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Bevezetés

A Magyar Rétegtani Bizottság Eocén Munkabizottsá
ga 1977 február 18-i ülésén foglalkozott a magyarországi 
eocén litosztratigráfiái alapegységeinek, a formációknak 
a kijelölésével. A Bakony-hegység formáció-tervezetét DUDICH 
E., az egyéb területekét GIDAI L. terjesztette elő.

A javaslatok felett rövid vita volt, amelynek alap
ján előzetes táblázat (grafikus ábrázolás) készült. Ez ter
mészetesen számos problémát tartalmaz.

Az alábbiakban ismertetjük a javasolt formációkat, 
a már emlitett szerzői megoszlás szerint.

Ez az anyag nem tekinthető az Eocén Munkabizottság 
kiérlelt, megvitatott, egyeztetett álláspontjának, mivel 
ilyen vitára csak a (most először) leirt anyag alapján ke
rülhet majd sor.

x Előadva: a Veszprémi Kőzetrétegtani Szemináriumon 1978. 
szeptember 14.

Kézirat beérkezett: 1979. november
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Io rész
"Darvastól Formáció

Földrajzi elterjedés
A DNy--Bakony Sümeg-Urkut közötti részén és a Csehbányái 
medencében, lencsésén,

Alapszelvények
A Darvastó VI„ bauxitkülfejtés és a Szőc-Balatonhegyi fel
tárás kollokviumi alapszelvénye. Ezek mellett az újabb csab- 
rendeki fúrások (Cn-559 stb.)

Földtani leirás
Települési helyzet, A feküre mindig diszkordánsan 

települ. A fedő felé folyamatos és üledékmegszakitásos át
menetre is van példa (Szőc-Balaton-hegy, ill, Cseh-l).

A Bauxitkutató Vállalat összefoglalása szerint "he
lyenként okkersárga vagy tarka agyag, általában azonban, sö
tétszürke, zsiros fényű, lemezes elválásu agyag, agyagmárga 
és homokosagyag rétegek váltakozásával indul, majd világos
szürke, sárgásszürke, ritkábban sárgásbarna szinü kemény, 
tömör, szilánkos törésű miliolinás, lencsésen alveolinás 
mészkővel, folytatódik,0. szenesedett növényi töredékek szór
tan a mészkőben is előfordulnak, A mészkőre jellemző a nagy
fokú pátitosodás".

Legteljesebb kifejlődése mélyfúrásokból Nagytárkány 
környékéről ismert. Csabpuszta környékén a törmelékes-agya
gos, Nyirád környékén viszont a mészkő-tagozat túlsúlya jel
lemző, Kislőd-Városlőd környékén a kettő váltakozik.

Szőc- -Bálát onhegy (DUDICH E. 1969)
6, Csökkentsósvizi mészkő és mészmárga
5° Aleuritos agyagmárga ás kőzetlisztes dolomitos, homokos 

agyag
4, Gipszes agyagmárga-márga
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3, Mészkő, kőzeblisztes agyagos mészkő 
2. Kőzeblisztes agyag, agyagos aleurit Szenesagyag 
o Bauxitos agyag-agyagos bauxit

Darvastó VI külfejtés szelvénye (KECSKEMÉT T vÖro í„.
1973)
(DUDICH E. 1969)

3 , Felső kőszenes
agyag rétegcsoport 1 ,3 m

2, Mészkő' rétegosoport
5-8 m

1 . Alsó kőszenesagyag-
szerve sanyagdus ho- 6,5 i
mokkő rátegcsopőrt

III, Agyagmárga, felső 
szürke agyag tagozat
II. Alveolinés mészkő és 
miliolinás mászmárga tagozat
I. Alsó szürke agyag, márga. 
homoksávos agyag tagozat

Eszerint (alulról felfelé) 4 tagozat különböztethető meg:
1, Bauxitos agyag tagozat. (0— "5 m)
2, Alsó szenes-törmelékes tagozat (Ö— 7 m)
3 , Kőzetlisztes, agyagos mészkő tagozat (0— 15 ni)
4, Felső szenes agyagos aleurit tagozat (0— 3 m) -

Közett-a.ni. .jeli,egejk
A "Kirándulásvezet ő"--ben (  ̂9 69) DUDICH E, által 

adott leírást VÖRÖS A (1973) lényegesen továbbfejlesztette 
és kibővítette.

Ü1. edékszerkezet-
VÖRÖS A, két agyagtipust különböztet meg: Sötét

szürke szenes agyag, rétegzetten, sok szenesedett növényina- 
radvánnyal, bakteriopirittel és részben abból képződött 
gipszkristályokkal -

Tarka.homokos-kavicsos anyag: szürke, zöld sárga. 
Szabálytalanul váltakozik hcmckrétegekke1, A homok kavics 
anyaga kvarc, kvarcit, tűzkő ás dolomit. A néhány cm vastag 
homok ás homokkő rétegek lencsés kifejlődésüek jól osztá-
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lyczottak, túlnyomóan kvarc, alárendelten mészkőszemcsék- 
böl állnak; változó mennyiségű agyagos-meszes kötőanyaggal 
(mikropátit).

A mészkő lemezes-pados rétegzettságü. Az egyes (több 
dm vastag) padokat agyagsávok (0,5— 2 cm) választják el. A 
tagozat alsó szakaszán "párnaszerkezet", kiékelődés gyako
ri; fölfelé a rétegek kiterjedése, vastagsága ás törmelék- 
anyagtartalma is nő.

Az egész tagozat KOPEK G. (1968) 2.4., "oszcillá
ciós" fáciescsoportjába tartozik.

Mikrofáciesek
A mészkő-tagozat jellemző mikrofáciesei (VÖRÖS A. 

szerint):

Pátit kötőanyagú Miliolina-Alveolina-Orbitolites "grain- 
stone". Közepesen-rosszul osztályozott, rétegzettség rit
kán ismerhető fel.

b) Alga^foraminifera^mollusca-biomikrit
Poraminifera - vázak ás mászalga - töredékek, mikrites 
kötőanyaggal. Járulékos alkotóelemek: Echinodermata, 
Bryozoa, Ostracoda, Mollusca és Brachiopoda töredékek. 
Közepesen rosszul osztályozott, rétegzettség csak ritkán 
ismerhető fel.
A biogén és a terrigén alkotóelemek aránya szerint több 
altipus különböztethető meg.

Kioldási-rétegtömörülés hatására sok ősmaradványváz defor- 
málódot t.

Őslénytani jellemzés
A bauxitos agyag tagozatból csak BROKÉS F. proble

matikus mikroformái és nannoplankton alakok ismertek. Az 
alsó törmelékes tagozatból Discoaster lodoensis-es nannon- 
plankton együttes és bentosz kisforaminiférák kerültek elő, 
felső részéből pedig vákonyhéju kagylók.
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Az alsó szenes-törmelékes tagozat (Nyirád, Halimba, 
Csehbánya) RÁKOSI L. és KEDVES M. adatai szerint, idős (E-j ) 
polleneket tartalmaz.

Mikrofauna: kőzetalkotó mennyiségben Miliolina-félék (főleg 
Biloculina fajok Alveolinák (11 faj); ezenkívül 
Orbitolites eomplanatus, Ostracodák, Nummulites 
laevigatus LÁM. BRUG. N. obesus D’ARCH et HAIM,N. 
suemegensis KECSKEMÉTI, Lockhartia sp.

Makrofauna: gyér Mollusca-fauna (főleg Pecten-félék és csi
gák. Bryozoa, Echinoidea, sőt koraitok is (az 
alsó részben).

