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Összefoglalás
A T-JAM projekt keretében a Mura–Zala-medence földtani felépítését összegeztük annak érdekében, hogy a terület geotermikus

potenciálját, termálvízkészleteinek fenntartható hasznosítását előrejelző vízföldtani elemezések számára modern földtani modell szolgáljon
alapul. A vizsgálatot a meglevő földtani ismeretek, több száz fúrás újraértelmezése és egyes szintekben részletes litológiai tagolása, illetve
szeizmikus reflexiós szelvények értelmezése révén végeztük.

A medencekitöltő összlet nagy részét kitevő, jellemzően több kilométeres összvastagságú felső-miocén (pannóniai) rétegsor egyes
formációira talpfelszín-, tetőfelszín-, és vastagságtérképeket készítettünk. Megerősítettük a korábbi eredményeket, melyek szerint a medence
feltöltődése elsősorban északról történt, ám nyugat felől épülő üledéktesteket is azonosítottunk. A progradáló selfperemen kialakult lejtő-
képződmények a Dunántúli-középhegység és a Porhorje–Kozjak-hegység felé elvékonyodnak, sőt kiékelődnek, mivel e területek már a késő-
miocénben is kiemelt helyzetben voltak. A feltöltődés kezdetén lerakódó turbidites rétegsort a Zala-medence egyes részein agyagmárga
választja két részre. Az alsó turbidites egység a szeizmikus korreláció alapján északról dél felé fiatalodik. A terület legjelentősebb hévíztároló
összletét a késő-miocén deltafrontokon lerakódó, kiterjedt homoktestek alkotják. A homokos deltafront rétegsor szintén a medencebelső, a késő-
miocénben gyorsabban süllyedő aljzatú részein fejlődött ki legnagyobb vastagságban. A süllyedés oka alapvetően a Pannon-medence posztrift
termális kontrakciója, de egyes korábbi normálvetők és eltolódások a pannóniai elején is aktívak voltak.

A középső-miocén üledéktestek kőzetfáciesében szintén felismerhetők az akkori kiemelt hátak, árokperemek, mivel a rétegsorok ott
vékonyabbak és meszesebbek. A legmélyebb félárkokban több száz méter, vagy akár km vastag kárpáti–kora-badeni törmelékes üledéksor
rakódott le. Az árokrendszer a D6 szinrift fázis extenziós deformációja miatt alakult ki. Fő elemei a laposszögű lecsúszósíkok, melyek alól
metamorf kőzetegységek takaródtak ki, és amelyek mentén extenziós allochtonok jöttek létre. 

A medence premiocén aljzatában a Közép-magyarországi-nyírózóna D5 fázisba sorolt jobbos transzpressziós elmozdulása révén kerültek
egymás mellé és részben egymás fölé a különböző eredetű, kréta korú szerkezeti egységek. A nyírózónát eltolódásos duplexek, illetve az
oligocén tonalit intrúziók megjelenése jellemzi. A zóna legészakibb eltolódásától, a Periadriai–Balaton-vonaltól északra rátolódások jöttek
létre, melyek meggyűrték a Bak–Novai paleogén medenceroncsot. Ebben az eocén során vastag, részben vulkanoszediment üledéksor jött létre,
amelybe oligocén telérek, teleptelérek és intrúziók nyomultak. 

Az alpi takaróképződés talán legkésőbi fázisaként az Ausztroalpi-takarósorozat (beleértve a Dunántúli-középhegységi-egységet is) a
Penninikumra tolódott, valószínűleg a kainozoikum elején (D3 fázis). A prekainozoos képződmények szerkezetét alapvetően a késő-kréta
extenziós deformáció (D2 fázis) és a kréta közepén (120–85 millió éve) végbement takaróképződés [D1 fázis]) szabta meg. Előbbi során jött létre
az Ausztroalpi-takarórendszer és a Koralpe–Wölz–Pohorje-egység, valamint a Grazi paleozoikum metamorfózisa. A késő-kréta során a
takarókat képlékeny nyírózónák vágták át, melyek mentén milonitok, fillitek, fillonitok jöttek létre. Az extenzió miatt a korábbi takarók
elvékonyodtak, extenziós allochtonokat formáltak: ezeknek legnagyobb példája a Dunántúli-középhegység szerkezeti egysége. 
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Bevezetés

A T-JAM projekt keretében a Mura–Zala-medence
szlovéniai és magyarországi teljes kiterjedését és a Kisalföld
déli részét vizsgáltuk (1. ábra), amely medenceterületek
peremei, a szlovéniai Haloze-, a Pohorje- és a Kozjak-hegy-
ségek, a Vas-hegy, a Bakony és Balaton-felvidék délnyugati
szegélye, a Keszthelyi-hegység. A közös termálvíz-gazdál-
kodás megalapozását elősegítő vízföldtani modellezés, és
későbbi hasznosítás céljaihoz igazodva a földtani felépítés
vizsgálata során célzottan a térség vízföldtani szempontból
hasonlóan viselkedő (vízvezető, vízzáró) kőzettani egysé-
geinek, az ún. hidrosztratigráfiai egységeknek térbeli
lehatárolására, illetve a vízáramlások pályáit befolyásoló
szerkezeti elemek térbeli helyzetének meghatározására
összpontosítottunk. Ennek tükrében a terület földtani-
szerkezetföldtani felépítésének alábbi ismertetése nem
tekinthető egy alapkutatási jellegű, klasszikus értelemben
vett monografikus összefoglalásnak, annál részben keve-
sebb, ugyanakkor az alkalmazott kutatási (vízföldtani)

kérdések megválaszolásához úgy módszertani, mint szem-
léletbeli és tartalmi elemeit illetően bővebb, és számos új
eredményt is tartalmaz. Utóbbiak főleg a területen mélyült
fúrások átértékeléséből, illetve szeizmikus reflexiós szelvé-
nyek elemzéséből, valamint a korábbi földtani ismeretek
határokon átnyúló összevetéséből származnak. Az alábbi
tanulmány ezen munkának a földtani felépítésre vonatkozó
eredményeit mutatja be.

A földtani modellépítés módszerei

Méretarány

A földtani térmodell méretarányát a projekt céljaihoz
igazodva a munka kezdetén 1: 100 000-méretarányúnak
határoztuk meg. Ez adta meg a feldolgozandó adatsűrű-
séget, ami elsősorban a hidrosztratigráfiai egységeket ha-
rántoló földtani felületek megszerkesztéséhez felhaszná-
landó fúrások számát határolta be. 
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Abstract
In the frame of the T-JAM project, we prepared a summary of the geological-strucutral setting of the Mura–Zala Basin in NE Slovenia and SW

Hungary in order to provide an input for hydrogeological modelling to support the sustainable management of thermal water resources and geothermal
potential of the area. The research involved the summary of existing geological knowledge, the revision and reclassification of several hundreds of
boreholes and their more detailed subdivision at several stratigraphical levels, and also the interpretation of several seismic reflection profiles.

The bulk of the basin fill is composed of the Upper Miocene (Pannonian) succession, reaching thickness of several km in large areas. For the
main Late Miocene formations, maps showing their base and top surfaces as well as their thickness were prepared. We confirmed the previous
results showing that the basin was filled mainly from the north; however, sediment bodies prograding from the west were also identified. The
slope deposits built up by the prograding margin show decreasing thickness and even pinchout towards the Transdanubian Range and the
Pohorje–Kozjak Mts, as these areas were in relatively elevated position already in the Late Miocene. The infill of the basin began with the
deposition of a turbiditic sequence, which is subdivided into two units by a claymarl level in some parts of the Zala Basin. Based on the seismic
correlation, the lower turbiditic unit becomes younger southwards. The most important thermal water reservoir of the study area is composed of
the extensive sandbodies formed on the Late Miocene delta fronts. The thickest sand-prone delta-front deposits can be also found in the inner
parts of the basin, where subsidence rates were higher in the Late Miocene. The reason of subsidence of the basin is the Late Miocene thermal
contraction of the Pannonian Basin although some normal and strike-slip faults remained active.

The syn-rift grabens, and their edges can be recognized in the facies and thickness distribution of Karpatian to Mid-Miocene (sny-rift)
sediments while they show thinner and more calcareous development at basin adges. In the deepest half-grabens several hundreds metres to
kilometre-thick clastic sequence was deposited during the early rift phase. This D6 phase induced the formation of the system of grabens. Main
structures are the low-angle detachement faults, which exhumed metamorphic rocks at their footwalls. Extensional allochtons formed along the
detachements from hanging wall units.

In the pre-Miocene rocks of the Pannonian Basin, major dextral transpressive strike-slip faults juxtaposed Cretaceous structural units of
different origin wihtin the first-order Mid-Hungarian Shear Zone during the D5 phase. The shear zone is characterised by strike-slip duplexes
and the intrusion of Oligocene tonalite bodies. North from the northern fault branch of the wide shear zone reverse faults developed which
strongly folded the remnant of the Eocene Bak–Nova Basin. On this area an unusally thick Eocene sedimentary-volcanic succession was
deposited, and intruded later by Oligocene dykes, sills and shallow intrusions.

Probably as the last event of the Alpine nappe stacking, the Austroalpine nappe plie (including the Trasndanubian Range Unit) thrust over
the Penninic Unit, probably in the early Cenozoic (D3 phase). The structure of the Pre-Cenozoic rocks is determined by the mid-Cretaceous
nappe stacking (D1 phase, 120–85 Ma) and the Late Cretaceous extensional deformation (D2 phase). The metamorphism of the Graz Palaeozoic
and Koralpe–Wölz–Pohorje units occurred during the first phase. The Late Cretaceous D2 extensional deformation resulted in low-angle ductile
and brittle shear zones which are connected to the formation of phyllite, phyllonite and mylonite. Former mid-Cretaceous nappes were thinned
and formed extensional allochtones: the largest of them is the Trasndanubian Range Unit. 



A képződmények azonosítása

Mindennemű földtani értékelés megkezdése előtt
alapvető fontosságú volt, hogy a szlovén és magyar földtani
terminológiát összhangba hozzuk, a határ két oldalán eltérő
nevezéktanú képződményeket azonosítsuk. Ez elsősorban a
miocén képződmények tekintetében volt fontos, hiszen ezek
zömében mennek végbe a vizsgált termálvíz-áramlási
folyamatok. 

A miocén képződmények azonosítása több kétoldalú
szakértői egyeztetés kertében zajlott, amelyek során a
szlovén és magyar geológusok kölcsönösen megismerték a
partner országokban használatos formáció-elnevezéseket és
azok mögöttes litológia, faciológiai, időbeli tartalmát.
Ennek ismeretében került sor a képződmények párhuzamo-
sítására (2. ábra).

A 2. ábra jól mutatja, hogy Szlovéniában kevesebb szá-
mú, nagyobb időt átfogó litosztratigráfiai egység haszná-
latos (NÁDOR et al. 2012). A szlovén Mura Formáció meg-
felel a magyar „felső-pannóniai” Zagyvai és Újfalui
Formációnak, míg a Lendava Formáció az „alsó-pannóniai”
Algyői és Szolnoki Formációnak. (Az idézőjel itt arra utal,
hogy a pannóniai kőzettest a hazai jól ismert gyakorlat sze-
rint litológiailag alsó és felső részre osztható, de ezen egysé-

gek nem egykorúak a medencén belül). A legidősebb
magyar pannnóniai (Endrődi Formáció), valamint a szarmata
Tinnyei és Kozárdi Formáció, illetve a fiatalabb badeni
képződmények (Szilágyi Agyagmárga, Tekeresi Slír felső
része, Badeni és Lajta Formáció) együttese a szlovén Špilje
Formációval párhuzamosítható. Az idősebb badeni és kár-
páti képződmények (Tekeresi Slír alsó része, Budafai és
Ligeterdői Formáció) a szlovén Haloze formációnak felel-
tethetők meg. 

Földtani felületek meghatározása

A projekt kezdetekor meghatároztuk a vízföldtani mo-
dell számára szükséges hidrosztratigráfiai egységeket,
illetve az ezeket határoló felületeket. Ezek elsősorban a
pannóniai medencekitöltő üledéksorban a hévíz tárolása
szempontjából jelentős deltafront és turbidit kifejlődésű
homokköves egységek határfelületei, valamint prepannó-
niai miocén felület, a prekainozoos aljzat, a kvarter talp,
illetve a beszivárgás meghatározásához szükséges felszíni
földtani térkép. E mellett, elkészítettük a terület presenon
kézpődményeinek térképét. Az egyes felületek lefutását,
illetve földtani kifejlődését nagyszámú fúrási rétegsor
(magyar oldalon 792, Szlovéniában 404 fúrás) átértékelése
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1. ábra. A T-JAM projekt területének elhelyezkedése, a földtani szelvények nyomvonala digitális domborzati modellen
Figure 1. Position of T-JAM research area, and the regional geological cross sections on a digital terrain model 



alapján, illetve szeizmikus szelvények értelmezése (lásd a
„Szeizmikus szelvények és értelmezésük az OpenDtect
szoftverrel” c. fejezetet) segítségével szerkesztettük meg.
Az átértékelt fúrási rétegsorok a szlovén–magyar közös,
háromnyelvű, geotermikus fúrási adatbázisba kerültek
betöltésre (hiv adatbázis cikk)

A munka során az alábbi térképet készültek el (a mély-
ségtérképek a tengerszinthez viszonyítva): 

— Presenon képződmények földtani térképe (V. mellék-
let).

— Prekainozoos képződmények földtani térképe.
— Prekainozoos képződmények tetőfelületének dom-

borzati térképe a felszínt metsző szerkezeti elemekkel
együtt (VI. melléklet).

— Badeni és szarmata képződmények talp felülete a
Tinnyei és Lajta Mészkő Formációk elterjedési határával
(10. ábra) Ez a térképváltozat csak a projekt magyarországi
részterületére készült el.

— Pannóniai képződmények talpfelületének térképe
(12. ábra).

— Pannóniai turbidites homokkő összlet (Szolnoki /
Lendava Formáció alsó szakasza) vastagsága (13. ábra).

— Pannóniai turbidites homokkő összlet (Szolnoki /
Lendava Formáció alsó szakasza) talpfelületének dombor-
zattérképe (17. ábra). 

— Pannóniai turbidites homokkő összlet (Szolnoki /
Lendava Formáció alsó szakasza) tető felületének térképe
(18. ábra).

— Pannóniai deltafront-homokok (Újfalui / Mura For-
máció alsó szakasza) talpfelülete (20. ábra).

— Pannóniai deltafront-homokok tetőfelülete (Újfalui /
Mura Formáción alsó szakaszán belüli határ) (21. ábra).

— Pannóniai deltafront-homokok vastagsága 
— Kvarter talp felülete és földtani felépítése.
— Felszíni földtani térkép. 

Fúrásátértékelések

A fúrásátértékelés során alapvetően a MÁFI mélyfúrási
adatbázis szerkezetéhez igazodtunk. A törzsazonosítók
mellett a pannóniai és idősebb miocén képződményeket
formáció szinten átértékeltük és megadtuk ezek mélység-
intervallumát. A prekainozoos aljzat képződményeit nem
minősítettük át, azok az eredeti MÁFI mélyfúrási adatbázis-
ban szereplő minősítéssel szerepelnek: ezt azért tehetettük
meg, mert a nemrég kiadott prekainozoos aljzattérképhez
kapcsolódva számos fúrás már átértékelésre került (HAAS et
al. 2010). A fedő negyedidőszaki képződményeket csak
kisebb részben értékeltük át. Egyfelől — az adatbázis
homogenitása érdekében — a fúrási rétegsorban a felszínen
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2. ábra. Miocén formációk korrelálása a szlovén-magyar országhatár két oldalán 
Figure 2. Correlation of Miocene formations across the Slovenian-Hungarian country boundary 



lévő képződményt összhangba kellett hoznunk a MÁFI
1:100°000-es felszíni földtani térképén az adott pontban
jelzett kifejlődéssel. Másrészt azok a kvarter szakaszok
kaptak új értékelést, melyek karotázsképük alapján nyilván-
valóan a felső-pannóniaiban előforduló folyóvízi üledé-
kekkel azonos fáciesűek.

A pannóniai formációk karotázs- 
értelmezésének elve

A pannóniai formációk azonosítása alapvetően a kép-
ződményekre, ill. azok lerakódási környezetére jellemző
karotázsképek alapján történt. A pannóniai üledéksor a
vizsgált területünkön is — mint a hegységperemi területe-
ken kívül az ország legnagyobb részén — felöleli a mélyme-
dencétől az alluviális síkságig terjedő felhalmozódási
övezeteket (JUHÁSZ 1994, MAGYAR 2009). Mivel a mély-
fúrások döntő többségénél a kőzetkifejlődés tekintetében
csak furadékmintákra szorítkozhatunk, a karotázsgörbék
vizsgálatának igen fontos szerep jutott a fáciesek meghatá-
rozásában (3. ábra). 

A partoktól távoli, az üledékgyűjtő legmélyebb részeit
képviselő mélymedence üledékeinek zöme változó karbo-
náttartalmú agyagos aleurit, márga és mészmárga. Kis
mésztartalom esetén az SP (természetes potenciál) görbe és
az ellenállás görbék, a gamma-szelvénnyel együtt kis
kitérést mutatnak („agyag-vonal”). Mészmárgák esetén az

SP görbe egészen hasonló az előbbi típushoz, az ellenállás
görbe viszont szabálytalan eloszlásban, de az előbbinél
magasabb értékeket vesz fel. E két típus az Endrődi / Špilje
Formáció felső szakaszának a kőzeteit jellemzi. 

A Szolnoki / Lendava Formáció alsó szakasza a mély-
medencékbe a sekélyvízi régiókból áthalmozódó, egymás-
tól pelites rétegekkel elválasztott turbidittesteket foglalja
magában. Karotázsképét az SP és ellenállás görbék „agyag-
vonalából” kiemelkedő, az egyedi homokkőtesteket képvi-
selő csúcsok sorozata jellemzi. A homoktestek vastagsá-
gának, ill. szemcseméretének szisztematikus ingadozása
miatt az egymást követő csúcsok felfelé finomodó és dur-
vuló (az SP-ellenállás együttes görbén „karácsonyfa” illetve
„tölcsér” alakú) sorozatokat alkothatnak. A turbidites össz-
let elkülönítése általában nem okoz gondot, mert alulról és
felülről egyaránt több tíz vagy több száz méter vastagságú,
többnyire homogén pelitek övezik. 

A medencebelső és a parti rámpa közötti részt a Pannon-
medencében is „lejtő” néven nevezzük; az itt lerakódott
képződményeket az Algyői / Lendava Formációba felső
szakaszába soroljuk. Ezt az összletet túlnyomóan aleurit
építi fel, amit az egyveretű, az „agyag-vonalhoz” közel futó
SP és ellenállás görbék tükröznek. Alárendelten azonban
néhány métertől néhány tíz méterig terjedő vastagságú,
finomhomokos szintek is megjelenhetnek. Amennyiben ez
utóbbiak felfelé durvulóak (karotázsképük „tölcsér” alakú),
a vízszint átmeneti csökkenését jelezhetik, mutatva, hogy a
leülepedés helye rövidebb időre a parthomlok alsó régió-
jába jutott. Ritkább esetekben az Algyői Formáció oly-
annyira elvékonyodik, hogy a Szolnoki / Lendava Formáció
alsó szakasza fölött szinte közvetlenül a deltafront felfelé
durvuló homokrétegsorai települnek, ezek pedig már az
Újfalui / Mura Formációba tartoznak. 

Az Újfalui / Mura, és a Somlói, Tihanyi Formációk egy-
mástól való elkülönítése nem problémamentes. Az Újfalui /
Mura Formáció definíciója szerint a dunántúli (és alföldi)
neogén medencékben fordul elő, és magában foglalja mind
a deltafronton, mind pedig a deltasíkságon lerakódott, ho-
mokkő, aleurolit és agyagmárga sűrű váltakozásából felé-
pülő rétegsorokat. A Dunántúl medenceperemi területein
előforduló, szintén deltaeredetű képződményeket ugyan-
akkor hagyományosan a Tihanyi és Somlói Formációkba
sorolják. A Somlói Formáció általában a medencebelső
Újfalui/Mura Formációjának alsó részéhez, a Tihanyi For-
máció pedig annak felső részéhez hasonló kifejlődésű. Az
említett bizonytalanság, ill. a deltafront és a deltasíkság
üledékeinek hidrodinamikai jellegei közti jelentős eltérés
miatt jelen munkában az eredeti definícióktól némileg
eltérő formációbeosztást alkalmaztunk. Ezt a pannóniai
földtani felépítésről szóló fejezetben ismertetjük. A delta-
front üledékei homokban gazdagok; jellegzetesen felfelé
durvulók és ciklusok alkotják őket, melyek vastagsága
néhány méter vagy néhány tíz méter. Gyakran megfigyel-
hető, hogy az összletben felfelé haladva az egyedi ciklusok
vastagsága növekszik. A deltasíkság üledékei általában
vékonyrétegesek, homoktartalmuk a deltafronthoz képest
csekélyebb. Az itteni homoktesteket elsősorban a delta-
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3. ábra. A pannóniai törmelékes üledékes fáciesek jellemző karotázs-
képe (a görbealakok üledékföldtani magyarázatát lásd a szövegben)
Figure 3. Typical picture of well-log data for characteristic clastic
lithofacies of the Pannonian sequence (for the explanation of shapes of
well-logs, see the text)



síkságon áthaladó elosztó-csatornák övzátonyai építették
fel, ennek megfelelően a fúrásokban méteres nagyságrendű,
felfelé finomodó egységekként jelennek meg. A medrek
között lerakódott pelitek rendszeresen tartalmaznak szene-
sedett növényi törmeléket, lignitcsíkokat az állandóan víz-
zel borított felhalmozódási környezet miatt. Habár az ismét-
lődő vízszintingadozások miatt a deltafront és a deltasíkság
üledékei többször is váltakozhatnak a rétegsorban, ezek a
váltakozások csak a modellünkénél nagyobb méretarányban
térképezhetőek megbízhatóan. Emiatt jelen munkában a
deltafront és a deltasíkság határát a rétegsorban elsőként
megjelenő, felfelé finomodó (azaz elosztó-csatorna jelle-
gű), legalább 5–6 m vastag homokbetelepülésnél húztuk
meg.

A viszonylag lassú medencesüllyedés és az ezzel általá-
ban lépést tartó feltöltődés eredményeként területünkön a
deltasíksági képződmények uralják a pannóniai összlet
fiatalabb részét. A deltasíkság üledékeinek karotázsképén

az elosztó csatornák övzátony-üledékei mellett 5–20 m vas-
tagságot elérő, felfelé durvuló kis ciklusok is jelen vannak;
ezeket a deltaágak közti öblözetek feltöltődési üledéksorai-
ként azonosíthatjuk. 

A deltasíkságot követően kifejlődő alluviális síkság
üledékei az érvényes formációbeosztás szerint a Zagyvai,
ill. Hansági Formációba tartoznak, ezek elkülönítése azon-
ban igen bizonytalan, részben a deltasíkság felől mutatott
fokozatos átmenet, részben a deltasíksági összlethez igen

hasonló karotázskép (pelites ártéri üledékek közé ágyazott,
felfelé durvuló, övzátony-eredetű homoktestek) miatt. 

A formációk litológiai jellemzése

A vízföldtani modellezés számára fontos szempont volt,
hogy az esetenként több száz vagy ezer m vastag formációkat
a belső litológiai változékonyság alapján tovább tagoljuk. A
vertikális felbontás csak a legalább 30 m-es skálájú kőzettani
változékonyságot vette figyelembe. A formáción belüli lito-
lógiai tagolás során a pannóniai képződmények esetében a
képződési környezetet azonosító fácieskódok (1. táblázat), a
pannóniainál idősebb miocén képződmények esetében egyes
litológiai azonosító kódok (2. táblázat) kerültek bevezetésre.
Egy adott formáción belül a litológiai alegységek vastagságát
a fúrási adatbázisban tól-ig m-ben adtuk meg (3. táblázat).

Ezt a fajta, formáción belüli litológiai bontást csak a
projekt magyarországi részterületére eső fúrások esetében
végeztük el, mivel Szlovéniában a rendelkezésre álló adatok

(elsősorban karotázsgörbék hiánya) ehhez nem voltak ele-
gendőek. A szlovén fúrások esetében csak a legfőbb lerakó-
dási környezetek/formációk kerültek azonosításra. 

