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A Dunántúli - középhegységi kréta képződmények li- 
tosztratigráfiái tagolása, sőt a ma is használt egységek 
egyrészének leirása és a maihoz hasonló formájú elnevezése 
a múlt században meginduló földtani térképezés idejére nyú
lik vissza. HAUER F. (1862) a bakonyi kréta képződményeket 
6 rétegtani - térképezési egységre tagolta (zirci, lókuti, 
nánai, pénzeskuti, polányi és homokbödögei rétegek), de má
sok is ebben az időben ilyen tipusu elnevezéseket használ
tak pl, HOFFMANN K. (1884) "lábatlani homokkő". HAUER és a 
többiek tagolása többnyire helyesnek bizonyult, az egységek 
lényegében fennmaradtak, de általában nem az eredeti leirás 
szerinti névvel, hanem többnyire a jellemző ősmaradvány 
csoport és a jellemző kőzet megjelölésével képezték a tér
képezési egységek nevét pl.: KOGH A. (1872— 1875) felső
kréta nevei: "Gryphaea szint" illetve Gryphaéa vésicularis 
márga, "Rudista mészkő" illetve "hippuritmész", vagy LIFFA 
A. (1910) "neocom krinbideás mészkő" (kálváriadombi aptl 
mészkő) és'KOCH N. (1909) "zöldesszürke krinoideás mészkő",

x Előadva: a Veszprémi Kőzetrétegtani Szemináriumon, 1978. 
szeptember 13.

Kézirat beérkezett: 1980. március
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'de még Jellemzőbb pl. az albai mészkő egységre (Zirci Mész
kő Formáció) használt tömérdek név. Általában az volt a Jel
lemző egészen napjainkig, hogy egyazon litosztratigráfiái, 
térképezési egységnek tucatnyi neve volt használatban az 
irodalomban és a gyakorlatban is„

Az 1 :200 000--es földtani térképmagyarázók szerkesz
tése, majd a Rétegtani Lexikon II. kiadásának szerkesztése 
sorén igényként merült fel az egységesités. A lexikon cím
szavainak kidolgozása sorén tisztázódott a litosztratigráfiái 
egységek szinonimikéja, rövid és elsősorban genetikai Jelle
gű leirás is készült az egyes egységekről. A nevek esetében 
általában prioritás szerint Jártak el, megkeresve az első 
földrajzi névvel való említést és gyakran ehhez kombinálták 
a gyakorlatban használatos vegyes őslénytani - kőzettani a- 
lapu nevet pl„: Homokbödögei hippuriteszes mészkő; Jákói 
grypheás mérgao Ha nem volt helység szerinti elnevezés, uj 
neveket is bevezettek pl. Felsővadácsi mészkőbreccsa, Ba- 
konyjákói szárazföldi rétegcsoport.

A kiadás rendkívüli elhúzódása miatt ezek a nevek és 
leírások nem mentek át a gyakorlatba*,

Az utóbbi néhány évben megkezdődött az egységeknek 
a Nemzetközi Irányelvek szempontjai szerint történő leírása, 
elnevezése, a sztratotipusok kijelölése,,

A Jelenlegi helyzet: az elmondottakból következően
1. Szabályosan leirt és publikált egységek:

Tatai Mészkő Formáció (FÜLÖP J. 1975)
2, Az elnevezés ás a rövid leirás publikált, de a részletes 

szabályos leirés (sztratotipussal) még nem.
a) Kéziratban elkészült, publikálás alatt áll: x

Ugodi Mészkő Formáció (HAAS J. 1977)*'
b) A leirás folyamatbán van:

Középhegységi középső és felsőkréta formációk*

Megjelent MÁFI Évkönyve LXI. k. 1979» Szerk.
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9° Van javaslat az egység elnevezésére, de nem publikált 
a) A leirés korábbi elnevezéssel publikált:

Gerecsei és bakonyi alsókréta formációk*
4. Nincs uj javaslat az elnevezésre:

Gerecse Ny-i egység (alsókráta).

A rétegtani táblázat bemutatása

A litosztratigráfiái egységek kijelölésében, leha
tároláséban egyes esetekben kétségtelenül van önkényesség9 
de alapvetően természetes módon lehatárolódó kőzettestekről 
van szó, amelyek egy adott térségben egy adott időtartam
ban, valamely nagyobb képződési környezetben jöttek létre0 
általában egy nagyobb folyamat (földtani transz - regresz- 
sziós ciklus) fő környezeti stádiumait reprezentálják. Bár 
a kijelölés alapvetően nem genetikai, az egységek bemutató 
sánál a genetikai kapcsolatok rendjét követem.