A Darvastói szelvényben KECSKEMÉTI T. Miliolina-fé- 
léket (Pyrgo, Triloculina, Quinqueloculina, Biloculina), va
lamint igen rossz megtartású Alveolinákat és Orbitoliteseket 
talált e tagozat mintáiban, továbbá Ostracodákat, Bryozo- 
ákat, Brachiopodákat, valamint Mollusca- ás Echinoidea-töre- 
dékeket.

A felső szenes-törmelékes tagozat jellegtelen kis- 
foraminiféra, Ostracoda ás Mollusca, valamint növényi marad
ványokat tartalmaz.

Életrétegtani besorolás
A korábbi általános E-j (felső cuisi) besorolással 

szemben legújabban KECSKEMÉTI T. 0975) szerint Alveolina- 
fajok és a Numm. laevigatus faj megjelenése a lutéciai leg
alját képviselik.

A Bauxitkutató Vállalat újabb (1974) adatai szerint 
a tágabb értelemben vett "bauxitösszleten" belüli agyag és 
márgarétegekből cuisi- alsólutéciai nannoplankton alakokat 
határoztak meg. (Sz-1047í Discoaster sublodoensis, Nt-2026 
és Cn-558: Discoaster lodoensis).

JOCHÁNÉ EDELÉNYI E. és HAAS J. térképezési tapaszta
latok alapján a Haraszti Konglomerátum Tagozat elkülönítését 
javasolták a Rendeki hegyen, továbbá a kozmatagi területen
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az eocén rétegsor bázisán lévő 10— 15 m vastagsága, uralko- 
dóan kavics ás konglomerátum rétegekből álló, agyagbetelepü- 
léseket tartalmazó képződményre,, A tagozat Sümegtől ÉK-re 
lévő Harasztban (névadó) és Rendek! hegy DK-i oldalában lévő 
kőfejtőkben található meg.

\

"Devecseri formáció*1

A Devecser-Szőrtetőpusztán 1962. nyarán mélyitett 
Dv-2 bauxitkutató fúrás 224 m vastagságban harántolt "nummu- 
liteszes mészkő'1 képződményeket.

Ennek az összletnek 194,3 m alatti szakaszéból olyan 
Nummulites-faj ok példányai kerültek elő, amelyek az alsó- 
eocén (E^) cuisi emeletre utalnak: (KECSKÉMÉII T. meghatá
rozása szerint): Nummulites praecoursor De LA HARPE Nummuli- 
tes burdigalensis DE LA HARPE Nummulites partschi DE LA 
HARPE (DUDICH E. HŐRISZT GI. 1964).

A kőzetanyag dolomitos agyagos mészkő-mészmárga; 
(DUDICH E. SIKLÓSI L-ná 1964)= Vékonycsiszolati vizsgálatok 
szerint a dolomit homokszemcse nagyságú törmelékanyagként 
van jelen0

A képződmény feküje a felsőkréta felszínre települő 
kavics,- konglomerátum és kőzettörmeléke Ez csaknem teljesen 
bakonyi mezozóos kőzetek anyagából áll; és kissé pirites. 
Felső részében Cerithium sp. és Ampullina sp. töredékek
találhatók.

KECSKEMÉTI T. kéziratos kandidátusi értekezésének 
7= tézisében ezt olvashatjuk:

"Az alsó eocén legvégén területünkre benyomuló ten
ger hagyta hátra az első jelentősebb ás meglehetősen külön
leges Nummulit es-faunát (Devecser 2. sz. fúrás; DUDICH E, 
HŐRISZT, 1964). Három jellegzetes taxonja, a "törzsfaj" 
fejlődési szintjén túlhaladt ás annál valamivel fiatalább,
No affo burdigalansis, N. aff» partschi és N. aff. rotula- 
r i.us"o
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"Szőci Mészkő Formáció rt

Megfelel a korábbi szerzők Főnummuliteszes mészkö
vének, A N. laevigataszos mészkőtől a Nummulites milleca- 
putos mészkőig bezárólag tart. A Bakonyhegységben a legna
gyobb felszíni ás málybeli elterjedésü eocén formáció. Fel
színi alapszelvényéül a Szőc-Balatonhegyi rétegsor tekint
hető.

A Csabrendeki Cn-850 sz. fúrásban a Szőci Mészkő 
Formáció 87°5 m vastagságúnak bizonyult.

Alapszelvény ek

A. Szőci tagozatra: a Szőc-Balatonhegyi "kollokviu
mi" feltárás.

A Weimpusztai tagozatra: a Nagyesztergár-Weimpusz- 
tai és a Pénzesgyőr-Rechegyi "kollokviumi" feltárások.

F öl.dtani leírás

Települási_helyzet^ Különböző szintjei ("tagoza
tai") transzgresszive eocénnél idősebb képződményekre (kré
ta. triász) települnek, másutt a Darvastói, vagy a Kisgyóni 
Formációra.

Felfelé a Csabrendeki (elvétve közvetlenül a Halim- 
bai) illetve a Móri (olykor egyenesen a Csernyei) Formáció
ba megy át.

Vastagsága: DNy 54— 200 m (a medence belseje felé nő)
ÉNy 1 7— 56 m
ÉK 8— 64 m (a medence belseje felé csökken)
DK (15)-90 m

Kőzettani jellegek

Biogén mészkőtől márgán át meszes homokkőig, alap
konglomerátummal (DNy) és ismételt kavics-konglomerátum 
közbetelepülésekkal (az ÉNy-Bakonyban).
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Ősmaradványok alapján jellegzetesen elkülöníthető 
rátegcsoportjai:

Nummulites_laevlgatus-os_mészko

Kőzetlisztes, néhol homokos, agyagos mészkő. Jó
részt gumós, a bázison néhol jól kerekített helyenként ka
vicsos. DN^-ról ÉK-felé 30-ról 10 m alá csökken a vastag
sága, Dudar környékén a Kisgyóní Formációval fogazódik ösz- 
sze (az Alsó kőszéntelepes tagozat fedőjeként).

Assilina_spirás_mészkő

A DNy-Bakonybán részben folyamatosan fejlődik ki 
ez a, részben már glaukonitos mészkő áz előzőből (Szőc-Ba- 
latonhegy) részben túlterjed, s alján alapkonglomerátum is 
mutatkozhat (Magyarpolány), Csehbánya-Eplény vidékén a leg
vastagabb (max, 30 m). Eplénynél van az oldalirányú átme
net az erősen törmelékes Weimpusztai tagozathoz, ÉK felé 
kivékonyodik és a Kisgyóni Formáció Felső kőszántelépés ta
gozatába megy át»

Nummulites_perforatus-os_mészko (50— 180 m)

A DNy-Bakonybán általában a kát előző tagozat vala
melyikéből fejlődik ki. Alul még gumós, felül igen kevéssé 
törmelékes, biogén mészkő; Devecser-Halimba környékén agya
gosabb. Enyhén glaukonitos ás tufás.

Az ÉNy-Bakonyban részben folyamatosan, részben 
transzgressziven települ. A törmelékanyag-tartalom a legna
gyobb Pénzesgyőr-Zirc-Bakonybál vidékén (Reehegy: alulról 
fölfelé: agyagos mészkő; kőzetlisztes homok; mész^őhömpö- 
lyökkel; változó mésztartalmú kőzetlisztes homok; gumós 
mészkő). Északkelet felé nő a mész-, délkelet felé pedig az 
agyagtartalom.