Szeizmikus szelvények és értelmezésük az
OpenDtect szoftverrel

A kutatási területről 47 darab 2D szeizmikus szelvényt
tanulmányoztunk, ezek összesített hossza kb. 1000 km. Az
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1. táblázat. A pannóniai formációkon belül alkalmazott litológiai kódok 
Table 1. Lithological codes for the internal subdivisions of the Pannonian formations
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2. táblázat. A pannóniainál idősebb miocén formációkon belül alkalmazott litológiai kódok
Table 2. Lithological codes for Miocene formations older than the Pannonian (Late Miocene)

3. táblázat. Példa a fúrási adatbázis szerkezetében a formáción belüli litológiai tagolásra
Table 3. Example for subudivision of a given formation in the structure of borehole data base



elektronikusan megkapott szelvények képét az OpenDTect
szoftverben jelenítettük meg. A szoftver lehetőséget adott
arra, hogy a szeizmikus képen azonosítható vetőket, ill.
horizontokat (képződményhatárokat) a szelvényre rajzol-
juk, majd így kijelölt helyzetüket táblázat formájában
elmentsük. Egy-egy ilyen táblázat az adott horizont vagy
vető szintjét (kétutas terjedési időben mért mélységét) adja
meg a szelvény egymást követő (EOV koordinátákkal
azonosított) pontjaiban, ezek a pontok pedig a továbbiakban
a fúrásokból származó szintekkel azonos módon felhasznál-
hatók szinttérképek vagy szelvények szerkesztésekor.
Amennyiben a szeizmikus kép függőleges dimenzióját adó
ún. kétutas futásidő és a valódi mélység közötti összefüggés
ismert, az OpenDTect-ben a szelvényekhez közeli fúrások
nyomvonalai és az azokban kijelölt szintek is megjelenít-
hetők: ezek gyakran további segítséget adnak a képződ-
ményhatárok szeizmikus szelvényen való kijelöléséhez.

A szeizmikus szelvények felbontóképessége — minősé-
güktől függően — függőlegesen és vízszintesen egyaránt
néhány tíz méter, ennél vékonyabb rétegek tehát nem különít-
hetők el rajtuk. Egy-egy egység szeizmikus képének jellegé-
ből (pl. reflexióinak kontrasztjából, folytonosságából) azon-
ban következtethetünk jóval kisebb részletek, pl. turbidites
vagy medereredetű homoktestek jelenlétére, ill. hiányára is.

A szeizmikus kép időben mért függőleges dimenziója
miatt az exportált horizontok és vetők helyzetét utólag
kellett mélységadattá konvertálni. A mélységkonverziót
nehezítette, hogy a terület különböző részeire jelentősen
eltérő mélység–idő összefüggések jellemzőek. Emiatt a
medencekitöltő üledékekben legnagyobb, legkisebb és
közepes szeizmikus sebességekkel jellemezhető területek-
ről is kiválasztottunk egy-egy olyan fúrást, melyből pontos,
mért mélység–idő függvényt ismertünk, a köztes területe-

ken pedig a fenti három függvénnyel számolt értékek külön-
böző módon súlyozott átlagaiként állítottuk elő a mélység-
adatokat. Az átlagoláshoz használt súlytényezőket először a
szelvények menti kb. 100 fúrás helyeire állapítottuk meg oly
módon, hogy a fúrásban és a szeizmikán is azonosítható
szintek (pl. az Algyői és az Újfalui Formáció határa, vagy a
miocén törmelékes medencekitöltés alja) egymással fedés-
be kerüljenek. Ebből a mintegy 100 adatból krigeléssel a
teljes területet lefedő gridet készítettünk, ami immár a
terület egészére jól használható mélység–idő összefüggést
adott. Meg kell azonban jegyezni, hogy a törmelékes (fő-
ként pannóniai, kisebb részben idősebb miocén) medence-
kitöltés alatt lévő egységekre azok oldalirányú heterogeni-
tása miatt csak durva közelítéssel becsülhető a valódi mély-
ség, a prekainozoos aljzatban mélyebbre hatolva a becslés
hibája akár több száz méterre is nőhet. Sajnos, ez a hiba
értelmezéseinkben, így pl. a földtani szelvényekben meg-
jelenhet. A medencekitöltő összletben azonban jellemzően
néhány tíz méter pontossággal megállapítható a szeizmikus
szelvényeken értelmezett elemek mélysége.

A szeizmika további felhasználási lehetőségét adja az a
tény, hogy a rajta megjelenő egyedi horizontok mindig azo-
nos időben képződött üledékeket képviselnek (ún. „time-
line”-ok). Ez lehetővé teszi, hogy egy-egy adott fúrásban
kijelölt fontos szinttel (szűrőzött szakasz, rétegtani határ
stb.) egykorú üledékeket akár a teljes medencében köves-
sünk, pl. fúrások korrelációja, vagy egy adott szint felszínre
bukkanási helyének megkeresése érdekében.

A projekt szlovéniai részterületén digitális formátumú
szeizmikus szelvények nem álltak rendelkezésre. A kijelölt
földtani horizontokat (lásd a „Földtani felületek meghatáro-
zása” c. fejezetet) papír alapú szeizmikus szelvény elemzése
alapján szerkesztettük meg (lásd később 12–21. ábrák).
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3. táblázat. folytatás
Table 3. continuation



Regionális földtani szelvények

A terület földtani képének pontosítása céljából kilenc
regionális földtani szelvényt szerkesztettünk (I–IV. mellék-
letek). Ezek közül három KÉK–NyDNy-i irányú szelvény
Szlovénián és Magyarországon is áthalad (P1, P2, P3). Ezekre
közel merőlegesen összesen hat ÉNy–DK-i irányú, egymással
közel párhuzamos keresztszelvényt szerkesztettünk, ezek kö-
zül két magyarországi szelvény (P4 és P5) egymással össze-
kapcsolódik (1. ábra, ill. II. és III. mellékletek). 

A magyar területrészen a szelvényeket kompozit szeiz-
mikus szelvények értelmezése alapján szerkesztettük meg.
Mint korábban említettük, digitális alapú szeizmikus szel-
vények Szlovéniából nem álltak rendelkezésre, így a szlovén
földtani szelvények az alábbi alapadatok alapján kerültek
megszerkesztésre: 

a) négy korábban megszerkesztett földtani szelvény
(JELEN et al. 2006), egy ÉK–DNy-i irányú (P2), három
ÉNy–DK-i irányú (P7, P8, P9) adatai,

b) B. JELEN, H. MERVIĆ (Geo-ZS) és UHRIN A. (MÁFI)
által készített karotázsértelmezések,

c) a Nafta Lendava által készített karotázsértelmezések
(geofizikai markerek és kapcsolódó formációhatárok), 

d) a pannóniai képződményekre vonatkozó, a „Földtani
felületek meghatározása” c. fejezetben említett szinttérképek, 

e) felszíni földtani és tektonikai térkép a T-JAM projekt
szlovéniai területére (JELEN, RIFELJ 2011), 

f) a prekainozoos aljzat szerkezeti térképe (domborzata
és értelmezett szerkezeti elemei) (JELEN 2009), 

g) a területről készült publikációk és térképek (MIOČ,
ŽNIDARČIČ 1976, ŽNIDARČIČ, MIOČ 1988, GOSAR 1995,
FODOR et al. 1998, JELEN, RIFEJL 2002, LELKES-FELVÁRI et al.
2002, MÁRTON et al. 2002, TRAJANOVA 2002, FODOR et al.
2002, 2003, 2008).

Az eltérő munkamódszerek ellenére a földtani szelvé-
nyeket — több konzultáció eredményeképpen — sikerült
egységes koncepcióval megszerkeszteni így azok egységes
földtani szemlélettel mutatják a terület földtani felépítését.
Az egyszerűbb kezelhetőség érdekében a kb. száz méternél
kisebb elvetési magasságú törésvonalakat a szelvényeken
nem ábrázoltuk. A szelvények részletes leírását a „Regio-
nális földtani szelvények leírása” c. fejezet tartamazza.

A terület földtani felépítésének ismertetése

A terület fő szerkezeti egységei

A vizsgált terület prekainozoos szerkezeti egységeit
többféleképpen osztályozhatjuk, attól függően, mit tartunk a
fő osztályozási szempontnak (BALLA 1999). A 4. ábra két fő
deformációs fázishoz való tartozást mutat: (1) egyrészt, három
fő egység különíthető el a késő-oligocén–kora-miocén eltoló-
dások alapján, a déli Tisza–Dáciai-egység, a Közép-magyar-
országi-nyírózóna, és az északi AlCaPa blokk. Utóbbin belül a
miocén exhumáció miatt megjelenik a Pennini-egyég, ami
egyben a kréta–paleogén korú alpi deformációk szempont-

jából is önálló elem. (2) Az AlCaPa a kréta deformáció alapján
takaróegységekre oszlik. A Közép-magyarországi-zóna szin-
tén tovább osztható a felépítő kőzetek alpi hovatartozása, ill. a
kainozoos szerkezeti elemek alapján.

A terület legmélyebb prekainozoos szerkezeti egysége a
Penninikum, mely a terület ÉNy-i sarkában bukkan a fel-
színre, és a nyugati területen a prekainozoos aljzatot is ez
adja (4. ábra). Ezen egységre az Ausztroalpi-takarórendszer
különböző elemei tolódtak fel, de a takarósodás során kiala-
kult helyzetüket a miocén extenziós deformáció jelentősen
átrendezte (TARI 1996). Ennek következtében a nyugati
területrészen a Penninikum az Ausztroalpi-takarórendszer
magasabb elemeivel, leginkább a Grazi paleozoikummal
van szerkezeti kapcsolatban. Ez utóbbi egység délkeleti
határánál egy kisebb, újonnan elkülönített egység, az Iker-
vári-egység lép fel, amely valószínűleg szintén egy takaró
(HAAS et al. 2010), bár korábbi értelmezés szerint a Pennini-
egység ablakként való előfordulása (DANK, BODZAY 1971).
Az egység kőzeteinek kora valószínűleg mezozoos (jura–
kréta?), de sem rétegtana, sem szerkezeti kapcsolata nem
ismert kellőképpen.

A projekt magyarországi területének zöme a Dunántúli-
középhegységi-egység területére esik. Ennek ÉNy-i határát
egy miocén eltolódás- és normálvető-rendszer reaktiválta
vagy elvetette, amíg az eredeti határ a mostani értelmezések
alapján kréta korú takaróhatárnak tekintendő (TARI 1994,
FODOR, KOROKNAI 2000, HAAS et al. 2010). Ennek rátolt
blokkjában, a legmagasabb ausztroalpi takaróként jelenik
meg a Dunántúli-középhegységi-egység (TARI 1994, FODOR et
al. 2003, TARI, HORVÁTH 2010). Az egység ópaleozoos kisfokú
metamorfitokból és nem metamorf perm–kréta üledéksorok-
ból épül fel. DNy-on a Dunántúli-középhegységi-egység alatt
két különböző metamorf kőzetegyüttes jelenik meg a Mura-
medence aljzatában (4. ábra). Az egyik a zöldpala fáciesű
Kobansko Formációt tartalmazó Kobansko-egység, a másikat
az alpi Koralpe–Wölz–Pohorje-takarórendszer zömében am-
fibolit fáciesű litológiai elemei képviselik (SCHMID et al.
2004). Ezen egység a Muraszombati-háton közvetlenül a
prekainozoos felület alatt van, míg tovább nyugatra a Pohorje-
hegységben a felszínre lép. 

A Dunántúli-középhegységi-egységtől délre lévő kép-
ződmények a széles értelemben vett Közép-magyarországi-
nyírózónába tartoznak (4. ábra). Mivel ez a zóna szerke-
zetileg egységes, és a késő-oligocén–kora-miocén deformá-
ció során jött létre, ezért paleo-mezozoos képződményeit
egy fő szerkezeti egységbe sorolva tárgyaljuk. Az egység
belső szerkezetét is alapvetően oligo-miocén szerkezetek
adják, bár nem kizárt, hogy egyes részeiben megőrizte a
kréta takarós szerkezetet. Éppen ezért, a belső szerkezeti
felépítés megítélésében szerepet kapnak a zónát felépítő
paleo-mezozoos összleteknek a korábbi, kréta deformá-
ció(k) során létrejött szerkezeti egységekbe való besorolása
is. Ezt tükrözi a zóna felépítését tárgyaló leírásunk is, ahol
szerepet kap a kréta takarós besorolás, amit a kainozoos
deformáció felülír. Az összetett szerkezetű zónán belül több
alzónát különböztethetünk meg, részben követve korábbi
munkákat (HAAS et al. 2000, 2010). 
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A Dunántúli-középhegységi-egység D-i határa a Peri-
adriai–Balaton-vonalrendszer, amely a Közép-magyar-
országi-nyírózóna északi nyírózónája. Ez egyértelműen egy
kainozoos eltolódási zóna, melyet számos elemzés támaszt
alá (KÁZMÉR, KOVÁCS 1985, BALLA 1988, CSONTOS et al.
1992, TARI 1994, FODOR et al. 1998). A zónán belül oligocén
és kora-perm intrúziók és változatos metamorf fokú kőzetek
jelennek meg (KŐRÖSSY 1988, JÓSVAI et al. 2005). Ezek egy
része a Dunántúli-középhegységi-egységből, más részük
nem azonosított (mélyebb?) egységekből vált le az eltoló-
dásos deformáció során — ezen összetett eredet magyarázza
az önálló (kainozoos) szerkezeti egyégbe való sorolást.
Ennek a zónának az ÉNy-i oldalán Szlovéniában egy önálló
egység, a Ljutomer-öv azonosítható, amely különböző
triász képződményekből áll. A Balaton-zónának a Közép-

magyarországi-öv más zónáitól való elválasztása a fúrási
adatok ritkasága miatt nehéz.

A terület D-i része (Nagykanizsa környéke) magába
foglalja a Közép-dunántúli-egység egy kis szegmensét is
(HAAS et al. 2000, HAAS, RÁLISCH-FELGENHAUER in HAAS et
al. 2004), mely itt a Közép-magyarországi-zóna részeként
jelenik meg (4. ábra). Ez az összetett egység a Déli-Kara-
vankai-, a Dél-Zalai- és a Kalniki-egységekből áll, amelyek
kréta és/vagy oligo-miocén takarók, pikkelyek lehetnek
(HAAS et al. 2000, CSONTOS, NAGYMAROSY 1998). 

Az összetett egység, és a teljes Közép-magyarországi-
nyírózóna déli határa, a Közép-magyarországi-vonal, amely
a terület déli sarkánál húzódik. E vonaltól délre a Tiszai–
Daciai-egység metamorf képződményei épphogy megjelen-
nek a terület déli sarkában (4. ábra), de a szeizmikus szel-
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4. ábra. A vizsgált terület fő prekainozoos szerkezeti egységei
Figure 4. Main pre-Cenozoic structural units of the T-JAM research area
The subdivision reflects the effect of two main deformation phases: the Late
Oligocene to Early Miocene strike-slip phase (which resulted in the AlCaPa, Mid-
Hungarian Zone and Tisza–Dacia Unit), and the internal subdivison of the two
formers based on the Cretaceous Alpine nappe stacking phase 



vények alapján más egységek alatt nagyobb
kiterjedésűek.

A terület szerkezetfejlődése

A vizsgált terület alapvetően kilenc fő szer-
kezetalakulási fázis hatására alakult ki. Ezek
némelyike számos szerkezeti elemmel jelenik
meg a térképsorozaton, míg más fázisok jelen-
létére tágabb területek adataiból, illetve az
üledékképződés menetéből következtethetünk
(5. ábra). A fázisok a következők: 

— a kréta takaróképződés (D1), 
— a késő-kréta medencealakulás és ezzel

közel egyidős szerkezeti kitakaródás (exhumá-
ció, D2), 

— az Ausztroalpi-egységeknek a Pennini-
kumra való tolódása a kréta végén vagy a
kainozoikum elején (D3), 

— a paleogén medencék kialakulásával kap-
csolatos deformációk (D4), 

— a késő-oligocén–kora-miocén eltolódás
és rátolódás (D5), 

— a késői kora-miocén–középső-miocén rif-
tesedés (D6), 

— a késő-szarmata eltolódásos deformáció
(D7), 

— a késő-miocén posztrift süllyedés (D8), 
— és a legkésőbbi miocén–negyedidőszaki

szerkezetei inverzió (neotektonikus fázis) (D9).
Az egyik legjelentősebb szerkezetalakulási

esemény az ausztoalpi aljzat takarós felépíté-
séhez vezető kompressziós deformáció (D1
fázis), amely valószínűleg több lépésben, a kréta
közepén ment vége, az albai és coniaci korszakok
között (120–85 M év). Ennek eredménye a
Dunántúli-középhegységi-egységnek a Koralpe–
Wölz–Pohorje-egység fölé való tolódása. E két
fő egység között helyenként a Grazi paleozoi-
kum és a kis Ikervári-egység is megjelenik, e
takarók oldalirányban elfogyhatnak, kicsípőd-
hetnek (4. ábra, V. melléklet). Az is lehetséges,
hogy a kréta takarósodás során a mai szelvény-
ben meg nem jelenő egységek is voltak a
Koralpe–Wölz- és a Dunántúli-középhegységi-
egység között, mivel a metamorf fokban igen
jelentős eltérés van.

A kompresszió következménye a Dunántúli-
középhegységi-egységen belül is jelentkezik: itt
pikkelyek és redők jöttek létre. Szeizmikus szel-
vényeken TARI (1994, 1995) és TARI, HORVÁTH

(2010) térképezte ki ezeket a pikkelyeket, me-
lyeket elemzésünk részben megerősített, részben
pontosított. A Nagylengyeli- és Szilvágyi-pikke-
lyekben a jura képződményekre általában Fődo-
lomit tolódik. A pikkelyek, redők csapása foko-
zatosan változik, ÉK–DNy-iról É–D-ivé válik a
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5. ábra. A terület szerkezeti fázisai, a vetőminta és a feszültségmező egyszerű-
sített jelölésével 
Figure 5. Deformation phases of the area, with simplified symbols of the fault pattern
and stress field



Zala-medence déli-központi aljzatában (V. melléklet). A
pikkelyek talpán levő lenyesési síkok jól követhetők a szeiz-
mikus szelvényeken (6. ábra). E gyengeségi zónák a későbbi
szerkezetalakulás, főleg a miocén riftesedés során többször
felújulhattak (6. ábra). Az egyik legjobban követhető rátoló-
dás (pikkelyhatár) a Nádasdi-magaslat környékén azonosít-
ható: egymást metsző szelvények is mutatják a nagyon lapos
lenyesési síkot (6. ábra). Itt a miocén normálvető egy része

elvágja a kréta takarót, míg a többi miocén normálvetősík
laposabbá válik és belesimul a takaróhatárba.

TARI (1994) a rátolódási felületeket a Dunántúli-
középhegység ÉNy-i és DK-i oldala között folyamatosnak
vélte, amely a prekainozoos térképi metszetben egy ívelt
takarófronti vonallal jelenne meg. Jelen elemzésünkben úgy
látjuk, hogy a zalai területen belül ez nem igazolható, mert a
pikkelyhatárok egyrészt fedett helyzetbe kerülnek a
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6. ábra. Két egymást keresztező szeizmikus szelvény és metszésvonaluk képe. A szelvények ugyanazt a D1 fázisba sorolt kréta takaróhatárt, a D6
fázishoz tartozó miocén normálvetőket és kibillentett blokkokat mutatják. A szelvények nyomvonala a V. mellékleten látszik
Figure 6. Two crossing seismic reflection profiles show sub-horizontal D1 thrust planes and D6 normal faults and tilted blocks; some of the normal faults
cut across thrust planes, others detach onto it. Section locations on Appendix V



Bak–Novai-mélyedés eocénje alatt, másrészt a Balaton-
zóna északi ágai elvetik a kréta takaróhatárokat, pikke-
lyeket. Így ezek a takaróhatárok nem kapcsolhatók össze a
terület K-i részén, a Keszthelyi-hegység előterében meg-
jelenő Litéri- és Veszprémi-rátolódásokkal. Utóbbi rátoló-
dások ugyanis dél felé a Balaton-zónáig követhetők, és e
fontos kainzoos eltolódás elvágja a kréta takarók, rátoló-
dások további déli folytatását. 

A rátolódásokhoz, pikkelyekhez redők csatlakoznak. A
terület északi részén követhetők a Dunántúli-középhegy-
ségre jellemző Devecser–Sümegi- és Tés–Halimbai-szink-
linálisok, melyeket TARI (1994) azonosított szeizmikus
szelvények alapján Nagytilajnál és Zalalövőnél, ahol a
szinklinálisok magjában jura–kora-kréta üledékek vannak.
A délebbi szinklinálishoz köthetők a Sümegnél megismert
függőleges vagy átbuktatott rétegek. Ettől délre a felszínen
a Keszthelyi-hegységben további redők azonosíthatók a
felszíni dőlésadatok alapján (BUDAI et al. 1999, V. mellék-
let). Erre utal néhány fúrási rétegsor adata is. 

A medencealjzat szlovéniai részét a Koralpe–Wölz–
Pohorje-egység adja, mely része a D1 során kialakult takarós
rendszernek, azon belül is a Felső-Ausztroalpi-takarórend-
szer mélyebb tagját képezheti (SCHMID et al. 2004). Az utóbbi
évek vizsgálatai alapján a takarón belül nagynyomású
(FODOR et al. 2002), sőt ultranagynyomású kőzettestek is
ismertek (JANÁK et al. 2006), amely a takaró egy részét a
szubdukciós zóna közelébe helyezi (STÜWE, SCHUSTER 2010). 

A deformáció kora elég jól ismert, hiszen az apti kép-
ződmények gyűrtek, míg a santoni üledékek alig billen-
tettek. Ezt az erős szögdiszkordanciát legjobban Sümegen
igazolták (HAAS et al. 1984). A takarós áttolódásokkal
jellemzett kompressziós deformáció hozzávetőleges korát
jelzik a Grazi paleozoikumba sorolt kőzeteken mért K-Ar
korok egy része (116 M év, ÁRKAI, BALOGH 1989). A
Pohorje metamorfitjainak Sm-Nd radiometrikus kora 90
millió év körül van, ami a metamorfózishoz, és talán a taka-
rós deformációhoz is közel álló kor lehet (THÖNI 2002).

A santoniban kezdődött meg a senon medencék kiala-
kulása, melyek a szénhidrogén-kutatás szempontjából nagy
jelentőségűek a Zalai-medencében. A D2 fázisba sorolható
senon medencék szerkezeti értelmezése nem megoldott,
kompressziós és extenziós eredet egyaránt lehetséges (TARI

1994, HAAS 1999). 
Sokkal világosabb a Dunántúli-középhegység alatt levő

takaróegységek viselkedése a senon üledékképződés alatt (a
szerkezeti fázisokat mutató 5. ábrán ez látható). Az isme-
retek a felszíni kőzetek termokronológiai és szerkezeti
vizsgálatán alapulnak és egy regionális modellszelvény és
egy részletes szeizmikus szelvény segítségével mutatjuk be
(7. ábra), de ez látható a közel Ny–K-i szelvényeken is (I., II.
mellékletek). Ezek szerint a vizsgált területtől nyugatra levő
Koralpe–Wölz–Pohorje-egységek a késő-krétában tektoni-
kusan kitakaródtak több laposszögű lecsúszósík mentén.
Erre utalanak a Pohorjében és Kozjakban mért kréta kihű-
lési korok, melyek ma a Dunántúli-középhegységi-egység
megmaradt roncsai alól ismertek (FODOR et al. 2002, 2003).
Az extenziós deformáció a mélyebbb egységekben, képlé-

keny nyírózónákban történt, amelyeket milonitok jeleznek.
Ugyanakkor az extenziós deformáció a felszínközeli kőzet-
testekben, töréses tartományban mehettek végbe. 

A szlovéniai alpi takarókban a legerősebb milonitoso-
dása valószínűleg a kréta takaróképződés (D1) és az azt
követő extenziós kitakaródás (D2) idején történt. Fillonitos
zónák képződtek, amelyek többfajta litológiához is kötőd-
nek. A gneisz és csillámpalák mellett az amfibolitok is át-
alakultak a Pohorje- és Kobansko Komplexumokban (MIOČ,
ŽNIDARČIČ 1976, TRAJANOVA 2002), ahol a zöldpala fáciesű
kőzetek (kloritos amfibolpalák és fillitek) szintén fillonito-
sodtak. Ezeket a kőzeteket néhány fúrásból ismerjük
(Šal–2/79), noha a fúrómag darabok kőzettani azonosítása
nagyfokú bizonytalansággal terhelt. A Šal–2/79, Nu–4 és
–6/68, Fi–15–18/57–58 fúrások azt mutatják, hogy a
zöldpalák könnyen összetéveszthetőek milonitosodott
amfibolitokkal, vagy fordítva: térképi beosztásunk a kutatás
jelenlegi állását tükrözi. Az extenziósan vékonyodó, gyak-
ran retrográd hatást mutató takarószeletek maradványait pl.
a Šomat Šom–1/88 fúrás tárta fel. A kitakaródáshoz köthető
milonittesteket modellszinten, a térképi ábrázolást segí-
tendő, elkülönítettük Baján Komplexum néven. Ez nem
más, mint egy tektonit, vetőkőzet, melynek fő jellemvonását
az adja, hogy egy adott szerkezeti mozgás során jött létre,
különféle protolitokból.