1 , DNy bakonyi alsókréta - a jura - alsókréta ciklus befe
jező szakasza

- Hárskúti Mészkő Formáció (= biancone)
fehér, tüzköves, vékony réteges mészkő, mészmárga pela 
gikus medence fácies 
titon - hauterivi
Leirás: (továbbiakban L,) (FÜLÖP J, /1964/)
A Rétegtani Lexikonban szereplő név: (továbbiakban R L.) 
Hárskúti rétegek.
A név és rövid leirás publikációja (továbbiakban N, ) 
CSÁSZÁR et.al. 1977°

- MCalpionellás mészkő"
fehér, rózsaszinü, afanerites mészkő 
'Lton - berriázi 
L: FÜLÖP J. (1964)
R.L,: Varoslődi Tintinnopsellás mészkő
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- Sümegi Márga Formáció (= barrémi - alsóapti kovás márga) 
szürke, kőzetlisztes márga, aleurolit
pelagikus, medence fácies 
barrémi - alsóapti 
L: FÜLÖP J. (1964)
R.L: Sümegi márga 
N: CSÁSZÁR et.al. (1977)
Részletes leirás a Sümeg földtana c. szerkesztés alatt 
álló munkában kerül publikálásra

- Borzavári Mészkő Formáció (= krinoideás mészkő) 
szürke, vastagpados krinoideás mészkő 
medenceperemi, partközeli fácies
L. FÜLÖP J. (1964)
R.L: Borzavári, krinoideás mészkő

- Tatai Mészkő Formáció (= apti krinoideás mészkő) 
medenceperemi, partközeli fácies
Részletes leirás ás szabályos elnevezés publikált
FÜLÖP 1975
R.L: Várhegyi mészkő

2. Gerecse transz - regressziós ciklus

- Felsővadácsi Breccsa Formáció (= berriázi breccsa) 
alsó márgás homokkő tagozat
mészkőbreccsa - konglomerátum tagozat 
peremi fácies 
L: FÜLÖP J. (1958)
R.L: Felsővadácsi mészkőbreccsa

- Berseki Márga Formáció (= valangini márga)
szürke márga, világosvörös márga vékony mészkőréte
gekkel medenceiácies 
valangini - alsó hauterivi 
L: FÜLÖP J. (1958)
R.L: Berseki márga
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- Lábatlani Homokkő Formáció
zöldesszürke homokkő és vákonymárga, márga rétegek vál
takozása, flis jellegek (gradáció, áramlásnyomok, élet
nyomok)
felső hauterivi - barrémi 
L: FÜLÖP J. (1958)
R.L: Nyagdavölgyi homokkő

- Köszörükőbányai Konglomerátum Formáció (= barrémi tiizkő- 
breccsa) uralkodóan tüzkőkavicsokból álló vastagpados 
konglomerátum, biogén mészkőgörgetegekkel
peremi fácies 
L: FÜLÖP J. (1958)
R.L: Köszörükőbányai konglomerátum

- "Nyugatgerecsei Törmelékes rétegsor”
szürke, vörhenyes homokkő, homokos krinoideás mészkő
konglomerátum (neocom ?) 
barrémi (apti ?)
R.L: Nincs

5. Középsőkréta ciklus (Transzgressziós ciklusfél ismert)

- Perei Bauxit Formáció (= perei bauxit szint) 
bauxit kőzettipusok
R.L: bauxit (összevontan az egyéb kréta bauxitokkal)

- Tési Agyagmárga Formáció (= müniériás agyag, tarka agyag) 
szürke, és tarka agyag márga, ás mészkőrétek váltakozá
sából áll
szárazföldi, édesvizi - mocsári, továbbá elegyesvizi
fácies
albai
R.L: Müniériás agyag
Publ.: CSÁSZÁR et.al. (1977)

- Környei Mészkő Formáció (= alsó pachiodontás mészkő) 
szürke, pachiodontákat, orbitolinákat tartalmazó mészkő
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sekélyplató - zátonyfácies 
albai
R„L: Nincs

f

- Vértessomlyói Aleurolit Formáció
szürke, márgás aleurolit, homokos, kőzetlisztes márga 
palagikus medenceiácies 
alsóalbai (felsőapti ?)
Ls "Vértessomlyói rétegek" néven FÜLÖP J. (1975)
RoL: Nincs