Számos helyen észlelhetők (a Magas-Bakonyban és Du- 
darnál) kavics-betelepülések: idősebb eocén mezozóos mészkő 
és tűzkő mellett kvarc, kvarcit is (Konglomerátum, breccsia).
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Az ÉK-Bakonyban a mészkő oldalirányban a Móri For
mációba megy át, ^Részben a Kisgyóni Formációra települ, 
részben túlterjedve. Csesznek, Bakonyősz lop, Sürühegyek vi
dékén, a mezozoikumra, A tagozat itt éri el a legnagyobb 
vastagságot, A DK-Bakonyban a medenceperemen a mészkő van 
túlsúlyban. Ez a terület északnyugati részén csak a bázisán 
helyileg kavicsos, glaukonitos, Délkeleten viszont ismételt 
törmelék és homokkő-betelepüléseket tartalmaz és tufás, Az 
iszkaszent:györgy-fehérvárcsurgói medencerész belsejében, 
lencsésen, alulról fölfelé az agyagtól a mészkőig terjedő 
kőzetsorozat található,

Nummulites millecaput; os mészkő (20— 150 m)

A BNy-Bakonybán nyugaton agyagos mészkő-mészmárga 
jellemző. Kelet felé egyre tisztább a mészkő, de nő a tufa
anyag és a glaukcnit szerepe,

Az ÉNy és ÉK-Bakonyban a tömeges ás vastagpados 
mészkőtől (0,8— 1,4 m) a vékony lemezes mészkövön át a Móri 
Formációba való átmenetet jelző agyagmárgáig igen nagy a 
változatosság, A glaukonit tartalom és a tufásság fölfelé 
nő, helyenként iszapfolyásos szerkezet. Felső részén a pe
remeken helyi anyagú kavics-konglomerátum közbetelepülések 
jelentkeznek,

A DK-Bakonyban csak kb, 20 m mészkő maradt meg belő
le a medenceperemen. A medence belsejében agyagosabb-homoko- 
sabb, glaukonitos és tufás, A. tagozat közepén egy jellegze
tes zöld "amfibólos homokkő” (GÖBEL E, 1955) szint talál
ható.

A Cn-850, sz. fúrás rétegsorában a formáció felépí
tése a következő:
Felső N, millecaputos mészkő 22,7 m
Nagy Foraminiferamentes agyagos mészkő 6,2 m
Alsó N. millecaputos mészkő 4,5 m
N. perforatuszos, Alveolina fusiformisos 42,9 ni
Assilina spirás agyagos mészkő
No laevigatuszos rétegcsoport 11,0 m
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"Csabrendeki Márga Formáció

Korábban glaukonitos márgának hivták. Alapfurása- 
ink közül a Csabrendeki Crt-12. sz. tárta fel 39*0 m vas- 
tagságban, A Halimba Ha-1. sz, fúrás alapján a Formáció ma
ximális vastagsága 70 m körülinek becsülhető.

Földtani leirás

Települési helyzet, vastagság
Feküje a Szőci Formáció Nummulites millecaput-os 

tagozata, amelyből folyamatosan fejlődik ki. Vastagsága a 
Halimbai-medencében a 80 m-t is meghaladja; az ÉNy-Bakony- 
bán csak legfeljebb 10 m vastag maradványai vannak meg. Fel
felé folyamatosan megy át a Halimbai Formációba,

Kőzettani jellegek
, Kőzet liszt es--márga-mészmárga, változó glaukonit és 

kevés tufa--anyag-tartalommal,
A Crt-12, sz, fúrásban feltárt 39°0 m szakasz,

-—  amely a Formáció alsó részét képviseli —  aleuritos már
ga és mészmárga rétegekből áll,

Ős1énytani jellemzés
Ősmaradványokban viszonylag szegény, a Discocycli- 

nidák, Tubulostium spirulaeum és a Decapoda rákok kivéte
lével, A tenger sünök közül a Conoclypus conoideus fordul
1 // o,

A gyér Nummulites-fauna: N. millecaput, a N. per- 
foratus, N, incrassatus, N. variolarius.

Egyéb nagyforaminiférák: Assilina exponens, Oper- 
culinella sp.

Planktonforaminiférák: lásd M. TOUMABKINE 1971• 
(Truncorotaloides rohri, Globorotalia bolivariana,'Globi- 
gerina venezuelana).

90 2104



Nannoplankton: Pemma rotunium robusztus, Zygolit- 
hus dubius,Goo0olithus grandis, stb, (BÁLDINÉ BEKE M.).

Életrétegtani besorolás
A középsőeocén felső része. (Planktonforaminife- 

rák szerint kissé idősebb része is van.) KOPEK
KECSKEMÉTI -DUDICH XIII. szint.)

KECSKEMÉTI T. kandidátusi értekezésének 17* tézisé
ben a N. millecaput-os szintbe vonta be. Ennek megfelelőeniGIDAI L. szerint részben felnyúlhat az E^ -be, az alsopri- 
abonai alemeletbe.

"Halimbai Tufitos Eormáció

Földrajzi elterjedés
csak a DNy-Bakonyban. Jelenleg a Halimbai-medencé- 

re szorítkozik. Eredeti elterjedése főleg Ny-DNy- felé, lé
nyegesen nagyobb lehetett.

Alapszelvény
A H-849- sz. fúrás.

Földtani leirás 
Települési helyzet

Fedője mindig eocénnél fiatalabb képződmény. Fekü- 
je általában a Csabrendeki, ritkábban a Szőci Formáció, az 
előbbiből folyamatos üled&kképződéssel fejlődik ki, az 
utóbbira helyenként üledék hézaggal.

Vastagság
24.2— 274.6 m; általában 200 m. Eredeti teljes vas

tagsága a Halimbai-medence belsejében meghaladhatta a 300 
m-t.
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Kőzettani jellegek
Különböző mértékben meszes finomtörmelákes üledé

kekből (agyagos aleurittól kőzetlisztes homokkőig) álló kép
ződmény, sürü, 0,1— 0,5 m vastag túfit(os) közbetelepülé- 
sekkel.

SZÉKYNÉ EUX V, - BARABÁS A, (1953) a Halimba-Pad- 
rag-i tufaanyagokról a következőket állapították meg:
MA könny_ü__f rakció uralkodó ásványao , , a zónás kifej lődésü, 
alBitTker lemezes," bázisos andezin - savanyu labrádor össze
tételű plagioklászb A zónás kifejlődés annyira jellegzetes, 
hogy a tufák andezites származása nem kétséges. A plagiok- 
lász mellett... csak kevés törmelékes eredetű, szögletes, 
vagy lekerekített allotigán kvarcot és néhány kalcit szemet 
találtunko A nehezeirakció legjellegzetesebb ásványa. 
pleokroós zöld' amfiból,7. (e mellett) lényegesen kisebb meny- 
nyiségben barna,,, amfiból, biotit (a halimbai 0.5— 0.2 frak
cióban különösen jelentős) magnetit, cirkon, apatit is je
lentkezik. A padragi mintákból számolt átlag szerint 100 
szemből (a 0.2— 0.5 frakcióban)

zöld amfiból ’ 85 db 
barna amfiból 7 db 
biotit 2 db 
magnetit 6 db

Cirkon, apatit csak törtszázalákban". 
Szemesenagyságéioszlása:

18,1

:0o05

- 25,3
0,05 - 0.5 
73,4 - 81,5

0,5 mm
0.24 - 2,8 %

Az alig osztályozott szemcseeloszlás arra utal, hogy az ere- 
deti tufa porfiros szövetű lehetett.