Extenziósan kitakart (exhumált) egységnek tekinthető a
teljes Pohorje-hegység és Kozjak, valószínűleg ilyen a
Muraszombati-hát (7. ábra b; FODOR et al. 2002, 2003, 2008;
JELEN et al. 2006). A kitakart egységek felett úgynevezett
extenziós allochtonok jöttek létre: ilyennek tekinthetők
azok a kis kőzetblokkok, amelyek a Muraszombati-hát
tetején jelennek meg (a Ljutomer Ljut–1 és Šomat Šom–1/88
fúrások mellett). Ilyennek tartjuk az igen vékony, a fekütől
erősen eltérő, zöldpala fáciesű Kobansko Komplexumot is,
melynek mai metamorf fokát is meghatározhatta az exten-
ziós deformáció. Néhány extenziós allochton blokk a
Pohorjében és a Kozjakban a felszínen ismert (MIOČ 1977,
MIOČ, ŽNIDARČIČ 1976 térképe alapján FODOR et al. 2002).
Nagyobb méretben extenziós allochtonnak vehető maga
Grazi paleozoikum és a Dunántúli-középhegységi-egység
is, hiszen mai talpi szerkezeti határaik normálvetők és nem
takarósíkok. A határoló lecsúszósíkot a Bajánsenye M–I
fúrás érte el, mely alól 65 millió éves Ar-Ar kor ismert
(LELKES-FELVÁRI et al. 2002). Nem világos azonban, ez a
kitakaródás mely időszakát jelzi.

Megjegyzendő, hogy ezen kitakaródási események a
miocén riftesedés alatt tovább folytak, a szerkezetek reakti-
válódtak, és nem mindig világos, hogy a fent említettek
közül mely szerkezeti elemek tartozhatnak a kréta végi,
melyek a miocén kitakaródáshoz. A lecsúszósíkoknak a
későbbi D6 fázisban véglegesült geometriája tehát részben
már e D2 fázisban is kialakulhatott. A folyamat késő-kréta
kezdetét a Kozjak-hegységben ismert kréta kihűlési korok
jelezhetik, valamint az, hogy a Pohorjében a miocén intrú-
ziók már deformált és részlegesen kihűlt kőzeteket érin-
tenek (FODOR et al. 2002, 2008).

Az ausztroalpi takaróknak a Penninikumra való tolódá-
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sának kora nem ismert. A Tauern-ablak pennini egységeit
figyelembe véve, a paleogén kor tűnik legvalószínűbbnek,
(KURZ et al. 2008) de nem kizárt fiatalabb kréta kor sem.
Ezért ezt a deformációt egy önálló, D3 fázisba soroltuk (5.
ábra). A feszültségmező nem ismert, de az alpi analógiák
alapján közel É–D-i összenyomás valószínűsíthető.

A Bak–Novai paleogén medenceroncs eredeti szerkezeti
háttere a későbbi denudáció miatt nem ítélhető meg. A
tágabb környezet alapján kompressziós-transzpressziós me-
dencével számolhatunk, melyek az alpi szubdukció hátte-
rében (retroarc basin) jöttek létre (TARI et al. 1993). Bár ez a

deformáció csak kis területen lépett fel, de regionális elterje-
dése valószínű, még ha jelenleg a szerkezeti jellemzést nem
is tudjuk megadni. A medence kialakulását a D4 fázisba
soroltuk (5. ábra) és a Vértesben, Budai-hegységben jellem-
ző feszültségmezőt tételezzük fel Zalában is (FODOR et al.
1994).

A következő igen fontos D5 szerkezetfejlődési fázis az
oligocén közepétől a kora-miocén késői szakaszáig tartó
eltolódásos deformáció volt. A mozgás kezdetét az oligocén
tonalit-intrúziók benyomulása jelezte 32–31 millió évvel
ezelőtt (BENEDEK 2002). Valószínű, hogy már az intrúzió
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7. ábra. D2 és D6 extenziós fázisok szerkezetei egy regionális NDNy–KÉK-i szelvényen, FODOR et al. (2002, 2003) után
A kiemelésen extenziós szerkezetek láthatók két egymáshoz csatlakozó szeizmikus szelvényen. A lapos lecsúszósíkok részben a D2, részben a D6 fázisban
keletkeztek. Kelet felé a D1 fázisba sorolt kréta takaróhatár, és a D6 fázishoz tartozó miocén normálvetőket látni. A szelvények nyomvonala az V. mellékleten látszik.
Ar-Ar kor LELKES-FELVÁRI et al. (2002)

Figure 7. D2 and D6 extensional structures on a regional cross section after FODOR et al. (20002, 2003) 
Inset shows extnesional structures on two joinning seismic reflection profiles. The low-ange detachment fault can belong partly to the D2, partly to the D6 phase. On the
eastern part, sub-horizontal D1 thrust planes can be identified and D6 normal faults bound half-grabens and tilted blocks. Section locations on Appendix V. Ar-Ar age LELKES-
FELVÁRI et al. (2002)

b)

a)



maga is eltolódásos kinematikájú vetők mentén történt, erre
utalnak a zóna nyugati szakaszán tett megfigyelések
(SCHMID et al. 1989, STEENKEN et al. 2002). Az viszont két-
ségtelen, hogy ez után az ottnangiig (19 millió év) változó
intenzitású jobbos eltolódás történt a Balaton-zónában
(FODOR et al. 1998). Ekkor kerülhettek egymás mellé a
JÓSVAI et al. (2005) által definiált Magmás–metamorf-zóna
különféle metamorf fokú paleozoos kőzetei, a perm gránit-
intrúzió tektonikus roncsai, az oligocén tonalitok és a
Dunántúli-középhegységi-egység permo-mezozoos üledé-
kes kőzetei. A zóna zalai belső felépítése az általunk vizs-
gált adatok alapján nem képezhető le részletesen, de a zóna
szlovéniai szakasza alapján eltolódásos duplexek létével
kell számolni (FODOR et al. 1998). Ilyen tektonikus lencsék-
ben képzelhető el a zóna igen eltérő kőzeteinek előfor-
dulása, amelyek törésmintázata szétágazó-összekapcsolódó
lefutású (VI. melléklet). A zóna egy részén ilyen szerkezeti
képet ismertetett JÓSVAI et al. (2005) és a meredek eltoló-
dások létét 3D szeizmikus anyag is alátámasztja (SKORDA

2010). Térképünk ezen adatok és koncepció alapján korrel-
lálta a szeizmikus szelvényeken és fúrások alapján felismert
vetőket.

A Közép-magyarországi-zóna magában foglalja a
Közép-dunántúli-egység legészakibb alzónáját (a Dél-
Karavankai-alzónát) is, amely a mai formájában szintén
eltolódásos duplexek rendszere lehet (V., VI. melléklet). A
földtani és szeizmikus szelvényekben ezen teljes zóna elto-
lódásos virágszerkezetnek tűnik.

A Balaton-zónától délre, a Dél–Zalai- és Kalniki-alegy-
ségek belső felépítését szeizmikus szelvények alapján
ismerjük. E területen DK-i vergenciájú rátolódások gyanít-
hatók, melyek egy része biztosan a szinrift üledékek előtti
(CSONTOS, NAGYMAROSY 1998). A rátolódások és Balaton-
zóna menti jobbos eltolódás kombinációja a deformáció
transzpressziós jellegére utal. Az is lehetséges, hogy torzu-
lásmegoszlás (strain partitioning) lépett fel a dominánsan
eltolódásos és dominánsan rátolódásos területek között,
ugyanazon transzpressziós zónában. A Dunántúli-közép-
hegységi-egységen belül egyéb szerkezetek nehezen kap-
csolhatók e fázishoz. Kivétel a Nagytilaji-vető lehet, mely
mentén balos mozgást tételezhetünk fel.

Az eltolódásos mozgások végén vagy az után, de még a
badeni üledékek lerakódása előtt alakult ki a Bak–Novai-
mélyedés mai szerkezete (KŐRÖSSY 1988). Az árok tulaj-
donképpen egy szinklinális (SKORDA 2010), amit délről egy
rátolódás határol. A rátolódás következtében fellépő réteg-
ismétlődést a Zebecke Z–2 fúrás harántolta. Kisebb, ellenté-
tes (déli) vergenciájú rátolódás a szinklinális északkeleti
részén feltételezhető. A rátolódást nyugatról egy transzfer
eltolódás határolja le. Keleti irányban a fő rátolódás a
Balaton-zóna északi eltolódásához kapcsolódhat, éppen
ezért genetikai kapcsolatot tételezhetünk fel az eltolódások
és a paleogén medenceroncsot határoló rátolódások között.
Eltolódásokból kiágazó rátolódások pozitív virágszerkeze-
tek kísérői lehetnek (HARDING 1974, SYLVESTER 1988). Ez a
feltételezett kinematikai kapcsolat szintén a D5 fázis transz-
pressziós jellegét erősítené. Egyben megnövelné a Balaton-

zóna menti erős deformáció kiterjedését észak felé, bár a
Bak–Novai-mélyedés már nem sorolódna bele magába a
zónába, hiszen nem vett részt a nagymértékű eltolódásos
deformációban. A mélyedés szerkezetének vizsgálata
további elemzést igényel.

Valószínűleg a területet is érintette a 18,5–17,0 millió
év között (ottnangi–kora-kárpáti) végbement 15–30°-os
nyugati (óramutató járásával ellentétes irányú) forgás, ami
a Dunántúli-középhegység paleogén kőzeteiben is jelent-
kezik (MÁRTON, FODOR 2003). Ez a forgás már az egyik
legfontosabb szerkezeti fázis, a Pannon-medence szinrift
fázisa részeként értelmezhető, amely 19 és 12 millió év
között, az ottnangi–szarmata korszakokban ment végbe (5.
ábra). E D6 deformáció extenziós, helyenként transz-
tenziós jellegű volt. Ennek során jöttek létre a prekaino-
zoos felület legmarkánsabb szerkezetei, a jellemzően
laposszögű lecsúszósíkok, meredekebb normálvetők, és
eltolódások. A vetők között billentett blokkok vagy szim-
metrikushoz közeli hátak (ridges) alakultak ki (6., 7. ábra,
VI. melléklet). 

A lecsúszósíkok közül két fő elem húzódik a területen
keresztül. A legjelentősebb a Kőszegi-hegység Penniniku-
máról induló lenyesés, amely metszi a teljes Ausztroalpi -
takarórendszert és valószínűleg a Dunántúli-középhegy-
ség alatt is folytatódik lefelé (VI. melléklet, TARI et al.
1992, TARI 1996). Ezen Rohonci-lecsúszósík (TARI, HORVÁTH

2010) mentén valószínűleg vetőkőzetek (rauhwackek)
találhatók, amelyet értelmezésünk szerint a Szombathely
Szh–II fúrás harántolt is. A lecsúszósík DNy felé Radgona
(Radkersburg) felé folytatódik, ahol már magasabb tekto-
nikai szinten, a Grazi paleozoikum és a Koralpe–Wölz–
Pohorje egységek között, húzódik. Innen ugyanaz vagy
egy másik önálló lecsúszósík visszakanyarodik és Baján-
senye térségében éri el ismét a szlovén– magyar határt.
Egyelőre erre, mint a „Baján-lecsúszósík”-ra hivatkozunk
(7. ábra, VI. melléklet). Mint említettük, a Baján M–I fúrás
e laposzögű zóna talpán feltárt metamorfitok késő-kréta
középső/felső kéregben végbement extenziós jellegű
deformációjára ad bizonyítékot (LELKES-FELVÁRI et al.
2002), míg a miocén mozgást a levetett blokkban meg-
jelenő hatalmas félárok (az Őrségi-árok) jelzi. A lecsú-
szósík DNy felé fordulva visszakanyarodik Szlovénia
területe felé (VI. melléklet). A Mura-medence déli aljza-
tában lefutása nem ismert kellően, de ehhez a szerkezethez
kapcsolható talán a Ljutomer–1 fúrás körüli extenziós
allochton (IV., VI. melléklet).

A két fő, görbült lecsúszósíkra kapcsolódva számos
normálvető figyelhető meg a területen. Ezek gyakran aszim-
metrikus billentett blokkokat határolnak (6., 7. ábra). A
normálvetők mentén előfordulnak vonszolási redők, míg az
ellentétes dőlésű vetők között vetőkapcsolt szinklinálisok
lépnek fel. Gyakoriak a váltórámpák, melyek egyirányban
dőlő, csapásban elhaló normálvetők mentén lépnek fel.
Több ilyet azonosítottunk a Nádasdi-magaslat mentén (8.
ábra). A normálvetők gyakran a kréta rátolódásokat reakti-
válják. Ez kétféleképpen is történhet. Egyrészt, a normál-
vetők a rámparátolódásokon visszacsúszhatnak, illetve

A Mura–Zala-medence vízföldtani elemzést szolgáló földtani-szerkezetföldtani modellje 61



belesimulhatnak a lapos takarósíkokba (6., 8. ábra). A mio-
cén normálvető így levághatja egy kréta rámpa mentén
rátolt egység egy kis szeletét, amely a normálvető fenn-
maradt blokkjában marad (8. ábra, TARI 1996 alapján). Ilyen
lehet egy kis Fődolomit előfordulás Nádasdtól északra (VI.
melléklet) és hasonló lehet az Ikervár körüli, Dunántúli-
középhegységre emlékeztető paleozoos képződmények
helyzete is a Rába-vető fennmaradt blokkjában.

A kutatási terület északon a Kisalföld fő Kenyéri-
medencéjét éri el. A Rohonci-lecsúszósík előtt a Jáki-árok,
délebbre a Vend-árok jelenik meg. Ettől délre az Őrségi-
félárok a Baján-lecsúszósík közvetlen levetett blokkjában
helyezkedik el (VI. melléklet). Ettől délre, egy további nor-
málvető levetett blokkjában húzódik a legmélyebb miocén
medence, a Reszneki-árok, ahol a prekainozoos aljzat mély-
sége a 6 km-t is elérheti. Az Őrségi-ároktól ÉK-re található
egy ívelt hát, mely összetett belső szerkezettel rendelkezik. Ez
a Nádasdi-hát, amelytől tovább ÉK-re egy újabb árok jelenik
meg, peremei változó polaritású normálvetők. Tovább É-ra az
összetett Vasvár–Nagygörbői-árokrendszer található, mely
ÉNy–DK-i csapású és részben már korábbi szerkezeti
munkákban is megjelent (DUDKO et al. 1992, TARI 1994). DK
felé a Tapolcai-medencével szerkezetileg analóg, bár a kettő
között egy sekély hát húzódik.

A D6 tektonikai fázis vezetett a muraszombati kibillentett
blokk kialakulásához (JELEN, RIFELJ 2011). Ezt É-on (Rad-
gona–Vas-részmedence) és D-en (Ptuj–Ljutomer-részme-
dence) olyan medencék határolták, melyek transztenziós
eredetűek lehettek. A peremvetők iránya ugyanis eléggé ferde
a becsült minimális feszütlségtengelyre (MÁRTON et al.
2002), így a vetők kinematikája normál-balos lehetett. A
Muraszombati-blokkot ÉNy–DK-i irányban Ny-on (Maribori-
részmedence) és K-en (K-Mura–Őrségi-részmedence) olyan
árkok határolják, melyek peremvetői tiszta normál jellegűek
lehetnek (VI. melléklet). Az árkokat ék alakú üledéktestek
töltik ki (JELEN 2009) (7. ábra). 

A magyarországi terület déli részén több K–Ny-i csa-
pású szinrift árok húzódik, melyek a szlovéniai árkok foly-
tatásai. Ezek peremvetőit részben korábbi tanulmányok is
kimutatták (JÓSVAI et al. 2005, SKORDAY 2010). A peremi
normálvetők észak felé a Hahóti-magaslatig húzódnak. A
szlovén–magyar határon áthúzódó Ptuj–Ljutomer–Budafa
tektonikus félárok az É-i Radgona–Vas tektonikus félárok-
nál jóval mélyebb. A P7–P9 szelvények (IV. melléklet)
szerint ezt vastag (1–2 km) kárpáti–korai badeni üledékek
(Haloze F.) töltötték fel. A dél-zalai medencerészben szin-
tén több igen nagy vastagságú prepannóniai miocén üledék-
kel kitöltött árok húzódik (KŐRÖSSY 1988, CSONTOS,
NAGYMAROSY 1998). Mindezen árkok peremvetői a D9
neotektonikus fázisban reaktiválódtak és jellegük (kinema-
tikájuk) rátolódásossá vált.

A normálvetők balos eltolódásokkal kombinálódnak.
Az eltolódások a nagy normálvetőkről (lecsúszósíkokról)
indulnak és valószínűleg az egyes normálvetők mentén
fellépő differenciális megnyúlást (extenziót) kompenzálják.
A Rába folyó alatt húzódik a legjelentősebb ilyen elem,
melyet a számos szerző hagyományosan Rába-vonalnak
nevez (VI. melléklet). A Rába-vonal definíciója és értelme-
zése azonban nem egyértelmű a hazai szakirodalomban,
többen a prekainozoos képződmények választóvonalának
tartják (FÜLÖP, DANK 1987, BALLA 1993). Elemzésünkben
TARI (1994) felfogásával értünk egyet, aki a Rába-vonalat
miocén szerkezetnek tartja. A Rába-vonal egyes szakaszain
egyszerű normálvetőnek tűnik. Ugyanakkor, a vető dőlés-
szöge, sőt dőlésiránya csapás mentén változik és egyes
szakaszokon igen meredek feltolódások csatlakoznak a fő
vetőhöz. A polaritásváltás, a meredek dőlés és szétágazásos
vetőgeometria tisztán megjelenik a Nemeskolta–Ikervári-
hát mentén. A balos eltolódás déli folytatása kétféleképpen
lehetséges: vagy csatlakozik a Rohonci-lecsúszósíkra, vagy
egy összetett vetőrendszer mentén a Bajáni-lecsúszósíkra
kapcsolódik. Ezt az eltolódásos, helyenként meredek felto-
lódásos vetőrendszert Viszáki-eltolódásnak nevezzük. Bár-
melyik megoldást is vesszük, a Rába-vonal nem folytatódik
DNy felé és nem éri el a szlovén határt, hanem normálvetők
közötti transzfer eltolódásként értelmezhető.

A terület szintén jellemző szerkezeti elemei a jobbos
eltolódások, melyeket a D7 fázisba soroljuk (5. ábra). Ezeket
a felszíni kibukkanásokból követhetjük Ny felé, mint pl. a
Padragi-eltolódást. A Nagytilaji-eltolódás (TARI 1994) csak a
felszín alatt nyomozható (VI. melléklet). Ezen NyÉNy–
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8. ábra. Elvi modell váltórámpára, illetve normálvetők és kréta
takarósíkok kapcsolatára (részben TARI 1996) alapján) 
Figure 8. Theroretical model for relay ramps and the relationship of
normal faults and Cretaceous thrust planes, partly after TARI (1996) 
Note that normal faults could reactivate thrust ramps, and small remnants of the
Cretaceous nappe could remain on the footwall block of the Miocene normal fault



KDK-i eltolódások a szeizmikus szelvényeken meredek
vetők, és helyenként rátolódásos mozgásjelleggel (kinema-
tikával) kombinálódnak. Bár a jobbos eltolódások a szinrift
fázis alatt is működhettek, leginkább a szarmata második
felében, és esetleg a kora-pannóniaiban, 12 és 10 millió év
között lehettek aktívak, ahogy arra a Bakony–Balaton-felvi-
déken MÉSZÁROS (1983, 1985) és KÓKAY (1976) munkái,
valamint KISS, FODOR (2007) elemzése is utalt.

A teljes területet érintette a D8 pannóniai általános
süllyedés. Ennek kiváltó oka nem teljesen világos: szerepet
játszik benne a korábban megnyúlt és felmelegedett kéreg
kihűléséhez kapcsolódó süllyedés, a klasszikus posztrift
süllyedés (ROYDEN et al. 1983) és esetleg más litoszférikus
okok. A vizsgált területen igen kevés szerkezeti elem azo-
nosítható e fázishoz kapcsolódóan, a D6 szinrift normál-
vetők általában nem újultak fel a posztrift D8 fázisban (7.
ábra). Kivételt képezhetnek a Keszthelyi-hegység perem-
vetői, amelyek pannóniai aktivitása az ősföldrajzi és fúrási,
térképezési (BUDAI et al. 1999) adatok alapján valószínű.
Erre utalnak a Tapolcai-árok képződményeinek részletes
elemzései (SZTANÓ et al. 2010, CSILLAG et al. 2010b). A
feszültségmező a Pannon-medencében általban jellemző
K–Ny-i húzás lehetett (5. ábra, FODOR et al. 1999a).

A dél-zalai medencék szerkezeti invertálódásával jöttek
létre a terület déli részén uraló redők (D9 fázis), melyek nyugat
felé a Száva-redőkhöz kapcsolhatók (DANK 1962). A boltoza-
tok és redőteknők 1–2 km amplitudójúak, 5–15 km hullám-
hosszúak. A redők valójában vak feltolódásokhoz kapcsolódó
szerkezeti formák, melyek a szinrift normálvetők inverzió-
jával alakultak feltolódássá (9. ábra) (HORVÁTH, RUMPLER

1984). Az inverzió nagysága nyugat felé nő, így a meggyűrt,
árokkitöltő üledékek a felszínre kerülnek az elemezett terület
déli részét adó Haloze területén (MÁRTON et al. 2002).

A gyűrődés a pannóniai képződményeket érintette,

amint ezt a formációk talpfelszín-térképein is igazoltunk.
UHRIN et al. (2009) és a jelen elemzés alapján a gyűrődés
már a pannóniai üledékképződés közben megindult, mivel
pl. a Szolnoki Formáció a redők tetején kevésbé homokos és
vékonyabb. Feltehetően a gyűrődés során jöttek létre azok a
kiemelkedések, pl. a Hahóti-hát (más néven Ortaháza– Kili-
máni-magaslat) amelyek megváltoztatták a Pannon-tavat
feltöltő selfperemi lejtők épülésének irányát is (MAJERCSIK

2009, SKORDAY 2010). Ez is arra utal, hogy a deformáció
már a pannóniai alatt elkezdődött (UHRIN et al. 2009). E
megfigyelés alapján a szerkezeti inverzió, a D9 fázis 7,5
millió évvel ezelőtt megkezdődhetett, bár a folyamat elején
a regionális posztrift süllyedés (D8 fázis) kompenzálta a
lokális szerkezeti kiemelkedést. 

A paleomágneses adatok alapján a Muraszombati-blokk
(JELEN 2009) az óramutató járásával ellentétes irányú for-
gást szenvedett a késő-miocén–kvarter korú D9 tektonikus
fázis során és É-felé kibillent, ami az É-i Radgona–Vas-
félárok enyhe összezárulását okozta. A halozei területen ha-
sonló neotektonikus forgásos mozgásokat észleltek, amely
a fő gyűrődést követően történt (MÁRTON et al. 2002). A
forgások kiváltója az Adriai-lemez órmutató járásával ellen-
tétes forgása lehetett, amely még napjainkban is tart (WEBER

et al. 2004, BADA et al. 2007).
A pliocénben és negyedidőszakban is folytatódott a

Lovászi-, Budafai- és Beleznai-antiklinálisok gyűrődése
(D9 fázis), habár annak mértéke a késő-miocén deformációs
sebesség alatt maradhatott (9. ábra). Ezt a gyengén gyűrt
lepusztulási felszínek is mutatják: a deformált felszíneken
helyenként megőrződött a kavicstakaró (STRAUSZ 1949). A
kiemelkedő boltozatok aktívan befolyásolták a vízhálóza-
tot: az antiklinálisok frontján eltérítették a Válicka és Kerka
patakokat, míg a tetőzónában szárazvölgyek jöttek létre
(FODOR et al. 2005).
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9. ábra. Késő-miocén–kvarter gyűrődés (D9 fázis), amely a miocén normálvetőket reaktiválta. A negyedidőszaki simított lepusztulási felület is
gyűrt (FODOR et al. 2005).
Figure 9. Late Miocene to Quaternary folding (D9 phase), which reactivated the syn-rift Miocene normal faults. Note smaller fold amplitude in the
smoothed Quaternary denudation surface than of the Pannonian sequence (FODOR et al. 2005)



Prekainozoos aljzat

A projekt terület prekainozoos aljzata rendkívül össze-
tett felépítésű, több szerkezeti egységből áll (V. melléklet),
amely egységek ismertetését az alábbiakban adjuk. 

Penninikum

A terület ÉNy-i sarkában a Pennini-egység bukkan a
felszínre, illetve a prekainozoos felületre. A Pennini-egység
kőzettani felépítésében mezozoos, zömében törmelékes
üledékek és bázisos vulkanitok zöldpala fáciesű metamor-
fózisával képződött metamorfitok (kvarcfillit, mészfillit,
meta-konglomerátum és különféle zöldpalák) vesznek
részt, amelyek a Kőszegi-hegységben a felszínen is közvet-
lenül tanulmányozhatók (LELKESNÉ FELVÁRI 1998). A
kiindulási kőzetek képződését a jurára, illetve a kora-krétára
teszik (SCHÖNLAUB 1973), a zöldpala fáciesű metamorfózis
az eocén–oligocén során történt, míg az egység hűléséhez
köthető kiemelkedés döntően a miocén során ment végbe
(BALOGH et al. 1983, DUNKL, DEMÉNY 1997). A vizsgált
területen a zöldpala fáciesű eseményt megelőző, főként az
ofiolitokban megőrződött kékpala fáciesű (KUBOVICS 1983)
esemény korát biztosan nem ismerjük, ez kora-kainozoos,
esetleg késő-kréta lehet.