-* Zirci Mészkő Formáció pachiodontás ill„ requieniás 
mészkő mikrofaunás, orbitolinás mészkő, faunás szin- 
tek, táblás mészkő) 
világosszinii, biogén mészkő 
sekélyplató - zátonyfácies 
albai
RoL: Zirci rétegek + Lókuti rétegek 
Ns CSÁSZÁR et.alo 0  977)

- Pénzeskuti Márga Formáció (= glaukonitos márga, turrili- 
teszes márga)
szürke márga, glaukonitos, kőzetlisztes márga 
pelagikus medenceiácies 
albai - alsó cenoman
R,L: Nánai rétegek ás Pénzeskuti rétegek

4, Felsőkréta (szenon) ciklus (transzgressziós félciklus)

~ Halimbai Bauxit Formáció 
szárazulati kifejlődés 
alsó szenon 
R,L: Bauxit
N: CSÁSZÁR et,al„ (1977)

- Csehbányái Formáció (= szenon terresztikus rétegek) 
tarkaagyag - homokkő - kavicsrétegek váltakozása 
szárazulati - tavikifejlődés
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szantoni alsókampani
R.L: Bakonygákói szárazföldi rétegcsoport 
N: CSÁSZÁR et.al. (1977)

- Ajkai Kőszén Formáció (kőszén összlet)
kőszén agyagmárga, márga, édesvizi mészkő ciklusos 
váltak : - édesvizi - csökkentsósvizi mocsári
felsőszantoni - alsócampani 
R.L: Ajkai kőszéntelepes rétegcsoport 
N: CSÁSZÁR et.al, (1977)

- Jákói Márga Formáció (Grypheás márga)
szürke márga, kőzetlisztes márga, mészmárga (helyen
ként Mollusca lumasella) 
csökkentsósvizi - sekély tengeri 
kampani
R.L: Jákói grypheás márga, Csingervölgyi korallos mol- 
luscumos agyagmárga 
N: CSÁSZÁR et.al. (1977)

- Ugodi Mészkő Formáció (= hippuriteszes mészkő) 
világosszinü biogén mészkő
sekélyplat ó
kampani - alsó maastrichti
L: HAAS J. (nyomdai előkészités alatt)
R.L: Homokbödögei hippuriteszes mészkő 
N: CSÁSZÁR et.al, (1977)
alsó részén (aj) Csíngervölgyi Márga Tagozat

- Polányi Má~nga Formáció (= inocerámuszós márga) 
szürke, vékonyréteges, mészmárga, agyagos mészkő 
pelagikut-medenceiácies
f elsőkampani-maastrichti
R.L: Polányi inocerámuszos márga
N: CSÁSZÁR et.al.
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További feladatok:

1. Az egységek katalógusának elkészítése
elnevezés
szinonimika hivatkozással
rövid leírás (esetleges hivatkozással ha publikált) 
tipusszelvények felsorolása (esetleg hivatkozással)

2. A középső és felsőkréta formációk szabályos leírásának
elkészítése és publikálása. - -
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LITHOSTRATIGRAPHIC SUBDIVISION OF THE CRETACEOUS 
FORMÁTIONS IN THE TRANSDANUBIAN CENTRAL MOUNTAINS

by

Haas, J.

ABSTRACT

The beginning of the lithostratigraphic subdivision 
and the description of somé of the present-day lithostratig- 
raphic units date bach to the first stage of geoligical 
mapping done in the mid-19th century (F. HAUER, 1862)0

The compilation of explanatory notes fór the'1:200.000 
scale geological maps required unification. During the pást 
few years, the demand fór up-to-date description, deumination 
and designation of stratotypes came intő the leivelight.

At present 4 formations have been established fór the 
SW-Bakony Lower Cretaceous, U fór the Early Cretaceous trans- 
regression cycle of the Gerecse Mountains, 6 fór the Middle 
Cretaceous cycle and 6 fór the Upper Cretaceous cycle.

Manuscript received: 10. September, 1978.

Address of the author:
Dr, Haas János
MoÁ. Földtani Intézet
Budapest, XIV. Népstadion u. 14.
H - 1142
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táblázatI .

Table I.

Magyarországi kréta formációk

Crebaceou.s formát ions in Hungary
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