BONDOR L» szerint:
”A halimbai mélyfúrások rátegtanilag bizonyíthatóan eocén 
korú glaukonitos mészkő és márga rétegeket harántoltak. A 
glaukonitos rétegek általában kevés tufaeredetü ásványt tar
talmaznak, viszont e rétegek között sok tufit és tufás szint 
helyezkedik el, Ez utóbbi rétegekben sok a földpát átalaku
lásából származó montmoriHonit,
A Bakony-hegység medencéi közül itt találjuk a legtöbb vul
káni szórt anyagot,
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A kclontári fúrás középsőeocén korú glaukonitcs mészmárgát 
haránt olt. Ugyanez a kőzet csak szines szil.ikátot iáig a 
felette települő tufás szintek kvarcot- plagioklászt és ká- 
liföldpátot is tartalmaznak tufás elegyrészként A földpát 
zöme montmorillonittá alakult, a biotit pedig klorittáo A 
kötőanyagban egyedül itt jelent meg a kaiéit mellett anke- 
rit ",

Őslénytani jellemzés
Általában kevés, de helyenként (lencsésen) luma- 

sellává dusult vékonyhéju Molluscát tartalmaz, - Apró Num- 
mulitesek, Discocyclina sella ritkák. Mikrofaunára Radio- 
lariák mellett a plankton-foraminiférák jellemzőek: Glo- 
borotalia, Globigerina, Hantkenina stb, fajok. Lásd M» 
TOUMARKINE I97K

Életréfcegtani besorolás
KOPEK G. - KECSKEMÉTI T „ - DUDICH E. (1965, 1970iaz egész képződményt a E^' felsőeocén alsó részébe sorolták, 

(XIVo szint) M. TOUMARKINE (1971) planktonforaminifera- 
beosztása szerint az alsó 127 m'még középsőeocén (Globorc- 
talia lehneri, Porticulasphaera mexicana, Truncorotaloides 
rohri zónák) és csak felső 100 m-re felsőeocén (Globige- 
rapsis semiinvoluta zóna).

1 *1 harkuti formáéió"

ÍrSzinonima: E^ Abráziós konglomerátum, kavics, ho
mokkő .

MÉSZÁROS J. térképezte föl rendszeresen és foglal
ta koncepcióba. Részletesen dokumentálta a Earkasgyepüi 
1:25 000 földtani térképlap alapadat gyűjteményében.

A hivatkozott ÉNy-Bakonyi térképlap területén meg
van a Bbt-10, Bj-255 Cseh-1-5-8-9-10. Iht-1, Ik-1 és Ik-2 
szó fúrásokban és számos feltárásban, 42 m-ig terjedő 
vastagsággal, A Bauxitkutató Vállalatnál 1975-ban készült
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a "Jelentés az Iharkut-Németbánya bauxitkutatási területen 
végzett előkutatásról". (I-III.) Eszerint:

"A jellegzetes, uralkodóan középsőeocén mészkő- és nagy- 
foraminifera töredékekből álló konglomerátum, konglobrecs- 
csa ás mészhomokkő rétegekkel tagolt felsőeocán összletet
az Ik-120, -126, -135, -139, -147, -171, -172, -173, -174, 
-223, -224, -247, - 249,-262, -283 sz. fúrásokban azonosí
tották a vizsgálatok. A nummuíiteszes mészkőanyag Dudar 
környéki (mezozóos küllemű) és helyi Nummulites perforatus- 
os rotaliás stb. mészkő; elvétve krátamászkő is akad. A 
közbetelepült tarka, kagylós-darabos törésű márgák nanno- 
glankonja nyílt vizet és normál sótartalmat jelez. CAz 
IE-T507' -T74,”-171-ben jellegzetes felsőeocán alakokkal)”.

MÉSZÁROS J. jellemzése szerint 0»5— 15, de főleg 
5— 6 cm átmérőjű kavicsokból áll, közepesen jól osztályo
zott, helyenként kavicsmentes közép- és durvaszemü mészho
mokkő és márga közbetelepülésekkel., A kavicsok 3— 4-es kere- 
kitettségüek, Anyaguk főleg nummuíiteszes ás mezozóos mész
kő, valamint (változó mennyiségben) kvarcit és lidit» A ho
mokos-meszes kötőanyagban Nummulites perforatus A. N. 
aturicus, Iliscocyclina papyracea találhatóc

Dolomitra, bauxitra de leggyakrabban a Szőci For
máció (N, perforatus-os, Lithothamniumos mészkő) egyenetlen 
felszínére települ, kivételesen Móri Formációra ’ (Zt-2). A 
Zt-24, sz. fúrásban (8.0— 44.3 m között, azaz 30.3 m vas
tagságban 9 db 2— 5 m közötti szemcsenagyságu ciklus volt 
észlelhető.

Dél felé Városlődig nyomozható (esetleg a sümegi 
Fehér kÖT-fhig)« A korai felsőeocán (E^) kort igazoló nanno- 
plankton és plankton:

Iht-1 39,4— 41,6 m; Globorotalia rotundimarginata, Glo- 
bigerina yeguaensis
11.0— 47*0 m: Chiasmolithus oamaruensis, Discoas- 
ter tani nodifer, Goccolithus neogammation,
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A Dudar-Csetény-Kisgyón-Balinka környéki barnakő- 
szánösszletet, fekvőrétegcsoportját ás a fedő Molluscás már 
gát foglalja magába.

Alap- és segédszelvények
A Ba- -219 j Ba-265, M-1 , M-2 f lírások.

Földtani leírás
Az alaphegységre települ, fölfelé általában a Móri 

ritkán a Szőci Formációba megy át. "Sávos” elrendeződés jel 
lemző az elterjedésükre,

1, Alsó tarkaagyag tagozat
Mai elterjedése nem összefüggő. Az ÉK-Bakony Badar Ba- 
linkai-medencájára jellemző. A triász vagy kréta fekü 
egyenetlenségeit tölti ki (1— 39 m),

2, Alsó kőszéntelépés tagozat
Agyagos- homokos rétegcsoport 1— 2 mürevaló teleppel és 
olykor 8— 10 kőszenes csikkal, hézagos elterjedésben Pe~ 
repusztától, Eplánytől Bakonynánán, Dudaron át (3— 11 m) 
.('.Kisgyóni IV, Balinkai III. telep) Északi sáv: Porvá- 
Bakonyszentlászló-Sur-Csatka.

3, Köztes tarkaagyag tagozat
Az előzőre és azon Ny, valamint ÉK felé is túlterjedve 
eocén előtti képződményekre települ (U-32 m). Kelet felé 
tengeri közbetelepülásekkel,

4° A felső kőszéntelepes tagozat
Ugyancsak tulterjedően települ. Kát 2— 3 m vastag müre
való és egy kisérő telepet tartalmaz. (1,5— 39 m). A kát 
telep néhol egy padban jelentkezik (max. 8 m).

"Kisgyóni Formáció”
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5- Fedőmárga tagozat
Ez képezi az átmenetet a Szőci, ill..a Móri Formáció
hoz. Vastagsága 2— 39 m.

Őslénytani ,jellemzők

1. Alsó tarkaagyag tagozat: ősmaradvány mentesnek ismert.
7*<x

2. Alsó kőszenes tagozat: palinológiailag az un. ősi Jug- 
landaceae-Myricaceae vegetáció jellemző. Molluscák:
Brachyodantes corrugates (BRONGNIART), Anonya gregária 
BAYAH (A Dt-5 és a D-220 farás rétegsorában megmaradt 
tengeri fedőben: Nummulites sismondai DSARCH et HAIME
H. deshayesi D’ARGH et HAIME (Alul inkább édesvizi, fel
felé inkább félsósvizi, STRAUSZ L.).

3. Köztes tarkaagyag tagozat: ősmaradványmentesnek ismert.

4. Felső kőszenes tagozat: a II. telepre a pálmás, az I. 
telepre a szemiterresztrikus láperdei, növényzet pollen
jei jellemzőek. Ez utóbbi vonatkozik az iszkaszentgyör- 
gyi szenes rétegekre is az Rp-153 fúrásban (RÁKOSI L.).