Felső-Ausztroalpi-egységek

Koralpe–Wölz–Pohorje-egység
A Mura-medence szlovéniai aljzatát nagy- és közepes

fokú metamorf kőzetek alkotják. A medence magyarországi
aljzatában e kőzetek a zalai Bajánsenye M–I (B–M–I) fúrás
környezetében jelennek meg (LELKES-FELVÁRI et al. 2002),
melyet FODOR et al. (2003) és HAAS et al. (2010) a Felső-
Ausztroapli-egységbe sorolt. A kőzetkomplexumot gneisz,
amfibolit, eklogitlencsékkel tagolt csillámpala és alárendel-
ten kvarcit és márvány építi fel, amelyeket összefoglalóan
Pohorje Komplexum néven ismertetünk. E képződmények a
Felső-Ausztroalpi Koralpe–Wölz-takaró kristályos kőzetei-
vel azonosíthatóak (SCHMID et al. 2004), de a nevet a projekt
területén kiegészítve, Koralpe–Wölz–Pohorje-takaróegy-
ségként használjuk. 

A kőzetek polimetamorfózist szenvedtek, és a meta-
morfózis mértéke a komplexumon belül is változik (FODOR et
al. 2002, 2003). Egyes eklogitlencsékben ugyanis nagynyo-
mású, sőt ultranagynyomású (UHP) metamorfózis ismerhető
fel (JANÁK et al. 2006). A radiometrikus korok alapján az
eoalpi kréta 90 millió év körüli metamorfózis mutatható ki a
legtisztábban (THÖNI 2002). Nem világos teljesen, hogy a
gránátból nyert Sm-Nd korok a metamorfózist vagy már az
azt követő kihűlést jelzik. Ugyanakkor, a fehércsillámokon
kapott 100–95 millió éves korok egyértelműen a kihűlést
datálják a hegység északi részén (FODOR et al. 2008).

A Pohorje Komplexumot a T-JAM projekt területén
mindenhol 500–5500 m vastag neogén üledékek fedi, csak a
Mura-medence nyugati peremén, a Pohorje-hegységben lép
felszínre. A Pennini-egységhez való viszonya a területen
nem ítélhető meg, de az alpi felépítést ismerve, a felett
helyezkedik el. Az egység minden más, felette megjelenő

egységgel, szerkezeti határral érintkezik, amely részben D1
kréta takaróhatár, részben képlékeny (D2) vagy töréses (D6)
extenziós nyírózóna. A kőzetek általában erős milonito-
sodást és ezzel kapcsolatos megnyúlási lineációt (stretching
lineation) mutatnak. Az extenzió iránya KÉK-i volt, ami
megegyezik a D6 fázis töréses extenziós irányának is
(FODOR et al. 2002).

Kobansko Komplexum és Magdalensberg Formáció
Zöldpala fáciesű kőzetek a Mura-medence szlovéniai

aljzatából ismertek. Ezek főleg kloritos amfibolpalák,
biotittal, epidottal és albitos oligoklásszal. Ezeket a képződ-
ményeket a szericit-kvarcos fillitekkel Kobansko Komp-
lexum néven foglaljuk össze. A rétegsor fillites részének
jellegzetes kőzettípusai továbbá a metakeratofírek.

Fillites kőzetek a medence északi peremén, a szlovén–
osztrák határ mellől (Sotina környékéről) a felszínről is
ismertek, ezek szericit-fillit, karbonátos fillit és kloritos
fillit összetételűek. A márvány és a grafitos kvarcit aláren-
delt (PLENIČAR 1970a, b). Kőzettani megjelenésük hasonló a
Magdalensberg Formáció felső részéhez. A tulajdonkép-
peni Magdalensberg Formáció nagyon alacsony fokú
metamorfózist szenvedett pelágikus üledékeit egyetlen
fúrás tárta fel (Šomat Šom–1/88) Szlovénia ÉNy-i részén. A
kis kiterjedés miatt a formációt a Kobansko Komplexummal
együtt ábrázoltuk.

Baján Komplexum
A Pohorje és Kobansko Komplexumok metamorf kőze-

teit a fúrási adatok tanúsága szerint változó erősségű milo-
nitosodás érte. Az erősebb milonitosodás esetében, különö-
sen a fillitesedett zónákban a kőzettani azonosítás (főként
fúrómagok esetében) nehézségekbe ütközik. A Pohorje és
Magdalensberg Formációk közötti kapcsolat részben áttoló-
dások menti fillit, részben gneiszbe és csillámpalába fokoza-
tos átmenetet képviselő fillit, részben különböző kőzeteket
tartalmazó retrográd kőzetkomplexumok mentén történik.
Az aljzat földtani értelmezése során ezeket a kőzeteket
együttesen milonitok és fillitek csoportjaként ábrázoltuk, mi-
vel jelenlegi ismereteink alapján további részletes bontásuk
nem lehetséges. E kőzetek jelölésére átmenetileg a Baján
Komplexum munkanevet használtuk. A komplexum olyan
kőzeteket tartalmaz, melyek különféle metamorf alapkőzet-
ből, extenziós szerkezeti hatásra jöttek létre.

A komplexumból ismert radiometrikus korok, illetve
fission track adatok alapján a komplexum kialakulása már a
kréta végén elkezdődhetett (102–96 M év, Kozjak, FODOR et
al. 2002, 65 M év Ar-Ar kor, Bajánsenye M–I, LELKES-
FELVÁRI et al. 2002). Mindazonáltal egy későbbi reaktiváció
a képlékeny vagy töréses fázisban szintén lehetséges, mint
ahogy azt a Pohorje-hegység feltárásai mutatják (FODOR et
al. 2008). A kőzetek deformációja a kora-miocén végéig, a
D6 szinrift fázis elejéig tarthatott. 

Grazi paleozoikum és Ikervári-egység
A Pennini-egységtől D-re és DK-re a Grazi paleozoi-

kummal korrelált, kisfokú metamorfózist szenvedett kép-
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ződmények (ún. „Rábamenti Metamorfit Összlet”; FÜLÖP

1990) ismertek a mélyfúrásokban Szentgotthárdtól az ölbői
területen át egészen a Mihályi-hát ÉÉK-i pereméig. Szlo-
vénia felé a medencealjzatban, egy keskeny zónában feltéte-
lezhető jelenléte az osztrák határ közelében. A Mihályi-
háton és környezetében mélyült fúrásokban feltárt kőzeteket
FÜLÖP (1990) egy ópaleozoos (szilur?–devon) üledékciklus
termékeiként értelmezte: a ciklus bázisképződménye szerinte
a Nemeskoltai Homokkő, erre különböző fillitek (Mihályi
Fillit) következnek vulkáni betelepülésekkel (Sótonyi Meta-
vulkanit), majd devon karbonát (Büki Dolmit) zárja a réteg-
sort. Jellemző trend, hogy felfelé a rétegsorban egyre mar-
kánsabbá válik a meszes üledékképződés. A Szentgotthárdnál
harántolt agyagpala korrelációja és kapcsolata Mihályi
Fillittel bizonytalan, így önálló egységként különítették el. A
Grazi paleozoikumhoz sorolt kőzetek egy része korrelálható a
Dunántúli-középhegységi-egység kisfokú variszkuszi meta-
morfitjaival, amelyek K-Ar kora 315 millió év körüli (ÁRKAI,
BALOGH 1989). Másfelől a Szentgotthárd környéki palák és a
Mihályi Fillit K-Ar kora 180–116 M év (ÁRKAI, BALOGH

1989). Ez már az alpi hegységképződéshez köthető. Többek
közt éppen ez teszi lehetővé e kőzetek elkülönítését a
Dunántúli-középhegységi-egység nagyon hasonló litológiájú
kisfokú metamorfitjaitól. BALLA (1993) részletesen elemezte
az egységbe sorolt kőzetek besorolásának nehézségeit és a
fenti értelmezéstől eltérő lehetőségeket is.

Néhány ikervári fúrásban az erősen átalakult üledékek
bizonytalanul azonosítható fosszíliákat tartalmaznak (Lom-
bardia?, Tintinnida?, Echinodermata?), amely késő-jura–
kora-kréta képződési időt valószínűsít (JUHÁSZ, KŐHÁTI

1966). Noha ez a paleontológiai adat nem került megerő-
sítésre, HAAS et al. (2010) térképén Ikervári-egység néven
késő-mezozoos metaszediment kőzetekből álló egységet
tüntetett fel. Ennek szerkezeti helyzete a Grazi paleozoikum
és a Dunántúli-középhegységi-egység közé tehető.

Dunántúli-középhegységi-egység 
A vizsgált terület legnagyobb része a Dunántúli-közép-

hegységi-egységhez tartozik, amelynek kainozoos–prekai-
nozoos aljzatát üledékes képződmények építik fel. A prekai-
nozoos képződmények a Dunántúli-középhegység területén
bukkannak felszínre, attól DNy-ra pedig a Zalai-medence
aljzatát alkotják — több száz méter vastag kainozoos üle-
dékkel fedetten. A vizsgált területen a prekainozoos aljzat
csak a Keszthelyi-hegység területén és Sümeg környékén
bukkan felszínre. A rétegsor legidősebb ismert tagját anchi-
metamorf ópaleozoos (ordovíciumi–devon) nyílttengeri
agyagpala képviseli (Lovasi Formáció) (FÜLÖP 1990, BUDAI

et al. 1999), amelyre jelentős üledékhézaggal települ a felső-
permtől az alsó-krétáig terjedő, többé-kevésbé folyamatos
üledékes összlet. Az alpi ciklusnak ebben a szakaszában
képződött rétegsort a jelentős kompresszióval járó ausztriai
(jelen munkában D1) fázis deformálta a kréta közepén,
amely gyűrődést és a kialakuló szinklinális szárnyain több
száz méteres amplitúdójú rátolódásokat eredményezett
(Litéri-vonal, Veszprémi-vonal) (BÖCKH 1872, LACZKÓ

1911, LÓCZY 1913, TELEKI 1936, BUDAI et al. 1999, TARI

1994, TARI, HORVÁTH 2010). A deformációt követő kiemel-
kedés során a jura és alsó-kréta képződmények csak a
szinklinális tengelyzónájában őrződtek meg a lepusztu-
lástól, míg a szinklinális szárnyain az erózió a triász képződ-
ményeket is jelentős mértékben letarolta. A felső-kréta
rétegsor erre a deformált és lepusztult térszínre települ,
jelentős üledékhézaggal és szögdiszkordanciával.

A Dunántúli-középhegység jellegzetes felső-perm kép-
ződménye a szárazföldi törmelékes kifejlődésű homokkő
(Balatonfelvidéki Homokkő), amely — az alsó- és középső-
triász képződményekkel együtt — a szinklinális DK-i és
ÉNy-i szárnyán ismert. Nem zárható ki azonban az alsó-
perm riolit jelenléte sem (Kékkúti Riolit), hiszen a vizsgált
terület közvetlen szomszédságában több fúrás is feltárta a
Tapolcai-medence aljzatában, pl. a Gyulakeszi Gy–5, a
Káptalantóti Kt–3 és a Badacsonyörs Bö–12 (FÜLÖP 1990).
A vizsgált területen a felső-perm homokkövet a Dióskál
Di–5 fúrás tárta fel a Balaton-vonal É-i oldalán, több
pikkelyben ismétlődve az alsó-triász képződményekkel
(KŐRÖSSY 1988). Az alsó-triász sekélytengeri rétegsort ezen
kívül a Szigliget Szi–1 fúrás is feltárta (BUDAI et al. 1999),
amelynek alsó szakaszát (indusi fázis) anhidrites dolomit és
homokkő (Köveskáli Formáció), felső szakaszát (olenyoki
emelet) vörös aleurolit és sejtes dolomit (Hidegkúti For-
máció), majd márga és mészkő alkotja (Csopaki Márga).

A középső-triász legalsó (alsó-anisusi) szakaszát se-
kélytengeri karbonátok alkotják: alul vékonyréteges sejt-
üreges dolomit (Aszófői Formáció), amelyre lemezes bitu-
menes mészkő (Iszkahegyi Formáció), majd ismét dolomit
következik (Megyehegyi Formáció). Ugyanez az alsó–
középső-triász rétegsor ismert a szinklinális ÉNy-i szárnyán
is, a Kisalföld peremén mélyült Alsószalmavár Asz–1 fú-
rásban (HAAS et al. 1988). A középső-triász középső-
(középső–felső-anisusi) és felső (ladin) szakaszát túlnyomó
részben mélytengeri mészkő, márga, tufit és kovás üledékek
alkotják (Felsőörsi Formáció, Buchensteini Formáció), pl.
az Ortaháza Or–7, –9, –34; a Kehida Kd–3; a Bajcsa Bj–I,
–14; a Pusztaapáti Pusz–1 fúrásban.

A felső-triász alsó szakaszát (karni) intraplatform ten-
germedencében lerakódott márga és mészmárga építi fel
(Veszprémi Formáció), felső szakaszán mészkő-betelepülé-
sekkel (Sándorhegyi Formáció). A karni medencefáciesű
rétegsor a Keszthelyi-hegység területén felszínen is ismert,
ahol sekélytengeri platformkarbonátokkal (Edericsi Mész-
kővel és Sédvölgyi Dolomittal) fogazódik össze (BUDAI et
al. 1999). Karni medencefáciesű rétegsort harántolt többek
között a Hévíz H–6, a Dióskál Di–7, a Pötréte Pöt–1, a
Kehida Kd–3, és a Nagytilaj Nt–2, valamint több nagy-
lengyeli és ortaházai fúrás is (KŐRÖSSY 1988). A felső-triász
felső szakaszát (nori–rhaeti) nagy kiterjedésű és jelentős
vastagságú sekélytengeri platformkarbonátok képviselik,
amelyek alsó, kb. 1,5 km vastag szakaszát dolomit (Fődolo-
mit), a felső néhány száz méterét mészkő alkotja (Dachsteini
Mészkő). A nori dolomit a vizsgált területen felszíni elter-
jedésben is ismert a Keszthelyi-hegységben, míg a mészkő
Sümeg környékére korlátozódik. A terület jelentős részén
ismertek nori–rhaeti intraplatform medencefáciesű képződ-
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mények is, amelyek alsó szakaszát bitumenes, lemezes
dolomit (Rezi Dolomit), felső szakaszát márga, agyagmárga
alkotja (Kösseni Formáció). Ezek szintén ismertek a felszí-
nen a Keszthelyi-hegységben (BUDAI et al. 1999) és Sümeg
környékén egyaránt (HAAS et al. 1984), a Zalai-medence
aljzatában pedig több fúrás is feltárta őket, pl. Nagytilaj,
Zalaszentmihály, Szilvágy, Kehida, Nagylengyel, Misefa és
Pölöske környékén (KŐRÖSSY 1988).

Jura–alsó-kréta képződmények a vizsgált területen csak
Sümeg környékén ismertek a felszínen, ahol az alsó-jurát
sekélytengeri mészkő (Kardosréti, Pisznicei és Hierlatz
Mészkő), a középső–felső-jurát pelágikus medencefáciesű
bositrás vagy calpionellás mészkő („ammonitico rosso”) és
radiolarit (Lókúti Formáció) képviseli (HAAS et al. 1984). A
legfelső-jura–alsó-kréta tűzköves „biancone” típusú mész-
kőre (Mogyorósdombi Mészkő) pelágikus alsó-kréta márga
következik (Sümegi Márga). A Zalai-medence aljzatában a
különböző fáciesű jura–alsó-kréta képződmények kisebb
eróziós foszlányokban őrződtek meg, pl. a Nagylengyel–
Pölöske–Misefa–Nagytilaj–Szilvágy, valamint a Hahót kör-
nyéki fúrásokban (KŐRÖSSY 1988, VÖRÖS, GALÁCZ 1998,
HAAS et al. 2010). Az apti–albai üledékciklushoz tartozó
mészkövek Sümeg környékén, a felszínen (Tatai Mészkő),
illetve Nagylengyel környéki fúrásokban ismertek.

A felső-kréta üledékciklus képződményei diszkordán-
san települnek az ausztriai fázis során meggyűrődött,
kiemelkedett és lepusztult presenon aljzat felszínére (HAAS

et al. 1984). A szárazulati lepusztulási időszakot a túlnyo-
mórészt triász karbonátokból álló térszín karsztosodása és
bauxitképződés jellemezte (Sümeg környéke). A felső-kréta
képződményeket a presenon magaslatok területén sekély-
tengeri rudistás zátonymészkő képviseli (Ugodi Mészkő),
míg a medencék területét pelágikus márga rétegsor uralja
(Jákói és Polányi Márga) (HAAS 1979, 1983, 1999). A senon
képződmények jelentős elterjedésűek a Zalai-medence és a
Kisalföld aljzatában.

Szlovénia területén a Dunántúli-középhegységi-egység-
hez hasonló képződmények csak nagyon kis tektonikus, vagy
eróziós maradványokból ismertek. Felső-triász és kréta
karbonátos kőzetek tektonikus lencséinek és Gosau-típusú
törmelékes kőzeteknek eltolódások menti becsípődését, vagy
extenziós allochtonként való megjelenését tételezhetjük fel a
Radgona–Vas tektonikus félárokban, illetve a muraszombati
(Murska Sobota) kiemlekedés É-i és D-i részén. 

Közép-magyarországi-nyírózóna

Periadriai—Balaton-zóna (Magmás–metamorf-zóna)
A Zalai-medence aljzatában, a Balaton-vonal mentén

egy keskeny sávban javarészt ópaleozoos, üledékes eredetű,
sziliciklasztos epimetamorf képződmények (Balatonfőka-
jári Kvarcfillit) találhatóak. A Zalai-medencében több fúrás
(pl. Pördefölde Pd–1, Eperjehegyhát E–6, Pusztamagyaród
Pu–5, Gelse Gel–1) is azonban ennél kisebb fokú (anchi-
metamorf) aleurolit-, illetve homokkőpalát harántolt. Más
fúrások (Balatonhídvég Hi–1, Hi–2, Sávoly Sáv–7, Gara-
bonc Gar–1) ugyanakkor ennél lényegesen nagyobb fokú
metamorfózist mutató kőzeteket (gránátos csillámpala,

andaluzit–biotit–szillimanitpala, TÖRÖK 1992) tárt fel. E
képződmények egymáshoz való viszonya, ill. a metamor-
fózis kora nem kellően tisztázott. FÜLÖP (1990) szerint a
Balatonfőkajári Kvarcfillit metamorf foka DNy felé nő, és
ezzel magyarázza a nagyobb metamorf fokú képződmények
megjelenését Balatonhídvég, Sávoly és Garabonc környé-
kén, de nem ad magyarázatot a zóna folytatásában a Zalai-
medencében megjelenő gyengén metamorf képződmények
helyzetére. Ugyanakkor e meglehetősen különböző jellegű
metamorfitok jól értelmezhetők, ha a Balaton-vonal menti
előfordulásaikat szerkezetileg a Periadriai-zóna folyta-
tásának tekintjük (KÁZMÉR, KOVÁCS 1985, BALLA 1988, TARI

1994, FODOR et al. 1998), s a zónán belüli változatos meta-
morf fokú kőzeteket részint a Dunántúli-középhegységi-
egységből, részint pedig pontosabban nem azonosított
ausztroalpi egységekből származó, tektonikus fragmentu-
mokként értelmezzük. A változatos kőzetegyüttest JÓSVAI et
al. (2005) Magmás–metamorf-zónaként különítette el. A
szlovéniai felszíni adatok alapján valószínű, hogy az eltérő
kőzettestek jobbos eltolódásos duplexekben jelennek meg
(FODOR et al. 1998, 1999b). 

A Ljutomer-öv
A szlovéniai projektterület D-i része mind kőzettanilag,

mind szerkezetföldtanilag alapvetően eltér a Koralpe– Wölz–
Pohorje-egység felépítésétől. A K–Ny-i csapású Ljutomer
törési övben mezozoos, különösen alsó-triász törmelékes
üledékes kőzetek fordulhatnak elő, amelyeket a Közép-
magyarországi-nyírózóna szlovéniai folytatásaként értelmez-
hetünk. Közvetlen fúrásadat nem bizonyítja jelenlétüket a
prekainozoos aljzatban. A Ljutomer-övet a Muraszombati-
blokk felé egy összetett fejlődésű szerkezeti elem határolja:
a kréta közepén rátolódás lehetett, majd a kréta vége felé
extenziós lecsúszósíkként reaktiválódhatott. Erre utalnak
azok a kis extenziós allochtonok, melyek a Muraszombati-
hát déli oldalán három fúrásban is, vékonyan, szerkezetileg
csonkoltan megjelennek (IV., V. melléklet). A szerkezeti
határ a D5 fázisban eltolódásként is reaktiválódhatott. A D6
szinrift fázisban meredek normálvetőként szerepelhetett a
K–Ny-i csapású, szinszediment, kárpáti korú Haloze-árok
kialakulásában. Végül a D9 neotektonikus fázisban ismét
rátolódásként mozoghatott. A Ljutomer-öv dél felől a Déli-
Karavankák karbonátos kőzeteivel határos. A Ljutomer-
övön belüli töréseket JELEN (2009) és JELEN et al. (2006)
szerkezeti modellje is javasolta. Az övet HAAS et al (2000) az
Északi-Karavankák tagjaként értelmezte. Maga a Ljutomer-
törés a Szlovéniában szétágazó Periadriai-eltolódás leg-
északibb elemeként is értelmezhető (PLACER 2008). 

Közép-dunántúli-egység

A Balaton-zónától délre a Közép-magyarországi-vonalig
az ún. Közép-dunántúli-egység (HAAS et al. 2000, 2010)
permo-mezozoos képződményei alkotják a medencealjzatot,
amelyeket kizárólag mélyfúrásokból ismerünk. A Magmás–
metamorf-zónával és Ljutomer-övvel együtt ezek alkotják a
Közép-magyarországi-nyírózónát. Az egység három további
alegységre osztható (HAAS et al. 2000, RÁLISCH-FELGENHAUER
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2004): a Juliai–Dél-Karavankai, Dél-Zalai- és Kalnik-alegy-
ségekre. Ezek szerkezeti kontaktussal érintkeznek egymás-
sal, azonban a szerkezeti viszony jellege és kora ismeretlen. A
vizsgált terület déli részén az országhatár közelében perm,
sekélytengeri, sziliciklasztos és karbonátos összletek ismer-
tek (Dél-Karavankai-alegység). Az Újfalu–1 (U–1) fúrásban
feltárt, az alsó-perm mészkő feküjét képező sötétszürke
szericitpalát feltételesen a karbonba helyezték (FÜLÖP 1990).
A perm képződmények szomszédságában középső-triász
platform és medence fáciesű karbonátok találhatók. 

Szlovéniában a Dél-Karavankák paleozoos és mezozoos
képződményei a Ljutomer-övtől D-re találhatóak a Ljuto-
mer-övvel tektonikus kapcsolatban. Apró felszíni feltárások
mellett csak egy fúrás (DS–1/58) tárta fel az ide tartozó
középső–felső-triász karbonátokat. A szomszédos horvát
területrészről három fúrásadat ismert (Vučkovec Vuč–1 és
–2, Vukanovec Vuk–1). Ezért itt az aljzattérkép nagyrészt
extrapoláción alapul.

A terület D-i részén (Dél-Zalai-alegység) nagyon kis-
fokú metamorfózist szenvedett perm evaporitos sorozatra
települő triász karbonátok, triász–jura lejtő- és medence-
képződmények, továbbá a Kalnik-alegységben jura-kréta
melange-hoz sorolható képződmények (Inkei Formáció) és
felső-kréta (senon) pelágikus márga (Gyékényesi Formá-
ció) ismertek a fúrásokból (HAAS et al. 2000, RÁLISCH-
FELGENHAUER 2004). 

Tiszai-egység

A terület legdélnyugatibb csücskénél kis területen a Tiszai-
egység közepes fokú metamorf kristályospalái alkotják az
aljzatot, amelyre a Közép-dunántúli-egység feltehetően kisebb
mértékben rátolódhatott (CSONTOS, NAGYMAROSY 1998).

Eocén

Eocén képződmények a projekt magyarországi részterü-
letén (Zala) a KÉK–NyDNy-i csapású Bak–Novai-mélye-
désben ismertek, ill. Ortaháza környékén egy pikkelyben.
Diszkordánsan települnek a felső-kréta, ill. triász képződ-
ményekre. A Bak–Novai-árok a felső-kréta üledékgyűjtő
tengelyétől kissé D-re alakult ki kompresszió következ-
tében, ahol a felső-kréta–eocén üledékek mindkét oldalon
meredek szárnyú redőteknőbe (szinklinálisba) gyűrődtek. 

