulajdonítható és csak létszólagos.

A magyarországi jura megismeréséhez, a tudományos 
feldolgozások kezdetei óta a biosztratigráfiái módszerek ad
ták a legtöbb és a legmegbizhatóbb eredményeket. Ennek oka, 
hogy az ide tartozó kőzetek kivétel nélkül üledékes, túlnyo
mórészt tengeri képződésüek, gazdag faunával, Az összletek 
tagolása ás az egyes rétegtani egységek korrelálása tehát 
nem kivánt a biosztratigráfiát ól eltérő eszközöket, sem helyi 
egység-elnevezéseket. Ráadásul a formális litosztratigráfiái

x Előadva: a Veszprémi Kőzetrétegtani Szemináriumon, 1978, 
szeptember 13->
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módszer alkalmazása elrettentő példákat is szolgáltatott.
(A Villányi-hegységben a kallovi ammoniteszes pad feküjét 
kőzettani hasonlóság alapján Bradfordi, tehát bath képződ
ményként azonosították, s csak a fauna tanulmányozása alap
ján derült ki, hogy az összlet a liászba tartozik.)

A jura litosztratigráfiái feldolgozások elmaradott
ságának látszólagossága akkor válik világossá,, ha meggondol
jak, hogy más hazai eredmények sokszor csak litosztratigrá- 
fiai névadások, s nem alapos kőzettani-szedimentológiai ku
tatások kikristályosodott eredményei. Másrészt a magyaror
szági jura képződmények egyöntetűségükkel, kőzettípusaik 
nagy területen való követhetőségével térnek el más idősza
kok kőzeteitől, igy várhatóan kevesebb kőzetrétegtani egység 
elkülönítését teszik lehetővé.

Ezen meggondolások alapján határozta el a Magyar Ré- 
tegtani Bizottság Jura Albizottsága, 1978 júliusában tartott 
ülésén, hogy a litosztratigráfiái munkálatok keretbefogla
lására munkacsoportokat alakit» A középhegységi és mecsek- 
villányi munkacsoport tevékenysége a közeljövőben felmutat
ható eredményekkel kecsegtet, de számos problémát jelent a 
medence területeken csak fúrásokból megismert jura képződmé
nyek kőzetrétegtani feldolgozása.

A jura litosztratigráfiái kutatások jövőbeni ered
ményességét garantálja, hogy —  eltekintve a kréta időszak
ból közölt kutatási eredményektől —  a mindezideig készült 
legalaposabb hazai kőzetrétegtani feldolgozás jura képződ
ményekről jelent meg. FÜLÖP J. Tata monográfiájában olyan 
formáció-leirásokat publikált, melyek amellett, hogy csak
nem minden tekintetben megfelelnek a rétegtan 1975-ben ki
adott hazai irányelveinek, kiindulási alapot szolgáltatnak 
az egész Dunántúli Középhegység jura litosztratigráfiájá- 
hoz„ Ennek ismertetése olyan példa, amely rámutat a li
tosztratigráf iái módszer valódi földtani értékeire (I. táb
lázat) .

Mint látható, a tatai monográfiában bevezetésre 
került formációk nagyobb része a szerző szerint is nyomon-
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követhető a Dunántúli Középhegység többi részén. Ezen pár
huzamok kimutatása, valamint újabb litosztratigráfiái egy
ségek kijelölése a további feladat.

A MRB Jura Albizottságának legutóbbi ülésén megfo
galmazódott, hogy a további munkák csak a Rétegtani Irány
elvek utasításainak betartásával végezhetők. A legfontosabb 
—  véleményem szerint más munkacsoportokra nézve is megszív
lelendő —  konzekvenciák:

- A litosztratigráfiái egységek kijelölése nem 
pusztán névadás;

- A litosztratigráfiái munka értékelhető eredményei 
a publikációk;

- A litosztratigráfiái munkák végzése nem várható 
biosztratigráfusoktól, mivel itt, többek között, 
a térképezési szempontok elsődlegesek.

A kőzetrétegtani munkák hazai gyakorlatában eddig 
elért eredmények arra mutatnak, hogy a valódi litosztratigrá- 
fia uj litológiai és —  üledékes kőzeteknél —  szedimentoló- 
giai információkat is nyújt. Ezek az információk pedig hozzá
segítenek ahhoz, hogy az egyenértékű paleontológiái és egyéb 
adatokkal együtt pontos geológiai összkép születhessen hazai 
földtani képződményeinkről.
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LITHOSTRATIGRAPHIC IRVESTIGRATIOR OE THE’ JURASSIC 
E ORMA TI ÖRS IR THE’ TRARSDAHUBIAR CEHTRAL MOURTAIRS

by
Galácz, A.

ABSTRACT

Up to now, the biostratigraphic approach prevailed 
in the investigations intő the Jurassic of Hungary, due to 
the marine and richly fossiliferous natúré of the Jurassic 
sedimentary sequenceso As a consequence, their Lithostra- 
tigraphy has been less advanced if compared to that of 
other periods of the Earth’s history.

On the other hand, the monograph by J. Fülöp on the 
Jurassic of Tata is the best founded stratigraphic work in 
the country. Most of the established formations can be 
traced in other parts of the Transdanubian Central Rangé 
as well. Subrequent tasks are to draw correlations and to 
establish növel units.
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I. táblázat

Table I.

Tata környékén kijelölt iu.ra sztratigrá- 
fial egységek: (FULÖP J . )

Jurassic stratígrapbic anits designated 
in the Tata area (.FULÖP, J. )
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I. táblázat 
Table 1.

Litosztratigráfiai egységek Sztratotipus Elterjedés Kronosztratigráfia
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Szentivánhegyi Mkő F.
Kálváriadomb

/Tata/

Dunántúli

Középhg.

BERRIÁZI

TITON

Sárkánylyuki Mkő F. 9
Dunántúli

Középhg.
KIMMERIDGEI

Tölgyháti( Breccsa F. TKálváriadomb

/Tata?/
Tata OXFORDI

Póckői Tűzkő Formáció
Tölgy hát-Poc- 
kő közötti út

/Lábatlan/

Dunántúli 
Középhg. É- 
i része, Do
rogi m. o 
Vértes Ny-i 
előtere

KALLOVI

BATH

Bositrás Mkő /?/ 
Tölgyháti Mészkő Formáció

Tölgyfát! Kő
fejtő

/Lábatlan/

Dunántúli 
Középhg. 
É-i része

BAJÓCI

AALENI

Kisgerecsei Mészmárga F.
Kisgerecsei

kőfejtő
Dunántúli 
Középhg. 
É-i része

F. TOARCI

Csurgókúti Mészkő F.
Csurgókút

/Tata/
Tata A. TORACI

Törökbükki Mészkő Formáció
Kálváriadomb

/Tata/

Dunántúli 
Középhg., 
kis foltok

PLIENSBACHI

Pisznicei Mkő F.

f.tagozat Pisznice-
hegyi

kőfejtő
/Lábatlan/

Dunántúli 

Középhg. 

É-i része

F..SZINEMURI
k.tagozat

A. SZINEMURIa.tagozat
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