5. Fedőmárga tagozat: Nummulites perforatus MOHTF. E. 
striatus BRUG. N. brongniarti D’ARCH et HAIME 
Alveolinák: Molluscák, korallok.

6. A Fehérvárcsurgó vidékén (esetleg önálló, 6. tagozat?) 
Biloculinák és egyes Molluszkák olykor tömeges, pad-jel- 
legü előfordulása jellemző. Kis számban szivacsok, koral- 
lok, Bryzoák, Decapoda rákok, tengeri sünök is találha
tók. Helyenként Alveolinákat, Discocyclinákat és Nummu- 
lites striatus BRUG-t tartalmazó lencsékre akadtak.

7• Életrét egtan
A fenti adatok alapján, KOPEK G. és KECSKEMÉTI T. szerint 
az 1— 2 tagozat a középsőeocén alsó, a 3* a középső, a 
4— 6 pedig felső részébe tartozik.
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Szinonimák: Foraminiferás ( Globigerinás)- mol.luszkás 
(agyag) márga
Pcrvai - " - (részben)
Hantkeninás márga 
Vasconellás agyagmárga.

Földrajzi elterjedés
Az ÉNy-Bakony K--i része és az ÉK-Bakony. valamint 

a Vértes ÉNy-DNy pereme.

Alapszelvényei
a Móri M-J-és M-2 farások. SegédszeIvényei a D 

240, Nv-.l, 01-69 és Sr-1, őslénytani vonatkozásban a Ba- 
265 is 3

Földtani leirás 

Települési helyzet
Általában a Kisgyóni. kisebbrészt a Szőci Formáció

ból fejlődik ki„ Kivételesen (eróziós diszkordanciával) e 
formációk alsóbb tagozatai valamelyikére települ (Jásd~38r, 
Bakonycsernye-11), A Balinka-Móri medence belsejében a Cser- 
nyei Formációba megy át; másutt közvetlen fedője lepusz
tult o

Kőzettanilag: ciklusosán változó mértékben homokos 
illetve agyagos aleurit.

Vastagsága a Balinkai-medencében 16— 85 m; Szápár- 
nál a 128 m-ts Sur-Mór felé pedig a 188 m-t is eléri.

Őslénytani jellemzés

alapján három szintre tagolható: Az 
alsó a "nannoplanktónban szegény", a középső a Pemma rotun- 
dum —  Reticulcfenestra placomorpha9 a felső pedig a robusz
tus Zygolithus dubius —  Discoaster floreus szint (BÁLDINÉ 
BEKE M,).

"Móri AL-r 1:1. formáció"
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A kisforaminiféráit STELLA L. dolgozta fel. (Ba- 
265) Gazdag planktonforaminiférái alapján SÁMUEL, 0, két 
szintre tagolta. Az alsó a Turborotalia (Acarinina) crassa- 
ta densa, a felső pedig a Trumcorotaloides rohri szint, A 
Hantkenina genusból: H. dumblei, H. kochi, H. longispina, 
Alsó részében nagyobb és vastagabb héjú, felső részén ki
sebb, vékonyáéju Molluszkák találhatók. (KECSKEMÉTIVÉ KÖR- 
MENDY A, dolgozta fel.) - E képződményből Uautiloidea lelet 
is ismeretes.

Életrétegtani besorolás
felsőlutéciai alemelet (KOPEK--- KECSKEMÉTI - 

DUDICH XI-XIII. szintjei).

"Csegnyei Formáció"

Szinonima: "Csernyei homokkő",

Földrajzi elterjedés:
csak az ÉK-®akonyban. Eőleg a Balinka-Mór-i terü

leten, DNy-on Bakonycsernyén és Szápáron át Dudarig. Erede
ti elterjedése jóval nagyobb lehetett (részben lepusztult),

Alapszelvények
A Ba' -265 (őslény tanilag is sokoldalúan feldolgo

zott) és a M-1. sz. fúrások.

Földtani leírás

_Települési helyzet
Fedője mindig eocénnél fiatalabb képződmény, Feküje 

a Móri vagy a Szőci Formáció, amelyre folyamatos üledékkép- 
ződéssel települ,

Vastagság
4.0— 78,1 m; általában 40— 60 m Eredeti vastagsága 

a 100 m-t is meghaladhatta.
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Kőzettani jellegek
Uralkodó kőzettípusok: (agyagos) kőzet lisztes, 

finom- és középszemü erősen meszes, homokkő és a kemény, 
pátitosn kőzetlisztes mészkő, mészhomokkő. Ezek váltakoz
nak, agyagmárga-mészmárga közbetelepülésekkel ás tufitos 
rétegekkel- szervesanyagdus (szenesagyag) lencsékkel.

Őslénytani ,jellemzés (A Ba''265 fúrás alapján)
A makrofaunát faj- és egyedszámban egyaránt szegé

nyes Mollusca.' ■ fauna képviseli, köztük a Variamussium fal- 
lax KOROBKOV faj, Egyes rétegek korallosak.

A Nagyforaminifera-fauna is gyér: elvétve akad 
Nummulites variolari.s LÁM,, N. incrassatus DE LA HARPE és 
N, chavannesi DE LA HARPE, legújabban N. fabianii PREVER is 
Gyakoribbak a Dis ocyclina, Operculina és az Operculinella 
nemek képviselői,

A Kisforaminiféra.faunára a bent ősz Anomalina,
Bulincina, Eursenkoina. Uvigerina együttes jellemző: a (fel 
felé mind gyakoribb) plankton alakok alapján három szint: 
(Turbcrotali) a (Acarinina) rotundimarginata, Globigerina 
angustiumbilicata, Globigerina officinalis) különböztethető 
meg, (SÁMUEL 0,)

A nann opl.ankt on alapján a Discoaster tani nodifer 
és az Isthmolithus recurvus zóna volt kimutatható CBáLDINÉ 
BEKE M.), ■

A mész1 ■(.homok.)kő padok jellegzetes, kőzetalkotó ős
maradványai a Corallinaceae vörösalgák ("Lithothamnium"- 
félék): Lithophyllum, Archaeolithothamniüm, Melobesia sp-k,

Életrét-egtani besorolása a felsőeocán alsó és kö
zépső részébe az előző pont adatai alapján egyértelmű. 
(E^~2; XIV-XV,)
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II«, rész

Az ÉK-dunántuli terület —  a Móri ároktól a Duna 
vonaláig —  alsó barnakőszénképződmények és fekvő sorozata 
alkotja a Tatabányai Formációt. ^ Formáció a mezozóos me
dencealjzatra diszkordánsan települ. A felette települő 
Dorogi Formáció felé az átmenet fokozatos. A Formáció ti- 
pusszelvényéül a Ta~1481. sz. farás rétegsora tekinthető.
A fúrás szerint a formáció vastagsága 126.8 m, felépitése 
a következő:

"Tatabányai Formáció"

8, Felső barnakőszenes rétegcsoport 10.2 m
7. Molluscas agyagos, margas aleurit

Mollusca lumasella betelepülésekkel 7*4 m
6. Nummulites sabplanulatus-os agyagos aleurit 1.7 m
5o Faunaszegény, agyagos, aleuritos homokkő

agyagos, homokos aleurit 35*3 m
4. Alsó barnakőszenes rétegcsoport 13»2 m
3. Szervesmaradvány-szegány aleuritos agyag 14.0 m
2. Aleuritos tarkaagyag, márga, édesvizi mész-

márga - 29.4 m
1. Szervesmaradvány-ment^s aleuritos agyag 16.0 m

"Dorogi Agyagmárga Formáció"