Sávoly térségében, a Balaton-vonal zónájában új eocén
előfordulásokra derült fény a Mol Nyrt. kutatásai eredmé-
nyeképpen (JÓSVAI et al. 2005). A több száz m vastagságú
felső-eocén rétegsort édesvízi kifejlődésű, Ostracoda-tartal-
mú sötétszürke, fekete, szenesedett növényi maradványok-
ban és helyenként szénzsinórokban gazdag agyagkövek
alkotják. 

Az AlCaPa szerkezeti egység területén a középső-eocén
fiatalabb szakaszában indult meg a Déli-Alpoktól az
Északi-középhegységig kimutatható vulkanizmus, amely
az oligocén idején teljesedett ki. Kitörési központjai a Zalá-
tól a Mátra területéig nyomozhatók, DNy–ÉK irányú vonu-
latban. A zalai területen mélyfúrásokban, nagy vastagság-
ban kimutatható andezites–dacitos összetételű vulkanitok

(Szentmihályi Andezit Formáció) áttörhetik a Szőci Mész-
követ és a Padragi Márgát is. Bár a piroklasztikumok kora
eocénnek tekinthető, az andezit és a dácitok kora az elmúlt
években erősen vitatott volt, a legfrissebb értelmezés a
tonalit intrúziókhoz kapcsolódó oligocén korú sekély mag-
más benyomulásoknak tartja a testeket (BENEDEK 2002,
BENEDEK et al. 2001).

A szlovén projekt területen eocén korú képződmények a
felszínről nem ismertek, csupán a P8 földtani szelvényben
(IV. melléklet) jelennek meg márga és mészkő sűrű válta-
kozásából, helyenként karbonátbreccsából álló képződmé-
nyek, amelyek feltételezhetően eocén korúak. 

Oligocén

Az oligocén során az észak-zalai térségben és Dunán-
túli-középhegység Ny-i peremterületein szárazulati üledék-
képződés folyt. A Csatkai Formációba sorolt, és a Zalai-
medencében uralkodóan durvatörmelékes rétegsort egy
DNy-ról ÉK felé tartó, Rába méretű folyó rakta le (BENEDEK

et al. 2001). Az üledék forrásterülete a Dunántúli-közép-
hegységtől DNy-ra volt, de kisebb beszállítás dél felől is
valószínűsíthető. A kutatási terület ÉK-i részén jól kirajzo-
lódik egy DDNy–ÉÉK irányú hosszanti folyóvízi összlet,
melybe egy DK–ÉNy-i irányú kisebb csatorna torkollik.

A Balaton-zóna mentén az oligocénben intrúziók jöttek
létre. A tonalitos összetételű testek nyugat felé a Periadriai-
vonal mentén található magmás testekkel kacsolhatók ösz-
sze, mivel mind korban (30–32 M év) mind geokémiájuk-
ban igen hasonlóak (BENEDEK 2002). A Sávoly környéki
andezittestek is feltehetően az oligocén magmatizmussal
hozhatók kapcsolatba. A Sávoly környékén kimutatható,
tufabetelepülésekkel tagolt, több száz m vastag, tengeri
foraminifera faunát tartalmazó, homokos–pelites oligocén
összlet ugyancsak a Periadriai–Balaton-vonal menti szlové-
niai oligocén képződményekkel párhuzamosítható (JÓSVAI

et al. 2005).
Oligocén üledékek a projekt szlovéniai területének a

DNy-i részén találhatóak (JELEN, RIFELJ 2011). A Ljuto-
mer-övben a Donat-eltolódás mentén két oligocén formá-
ció is található. A Pletovarje Formációt homokos márga, és
alárendelten homok alkotja. A Govce Formáció kvarcho-
mokkőből, konglomerátumból és glaukonitos homok-
kőből áll. A Pletovarje Formáció kora késő-oligocén (ko-
ra-egri), míg a Govce Formáció képződése a késő-oligo-
céntől a kora-miocénig tartott. Az egységek különös
geometriáját a P8 földtani szelvény D-i része mutatja (IV.
melléklet), nagy valószínűséggel a Donat-törészónában
levő lencsékként. 

Prepannóniai miocén

Eggenburgi–ottnangi 

A vizsgált területen a kora-miocénben (feltehetően az
eggenburgitól kezdődően az ottnangi–kora-kárpáti folya-
mán, a projektterület magyarországi részének Ny-i és É-i
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területein azonban a teljes kárpátiban is) szárazulati üledék-
képződés folyt. A déli térségben, ahol a Szászvári Formá-
cióba tartozó, konglomerátum-kavics-homokkő-aleurit és
agyag képződményekből álló rétegsor rakódott le. A for-
mációt Lenti környékén (Csesztreg, Kerkabarabás) és a
Nagykanizsától D-re és DK-re (Zákány, Porrogszentkirály,
Iharos, Iharosberény, Inke) lévő területen mélyült fúrások
harántolták. A formáció diszkordánsan települ a mezozoos
aljzatra, és rá üledékhézaggal települ a Budafai, Tekeresi
és/vagy Lajtai Mészkő Formáció, vagy fiatalabb pannóniai
üledékek. Helyenként a Szászvári Formáció vastagsága meg-
haladja az 1000 m-t (Gyékényes, Porrogszentkirály Gyék–I
fúrás). Lokálisan tufa közbetelepülések (alsó riolittufa/
Gyulakeszi Riolittufa Formáció) figyelhetők meg a szárazu-
lati rétegsorban (Kerkabarabás, Inke és Iharos térsége).

A Dunántúli-középhegység Ny-i előterében a Csatkai
Formációtól csak komoly nehézségek árán elkülöníthető
alsó–középső-miocén Somlóvásárhelyi Formációt, amely-
nek horizontális lehatárolása is problémás, szárazföldi és
édesvízi mocsári képződmények építik fel: kavics, konglo-
merátum, homok, agyag, agyagmárga, szenes agyag. Leg-
nagyobb vastagsága 129 m (Nagygörbő Ng–1 fúrás), e
rétegsorban az alsó riolittufa (Gyulakeszi Riolittufa For-
máció) betelepülései is megfigyelhetők. A formáció képző-
dése az őslénytani adatok alapján valószínűleg az ottnangitól
a kora-badeniig tartott (KÓKAY 2006, SÜTŐNÉ SZENTAI 2012
szóbeli közlés). 

A kutatási terület ÉNy-i részén (Szombathely és Szent-
gotthárd környékén) kimutatható alsó-miocén szárazulati
üledékek a Ligeterdői Formációba (Auwaldschotter) sorol-
hatók. Anyaga az Alpok kőzeteiből folyóvízi szállítással került
a nyugat-magyarországi üledékgyűjtőkbe. A formáció a
mezozoos aljzatra települ. A Szombathely Szh–II fúrásban a
Ligeterdői Formáció tektonikusan érintkezik a mezozoos
aljzattal. Fedőjében badeni képződmények települnek. A
vizsgált területen vastagsága néhányszor 10 m, de a mély,
fúrásokkal nem elért árkokban jóval vastagabb is lehet. A
formáció korát az ottnangira és a kárpátira teszik, de ausztriai
kutatási eredmények (PASCHER 1991) alapján valószínűsíthető
a formáció korának kora-badenire való kiterjesztése.

Az alsó-miocén szárazulati összletekkel kapcsolatban
mutattuk ki a Gyulakeszi Riolittufa („alsó-riolittufa”) lera-
kódásait (pl. Kerkabarabás Kerb–1, Iharos Ih–2).

Kárpáti–alsó-badeni

A projekt magyarországi részterületén a kárpáti–alsó-
badeni üledékeket É-on a Rába-vonal határolja. Az összlet
vastagsága nem ismert, mivel a fúrások zöme nem harán-
tolta. Az Őrségi-, Reszneki-, Budafai-részmedencékben
(L–II fúrás) max. vastagsága 2000 m. 

A lepusztulási térszín főként mezozoos karbonátokból
és pelites üledékekből állt (Őrség Ny-i része, a Balaton-
vonal menti paleozoos kőzetek), ezen kőzetek viszonylag
rövid szállítási távolságon belül szétbomlottak. Ez az oka,
hogy az egykori partvonalhoz képest aránylag kis távolsá-
gon belül már pelites üledékek találhatók. Az üledékgyűjtő
medence nem volt nagykiterjedésű, és több mély árokból

állhatott. A vastag pelites rétegsor nem a medence mély-
ségét jelzi, hanem azt, hogy az üledékbeszállítás mértéke
lépést tartott a medencealjzat süllyedésével. 

A tengeri jelleg DNy felé egyre erősödött. A kárpáti
durvaszemcsés fácies egy keskeny peremi zónára volt jel-
lemző, a medence belsejét vastag pelites üledékösszlet töl-
tötte ki. A peremekről származó erodálódott törmelékanyag
behordása lépést tartott a gyors süllyedéssel, ezért az min-
denhol sekélytengeri környezetben zajlott. 

A litofáciesek jellegét a részmedencék nyílt tengerrel
való kapcsolatának mértéke szabályozta (folyók által beöm-
lő friss víz hatása a sótartalomra, süllyedés és feltöltődés
mértéke). A nyílttengertől való távolság, mélység- és áram-
lási viszonyok, a szárazulatról érkező folyók hígító hatása és
üledékbehordása függvényében változatos, egymással szo-
ros összefüggésben álló litofáciesek alakultak ki.

A medenceterületeken, a kárpáti során zajló, nyíltvízi,
sziliciklasztos üledékképződés a badeniben is folytatódott.
A hasonló kőzettani jelleg miatt a kárpáti üledékek nehezen
különíthetők el a kora-badeni képződményektől. A Tekeresi
Slír Formáció alsó-badenibe tartozó részét a tufabetele-
pülések és a badeni fauna megjelenése jelzi.

A badeni karbonátok (Lajtai Mészkő Formáció) képző-
dése a medenceterületek egykori tektonikai-paleogeomor-
fológiai kiemelkedéseinek környezetére és a sekélyebb
peremekre korlátozódott.

A projekt szlovéniai területrészén a kárpáti–alsó-badeni
üledékeket a Haloze Formáció képviseli, amely az aljzat
KÉK-i csapású törések (Donat transztenziós törés, Rába-
vonal) menti süllyedését követve rakódott le (JELEN, RIFELJ

2003, 2004, 2005a, b). FODOR et al. (2002), MÁRTON et al.
(2002) és JELEN, RIFELJ (2005c, 2006) szerint a Haloze
Formáció lerakódása a pohorjei metamorf magkomplexum
kitakaródásával együtt zajlott, amely tektonikai folyamat a
késő-ottnangitól a badeni elejéig ment végbe a Pannon-
medence szinrift fázisaként. 

Homokkő, konglomerátum, agyagos breccsa és konglo-
merátum, valamint osztrigapadok képviselik a Haloze
Formáció alsó, kárpáti részét a Maribori-részmedencében.
Dél felé a Haloze-, Ljutomer-, Budafai-részmedencében ho-
mokos és kőzetlisztes márga, homokos márga és kőzetlisztes
márga váltakozása és homokkő építi fel a kárpáti–alsó-badeni
Haloze Formációt. Az alsó-badeni tufa szintén része a Haloze
Formációnak, éppúgy, mint a bizonytalan besorolású kong-
lomerátum lithothamnium gumókkal. A Haloze Formáció
legfelső részét homok, homokos márga és konglomerátum
váltakozása építi fel, ami már az alsó-badeni része. 

A terepi megfigyelések szerint a Mura–Zala-medence
annak kialakulásától (kárpáti) egészen a kora-pontusiig egy
turbidites medence volt, melynek mélysége a káprátiban
több száz méter is lehetett (JELEN, RIFELJ 2001, 2003). A
Mura–Zala-medence középső részén, a Muraszombati-hát
tetejéről a Haloze Formáció nem ismert. Ennek oka lehet
részben a kiemelkedést követő erózió, vagy még inkább a
lerakódás hiánya. K felé az Őrségi-árokban ismét nagy vas-
tagságban jelenik meg, extenziós normálvetőkkel határolva.
A Haloze Formáció vastagsága az 1300 m-t is elérheti a

FODOR LÁSZLÓ et al.68



Maribori-részmedencében, Haloze területén viszont akár
2000 m-es vastagság is elképzelhető a földtani szelvények
alapján (MÁRTON et al. 2002).

Felső-badeni

Az Őrség–Lovászi–Budafa–Oltárc területen a badeni
üledékek folyamatosan fejlődnek ki a kárpáti korú képződ-
ményekből. Ettől ÉK-re a Rába-vonal és a Nagytilaji-vonal
közötti területen a badeni üledékek nagy üledékhézaggal
települnek a mezozoos üledékek erodált felszínére. A Nagy-
tilaji-vonal és a Balaton-vonal közötti területen a badeni
üledékek diszkordánsan települnek a paleozoos, mezozoos
és eocén képződmények erodált felszínére. A Balaton-
vonaltól D-re a badeni üledékek bázisát nagyrész a kárpáti,
kisebb területeken a mezozoos, újpaleozoos üledékes és
ópaleozoos metamorf képződmények alkotják. 

A kora-badeniben végbement lepusztulást követően a
kora-badeni fiatalabb szakaszában induló transzgressziót a
Dunántúli-középhegység peremi területein lápi kőszenes
fácies és törmelékes képződmények vezetik be. A tengeri
üledékek itt csak az alsó-badeni alemelet magasabb részét
képviselik (Ng–1). Mivel a kora-badeni transzgresszió DNy
felől történt (HÁMOR 2001, HAAS ed. 2012), ezért a terület
ÉK-i, kiemelt térszínű területeit, valamint a medencében
levő rögvonulatok magasabb részeit már nem érte el a
tenger. A medenceterületeken pontos rétegtani vizsgálatok
hiányában a kárpáti–alsó-badeni és a középső–felső-badeni
pelites rétegsorok (Tekeresi Formáció és Szilágyi Agyag-
márga Formáció) elkülönítése nehézségekbe ütközik.

A kora-badeni karbonátokhoz hasonlóan a fiatalabb
lajtamészkövek képződése is a medencék tektonikai–paleo-
geomorfológiai kiemelkedései körül és a peremi, sekélyebb
vizű területeken ment végbe.

Az ÉNy-i medenceterületen (Őrség–Lovászi–Budafa–
Oltárc) az üledékképződés folyamatos volt, a badeni bázisán
települő sötétszürke, barnásszürke márga csak annyiban
különbözik az idősebb márgáktól, hogy tufacsíkok települ-
nek benne, és megjelennek a gazdag badeni faunaelemek. A
badeniben ez a medencerész megmaradt gyorsan süllyedő
tengeröbölnek, amelyben az üledékképződés lépést tartott a
süllyedéssel. Az üledékanyag uralkodóan pelites. 

A badeni üledékes képződmények vastagsági viszonyait
a 10. ábra mutatja.

A projekt szlovéniai területrészén a szinrift üledékkel
való feltöltődése a szinrift fázis második szakaszában tör-
tént. A kárpáti/badeni határon lejátszódó eusztatikus ten-
gerszint-csökkenés eróziós diszkordanciát okozott a seké-
lyebb területeken, míg a medence mélyebb részein durva
kavicsból álló hordalékkúpok rakódtak le. A medence leg-
mélyebb részein „éhező medence” körülmények alakultak
ki. A hirtelen kiemelkedést és eusztatikus tengerszint-csök-
kenést nagyon gyors süllyedés váltotta fel a kora-badeniben,
ami transzgressziót eredményezett (JELEN, RIFELJ 2001,
2004, 2005a, b). Ennek következményeként az alsó-badeni
üledékek rálapolódnak a relatíve kiemelt helyzetű prekaino-
zoos aljzatblokkokra. Mélyebb vízi körülmények a transz-
gresszió előrehaladtával alakultak ki: algás mészkövek,

iszapgazdag turbiditek, hemipelágikus márgák kezdték el
feltölteni a medencét az intenzív süllyedés és tengerszint-
emelkedés következtében.

Egy extenziós kollapszus következtében a tektonikai
blokkok posztrift süllyedése következett be, beleértve a leg-
magasabb helyzetű területeket is. Ez a folyamat az üledék-
képződésben bekövetkező változásokat idézette elő: homok-
ban gazdag turbiditek lerakódása vált jellemzővé. Ugyan-
akkor a partoktól távolabbi területeken a késő-badeniben
progradáció figyelhető meg. A részmedencék legmélyebb
részeiben az eseményt „falling stage system tract (FSST)”
jelzi (HARZHAUSER, PILLER 2004). A részmedencék sekély
részeit a badeni–szarmata határ közelében LST jellemzi. A
medencék mélyebb részeiben az ezzel korreláló szekvencia-
határ a homokban gazdag turbiditek felé mozdul el. 

Szarmata

A projekt magyarországi részterületén a szarmatát a
badeni normál sótartalmú tengeri üledékekhez képest csök-
kent sós vízi képződmények jellemzik. A szarmata rétegso-
rokban a sziliciklasztok dominálnak (Kozárdi Formáció). A
terület földtani felépítésében a szarmata karbonátok (Tinnyei
Formáció) alárendeltek, főként a Dunántúli-középhegység
peremi medencéire jellemzők.

Az ÉNy-i medenceterületen (Őrség, Lovászi, Budafa),
valamint az ehhez csatlakozó K-i peremen (Szilvágy, Barabás-
szeg, Nagylengyel, Bak, Nova) a szarmata folyamatosan
fejlődik ki a badeniből, a medencebeli, hasonló litológiájú
rétegsorok elkülönítése nehézségekbe ütközik. A medence
középső részén uralkodóan pelites-homokos kifejlődésű. Az
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10. ábra. A badeni üledékek vastagságtérképe a projekt magyarországi
részterületén (m-ben kifejezve)
Figure 10. Thickness of the Badenian deposits in the Hungarian part of
the project area (m)



üledékgyűjtő legmélyebb része ekkor már a korábbi kiemel-
kedések miatt a Szentgyörgyvölgy, Kerkáskápolna, Őriszent-
péter, Kotormány térsége, ahol durvaszemű, helyenként apró-
kavicsos homokkő képződik. Ez nem partközeliséget jelez,
hanem a peremekről a lejtőn gravitációs tömegmozgással
áthalmozódó üledékanyagot, ami a legnagyobb mélységben
tud felhalmozódni. Dél felé haladva a törmelékanyag egyre
finomabb szemű, Lovászi és Budafa térségében már túlnyo-
móan pelites, aleuritos.

A medenceterület peremi részein a szarmata rétegek
egyre vékonyabbak és márgásabbak, a magasabb morfológiai
helyzetű badeni üledékeken kiékelődnek. A medenceterü-
leten, valamint a peremi részeken a szarmata gyakorlatilag
üledékfolytonosan megy át az alsó-pannóniaiba. A szarmata
képződmények durvatörmelékes biogén mészköves kifejlő-
dését azokon a területrészeken találjuk, amelyek a badeni
folyamán a legmagasabb helyzetűek voltak és csak a badeni
legvégén érte el őket a transzgresszió. A szarmata üledékek a
medencében 100–200 m vastagságúak, míg a kiemelt háta-
kon legfeljebb néhány 10 m-es vastagságot érnek el.

A hidrogeológiai modell számára fontos volt a szarmata és
badeni tengeri kifejlődésű képződmények talptérképét meg-
szerkeszteni, amelyek a prebadeni miocén, valamint oligocén
folyóvízi üledékekre települnek, valamint ezen belül a Tinnyei
és Lajta Formáció (szarmata és badeni törmelékes mészkövek)
elterjedését meghatározni, mivel ezek vízföldtani szerepe
fontos (az aljzati karbonátos kiemelkedésekre közvetlenül tele-
pülő miocén törmelékes mészkövek azzal egységes hidrodina-
mikai rendszert alkotnak). Ez a térkép csak a projekt magyar-
országi területére készült el (11. ábra)

A projekt szlovéniai területén, a kora-szarmatában, a
partközeli részeken sziliciklasztikus üledékek és karbonátok
rakódtak le, míg a medence mélyebb részein turbidit képző-
dés folyt, amely még a posztrift fázis első szakaszába tartozott.

A Maribori-részmedence, a Radgona–Vas-részmedence
Ny-i része és a Haloze–Ljutomer–Budafai-részmedence Ny-
i része a szarmata végén töltődött fel. A fentiekben leírt
badeni és szarmata szin- és posztrift képződményeket
JELEN, RIFELJ (2005d) Špilje Formáció néven különítette el. 

Pannóniai

A pannóniai üledékek tárgyalásakor meg kell külön-
böztetnünk a medencék (ilyen a T-JAM projekt terület nagy ré-
sze: Mura–Zala-medence, Kisalföld déli része) és a peremek
(esetünkben a Dunántúli-középhegység szegélye és az Alpok-
alja) kifejlődéseit. A pannóniai formációk talpfelület-térképét
a projekt teljes magyarországi területére, ill. szlovéniai terüle-
tének keleti részére szerkesztettük meg (12. ábra).

A projekt magyarországi részterületén a pannóniai
képződmények transzgressziós jelleggel települnek az idő-
sebb képződményekre. A terület nagy részén (a pannóniai
legelején kiemeltebb helyzetű, legtöbbször badeni Lajtai
Mészkővel fedett hátakat leszámítva) folyamatos üledék-
képződést tapasztalunk a szarmata–pannóniai határon. Ez a
határ a medencékben jellemzően pelites, faunaszegény
üledékekben húzódik (Kozárdi, ill. Endrődi Formáció),

ezért helyzete igen bizonytalanul állapítható meg. A fúrások
kútkönyveiben szereplő „pannóniai talp”-szintekről a szeiz-
mikus korreláció alapján bebizonyosodott, hogy egymással
korántsem egykorúak. A határ pontos meghúzásához mak-
rofauna-leírásokra lenne szükség a fúrásokból — ilyen vi-
szont csak kevés, ráadásul gyakran nem folytonos üledék-
képződésű helyről áll rendelkezésre.

A medencebeli alsó-pannóniai általában az Endrődi
Formációt alkotó márgával, mészmárgával kezdődik, ami
jellemzően 100–400 m vastag, a peremek és egyes kiemelt
hátak (pl. a terület déli részén lévő Beleznai-antiklinális)
felett ennél vékonyabb. A vizsgált területen csupán elvétve,
néhány méter vastagságban jelenik meg a pannóniai talpán
az elöntésre kerülő aljzat anyagából kialakuló báziskong-
lomerátum (Békési Konglomerátum).

A márgaösszlet felett megjelennek a 100–1500 m vastag
Szolnoki Formáció turbiditjei, amelyek pelitbe ágyazva több
méter vagy több tíz méter vastagságú homoktesteket
tartalmaznak. Ezek a homoktestek egyedi zagyáras esemé-
nyek következtében jöttek létre, melyek között hosszú ideig
pelit rakódhatott le, így egymással való összeköttetésük igen
korlátozott. A turbidites összlet legnagyobb vastagságát
Csesztreg és Resznek térségében, ill. a Budafai-antiklinális
déli szárnyán és az attól délre húzódó árokban éri el (13. ábra).

FODOR LÁSZLÓ et al.70

11. ábra. A szarmata és badeni tengeri képződmények talptérképe a
projekt magyarországi részterületén (a tengerszint alatt m-ben kifejezve)
Szürke: szarmata törmelékes mészkő (Tinnyei Formáció), fehér: badeni
törmelékes és algás mészkő (Lajta Formáció) elterjedési területe

Figure 11. Bottom surface map of the Badenian and Sarmatian
formations int he Hungarian part of the project area (below see level)
Grey: distribution of Sarmatian silisiclastic limestone (Tinnye Fm.), white:
extension of Badenian clastic and algae limestone (Lajta Fm)
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12. ábra. A pannóniai képződmények talpfelület-térképe (a tengerszint alatt m-ben kifejezve)
Figure 12. Basal surface of the Pannonian (Late Miocene) formations (below see level)

13. ábra. A pannóniai turbidites homokkő összlet (Szolnoki / Lendava Formáció alsó szakasza)
vastagsága
Figure 13. Thickness of the Pannonian turbiditic formation (Szolnok and lower Lendava Fm)



Mintegy 100 fúrás 1 m-es felbontással megvizsgált
karotázsgörbéi alapján elmondható, hogy a homok
aránya általában a jelenleg is kiemeltebb aljzatú
területek (Belezna, Budafa, Ortaháza, ill. a Dunántúli-
középhegység pereme) felett kisebb, mint a közöttük
lévő árkokban: a gerinceken 25–50, míg az árkokban
50–70%-os összesített homoktartalom jellemző (14.
ábra). E kép alól kivételt jelent a szilvágyi mélyedésben
tapasztalt, a tőle keletre lévő nagylengyeli magaslathoz
viszonyított csekély homoktartalom. 