A Tatabányai Formációt fedő Molluszkás ás Operku- 
linás agyagmárga rátegcsoportokat különitettük el Dorogi 
Agyagmárga Formáció néven. Az alatta települő Tatabányai 
Formációra fokozatos átmenettel települ. A felette telepü
lő Síkvölgyi Formáció felé és általában az Ótokodi Formáció 
felé az átmenet szintén fokozatos. A Dorogi medence'nyugati 
területén helyenként lokális kiemelkedés és lefüződés volt 
tapasztalható a formációk határain. Felszínen az Ótokodi 
külfejtés területén tanulmányozható. 'Tipushelyéül a Tokod 
T-327" s z . fúrás rétegsora tekinthető. A Formáció vastag
sága a fúrás rétegsorában 70.0 m, felépitése a részletes 
vizsgálat szerint:
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5<, Aleuritos agyagmárga lumasella rétegekkel
4o Szubplanulátuszos, aleuritos agyag
3<, Molluszkás, márgás, agyagos aleurit lumasella-

33"8 m 
8,4 m
5 3 m

rétegekkel 20 o 3 m

"Sikvölgyi Formáé16"

A Tatabányai terület medence fáéiesi részének kö
zépső eocén képződményei alkotják a Formációt-

A Dorogi Formációból fokozatosan fejlődik ki„ s 
ugyancsak fokozatosan megy át a felette települő Nagysápi 
Formációba. A Formáció vastagsága 108«3° Tipushelye a Ta- 
1481 sz. fúrás rétegsora. Felépítése a fúrás rétegsorában a 
következő (felülről lefelé):
15o Nummuliteses- aleuritos márga* agyagos és

márgás aleurit 19,7 m
14. Nummulites perforatus-os, N. striatus-os

aleuritos márgar márgás és agyagos aleurit 43*0 m
13* Nummulites striatus-os - N., garnieri-s agyagos

aleurit 43-6 m.

A Dorogi medence középsőeocén képződményei —  kivé
ve a Tokodi Homokkő Formációt tartoznak ebbe a Formációba.
A felette települő Tokodi Homokkő formációba folyamatosan 
megy át. Fontosabb felszini előfordul.ásai: az Ótokodi. kül
fejtés környéke, Bajót község területe, Nyergesujfalu és 
Mogyorósbánya környéke*,

Tipushelye a T-527° sz. fúrás rétegsora. A Formáció 
vastagsága a fúrás rétegsorában 103-4 m. Felépítése (felül
ről lefelé):
10. Felső sztriátuszoss molluszkás rétegcsoport.,

Homokkő aleurit mészmárga 36-0 m
9" Molluszkás, aleuritos márga, mészmárga 12-2 m

"Ótokodi Formáció"
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19°4 m 
37°8 m

8, Alsó sztriaiuszos molluszkás rátegcsoport.
Meszes, márgás aleurit

7. Perforátuszos agyagos és márgás aleurit

MTokodi Homokkő"

Általában 100— 1 50 m (max. 250 m) vastag. Uralko- 
dóan mászszegény, ill. mész- és ősmaradványmentes durva 
kvarc homok és homokkő rétegekből áll.

Alárendelten, helyenként vannak benne molluszkás 
striátuszos, homokkő, márga és agyag-beütések is.

Tipushely: Ótokod, "tokodi homokkő" feltárás. 
Elterjedés: Dorogi terület keleti felén Csolnok Bo

rókás, VI-os, VTII-as, IX-es, XlV-es akna, Tokodaltáró.

"Nyergesujfalui Formáció"

A Formációt a Józsefpuszta mellett telepitett Nyer- 
gesujfalu 29. sz. fúrás harántolta 227°5 m vastagságban. A 
Formáció az uralkodó kőzettani komponens a CaGo^ és a kő
zetliszt, melyek mellett agyag és homok fordul elő, leggya
koribb kőzetféleségek: kőzetlisztes mészkő, márgás aleurit, 
kőzetlisztes márga, mészmárga ás mészkő. A formáció felső 
részében 17°5 m vastag nummuliteszes mészkő települ.

Tipusterület: a Lábatlan-Nyergesujfalu közötti part
fal.

TipusszeIvény: Ny ergesujfalu~29 • sz. fúrás.
Elterjedés: Dorogi-medence északi része, a Duna 

jobb partja.
Ősmaradványok: Nummulites incrassatus de la Harpe. 

N. chavannesi DE LA HARPE, N. pulchellus DE LA HARPE, Glo- 
borotalia cocoaensis CUSHM. ET.BERM.,,, Ghlamys biarritsensis 
d JArch.

Kor: felsőeocán, priabonai emelet.
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A Formáció az eocén kutatás klasszikus területéről 
a nagysápi Domonkos-hegyről kapta a nevét, ahol számos ki
búvásban tanulmányozható. Több fúrás ás egy kőfejtő tárja 
fel itt a felsőeocén korú nummuliteszes- diszkociklinás 
mészkövet.

Az összlet vastagsága 50— 100 m között változik, 
de 250 m-es mélyfúrási szélső értékkel is előfordult. A to- 
kodi területen a tokodi homokkőre, másutt általában a Nummu- 
lites striatuszos rétegekre települ,

Tipushely: A Nagysáp 67 ̂ sz. fúrás rétegsora.
Tipusterület: Nagysáp, Domonkos hegy. A nagy Fora- 

miniferák kőzetalkotóan vesznek részt felápitásáben.
Eitérjedés: Tatabányai-medence, Dorogi-medence, Bu

dai-hegység, Dunabalparti hegyrögök, Cserhát, Mátra-hegyság, 
Bükk-hegyság, Rudabánya, Budai-hegység, Vértes-hegység kö
zötti terület.

"Nagysápi Formáció"

"Várgesztesi Formáció"

A Vértes-hegység nyugati peremén elsősorban Várgesz
tes ás Vértessomló környékén elterjedt, A Pusztavám-Orosz- 
lányi ás a Tatabányai-medencékétől eltérő kifejlődés! jel
legeket mutató képződményekre javasoltuk a Várgesztesi For
máció megjelölést.

A Formáció tipushelyéül a Várgesztesi Vg-1, sz, fú
rás rétegsorát tekintjük.

A Formáció felépítése a következő:
3. Nummuliteszes mészkő, agyagos 

mészkő
2. Molluszkás-sztriatuszos, agya

gos aleurit, aleuritos márga 
1. Barnakőszén rétegcsoport

Priabónai 
12,5 m emelet
14,6 m 

7 . 0  m
Lut éciai 
emelet

A Formáció elterjedése: Várgesztes, Vértessomló
környéke, Oroszlány K-i perem, Gerecse-hegység déli része, 
Kocsi medence.
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A Formáció uralkodóan andezit-lapilliből és agglo
merátumból áll, csak a felső részén tartalmaz édesvízi le
rakódásokat,, Kevés láva-andezit is ismeretes, A Formáció 
ismert maximális vastagsága 220 m körüli.

A Báláton-Velencei hegység - Budai hegység vonalon 
és ettől DK-re lévő fedett és nagy mélységben lévő eocén 
vulkánit Formáció csak a terület szélein a kisebb mélységben 
levő területrészeken ismert. Feltevésünk szerint a szerkeze
ti depressziók területén a jelenleg ismert vastagságnak 
többszörösét is elérheti.

Tipushelyek: Csákvár 18, sz. fúrás (Vál község mel
lett mélyült), Páty sz. fúrás.

Ősmaradványok: Az édesvízi lerakódásokban nagyon 
gyéren Möllusca héjlenyomatok, és héjtöredékek.

Kor: Középső eocén: Lubéciai emelete
Elterjedés: Tabajd, Vál, Páty, Velencei hegység.

Ságvár.

"Lovasberényi Formáció1*

t>Budai Márga Formáció"

Álláspontunk szerint a Budai Márga Formációba 
Bryozoás Márga is beletartozik,

1. A Bryozoás márga kisebb részben laza, nagyobb 
részben erősen kötött, többnyire egyenetlen rétegfelszinü 
mészmárga, kalkarenit közbetelepülésekkel, jellegzetes, 80- 
at meghaladó fajszámu Bryozoafaunával, sok egyéb ősmarad
vánnyal. Meredekparti, jórészt szublitorális, alárendelten 
litorális kifejlődés. Részben a Nummulites fabianiis, Dis- 
cocyclinidás, Corallinaceás mészkőből üledékfolytonosság
gal fejlődik ki, részben azonban (több lépésben) transz- 
gressziven, néhol alapbreccsával a triász alaphégységre te
lepül. Felfelé többnyire folyamatosan megy át a "budai már-
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gába", törmelékes, Nummulites budensis-es, Lithothamniumos 
mészkőpadok közbeiktatáséval.

(A karbonéttartalom csökken, a bryozoék ás egyéb 
bentikus faunaelemek ritkulnak, előtérbe kerül a plankton.5 
- Vastagsága 10— 50 m.

Tipushely: Budai-hegység, Mátyáshegy-Szépvölgy<.
Ősmaradványok: Discoaster barbadiensis, Coccolithus 

polagicus, Cycloplacolithella formosa, Globorotalia coco- 
aensis, Gl. centrális, Nummulites budensis, Discocyclina 
priabononsis, Atinocyclina variecostata, Onychocella angu- 
losa, Batopora múltiradiata, Steginoporella elegáns,
Idmonea gracillima, Hornéra concatenata, Chlamys biarritz- 
ensis, Pentacrinus didactylus, Schizaster lorioli, vörös 
algák, Serpula-csövek stb.

Kor: felsőeocán, priabonai emelet. (Isthmolitus 
rocurvus, ill. Globorotalia cocaensis-es szint.)

Élterjedés: Budai-hegység, a Gerecse északi pereme, 
a Vértes délkeleti előtere, Urhida vidéke..

2. Az s.s. budai márgaösszlet jól rétegzett, több
nyire sima réteglapu, ssürkés-barnássárga mészmárga, fel
felé 60% alá csökkenő CaCO^-tartalommal„ Részben fokozato
san fejlődik ki a bryozoás márgából, részben azon túlter
jedve a triász alaphegységen transzgredál. Felfelé fokoza
tosan megy ét a "kiscelli agyagba'*, részben a faunaszegény, 
pirites "bárdi rétegek" közbeiktatódásával. DUDICH E.
(1959) öt tipusát különböztette meg, a laposparti litorális 
kifejlődéstől a tipikus, nyilt- és mélyebbvizi (100— 120 m) 
kifejlődésig. - Vastagsága 20— 100 m.

Tipusterület: Budai-hegység.
Ősmaradványok.: sok növénylevél ás termés: Pteris 

budensis, Ailanthus confucii, Zizyphus zizyphoides, Maoutia 
hungarica, Coccolithus pelagicus, Isthmolitus recurvus, 
Discoaster barbadiensis, Discoaster saipanensis, Cylindro- 
clavulina rudislosta (HA.NK.) = Clavulina cylindrica HANTK. 
Robulus budensis (HANTK.) Bulimina sculptilis CUSHMANN,
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Cassidulina inexculpta Franz., Globigerina eocaena GOMB.,
G. conglomerata SCHWAGER, Vagocibicides elongatus (HANTK.), 
Nummulites incrassatus DE LA HARPE, Pellatispira madarász!, 
Nummulites budensis, Batopora multiradiata, Steginoporella 
haidingeri, Spondylus radula, Pleurotomaria budensis, Xe- 
nophora subextensa, Nautilus lingulatus, Pteropoda-félék, 
Clypeaster breunigii, Pentacrinus didactylus, halfogak.

Kor: Eocén (zárótagja).
Elterjedés: Budai-hegység ás tágabb környéke, a Du- 

nabalparti hegyrögök, a Bükk-hegység déli előtere.

MSolymári Eormáció,,

A Solymári Formáció kőzettani felépítése ás kifej
lődési viszonyai változatosak. Homok, homokkő, agyag, agyag™ 
márga, márga ás mészkő rétegek alkotják. A kifejlődés! viszo
nyok is változóak. Lápi-mocsári, csökkentsósvizi ás tengeri 
kifejlődést! képződmények egyaránt előfordu Inak.

A formáció t ipushelye: a Solymári So-72. sz. fúrás 
rétegsora. (KOPEK G. - KECSKEMÉTI T. feldolgozása.)

A Formáció felépítése a következő:

372,2-372 0 6 m-ek között 0.6 m kőszenes agyag
372.6-375-1 f f f f 2.5 m homokkő, agyag, márga, 

szenesedett növényi tör
melékkel

375.1-379-7 f f f f 4.6 m agyag, homokkő, mész- 
márga
Brachyodontes 
Corrugatus 
Anomia gregaria

379.7-379.9 f f f f 0.2 m kőszenes agyag, homok,
379.9-390.6 f f f f 10.7 m agyag, agyagmárga, sze

nesedett növényi törme
lékkel

390.6-399-2 f f f f 8.6 m homok, homokkő, agyag, 
konglomerátum szenese
dett növényi törmelék

399-2-402.4 f f f f

(AJc

NA m agyagmárga, márga, mész
kő N. striatus

402,4-403.7 f f f f 1.3 m agyagmárga, N.perforatus
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A Formáció a Dorogi Formációból folyamatosan fejlő
dik ki. Fedője az agyaggal kezdődő, de uralkodóan mészkőből, 
mészmárgából álló felsőeocén összlet. (Nagysápi Formáció.)

Elterjedés: Tatabánya DK, Szár, Nagyegyháza-Mány, 
Nagykovácsi-Solymár.

"Recski Andezit Formáció"

A Recski Andezit Formációt RADÓCZ GY.-nak a Ráteg- 
tani Lexikon II. kiadása számára készített leírása alapján 
j ellemezzük.

A Mátra-hegység ÉK-i előterének e sajátos, sok vál
tozatot matató andezitféleségét Északmagyarországon kizáró
lag Recsk és Parádfürdő környékén ismerjük, azonban bizonyá
ra kapcsolatba hozhatók a Budapesttől a Balaton irányába hú
zódó, többnyire felszin alatti eocén andezitvonulattal.

Az utóbbi évek nagymélységü érckutató fúrásai alap
ján az andezitnek két fő genetikai tipusát (egy felső, 200- 
800 m vastag, néhol rétegvulkáni jellegű és egy, szintén 
több száz m vastag "mélyszinti", vagy szubvulkáni tipusu 
andezitet) tudjuk elkülöníteni, több változattal. E képződ
mények kora ma még egyértelműen nem tisztázott. A közbete
lepült paleogén üledékek alapján a felső összlet olyan pa- 
leogén vulkáni tevékenység eredménye, amely a felső-eocén
ben indult meg ás az oligocénben árt véget.