A Zalai-medence egyes részeinek sajátossága, hogy
a Szolnoki Formáció fő tömegét megelőzően már
megjelenik egy vékonyabb (általában 50–150 m vastag,
a lovászi területen kivételesen 200–400 m-t is elérő)
turbidites összlet, ami felett legtöbb helyen átmenetileg
újra megjelenik az Endrődi Formáció, egyes igen mély
medencerészeken viszont folytatólagos az átmenet a fő
turbidites egységbe. Az említett ún. „alsó turbidit” jól
körülhatárolható területen fordul elő (15. ábra), a szeiz-
mikus korreláció tanúsága szerint azonban mégsem
egyetlen eseményhez köthető, hanem északnyugatról
délkelet felé fiatalodik (16. ábra). Ez ellentmond
SZENTGYÖRGYI, JUHÁSZ (1988) és JUHÁSZ (1994) vélemé-
nyének, amely szerint a turbiditképződés szünetelése a
relatív vízszint emelkedéséhez lenne köthető. Megfigye-
léseink alapján valószínűbbnek látszik az „alsó turbidit”
üledékforrásának dél felé való fokozatos eltolódása. Ezt
a fajta vizsgálatot (a „felső” és „alsó” turbiditszintek el-
különítése) csak a projekt magyarországi területére
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14. ábra. A Szolnoki Formáció homoktartalma százalékban a projekt
magyarországi részterületén, az alapul vett fúrások feltüntetésével
Figure 14. Sand content (in %) of the Szolnok Fm with the used boreholes

15. ábra. Az „alsó” turbidites szint előfordulása és a Szolnoki F. talp-
mélysége (tengerszinthez képest, méterben)
Figure 15. Occurrence of the "lower" turbidite unit and the basal surface of
the Szolnok Fm (with respect to sea level, in m)



végztük el, mivel Szlovéniából nem állt rendelkezésre meg-
felelő szeizmikus adat.

Szükséges megemlítenünk, hogy a mélymedencék összes
többi pannóniai formációhatára (vagyis a „felső” turbidit, a

lejtő, a deltafront és a deltasíkság üledékösszleteit határoló
felületek) is hasonló irányú fiatalodást mutatnak. Ezek ese-
tében viszont a jelenség jól ismert, és az egykori Pannon-tó
ÉÉNy-ról DDK-i irányban haladó feltöltődése indokolja
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16. ábra. Szeizmikus kompozit szelvény a Zalai-medence délnyugati részéről. Az „alsó” és a fő turbidites egységet elválasztó márgaösszlet az A
fúrásban korábbi időintervallumot képvisel (1), mint a B és C fúrás alapján (2)
Figure 16. Composite seismic profile from the SW part of Zala Basin. The marl level between the “lower” and the main turbiditic units represent an earlier
time interval if traced from well A than if traced from wells B and C (2)

17. ábra. A Szolnoki / Lendava Formáció alsó szakasza (turbiditek) talpmélysége (tenger-
szinthez képest, méterben)
Figure 17. Depth of the basal surface of the Szolnok / lower Lendava Fm. (with respect to sea level,
in m)



(POGÁCSÁS 1984, 1985; MAGYAR 2009). A fúrások és szeiz-
mikus szelvények együttes értelmezése alapján a Szolnoki /
Lendava Formáció alsó szakaszának talp- és tetőfelszíneit a
17–18. ábra mutatja be.

A turbidit felett települő, uralkodóan masszív aleuritból
álló Algyői Formáció a Pannon-tó mély részeit fokozatosan
feltöltő lejtőn rakódott le, így az egykori lejtő morfológiája

tangenciális alakú „clinoform”-okként szépen kirajzolódik
a szeizmikus szelvényeken (19. ábra). Az aleuriton belül
legtöbbször csak egy-két üledékszállító csatorna néhány
méter vastag, elszigetelt homokja fordul elő, egyes fúrá-
sokban viszont akár több 5–15 m vastag homokbetelepülés
is megjelenhet a lejtő üledékeiben. Az alsó részen inkább
turbiditszerű, felső részen már a később tárgyalandó delta-
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18. ábra. A Szolnoki / Lendava Formáció alsó szakasza (turbiditek) tetőtérképe (tengerszint-
hez képest, méterben).
Figure 18. Depth of the top surface of the Szolnok / lower Lendava Fm (with respect to sea level,
in m)

19. ábra. Szeizmikus szelvény a Zala-
medencéből, a pannóniai medencekitöltés
főbb egységeire jellemző reflexiós mintá-
zatokkal.
Figure 19. Reflection patterns of the main
units of the Pannonian basin fill, Zala Basin



front-homokokhoz hasonló jelleggel. Emiatt helyenként az
Algyői Formáció fúrások alapján történő elhatárolása
bizonytalan. A szeizmikus szelvényeken viszont minden
esetben egyértelműen elkülönülnek az egykori lejtőt

reprezentáló „clinoform”-ok, lehetővé téve az értelmezés
pontosítását (20. ábra, 3. fúrás) A jelen munkában vizsgált
területen az Algyői Formáció jelentősebb homokbetele-
pülései Lovászi térségében bizonyultak leggyakoribbnak.

A lejtőüledékek felett immár sekélyvízi környezetben
lerakódott, a hagyományos felosztás szerint „felső-pannó-
niainak” nevezett üledékek következnek. Az Algyői Formá-
ció fedőjében néhány száz méter vastagságban pelit válta-
kozik az egykori deltafrontokon lerakódott, pár métertől
akár több tíz méterig terjedő vastagságú, felfelé durvuló
homoktestekkel. A homoktestek itt laterálisan nagy (akár
több tíz kilométer) kiterjedésűek, rendszerint egymással is
kapcsolatban állnak, így fluidumtárolóként igen jelentősek:
ezek alkotják a régóta ismeretes ún. „hévizes szintet”. Ez a
szint a hivatalos magyar formációbeosztás szerint az Újfalui
Formáció alsó részének felel meg. A deltafront-eredetű
összlet hidrogeológiai jelentősége miatt az „Újfalui For-
máció” elnevezést jelen munkában szűkebb értelemben,
kizárólag a deltafront (azaz a „hévizes szint”) megjelölésére
használtuk. Mivel ez az összlet áll a T-JAM projekt hidro-
geológiai és geotermikus modellezésének középontjában, a
deltafrontüledékek talp- és tetőtérképét a projekt teljes
területére megszerkesztettük (21–22. ábrák).

A klasszikus Újfalui Formáció (s.l.) felső része már delta-
síksági környezetben rakódott le. Ezt a szakaszt összevont
Tihanyi–Somlói Formációként kezeltük a magyarországi

fúrások átértékelésekor (ennek okát lásd a medenceperemi
kifejlődések ismertetésénél, a „Képződmények azonosítása”
és a „Fúrásátértékelések” című fejezetek). A kiterjedt homok-
leplek helyett itt hosszan elnyúló, de oldalirányban keskeny,

egymáshoz csak kevés esetben kapcsolódó, felfelé finomodó
mederhomoktestek a meghatározóak, melyeket egymástól
több-kevesebb ártéri agyag, aleurit választ el. A tó vízszint-
ingadozásai a deltasíkságon még éreztették hatásukat, azaz
még itt is előfordulnak 5–20 m vastagságú felfelé durvuló
ciklusok. Emiatt a deltafront és a deltasíksági összlet határa
legtöbbször nem éles. A fúrásátértékelések során a réteg-
sorban alulról felfelé haladva elsőként megjelenő jelentősebb
(5–6 m vastagságot elérő) mederhomoktest alján húztuk meg
e két képződmény határát, ám az így meghatározott „delta-
fronttető” szintje néhol közeli fúrások között is jelentős elté-
rést mutatott. Ennek magyarázata az lehet, hogy a deltasíksá-
gi összletben a fúrólyuk akár hosszabb szakaszon is a kes-
keny, szalagszerű mederhomoktestek között futhat, azokat
elkerülve, így a felfelé finomodó mintázat nem jelenik meg. E
hatást figyelembe véve az esetleg ellentmondó közeli fúrások
közül a szeizmikus szelvények mentén mindig a legmélyebb
„deltafronttető” szintből kiindulva húztuk meg ezt a felületet
(20. ábra, 4. fúrás).

A rétegsorban még feljebb haladva fokozatosan eltűnik a
tavi behatás. Az alluviális síkság üledékeibe átérve már
kizárólag a felfelé finomodó mederhomoktestekkel találko-
zunk. A formációbeosztás szerint ez a képződmény a Zagy-
vai Formáció része, litológiai, ill. vízföldtani szempontból
azonban igen hasonló az Újfalui Formáció felső (delta-
síksági) részéhez. A vizsgált területen a Zagyvai Formáció
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20. ábra. Fúrásokban azonosított fácieshatárok követése szeizmikus szelvény mentén
A fúrásokból származó pozíciók összekötése nem eredményez egységes képet, ezért a szeizmikus szelvényt támpontként használva ki kell szűrni a
legbizonytalanabbnak tűnő fúrásértékeléseket

Figure 20. Tracking facies boundaries identified in wells along a seismic profile
Notice that simply connecting the positions for each boundary between the wells would not result a consistent interpretation. However, using the seismic
image as a guideline allowed excluding the most uncertain well-log evaluations
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21. ábra. A deltafrontüledékek talpmélysége (Újfalui, ill. Mura Formáció alsó szakaszának a
talpa) (tengerszinthez képest, méterben)
Figure 21. Depth of the basal surface of the delta plain formations (Újfalu, lower Mura formations,
with repsect to sea level, in m)

22. ábra. A deltafrontüledékek (Újfalui, ill. Mura Formáció alsó szakasza) tetőmélysége
(tengerszinthez képest, méterben)
Figure 22. Depth of the top surface of the delta plain formations (Újfalu, lower Mura formations,
with repsect to sea level, in m)



már csupán elszórtan, elsősorban a mélyebb medencerészek
pannóniai rétegsorainak legfelső pár száz méteres szaka-
szán azonosítható, és csupán igen nehezen választható el a
fedőjében települő, szintén alluviális síkságon lerakódott,
azaz felfelé finomódó mederhomoktestek és a köztük lévő
néhány méter vagy néhány tíz méter vastag ártéri agyag-
szintek által felépített Hansági Formációtól.

A fent leírt rétegsortól a medenceperemi pannóniai
rétegsorok összetétele jelentősen eltér. A Pannon-tó a pere-
mi területeken jóval kisebb (legfeljebb 100–150 méteres —
cf. CZICZER et al. 2008, SZTANÓ et al. 2013) mélységet ért el,
így a zagyáras üledékképződés és a progradáló lejtő kifej-
lődése itt elmaradt. Ennek következtében a mélyvízi már-
gák, turbiditek és lejtőüledékek (Endrődi, Szolnoki és
Algyői Formáció) is hiányoznak; a szeizmikus szelvénye-
ken sem figyelhető meg a lejtő jellegzetes morfológiája Az
említett képződmények lerakódása helyett a pannóniai
elején kondenzált üledékképződés zajlott, melynek terméke
a pelitből, uralkodóan aleuritból felépülő Száki Formáció. A
Pannon-tavat feltöltő deltarendszer azonban már ezeken a
területeken is áthaladt. Jól fejlett deltafront-üledékeivel még
csak néhol, leginkább a mélymedencékkel határos részeken
találkozunk, a deltasíksági képződmények viszont gyakor-
latilag mindenütt megtalálhatók, ahol pannóniai üledék
egyáltalán előfordul. A deltasíkság üledékeit felszíni fel-
tárásban az egymástól csak bizonytalanul elválasztható
Somlói és Tihanyi Formációba sorolják. Ez az oka annak,
hogy munkánkban a mélymedence deltasíksági képződ-
ményeit is ezzel az elnevezéssel illettük.

Az eddig tárgyalt, nagy területen elterjedt képződmé-
nyek mellett említést érdemel, hogy a Dunántúli-közép-
hegység peremén néhol a helyben előforduló idősebb kőze-
tek anyagából álló, abráziós Diási Kaviccsal vagy a szintén
abráziós, de homokból, ill. jól koptatott gyöngykavicsból
felépülő Kisbéri Kavics Formációval indul a pannóniai
rétegsor. Ezek vastagsága általában néhány méter. Szintén a
Dunántúli-középhegység peremén jelenik meg kisebb-
nagyobb foltokban, legfeljebb néhány tíz méter vastagság-
ban az egykori Pannon-tó hullámveréses partjának üledéke,
a homokos–kavicsos (helyenként durvakavicsos) Kállai
Kavics Formáció. A deltasíksági környezet üledékein belül
foltokban, gyakorlatilag a Kőszegi-hegység előterében,
Torony, Szombathely, Felsőcsatár térségében elkülöníthető
a lignites összletből felépülő Toronyi Formáció. A lignit-
szintek jelenléte ellenére az összlet egyéb tulajdonságai
hasonlóak a többi deltasíksági kifejlődéshez (Somlói–
Tihanyi Formáció); azoktól való elhatárolása is szubjektív,
hiszen vékonyabb lignitbetelepülések gyakorlatilag bárhol
megjelenhetnek a deltasíkság üledékei között.

A projekt szlovéniai részterületén a pannóniai rétegsor
ugyanazokból a fő egységekből áll, mint a magyar oldalon. A
pannóniai bázisát egy markáns transzgressziós esemény jelzi:
nagy területeken, a Muraszombati-hát K-i és D-i részén kar-
bonátos finomszemű üledék települ a prekainozoos aljzatra
(DJURASEK 1988). A részmedencék sekélyebb részein ugyan-
ilyen képződmények települnek diszkordánsan a szarmata
üledékekre (SADNIKAR 1993). Ez a transzgressziós márga

Szlovéniában a Špilje Formáció (badeni–pannóniai) legfelső
részét tartalmazza, míg a magyar oldalon megfeleltethető az
Endrődi Formációnak. Helyenként a transzgreszsziót néhány
m vastag (ritkán néhány 10 m) báziskonglomerátum jelzi, iga-
zolva az egyébként általában bizonytalan besorolású pannó-
niai bázisképződmények rétegtani helyzetét. 

E transzgressziót követően a medencét elborító Pannon-
tó fokozatosan feltöltődött üledékekkel, amelyek anyaga a
környező kiemelkedőben lévő területekről származott. A
feltöltődés első lépéseként homokos turbiditek rakódtak le,
ezek legnagyobb vastagságukat a Haloze–Ljutomer–Buda-
fai-árokban érik el. A turbiditek (amelyek Magyarországon
Szolnoki Formáció néven ismertek) a Lendava Formáció alsó
részét képviselik. A Lendava Formáció felső része a magyar
Algyői Formációnak feleltethető meg, és finomszemcsés
lejtőüledékekből áll, helyenként kisebb homoktestekkel. A
„clinoform” lejtőmorfológia a szlovéniai szeizmikus szelvé-
nyeken is jól azonosítható. Az egykori lejtők É–D-i csapá-
súak, progradációjuk K felé történik (23. ábra), ami nyugati
irányban elhelyezkedő üledékforrásra utal. A kelet felé
történő lejtőépülés a magyar–szlovén országhatár vonalát
csupán néhány kilométerrel lépte át, a magyarországi terület
szinte kizárólag északi irányból töltődött fel. (UHRIN et al.
2009). A nyugati üledékforrás megléte viszont felveti annak
lehetőségét, hogy a Zalai-medence nyugati részén azono-
sított, a Szolnoki Formáció fő tömegétől elkülönülő „alsó
turbidit” homokja ebből az irányból halmozódott át a
mélymedencébe. Ennek bizonyításához azonban a szlovén
területen történő lejtőépülés lépéseinek szisztematikus, a
munkánkhoz rendelkezésre állónál jóval sűrűbb szeizmikus
szelvényhálón alapuló feltérképezésére volna szükség.

A Lendava Formáció a Mura-medence északi és nyugati
része felé haladva kiékelődik. Ebben az átmeneti zónában a
lejtőüledékek nem fejlődtek ki mindenhol a progradáló self
és a medence talpa közötti kis szintkülönbség miatt (hason-
lóan a magyarországi medenceperemi területekhez). A Len-
dava Formáció csak ott van jelen, ahol a delta kellően mély
medencébe progradált. A szlovén–horvát határ közelében a
Lendava Formáció vastag turbidites és lejtőüledékei a fel-
színen is kibukkannak. A tipikusan medencebelseji pannó-
niai üledéksorozat felszíni feltárásban történő megjelenése
a medence jelenlegi peremén ritkaságszámba megy. 

Egy korábbi definíció szerint a fedő Mura Formáció
pliocén alluviális üledékeket, sőt még negyedidőszaki kép-
ződményeket is tartalmaz. A képződmény definícióját
JELEN et al. (2006) felülvizsgálta és a magyarországi Újfalui
Formációnak (s.l.) feleltette meg. Ennek értelmében a Mura
Formáció deltafront és deltasíksági üledékekre osztható. A
deltafrontüledékeket kőzetliszt és felfelé durvuló homokkő-
összlet építi fel. Ez utóbbinak köszönhetően Pannon-
medence szlovéniai részén is a deltafrontüledékek számí-
tanak a fő termálvíztartó képződménynek. A homokkő-
testek felfelé durvuló jellege alapján ez a képződmény a
karotázsszelvényeken könnyen azonosítható, a deltasíksági
üledékek finomszemcsés rétegek közé ágyazva felfelé
finomodó és durvuló homoktesteket, szenes rétegeket és
helyenként kavicsbetelepüléseket is tartalmaznak. 
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Mint fentebb említettük, a Lendava Formáció lejtőüledé-
keinek hiánya a Mura-medence É-i és Ny-i részén a meden-
céből a peremi, majd szárazföldi környezetekbe való átmenetet
jelzi. A forrásterület közelsége a szemcseméretet is befolyá-
solta. Ennek eredményeképp a Haloze–Ljutomer–Budafai-
részmedencében a deltasíksági üledékek felső részének 60%-
át durvaszemcsés üledékek építik fel, míg Magyarországon ez
arány 50% alatti. Az Őrségi-részmedencében a deltasíksági
üledékek 25%-a kavics, ami K felé fokozatosan eltűnik:
Magyarországon kavics csak elszórtan fordul elő a delta-
síksági üledékekben. Az említett területeken, ahol a deltasík-
sági üledékek extrém módon durvaszemcsések, a Mura
Formáció felső részét nehéz elkülöníteni a feküjében található
durvaszemcsés alluviális üledékektől.

A Mura–Zala-medence pliocén folyóvízi üledékeit a
Ptuj-Grad Formációba sorolják. A medence DNy-i részén
kavicsos homok, kőzetlisztes homok, homokos kavics, kő-
zetliszt, kőzetlisztes agyag, és helyenként szenes rétegek
építik fel a pliocén rétegsort. A Prekmurje régióban (a Mura
folyótól K-re) homok, kavicsos homok, homokos kőzetliszt,
agyagos, homokos kavics, bazattufa és bazalt tartozik a
Ptuj-Grad Formációba.

Negyedidőszak

A projekt magyarországi területén a negyedidőszaki
képződmények feküjét a pannóniai deltasíkság vagy allu-
viális síkság üledékei alkotják, illetve kisebb területen (pl.
Keszthelyi-hegység) idősebb miocén vagy mezozoos kőze-
tekre települnek a negyedidőszaki rétegek.

A negyedidőszakban a főleg nyugatról–délnyugatról, ill.
északnyugatról érkező folyók munkája a jellemző, amelyek

közel 50 m vastag homok- és kavicsösszletet raktak le, jellem-
zően a terület Ny-i részén. A völgyek közötti hátságokon
löszképződés folyt, melynek áthalmozott terméke az idős
kavicsok felett is megjelenik aleurit formában. Legfelül, most
már a mai Zalához és az Alpokalja vízfolyásaihoz kapcso-
lhatóan, vékony terasz- ill. hordalékkúp-üledékek találhatók.
Ennek egyik példájaként széles felső-pleisztocén terasz kíséri
a Mura és a Dráva mai völgyét. A kiöblösödő völgyekben a
pleisztocén–holocén folyóvízi összlet vastagsága a 70 m-t is
elérheti. Az egyes rétegek gyorsan kiékelődnek, mindig
diszkordánsan települnek a pannóniai feküre.

A negyedidőszak elején az Alpok fokozódó eljegesedése,
a növénytakaró nagymérvű pusztulása következtében egyre
több törmelék termelődött a hegyvidéki területeken, mely
anyagot az időszakosan nagy vízhozamú és nagyesésű folyók
a mélyebb medencetérszínekre szállították és szétteregették
néhány 10 m vastagságban. Több ilyen nagy kiterjedésű és
jelentős vastagságú kavicsszint ismert a Nyugat-Dunántúlról,
s ezek anyagának jelentős része egy-egy folyóhoz köthető a
kőzetanyag összetétele, szemcsenagysága, kerekítettsége és
morfológiai helyzete alapján (STRAUSZ 1949). Területünkre a
negyedidőszakban a Rába, a Zala, a Mura és a Dráva ősei
szállítottak és raktak le durva törmeléket. 

A negyedidőszak folyamán a korábban keletkezett üle-
dékek lepusztulása, áthalmozása igen intenzíven ment vég-
be. E folyamatok azóta is többször megismétlődtek, s még a
jelenkorban is tartanak, hatnak. A felszínalakító folyama-
tokról a kiemelt keskeny gerincek, hátak és meredek völgy-
oldalak formái, valamint a legfiatalabb löszök nagy terüle-
teken való teljes hiánya, vagy elvékonyodott volta, átalakult
jellege, illetve a völgyoldalak alján felhalmozott átmozga-
tott anyaga tanúskodik.
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23. ábra. Nyugat–keleti csapású szeizmikus szelvény a Mura-medencéből (Szlovénia), jól fejlett, kelet felé progradáló selflejtővel, a lejtő tetejének
és lábának helyzetét (szaggatott vonalak) feltüntetve
Figure 23. West–east oriented seismic profile from Mura Basin (Slovenia), with a well-developed shelf-slope prograding eastwards. The position of topsets
and bottomsets of the slope clinoforms (dashed lines) are indicated on the seismic image



A terület kiemelkedése valószínűleg a pliocénben
kezdődött meg, és azóta is tart. A kiemelkedő területre
alapvetően kétféle folyamat volt hatással: a csapadékosabb
időszakokban időszakos vagy állandó folyók alakították a
felszínt részint bevágódással, részint hordalékuk leraká-
sával. A száraz időszakokban a defláció játszott fontos
szerepet. Ekkor jöhettek létre a zalai terület É–D-i irányú
völgyei, melyek szélcsatornáknak, köztük levő hátak pedig
yardangoknak tekinthetők (FODOR et al. 2005, CSILLAG et al.
2010a). A Balaton és az azt megelőző tavak kialakulása is
valószínűleg a kiemelt Dunántúli-középhegységről lebukó
szeleknek köszönhető (CSILLAG et al. 2010a).

A regionális földtani szelvények 
leírása

P1 földtani szelvény 
MARIBOR, (Apače, Cankova, Bajánsenye, Zalalövő,

Zalaszentlászló) SZIGLIGET
(I. melléklet)

A P1 földtani szelvény iránya megközelítőleg DNy–ÉK-i.
A Mura–Zala-medence számos részmedencéjén és kiemelt
alaphegységi magaslatán halad át, majd keresztezi a Keszt-
helyi-hegységet, a Tapolcai-árkot és a Balaton-felvidék
vulkáni térségében végződik (1. ábra). A részmedencék, ár-
kok és az aljzat kiemelt részei általában a kárpáti–középső-
miocén korú Pannon-medence szinrift fázisa során jöttek
létre, amely ebben az elemzésben a D6 fázisnak felel meg.
Másrészről a prekárpáti szerkezetek általában a D1, D2
fázisoknak tulajdoníthatók.

A P1 szelvény Maribortól indulva áthalad a Maribori-
részmedence É-i részén és KÉK irányban, kis szögben metszi
a Radgona–Vas-részmedence (félárok) déli részét. A szelvény
kis szögben metszi a félárok lépcsős peremvető-rendszerét.
Ezután érinti a Muraszombati-hát északi részét, majd szinte
merőlegesen metszi az Őrségi-részmedence peremszerke-
zetét, a Baján-lecsúszósíkot a szlovén–magyar határ alatt.

Néhány fúrás elérte a P1 szelvényen is látható prekaino-
zoos aljzatot, amely mélyebb helyzetben a Felső-Ausztroalpi
Koralpe–Wölz–Pohorje Komplexum. Kőzettani szempontból
csillámpalából és gneiszből áll, amelyek közé amfibolit tele-
pül. A formáción belül más kőzettípusok is megfigyelhetők,
így márvány és kvarcitlencsék is megjelennek. 

A mezometamorfitok és a miocén üledékek között a
premiocén aljzatban a permo-mezozoos kőzeteknek, a pale-
ozoos Magdalensberg Formációnak és Kobansko Komp-
lexumnak számos vékony tektonikus lencséje figyelhető
meg. A tektonikus lencsék talpán, illetve a Koralpe–Wölz–
Pohorje Komplexum felső részén képlékeny nyírózónák
figyelhetők meg, melyek a milonitoktól a fillonitokig ter-
jedő kőzettípusokból állnak; ezt a komplexumot a prekaino-
zoos térképen önálló egységként is megpróbáltunk elkülö-
níteni (Baján Komplexum). A földtani szelvényben és a 7.
ábrán jól látható, hogy a nyírózónák közel vízszintesek. A
komplexum kőzeteiben áthatoló milonitos foliáció és K–

Ny-i irányú megnyúlási vonalasság alakult ki. A vonalasság
mentén általában top-to-the-east (kelet felé csúszó felső
blokk) típusú extenziós nyírási kritériumokat figyeltünk
meg (FODOR et al. 2002, 2003, 2008). 

A nyírózóna létrejötte összetett folyamatsor eredménye.
A nyírózóna kőzetlencséi eredetileg a D1 fázisú ausztroalpi
takarók részei voltak, de mai helyzetüket és összetételüket a
D2 késő-kréta extenziós deformáció során nyerték el,
melynek során tektonikusan jelentősen vékonyodtak. A
nyírózóna a D6 miocén extenzió során is felújulhatott. A
radiometrikus adatok alapján a mozgás jórészt a krétában
történt, a miocén felújulás már töréses deformációs mecha-
nizmussal ment végbe (FODOR et al. 2003, 2008). A miocén
extenziós deformációs fázis végén, a meredekebben dőlő
normálvetők már elmetszik a lapos szögű képlékeny
nyírózónákat (I. melléklet, illetve 7. ábra).

A szelvény szlovéniai részén triász és kréta kőzetek
kisebb, izolált szerkezeti lencséi is megjelennek, így pl.
Dankovci, Panovci és Šalovci térségében Gosau-típusú
kréta kőzetek tektonikus lencséi is ismertek (GOSAR 1995).
Ezek a kőzetelőfordulások a Dunántúli-középhegység
rétegsorának folytatásai lehetnek nyugat felé. A tektonikus
lencsék egy része eltolódásos zóna becsípett blokkjait is
adhatja. Ugyanakkor, a tektonikus lencsék nagy része a
képlékeny nyírózónákhoz hasonlóan alakulhatott ki, azaz
azok extenziós allochtonok lehetnek, melyek a D2 fázisban
jöttek létre (FODOR et al. 2003). Ezt mutatja, hogy a Šomat
Šom–1/88 fúrásban a képlékeny nyírózónák felett, egy
magasabb helyzetű lenyesési felület felett tektonikusan
csonkolt permi és triász roncsok jelennek meg. Ezek alapján
a permo-mezozoos és esetleg még a senon kőzetlencsék is
takaróroncsok vagy extenziós allochtonok lehetnek. 

A kainozoos üledékeket illetően, a nyugati szelvényrészen
a Haloze Formáció prebadeni üledékei vannak jelen. Ezekre a
badeni–szarmata korú Špilje Formációba tartozó üledékek
települnek. A rétegsor kimutatható volt a terület egyik fúrá-
sában (Šom–1/88). A két formáció határának megállapítása a
földtani szelvény alapján történt (JELEN, RIFELJ 2011).

Az A–3/00 fúrás alapján a Mura Formáció felső része a
Mura folyó alluviális üledékei alatt van jelen 40 m mély-
ségig. Máshol a Mura és a Špilje Formációk felett a Ptuj-
Grad Formáció pliocén és negyedidőszaki alluviális üledé-
kei jelennek meg. A P8 szelvénnyel való metszésponttól K-
re a Mura és a Špilje Formációk között a Lendava Formáció
is megjelenik. A Mura Formáció felső része a fúrásban
található szénrétegek alapján a deltasíkság üledékeihez tar-
tozik. A deltasíkság üledékei kelet felé jelentősen kivasta-
godnak, miközben a Ptuj-Grad Formációval alkotott hatá-
ruk az igen hasonló fácies miatt felismerhetetlenné válik. A
deltafrontüledékek a szelvény Ny-i részén hiányoznak, kelet
felé haladva elsőként a Kor–1γá fúrásban jelennek meg,
majd vastagságuk fokozatosan 300 m-re nő. A Lendava
Formáció elterjedése nagyjából az A–3/00 fúrás alatt
kezdődik, és az egység K-i irányban fokozatosan fejlődik ki
(vastagodik). A Lendava Formáció felső részének (lejtő-
üledékek) vastagsága a szelvény szlovéniai részén közel
állandó, míg az alsó (turbidites) rész vastagsága jelentősen
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megnő az üledékcsapdaként viselkedő Radgona–Vas-rész-
medence fölött. Tovább K felé, a Radgona–Vas-részme-
dence és a Kelet-Mura–Őrség-részmedence között elhe-
lyezkedő magaslat területén a Lendava Formáció turbiditjei
drasztikusan kivékonyodnak, de a Kelet-Mura–Őrség-rész-
medence területén ismét vastagabbá válnak. 

A Špilje Formáció vastagsága a szelvény egészén közel
azonos, míg a Haloze Formáció — úgy tűnik — hiányzik a
Radgona–Vas-részmedence területén (a szelvény középső
részén), ám a Kelet-Mura–Őrség-részmedencében (a szel-
vény K-i részén) ismét megjelenik.

A Murszombati (Murska Sobota) magaslattól K-re a P1
szelvény áthalad a Kelet-Mura–Őrség-részmedencén és
számos más félárkon, egészen a Nádasdi-magaslatig. Mind-
ezek a szerkezetek a fő lecsúszósíkkal, nevezetesen a Baján
laposszögű normálvetővel kapcsolatosak, amely a szeizmi-
kus szelvényeken is kimutatható (7. ábra). A Bajánsenye
M–I fúrás elérte a Koralpe–Wölz–Pohorje-egység erősen
milonitosodott kőzeteit (a nem hivatalos „Baján Komp-
lexum” a prekainozoos térképen, V. melléklet); a defor-
máció számos tektonikai fázisnak tulajdonítható, amelyek
kora senon vagy miocén (LELKES-FELVÁRI et al. 2002,
FODOR et al. 2003). A mélyebb ausztroalpi takaróegységek
feltárultak a lecsúszósík alól, amely reaktiválta vagy átvágta
a mélyebb Ausztroalpi- és Dunántúli-középhegységi-
egység között korábban, a D1 fázisban kialakult áttolódási
határfelületét. 

A félárkokat a Ligeterdői és Budafai Formációk (ott-
nangi)–kárpáti–kora-badeni üledékei töltik ki, amelyek Ny-
on a Haloze Formáció megfelelői. A Špilje Formációnak
megfelelő késő-badeni–szarmata-legalsó-pannóniai formá-
ciók (Szilágyi, Kozárdi és Endrődi) (kevés kivétellel) nem
mutatnak vetődést, és vastagságuk az idősebb félárkok
fölött állandó; ez tisztán mutatja, hogy a D6 deformáció a
Mura–Zalai-medence területén szünetelt a késő-badenit
megelőzően (6., 7. ábra). A szelvény magyarországi szaka-
szán a pannóniai formációk vastagsága sem mutat érdemi
változást, eltekintve a Dunántúli-középhegység pereme felé
való vékonyodástól, ill. kiékelődéstől. Ez arra utal, hogy a
pannóniaiban az aljzatsüllyedés üteme a szelvény mentén
térben közel állandó volt.

Másrészről, a Nádasdi-magaslattól ÉK-re (a P1 szelvé-
nyen K-re a Zebecke Z–2 fúrástól) minden miocén formáció
vastagságában nyilvánvaló változás figyelhető meg. A Bári-
és a Nádasdi-magaslat K-i oldalán kevés normálvető
található, és a szintektonikus kárpáti–kora-badeni üledékes
ék ismét megjelenik, a vastagságok mérsékeltek maradnak,
és a Szolnoki Formációt megelőző egységek kiékelődnek,
vagy drámaian kivékonyodnak Zalaegerszegtől K-re
(Andráshida A–2 és A–4 fúrások). Mindemellett, a márgás
késő-badeni–szarmata formációk kőzettanilag megváltoz-
nak, és meszesebbé válnak. Tovább ÉK-re, Vöckönd és
Zalaszentlászló környezetében már a Szolnoki Formáció is
kiékelődik; ez tisztán mutatja a Dunántúli-középhegység
egész miocén alatti relatíve kiemelt helyzetét.

Az andráshidai fúrások alatt a miocén normál vetők
belefutnak és reaktiválnak egy idősebb lenyesési zónát,

amely feltehetően egy kréta (D1) áttolódási sík. ÉK felé egy
fő áttolódás mutatható ki, amely a triász rétegsor megismét-
lődésében nyilvánul meg. Ez egy fő D1 áttolódás, amely az
egész kutatási területen követhető, ÉK-ről DNy, majd D felé
le a Balaton-zónáig. Úgy tűnik, az áttolódás a miocén során
reaktiválódott, mert egy észrevehető flexura mutatható ki a
senon és az idősebb miocén formációkon belül az áttolódás
felső elvégződésénél. A szelvény további keleti részén
számos szinklinális és áttolódás jelentkezik a mezozoos
formációkon belül; ezek mind a kréta D1 deformációhoz
köthetők. A P1 szelvény legkeletibb részén (a Tapolcai-árok
alatt) két fő áttolódás azonosítható, a veszprémi és a litéri.
Az előbbire egy „fiatalabb-idősön” (young-on-older) geo-
metria jellemző, míg az utóbbiban a perm kerül a középső-
triászra. A Veszprémi-áttolódás geometriája azt mutatja,
hogy az már egy deformált kőzetegyüttest érintett, való-
színűleg a D1 fázis késői szakaszában.

A Tapolcai-árok egy fiatal miocén (szarmata– pannóniai)
szerkezetet képvisel. A peremvetők — mint a formációk
elterjedése is mutatja — a pannóniai alatt aktívak voltak
(CSILLAG et al. 2010b), és az árok Gilbert-típusú deltaüle-
dékekkel töltődött fel (SZTANÓ et al. 2010). A pliocén bazalt-
vulkanizmus az erőteljesen erodálódott kürtőroncsok és
maarok (NÉMETH, MARTIN 1999) formájában maradt meg.

P2 földtani szelvény 
MARIBOR, (Murska Sobota, Csesztreg, Gelénháza,

Zalacsány), HÉVÍZ
(I. melléklet)

A P2 szelvény közel párhuzamos a P1 szelvénnyel. Mind-
kettő ugyanabból a maribori pontból indul, KÉK felé tartanak
és egymástól nagyjából néhány 10 km-es távolságban, közel
párhuzamosan haladnak. (1. ábra). A P2 szelvény a Mura-
szombati-magaslaton halad, majd a Zalai-medence legmé-
lyebb részmedencéjét, a Reszneki-medencét harántolja. A
szelvény szlovéniai részének szerkesztése  JELEN et al. (2006)
földtani szelvényének figyelembe vételével történt. 

A szelvény szlovéniai szakaszán a prekainozoos aljzat
kőzettani szempontból való értelmezése 8 fúráson alapul,
amelyek elérték az aljzatot, és a szelvény nyomvonalán vagy
annak közelében helyezkednek el. Az aljzat felépítésében a P1
szelvényhez hasonló. A Felső-Ausztroalpi-egységhez tartozó
Pohorje Komplexum felett, képlékeny nyírózóna után a
Kobansko Komplexum néhány vékony, tektonikusan redukált
lencséje jelenik meg. A P1 szelvényhez hasonlóan, ezeket is a
D2 fázishoz tartozó extenziós allochtonoknak tekintjük.

A kainozoos aljzatmorfológia jól mutatja a több száz m
mély aszimmetrikus Maribori-részmedencét, amelynek
Ny-i határait a Pohojre-hegység metamorfitjai felé szinsze-
diment normálvetők alkotják. A rendelkezésre álló térképek
alapján ezek a vetők É–D-i, ÉÉNy–DDK-i csapást mutatnak
(MIOČ, ŽNIDARČIČ 1977, FODOR et al. 2002, JELEN 2010). A
felszíni adatok alapján a miocén normálvetők mentén a talpi
blokk jelentős kitakaródása (exhumációja) lépett fel, mert a
termokronológiai adatok jórészt miocén kihűlést mutatnak
kb. 350 °C és 100 °C között, 15 és 10 millió évek között (FODOR
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et al. 2003, 2005). Ezt korábbi munkák is a Mura–Zala-
medencét kialakító fő szerkezeti elemnek tekintették és a
szinrift (D6) fázishoz sorolták (FODOR et al. 2002, MÁRTON

et al. 2002).
A keletre következő Muraszombati-hát egy nagy exten-

ziós kibillent blokkot képvisel. KÉK felé a P2 szelvény
nyomvonala becsatlakozik a hát tengelyébe, és követi annak
lefutását a szlovén–magyar határ felé. Ez a hát tulajdon-
képpen egy antiform, ami a hátat körülvevő normálvetők
miatti vetőkapcsolt redőnek tekinthető. 

A Maribori-részmedence kialakulása nyilvánvalóan a
badeni közepe előtt történt, minthogy a kitöltő üledék a
kárpáti–alsó-badeni Haloze Formációhoz tartozik. A Mari-
bori-részmedence K-i részén a Haloze Formáció fedőjében
a Špilje Formáció található. A két formáció határának
felszíni megjelenését a földtani térkép alapján rajzoltuk be.
A Be–2/04 fúrás rétegsora valószínűvé teszi, hogy a Špilje
Formáció vastagsága K felé nő, míg a Haloze Formáció
fokozatosan kiékelődik. A rendelkezésre álló adatok tovább
K felé nem tesznek lehetővé részletes értékelést, de nyilván-
valónak tűnik, hogy az É-i csapású vetők mentén történt
süllyedés egy új kitölthető teret eredményezett a pannóniai
idején (a Špilje Formáció lerakódását követően), amelyben a
Lendava és Mura Formációk lerakódása történt. A P2
szelvény szlovéniai K-i részét a Lendava és Mura Formációk
enyhén dőlő rétegsorai jellemzik. Mind a Mura Formáció,
mind a Lendava Formáció a szlovén–magyar határ felé
fokozatosan kivastagodik. A Lendava Formáció alsó, turbi-
dites részének vastagsága nem növekszik, amíg el nem éri a
Kelet-Mura–Őrség-részmedencét. A Lendava Formáció
felső részének lejtőüledékei a Maribori-részmedencében
észlelt kb. 100 m-ről fokozatosan 250 m-re vastagodnak a
Kelet-Mura–Őrség-részmedence területén. A Mura Formá-
ció alsó részének deltafront-üledékei hasonló trendet követ-
nek: a szelvény középső részén jelennek meg és a keleti rész
felé vastagodnak, ahol vastagságuk eléri a 400 m-t is. A
Mura Formáció felső része is K-i irányban vastagodik, ám a
fúrási adatok alapján a Ptuj-Grad Formációval való határa
nem mutatható ki teljes biztonsággal.

A P2 szelvény keresztülhalad a Reszneki-részmeden-
cén, amely feltehetőleg a Mura–Zala-medence legmélyebb
része. Mint az a P1 szelvényen is látható, ez a mély félárok
az alacsony szögű Baján lecsúszósík levetett szárnyán
süllyedt be. A P2 szelvény magyarországi részén a szinrift
(D6) szerkezetek nagyon ritkák. Az egyetlen felismerhető
szerkezeti elem a Nagytilaji-eltolódás Nagylengyel mellett
(TARI 1994), amely úgy tűnik, minden középső-miocén
formációt és a felső-miocén formációk legalsó részét defor-
málja. A Keszthelyi-hegység irányában kevés olyan késő-
miocén vető mutatható ki, amely a pannóniai formációk
mérsékelt vastagodását eredményezi a nyugati levetett blok-
kokban. A premiocén aljzatot érintő vetősorozatok és átto-
lódások a P1 szelvényen láthatókhoz hasonló futásúak. Két
D1 fázisban létrejött szinklinális központjában jura formá-
ciók vannak jelen.

P3 földtani szelvény 
SLOVENSKA BISTRICA (Ptuj, Ljutomer, 

Rédics), ORTAHÁZA
(II. melléklet)

A P3 szelvény közel párhuzamos a P1 és P2 szelvénnyel, és
10–20 km-re D-re halad a P2 vonalától, NyDNy–KÉK
irányban (1. ábra). A szelvények megszerkesztéséhez fel-
használt alapadatok négy, viszonylag mély fúrásból, valamint
számos, a szlovéniai szénhidrogén-kutatási belső jelentésből
vett adatokból származnak. A P3 szelvény viszonylag egy-
szerű szerkezetet mutat, amelyen a neogén képződmények
bázisát alkotó morfológia anomáliái a litosztratigráfiai határok
geometriájában is tükröződnek. A neogén aljzat morfológiája
— kisebb kivételekkel a szelvény középső részén — K felé
fokozatos mélyülést mutat. A szelvény a Maribori-részme-
dencében indul és keleten pontosan a Ptuj– Ljutomer–Budafai-
félárok központi részén, a Haloze–Ljutomer–Budafa-részme-
dence tengelyével párhuzamosan halad.

Számos fúrásból, amelyek a szelvény nyomvonalán
vagy a nyomvonalhoz közel helyezkednek el, csupán
egyetlen fúrás (Ljutomer Ljut–1/88) érte el a prekainozoos
aljzatot. Ezáltal a szelvényen az aljzat geológiája jobbára
csak következtetéseken alapul. A Ljut–1/88 fúrás harán-
tolja a felső-triász dolomit vékony rétegét és alatta a
milonitosodott gneiszet. A hidrogeológiai jellemzők arra
utalnak, hogy a dolomit csak egy kisebb, izolált kőzettest-
ként jelenik meg. A dolomit közvetlenül metamorf kőze-
tekre következik, ezért szerkezeti helyzete összetett. Szá-
mos feltételezés van, amelyek közül a legvalószínűbb az,
hogy ez a dolomit egy takaróroncs maradványa, amely
vagy a Déli-Karavankáknak, vagy a Dunántúli-közép-
hegységnek megfelelő mezozoos összletből származik.
Ugyanakkor, mai szerkezeti helyzete a D2 extenziós defor-
mációban jött létre, a talpán levő képlékeny nyírózónával
együtt, csakúgy, mint a P1 és P2 szelvények hasonló
extenziós allochtonjai esetében.

A Muraszombati-hát mezometamorfitjaitól délre az
átmeneti Ljutomer-öv jelenik meg, amelyet a Ljutomer-
vetőzóna közel K–Ny-i meredek oldaleltolódásai határol-
ják. Az egyéb vetőket megközelítőleg a JELEN (2009) által
javasolt szerkezeti modell nyomán tüntettük fel. A fővetők
összetett fejlődéstörténetűek. A kréta kompressziós időszak
(D1) során talán rátolódások voltak, a késő-oligocén végén,
a kora-miocén elején, a D5 tektonikai fázis során oldalelto-
lódásként működhettek. Később, a szinrfit fázisban közel
É–D-i húzás hatására közepesen dőlő normálvetőktől délre
nagy vastagságú, kárpáti–badeni szinrift sorozat jött létre a
Haloze–Budafai-árokban. A legutóbbi kompressziós defor-
mációs szakaszban (D9) feltehetően ismét reaktiválódtak,
mint feltolódások.

A Haloze Formáció jelenléte a szelvény Ny-i részén csak
feltételezhető, mivel É felé a Maribori-részmedencében ki-
mutatható (lásd P1 és P2). A legmélyebb, ljutomeri (Ljut–1/88)
fúrás adatainak értelmezése alapján valószínűsíthető, hogy
a szelvény középső területén hiányzik a Haloze Formáció.
Másrészről, a magyarországi adatok alapján úgy tűnik, hogy
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a szelvény legkeletibb részén jelen vannak a prebadeni
üledékek. Itt feltehetően meredek, nyugat felé dőlő normál
vetők határolják a kárpáti–középső-badeni korú félárkot.

A Lendava Formációnak a szelvény Ny-i részén való
hiányát (kiékelődését) a Ha–2/59, –1/59 és Ljut–1/88 fúrá-
sok adatai támasztják alá. A Lendava Formáció mélyebb
részének turbiditjei a szelvény Ny-i részén még hiányoznak,
a Haloze–Ljutomer–Budafai-részmedence középső részén
viszont már kivastagodnak, 400–500 m körüli, jelentősebb
ingadozásoktól mentes vastagságot elérve. K-i irányban a
turbidites összlet vastagsága nő, és a részmedence legkele-
tibb részén az 1000 m-t is meghaladja. A Lendava Formáció
felső részének lejtőüledékei a Maribori-részmedence terü-
letén hiányoznak, és a Haloze–Ljutomer–Budafai-részme-
dence irányában jelennek meg, ahol elérik 100–300 m-es
átlagvastagságukat. 

A Mura Formáció egységesen kifejlődött az egész szel-
vény területén, és a Haloze–Ljutomer–Budafai-részme-
dence területén viszonylag állandó vastagsággal jellemez-
hető. A deltafront üledékek 100–250 m vastagságúak, míg
a deltasíksági üledékek vastagsága 200 m-től több mint
800 m-ig változhat. A Mura Formáció és Ptuj-Grad For-
máció határa szinform megjelenésű, ami a Haloze–
Ljutomer–Budafai-részmedencének a szelvénnyel való
közel párhuzamos irányából fakad. A Ptuj-Grad Formáció
a szelvény középső részén a legvastagabb, ahol vastagsága
a 850 m-t is eléri.

P4 földtani szelvény 
FELSŐCSATÁR (Szombathely, Vasvár) ZALACSÁNY

(II. sz. melléklet)

A szelvény a Pennini-egység felszíni előfordulásától indul
DK-i rányba (1. ábra). A Rohonci lecsúszósík mentén
érintkeznek a levetett szárnyon elhelyezkedő ausztroalpi-
takarók (Grazi paleozoikum) és az alsó egységben elhe-
lyezkedő jóval mélyebb Penninikum. A lecsúszósíkot a
Szombathely Szh–II fúrás harántolta. Ez a jelentős, lapos-
szögű vető harántolja Ny-on a Jáki-árkot. Az árkot kárpáti–
kora-badeni szintektonikus üledék tölti ki. Ugyanakkor, az
igen vastag pannóniai rétegsor is közvetlen a lecsúszósíknak
támaszkodik. Ezért valószínű, hogy a lecsúszás a késő-
miocénben még folyt vagy reaktiválódott. A Jáki-árok keleti
pereménél, Egyházasrádócnál (Rád–2 fúrás) az aljzat meg-
melkedik. Ezt a hátat DK-en egy szubvertikális oldaleltolódás
határolja, amelyet a Rába-vetőként értelmezhetünk, de
helyileg közel van az arról lecsatlakozó Viszáki-eltolódás-
hoz. Számos antitetikus normál vető után a miocén képződ-
mények fokozatosan kivékonyodnak és kiékelődnek a
Dunántúli-középhegység felé eső oldalon. Jól megfigyelhető
a Szolnoki Formáció medencebeli turbiditjeinek kivékonyo-
dása. Megjegyzendő, hogy a szállítási irány merőleges a
szelvényre (UHRIN et al. 2009).

A premiocén aljzatot a D1 kréta deformációs fázis
áttolódásai és gyűrődései jellemzik. A Nagytilaj melletti
szinklinális magjában jura–kora-kréta korú kőzetek vannak,
míg a zalalövői szinklinálisban csak a legfelső triász őrződött

meg. Az áttolódások korrelálnak a P1 és P2 szelvényekben
láthatókkal. Az egyik áttolódás Vöckönd mellett (Vö–2 fúrás)
a középső-miocén során reaktiválódott; ez a szarmata dextrális
oldaleltolódásokhoz csatlakozó, az elmozdulást kompenzáló,
rövidüléses szerkezetként értelmezhető.

P5 földtani szelvény
NEMESRÁDÓC, (Zalaszetmihály, Hahót,

Nagykanizsa) SZENTA
(III. melléklet)

A P5 szelvény a P4 szelvény folytatása, és eléri a kutatási
terület legdélibb részét (1. ábra). Északon áthalad a Bak–
Novai-árok területén, amelyet eocén üledékek és magmás
kőzetek töltenek ki. Mint a szelvényen és a térképen is látható,
ez egy szinklinális, amelyet délen rátolódások határolnak.
Ezek a rátolódások már a Balaton-vonalhoz kapcsolódnak, a
zóna fő eltolódásaival együtt egy pozitív virágszerkezetet al-
kotnak. A Balaton-zóna a szelvényen egy széles oldaleltoló-
dási zónaként jelenik meg. Különböző vetőágak határolják a
Közép-magyarországi-nyírózóna északi részét, a Magmás–
metamorf-zóna kőzeteit, a különféle metamorfitokat és az
oligocén tonalit testeket, majd ettől délre a Déli-Karavanka-
zóna permi és mezozoos kőzeteit. Ez a transzpressziós
virágszerkezet a D5 fázis során alakult ki (késő-oligocén–
kora-miocén), azonban a késő-miocén alatt reaktiválódott
(D8 fázis), mivel a pannóniai formációkat különböző vastag-
ságok jellemzik a Magmás–metamorf-zóna két szárnyán
(UHRIN et al. 2009); végül, a neotektonikus inverziós D9
fázisban ismét reaktiválódott.

A pozitív virágszerkezeten belül a D1 áttolódás nyoma
feltételezhető a permi és mezozoos formációk közeli térbeli
helyzete miatt. Ez a szerkezet feltehetően a Litéri- és/vagy
Veszprémi-rátolódásoknak az eltolódási ágak közé került,
elmozdult szakasza.