A felső, néhol rétegvulkáni jellegű összlet: Kibúvá
sai a teljesen ép (néhol primér kvarckristályos, máshol üve
ges) típusoktól a kovás érctömzsökig a hidrotermális kőzet
lebontás sokféle fokozatát jelzik. A változatos külső meg
jelenési formák között a kutatók többsége rátegvulkáni jel
leget is felismer, mig mások ezt a jellegzetességet is az 
elváltozás sajátságos módozataival magyarázzák ás az össz- 
letet megjelenése és durvaszemcsés volta miatt lakkolitnak 
minősitik.
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A mélyszinti, vagy szubvulkáni összlet: Az előbbi 
alatt foglal helyet, azzal közel egyidős, esetleg kissé fia
talabb lehet. Közöttük rendszerint eocén vagy annál idősebb 
(triász) üledékes képződmények, vagy ez utóbbiak átalakult 
kőzetféleségei találhatók, fő tömegében tehát az alaphegy- 
ségi képződményekben találjuk, a fúrásokkal különféle nagy
ságú testeket harántolva, Ez az andezit a környező reakció- 
képes üledékekkel aktiv kölcsönhatásban állt, igy különféle 
átalakult kőzetek is képződtek. Az andezit gyakran üde, más
kor propilitesedett, Peremi zónáiból telérek és apofizák 
ágazódnak ki. Az összlethez jellegzetes szkarnosodás és 
"mélységi" ércesedés kapcsolódik.

Tipushely: Recsk-Parád.
Kor; Felsőeocán, oligocénbe áthúzódó.

"Törteli Formáció"

A Formációt SIDÓ M. (Földt, Közi, 1969) munkája a- 
lapján jellemezzük. A "kréta-paleocén" határképződmények, a 
tarkaagyagösszlet fedőjében általában eooén képződmények 
fordulnak elő, fekvőjében kréta, jura vagy triász képződmé
nyek találhatók, Az összlet fekvője ás vastagsága nem minden 
esetben állapítható meg pontosan, mert a lemályitett fúrások 
rendszerint a tarkaagyagösszletben álltak meg, vagy nem fo
lyamatos magfúrással harántolták a rétegeket, Az összlet át
lagos vastagsága 30 m-re becsülhető. A globorotáliás - globi- 
gerinás tarkaagyag összlet, kőzettani kifejlődése és fauna
képe alapján pelágikus, mélyebb tengeri üledék.

SIDÓ M, szerint a fauna a Bolli-fále Globorotalia 
aragonensis - Globorotalia palmerae zónának felel meg, a 
felső yprási alemeletbe jelzi,

Tf.pushel.y; Alcsi 2. fúrás (2395-2420 m).
Ősmaradványok; A vizsgált rétegsorokból makrofauna 

nem került elő, mikroflórája (spora-pollen) már gazdagabb. 
Foraminifera társulása gazdag ás jellegzetes, főleg plankton
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elemekből álló Biztosan szintjelző elég jó megtartása fauna 
az Alcsi 2. sz, farás 2395-2420 m-re között: Rhabdammina 
abyssorum (SAÍtS), Glomospira gordialis (JONES et PARKER), 
Globorotalia aragonansis (Nuttal) Go lensiformis (Subboti- 
na) tipasa alak, G. interposita (Subbotina) G» acarinataí
(Subbotina), G. bullbrooki Bolli, G. pseudotopilensis 
(Subbotina), Globigerina triangularis White, G. Yeguaensis 
Weinzierl et Applin, G„ primitiva Finlay, G. prolata Bolli.

Kor: Alsó eocén, yprési emelet felső része.
Elterjedés: Szolnok környékén: Törtei, Alcsi, Szan- 

daszőllős.

"Nádudvari Formáció11

A Nádudvari Formációt MAJZON L. (1956. Földt, Közlő) 
és KÖRÖSSY L. (1959. Földt, Közlő) munkái alapján jellemez-' 
zük.

A Formáció többnyire palás agyag, agyagmárga és fi- 
nomszemü bomokkőrétegekből áll, helyenként tarkahomokkő és 
agyagmárga betelepülésekkel, valamint durvaszemü konglome
rátum- és breccsa-padokkalo Nádudvaron a vastagság 60 m, 
Debrecenben 69 m. A rétegsor egy része az eocén utáni denu- 
dációs időszakokban letarolódhatott, az eredeti vastagság 
több is lehetett.

Az Alföldön voltak kiemelt területek, amelyet az 
eocén tenger sohasem boritott el (MAJZON L» 1966). A Debre- 
cen-Nádudvar-Szolnok vonalában ismert flisjellegü képződmé
nyek ÉK-felé kapcsolatban voltak a Kárpátok krétapaleogán 
flis geoszinklinálissalo E tengerág K-i részén ismeretesek 
eocén képződmények, amelyek nem a Kárpátok jellemző flis 
képződményeivel, hanem a Belső-Kárpátok flisével azonosít
hatok. A pireneusi mozgások nyoma hiányos üledékképződésben 
és lepusztulásban mutatkozik, a szávai mozgások idején meg
szűnt az összeköttetés a Kárpátokkal.
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Típusterület: Debrecen és Nádudvar vidéken (Kőolaj- 
kutató fúrások adatai*)

Ősmaradványok: Hantkenina kochi (Hantk. Rhabdammi- 
na abyssorum M. Sars.

Kor: felső-eocén, priabonai emelet.

+ + +

Kiegészítés

A Magyar Rétegtani Bizottság Eocén Munkabizottsága 
1979° ,junios 6-i és 19-i ülésén megvitatta a magyarországi 
eocén kőzetrétegtani formáció-javaslatait. A vita alapjául 
az előzőekben közölt DUDICH E^ - GIDAI L. féle előadásnyag 
szolgált.

10 formációt a Munkabizottság (esetenként kisebb, 
az ülések emlékeztetőjében rögzített módosításokkal) elfo
gadásra javasol a MRB-nak, 11-et problematikusnak ítél (va
lószínűleg összevonásokat fog javasolni), 2-t pedig elve
tett.
I. ElfOjgadásra=iavasoLt_formációks 1. Darvastói, 2. Szőci 

Mészkő, 3a Csabrendeki Mészmárga, 4. Iharkuti, 5- Kis- 
gyóni, 6, Tatabányai, 7- Dorogi Agyagmárga, 8. Tokodi 
Homokkő, 9* Budai Márga, 10. Solymári Formáció.'

IIa=Problematikus_formációk: 1. Móri Aleurit, 2. Halimbai 
Tufitos, 3* Síkvölgyi, 4. Csernyei, 5* Nyergesujfalui,
60 Ótokodi, 7* Nagysápi, 8* Recski, 9* Lovasberényi,
10. Törteti, 11* Nádudvari Formáció.

III* Elvetett (beolvasztott, illetőleg szétosztott) formá- 
ciók: 1. Devecseri Formáció, 2, Várgesztes! Formáció.

110 2104



LIT HO ST R A TI GR APHI C UNITS OF THE HUNGÁRIÁN EOCENE' 
(A Preliminary Communication)

by
Dudich, E. and Gidai, L.

ABSTRACT

In February 1977> in form of a frist proposal, 
altogether 23 formations were submitted to the Eocéné 
Working Group of the Hungárián Commission on Stratigraphy. 
(9 fór the Bakony Mts by E. DUDICH and 14 fór other parts 
of the country by L. GIDAI.) In a somewhat more elaborated 
form, they were forwarded to the participants of the 
Sedimentary on Lithostratigraphy, organized by the Section 
fór General Geology and the Central and Northern Trans- 
danubian Régiónál Organization of the Hungárián Geological 
Society, September 1978, in the town of Veszprém. The pre- 
sent Hungárián t ext corresponds to the manuscript of this 
lect ure.

In June 1979» the proposal was thoroughly discussed 
in two sessions of the Eocéné Working Group. Of the 23, lo 
formations vsere accepted, 11 were judged as more or less 
problematic, and 2 were rejected.

Accordingly, until an official decision by the 
Hungárián Commission on Stratigraphy, all formations have 
to be considered as informál, whether already introduced 
intő the literature or nőt.

Manuscript received: 26. September, 1979

Address of the authors:
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Dr. Gidai László 
M.Á. Földtani Intézet 
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