A D9 fázis szerkezetei a P5 szelvény D-i részén domi-
nálnak. A pannónai képződmények vastagságkülönbségeiből
látható, hogy a gyűrődés már a késő-miocénben megkez-
dődött (lásd a Szolnoki Formáció változásait), és egészen
napjainkig tartott (FODOR et al. 2005). A gyűrődések belse-
jében a prepannóniai miocén képződmények látványos kivas-
tagodása arra utal, hogy a gyűrődések a korábbi, feltehetően a
D6 fázis szinrift árkainak reaktiválódásai, amint ezt HORVÁTH,
RUMPLER (1984) is feltételezi.

A Közép-magyarországi-nyírózóna déli részén a külön-
böző mezozoos egységek a Déli-Karavankai, Dél-Zalai- és
Kalniki-egységek egy rátolódási sorozatot reprezentálnak
(felülről lefelé), mint ahogyan ezt HAAS et al. (2000) és
CSONTOS, NAGYMAROSY (1998) véli. Mindezek az egységek
a Közép-Dunántúli-egység részei, amely többfázisú
jelentős deformáción mentek át, míg a D5 oldaleltolódásos-
rátolódásos (transzpressziós) fázis során megközelítették
mai helyzetüket. A szelvény déli részén sejthető, hogy a
Közép-dunántúli-egység a Tiszai-egységre tolódott rá,
valószínűleg a D5 fázis során (CSONTOS, NAGYMAROSY

1998).

FODOR LÁSZLÓ et al.82



P6 földtani szelvény 
SZENTGOTTHÁRD (Ivánc, Zalalövő, Szilvágy,

Zebecke, Ortaháza, Bázakerettye) LETENYE
(III. melléklet)

Az ÉK–DNy-i irányú szelvény (1. ábra) nyugati részén
egy jelentős normálvető található, amely észak felé csapás-
ban, és valószínűleg dőlésirányban és a mélyben a Rechnitz-
lecsúszósíkhoz kapcsolódik. Ez a normálvető valószínűleg
metszi a Grazi paleozoikum és a Dunántúli-középhegységi-
egység tényleges egykori határát, a D1 fázisú kréta takaró-
síkot. E a laposszögű D6 fázishoz tartozó normálvetőnek a
levetett szárnyán található a Radgona–Vas-félárok északi
része. A félárkot (ottnangi?)–kárpáti–kora-badeni üledékek
töltik ki, amelyek az Zalalövő Ir–2 fúrás előtt kiékelődnek.
Az árkot a D6 fázisban képződött Viszáki-oldaleltolódás
határolja. Ez valószínűleg egy balos vetőzóna, amely transz-
fer vetőként működik a különböző laposszögű normál
lecsúszósíkok a Rohonci- és Baján-vetők között.

Szilvágy és Zebecke környékén a P6 szelvény áthalad a
Bak–Novai-árkon. Ezt vastag senon és eocén képződmények
építik fel, hasonlóan a P5 szelvényhez. A P6 szelvényen a déli
határ nyilvánvalóan egy áttolódás, míg a Zebecke Ze–2 fúrás-
ban a triász rátolódott az eocén formációkra. Mint a P5 szel-
vénynél már említettük, ez a rátolódás a Balaton-zóna transz-
pressziós deformációjának a része. A deformációt a badeni
Lajtai Formáció zárja, amely az Ortaháza–Kilimáni-hát nagy
részét vékonyan befedi (SKORDAY 2010).

A Balaton-zóna pozitív virágszerkezete dél felé tovább
folytatódik, de a Budafai-antiklinális táján bonyolult szerke-
zeti helyzet áll elő. Ezt a klasszikus inverziós szerkezetet
számos publikáció ábrázolja (pl. DANK 1962, HORVÁTH,
RUMPLER 1984). A szeizmikus és vastagsági adatok értelme-
zéséből látható, hogy a gyűrődés egy szinrift árok, a
Haloze–Budafai-árok reaktiválódása. A kárpáti sorozat csu-
pán az antiklinális magjában van meg, és a felső-miocén
üledékek jóval márgásabbak az antiklinális (korábbi árok)
területén, mint a szárnyakon (Ortaháza Or–34 fúrás: mészkő).

Mivel az összes pannóniai képződmény meg van gyű-
rődve, a végső D9 gyűrődés kora nyilvánvalóan legkésőb-
bi miocén–kvarter. Mindazonáltal, mint ahogyan azt
UHRIN et al. (2009) megjegyzi, a pannóniai formációk
vastagság-változásai egy topográfiai magaslatnak (korai
gyűrődésnek) már a pannóniai idején történt kialakulását
jelzik, nagyjából 7,5 millió év előtt. Ezen időben a Pan-
non-medence D8 fázisba sorolt posztrift süllyedése még
tartott, tehát a neotektonikus reaktiváció időben átfedni
látszik a litoszferikus hatóokra visszavezethető termális
süllyedéssel.

P7 földtani szelvény 
ŠENTILJ (Maribor, Ptuj) HALOZE

(IV. melléklet)

A P7 földtani szelvény alapját a JELEN et al. (2006) által
korábban megszerkesztett földani szelvény képezi. A na-
gyobb mélységű területek rétegsoraira vonatkozóan nin-

csenek adataink, így egy átlagos rétegsort ábrázoltunk. A
szelvény déli részén az egyes kainozoos formációk viszony-
lag állandó vastagságértékei az elégtelen adatsűrűség követ-
kezményei. A szelvény Šentiljtől DK felé halad, áthalad
Ptujon, és folytatódik a Haloze térségben (1. ábra). A P7
szelvény keresztezi a dél-burgenlandi extenziós blokkokat
és a Muraszombati-hát legnyugatabbi részét, valamint a
Ptuj–Ljutomer–Budafai-félárok területét. 

A szelvény legészakibb részén a Haloze Formáció és
Špilje Formáció észak felé dőlő képződményei a Cmurek-
részmedencéhez tartoznak. A Muraszombati-hát déli
oldalán ugyanez a rétegsor D-i irányban dől, és a Maribori-
részmedencéhez tartozik. Tovább D felé a Špilje Formá-
ciót és Haloze Formációt a Lendava és Mura Formációk
hiánytalan rétegsora fedi, aminek legvastagabb kifejlődé-
sei a Haloze–Ljutomer–Budafai-részmedencében lépnek
fel. E részmedence aljzatában a P7 szelvény keresztezi a
KÉK irányú oldaleltolódások rendszerét, a Ljutomer- és
Donat-vetőzónát, amelyek a Periadriai-zónához tartoznak.

A P7 szelvény teljes nyomvonalán a prekainozoos
aljzatra vonatkozó kőzettani adatokat kizárólagosan
néhány, Mariborhoz közeli fúrás szolgáltat. A milonitos
nyírózóna jelenik meg a Nyugat-Maribori-árok lejtőin,
amely a P1–P3 szelvényekben megismert késő-kréta D2
extenziós deformáció eredménye lehet (I., II. melléklet). A
Muraszombati-hát délnyugati részét értelmezésünk sze-
rint a Pohorje Komplexum gneisz és csillámpala összlete
alkotja. Ez az egység a Ljutomer-vetőzónáig folytatódik,
amitől délre a késő-paleozoos–mezozoos kőzetek, és ural-
kodóan alsó-triász képződmények a Ljutomer-övet alkot-
hatják. A tektonikus kontaktust egy enyhe dőlésű, ké-
sőbbiekben rátolódásként reaktivált normál vető képezi. A
mozgás a D2 és/vagy a D6 fázisban is bekövetkezhetett. 
A déli blokkban a Déli-Karavankák karbonátos kőzeteit a
dextrális oldaleltolódásos Ljutomer-vető határolja. A Lju-
tomer vetőzóna feltehetően még a neotektonikus fázisban
(D9) is aktív volt.

A Haloze Formáció kárpáti–kora-badeni korú üledékei a
szelvény teljes hosszában jelen vannak. A Muraszombati-
háton megfigyelhető antiklinális geometria közel É–D
irányú, posztbadeni gyűrődésre utal, amely ott a Maribori-
részmedence inverzióját jelzi. Ettől délre, a teljes neogén
rétegsor szinformális meghajlása azt mutatja, hogy a meg-
hajlás a Mura Formáció lerakódását követően történt. Ettől
délre lép fel a Haloze–Budafai-antiklinális, amely rendkívül
nagy amplitudójú. A D6 fázisba tartozó árok reaktivációja a
D9 fázisban történt meg (MÁRTON et al. 2002). 

P8 földtani szelvény 
TRATE (Radenci, Ljutomer) 

SREDIŠČE OB DRAVI
(IV. melléklet)

A P8 szelvény ÉNy–DK-i irányú. A Cmurek-részme-
dence DK-i részén indul Radenci felé, és folytatódik DDK-i
irányban Ljutomer és Središče ob Dravi felé (1. ábra). Ez a
szelvény is JELEN et al. (2006) földtani szelvénye alapján
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készült, és a jelenleg elérhető adatok alapján módosítottuk.
A prekainozoos aljzat kőzettani összetétele a Muraszom-
bati-blokk középső részén mélyített hét fúrás (T–1/69,
–2/87, –4/87, –5/87, Ve–1/57, Ve–2/57 and Lo–1/58), és a
déli részen mélyített két fúrás (Ljutomer Ljut–1/88 and
DS–1/58) alapján ismert. A szelvény déli részén a prekaino-
zoos képződmények ábrázolása lefelé haladva csak egy
általános rétegsor alapján történt.

A szelvény északon keresztezi a Dél-Burgenlandi-küszö-
böt, amelyet a Pohorje Komplexum metamorfitja alkotnak. A
Radgona–Vas-félárok északi határát egy markáns, merede-
ken dőlő normálvetőraj adja. A Muraszombati-hát tetőzónája
környékén szubhorizontális nyírási zónák lépnek fel. A
Muraszombati-hát déli lejtője a Ptuj–Ljutomer–Budafai-
félárok felé dől, amelyet a Ljutomer-törészónát kialakító
oldaleltolódások is érintenek. A Ljut–1/88 fúrás elérte a felső-
triász dolomit egy kis foltját, amelyet értelmezésünk szerint a
kréta D1–D2 deformációs fázisok rátolódásos, majd exten-
ziós mozgásainak az eredménye (P3 szelvény, II. melléklet).
A D1 fázis során az alsó–középső-triász törmelékes üledékes
kőzetek valószínűleg rátolódtak a Pohorje Komplexum kőze-
teire (Karavanka-takaró, pl. PLACER 1998, 2008 értelmezése
szerint). A D2 fázis során a korábbi takaró extenziós elnyíró-
dási felületként reaktiválódott. A délre eső és a Déli-Karavan-
kákhoz tartozó középső–felső-triász karbonátos kőzeteket a
Ljutomer-törés határolja. A szelvény déli végén egy másik,
markáns szerkezeti zóna jelenik meg, amely már a Donat-
vetőzónához tartozik.

A P7 szelvényhez hasonlóan az aljzat morfológiája
tükröződik a neogén üledékek geometriájában. A szelvény
É-i részén, a Radgona-részmedence területén a Haloze For-
máció jelenlétét a P1 szelvényen feltüntetett Šom–1 fúrás
alapján valószínűsítjük. A Ljut–1 fúrás adatai alapján a
Haloze Formáció a Ptuj–Ljutomer–Budafai-félárok terü-
letén is kifejlődött.

A Špilje Formáció legnagyobb vastagságát a Maribori-
részmedencében éri el, és erőteljesen kivékonyodik a szel-
vény középső részén látható Muraszombati-antiform terü-
letén. A szelvénynek ezen a részén megjelenik a Lendava
Formáció is; a középső részen mindössze a mélyebb része
van meg, és D-i irányban a turbidites alsó rész erőteljes
kivastagodása észlelhető.

A Radenci terület fúrásainak adatai és a földtani térkép
szerint a Mura Formáció csak a deltasíksági üledékeivel van
jelen a Maribori-részmedencében, míg az alsó része (delta-
frontüledékek) csak a Maribori-részmedence D-i részén
valamint ettől délre, a Haloze–Ljutomer–Budafai-részme-
dence területén fejlődött ki.

A Ptuj–Ljutomer-szinklinális belsejében a Ptuj-Grad
Formáció vastagsága a szelvényen meghaladja a 700 m-t.
Ettől D-re minden képződményben kirajzolódik az Ormož–
Selnica-antiklinális, melynek megléte fúrási adatokon és
felszíni megfigyeléseken alapul. Ez a redő a Lovászi, majd a
Budafai-boltozakkal teljesen azonos szerkezeti helyzetű és
pliocén-kvarter korú. Mind a szelvény legdélibb részének,
mind a Donat-vetőzóna környezetének megszerkesztésében
mindössze a fúrási adatokra (Ds–1/58 and Ds–2/69)

támaszkodhattunk. Nyilvánvaló, hogy a neogén képződmé-
nyek kifejlődése valamelyest különbözik a vető két oldalán.
Az É-i blokkban a Mura, Lendava, Špilje és Haloze Formá-
ciók ismerhetők fel, amelyek eocén üledékekre települnek.
A déli blokkban a rétegtani viszonyok ettől különbözőek, és
még nem teljesen tisztázottak.

P9 földtani szelvény
OCINJE (Martjanci, Petišovci) MURSKI GOZD

(IV. melléklet)

A P9 szelvény a legkeletibb helyzetű a három Észak-
kelet-Szlovénián áthaladó, közel párhuzamos szelvény
közül (1. ábra). JELEN et al (2006) szerkesztette meg, és e
munka keretében a rendelkezésre álló új adatok alapján
módosítottuk. A P9 földtani szelvény DK-i irányban lefedi a
teljes Prekmurje térséget. Szerkezeti szempontból a
szelvény áthalad a Radgona–Vas-félárkon, a Muraszombati
extenziós blokk legkeletibb részén és a Ptuj–Ljutomer–
Budafai-félárkon. A Radgona–Vas-részmedencével a Rad-
gona-félárokban és a Haloze–Ljutomer–Budafai-részme-
dencével a Ptuj–Ljutomer–Budafai-félárokban a neogén
aljzat morfológiája jól látható vetős szerkezetet mutat.

A szelvény É-i végénél, Sotina térségében a prekaino-
zoos aljzatot alacsony fokú metamorfózist szenvedett filli-
toid kőzetek építik fel, amelyek itt a felszínre is bukkannak.
Feltételezhető, hogy e kőzetek a magyarországi részen, egy
szélesebb sávban a felszín alatt folytatódnak — talán ezt
érték el a szentgotthárdi fúrások. A Radgona–Vas-félárok
aljzatában a Pohorje Komplexumot értelmezésünk szerint
fillitlencse fedi. A fillit a Muraszombati-blokk É-i részét
nagyobb elterjedésű, és a korábban említett képlékeny
nyírózónába tartozik. E felett triász karbonátok előfordulása
ismeretes a Peč–1/91 fúrásban, melyek szintén extenziós
allochtonként értelmezhetőek. A Muraszombati-blokk déli
részén a Pohorje Formáció gneisz és csillámpala összlete
meredek, normálvetős lejtőt formál a Ptuj–Ljutomer–
Budafai-félárok irányában. A normálvető a miocén szinrift
árkot határol, de ugyanakkor az aljzatban elválasztja a
metamorfitokat a Ljutomer-öv alsó–középső-triász kőzetei-
től. Az átmeneti Ljutomer-zónától D-re a Déli-Karavankák
kőzetei jelennek meg, és a szelvény D-i végén permi törme-
lékes kőzetek mutathatók ki egy jelentős eltolódás (Donat-
vető) mozgásának következtében

A Haloze Formáció a Haloze–Ljutomer–Budafai-árok
legmélyebb részén van jelen. Fellépte a Radgona–Vas-rész-
medence területén csak az árok legalján, az aljzatmorfológia
alapján valószínűsíthető.

A Špilje Formáció a szelvény É-i részén, a Radgona–
Vas-részmedencében a peremvetők mentén hirtelen kivas-
tagodik, D-i irányban, a Muraszombati-háton pedig fokoza-
tosan vékonyodik. A szelvény középső és déli részén, a
Haloze–Ljutomer–Budafai-részmedencében dél felé a Špil-
je Formáció vastagsága fokozatosan növekszik 1100-ról
1600 m-re.

A Lendava Formáció felső (lejtő) része a teljes szel-
vényen megjelenik, és mindig a badeni–alsó-pannóniai
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Špilje Formációra települ. A Muraszombati extenziós blokk
területén a Lendava Formáció jelentős kivékonyodása is
megfigyelhető. A Haloze–Ljutomer–Budafai-részmedence
belsejében a turbidites képződmények vastagsága a 900 m-t
is elérheti, míg a Radgona–Vas-részmedencében csak 350
m-t tesz ki a vastagságuk.

A Mura Formáció a szelvény É-i részén számos fúrás
rétegsorában felismerhető volt; vastagsága többé-kevésbé
állandó: néhány száz m, és az egykori lejtők alatt helyenként
vastagabb. Az alsó, turbidites szakasz csak a Radgona–Vas-
részmedence területén indul, és a Radgona–Vas- és a
Haloze–Ljutomer–Budafai-részmedencék közötti lejtőn drá-

maian kivékonyodik, majd vastagsága ismét nő a Haloze–
Ljutomer–Budafai-részmedence területén. A Radgona–
Vas-részmedence területén mintegy 350 m-re kivastagodik,
a Haloze–Budafai-részmedencében pedig vastagsága eléri a
600 m-t.

A Mura Formáció a szelvény egészén egységesen
fejlődött ki, és a Ptuj–Ljutomer-szinformban fedőjében a
Ptuj-Grad Formáció található. A Mura Formáció alsó
részének a szinformban mért teljes vastagsága kb. 800 m,
míg a felső rész delta síkság üledékei elérik az 1200 m-es
vastagságot is. A Ptuj-Grad Formáció pliocén–kvarter kép-
ződményei a szinformban 750 m-ig vastagodnak ki.
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KAINOZOOS KÉPZŐDMÉNYEK

1. Negyedidőszaki képződmények általában
2. Pliocén–negyedidőszaki képződmények összevontan
3. Pliocén képződmények
4. Tapolcai Formáció: bazalt, bázikus vulkanoklasztit
5. Somlói–Tihanyi és Zagyvai Formációk: pannóniai aleurolit,

homok, lignit, tarkaagyag
6. Somlói–Tihanyi Formáció: pannóniai aleurolit, homok, lig-

nit
7. Mura Formáció felső része: pannóniai aleurolit, homok, lig-

nit, tarkaagyag
8. Mura Formáció alsó része: pannóniai aleurolit, homok,

lignit
9. Mura Formáció: pannóniai sziliciklasztit
10. Újfalui Formáció: pannóniai delta homokkő, aleurolit,

agyag
11. Algyői Formáció: pannóniai lejtő agyag, aleurolit, homok-

kő
12. Lendava Formáció felső része: pannóniai aleurolit, homok-

kő
13. Száki Formáció: pannóniai medenceperemi agyagmárga
14. Lendava Formáció: pannóniai homokkő, aleurolit
15. Szolnoki Formáció: pannóniai turbidites lejtőlábi homok-

kő, aleurolit
16. Lendava Formáció alsó része: homokkő, aleurolit
17. Késő-miocén képződmények általában
18. Miocén–negyedidőszaki hévforrások képződményei
19. Endrődi Formáció: szarmata–kora-pannóniai mélytavi

márga, mészmárga, agyagmárga
20. Spilje Formáció: szarmata–kora-pannóniai agyagmárga,

márga, homokkő
21. Tinnyei Formáció: szarmata bioklasztos mészkő
22. Kozárdi Formáció: szarmata agyagmárga
23. Szilágyi, Lajtai és Kozárdi Formációk: késő-badeni–

szarmata agyagmárga, bioklasztos mészkő
24. Szilágyi Formáció: késő-badeni agyagmárga
25. Szilágyi és Lajtai Formáció: késő-badeni agyagmárga,

bioklasztos mészkő
26. Lajtai Formáció kora-badeni része: bioklasztos mészkő
27. Lajtai Formáció: badeni bioklasztos mészkő
28. Középső-miocén képződmények általában
29. Mátrai Formációcsoport: Kárpáti–szarmata andezites vul-

kanit
30. Tekeresi, Lajtai, és Szilágyi Formációk: kárpáti–kora-

badeni slír, bioklasztos mészkő, agyagmárga
31. Tekeresi, Pusztamiskei és Lajtai Formációk: kárpáti–kora-

badeni slír, kavics, bioklasztos mészkő
32. Tekeresi és Lajtai Formációk: kárpáti–kora-badeni slír,

bioklasztos mészkő
33. Tekeresi és Badeni Formációk, Lajtai Formáció Pécs-

szabolcsi Tagozata: kárpáti–kora-badeni slír, homok(kő),
aleurolit, mészkő

34. Tekeresi Formáció: kárpáti–kora-badeni slír
35. Haloze Formáció: kárpáti–kora-badeni slír, homokkő
36. Budafai Formáció: kárpáti homok(kő), aleurolit
37. Ligeterdei és Budafai Formációk: ottnangi–kárpáti kavics,

homok(kő), aleurolit
38. Ligeterdei Formáció: ottnangi–kárpáti kavics, homok(kő)
39. Szentmihályi Formáció Pusztamagyaródi Tagozata: oligo-

cén tonalit
40. Szentmihályi Formáció: eocén vulkanoklasztit
41. Padragi Formáció: eocén batiális márga
42. Szőci Formáció: eocén bioklasztos mészkő
43. Eocén képződmények általában

ALCAPA-EGYSÉG

AUSZTROALPI TAKRÓEGYSÉGEK

Dunántúli-középhegységi-egység
44. Jákói, Ugodi, Polányi Formáció: márga, bioklasztos és zá-

tonymészkő, 
45. Senon képződmények általában
46. Alsó-kréta pelágikus mészkő, márga, crinoideás mészkő
47. Jura pelágikus mészkő, radiolarit
48. Felső-triász Kösseni Formáció: mészkő, márga
49. Felső-triász Rezi Formáció: intraplatform lemezes dolo-

mit, dolomárga
50. Felső-triász Fődolomit és Rezi Formáció: platform dolomit

és intraplatform lemezes dolomit, dolomárga 
51. Felső-triász Fődolomit Formáció: platform dolomit
52. Felső-triász Edericsi Formáció: platform mészkő és dolo-

mit
53. Felső-triász Sándorhegyi Formáció: mészkő
54. Felső-triász Veszprémi Formáció: márga, mészkő
55. Felső-triász mészkő, dolomit, márga
56. Középső–felső-triász mészkő, dolomit, márga és vulkano-

klasztit
57. Középső-triász tűzköves mészkő, dolomit, vulkanoklasztit
58. Alsó-triász homokkő, aleurolit, dolomit, mészkő, homok-

kő
59. Paleo-mezozoos sziliciklasztit, karbonát, vulkanit
60. Permi homokkő, aleurolit, konglomerátum
61. Ordovícium–szilur anchimetamorf agyagpala, homokkő

Egyéb felső-ausztroalpi-egységek 
Baján Komplexum 

62. késő-kréta–kora-miocén milonitos, kataklázitos vetőkő-
zetek

Felső-Ausztroalpi egységek általában 
63. metamorf és nem metamorf paleo–mezozoos képződmé-

nyek
Grazi paleozoikum 

64. paleozoos fillit, mészpala, metahomokkő, dolomit, szeri-
citpala
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V. melléklet — Appendix V: 
Presenon képződmények földtani térképe
Geological map of pre-Senonian formations

VI. melléklet — Appendix VI: 
Prekainozoos képződmények tetőfelületének domborzati térképe a felszínt metsző szerkezeti elemekkel együtt 
Top surface of the pre-Cenozoic formations with cross-cutting structural elements

Jelmagyarázat az I–IV. mellékletekhez (jelkulcsot lásd a IV. mellékleten)



Kobansko Komplexum 
65. zöldpalák

Koralpe–Wölz takarórendszer 
66. Pohorje Komplexum: csillámpala, gneisz, amfibolit, már-

vány

PENNINI-EGYSÉG
67. Jura-kréta zöldpala, fillit, metahomokkő, szerpentinit

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI-NYÍRÓZÓNA
Magmás-memtamorf-zóna

68. Paleozoos anchi- és epimetamorfitok, oligocén tonalit
Ljutomer-öv

69. alsó-, középső-triász mészkő, dolomit, szilciklasztit
70. Perm képződmények általában
71. Paleozoos képződmények általában

Dél-Karavankai-egység
72. Középső–felső triász mészkő, dolomit (platform, lejtő)
73. Alsó-triász képződmények általában
74. Perm képződmények
75. Paleozoos képződmények

Közép-Dunántúli-egység
76. Mezozoos-paleozoos képződmények általában

Dél-Zalai- és Kalniki-egységek
77. Középső–felső-jura pelágikus mészkő, radiolarit, agyag-

pala; középső–felső-triász mészkő, dolomit, perm Semjéni
Formáció: evaporit, agyagpala, mészkő; és kréta Inkei
Formáció: ofiolit mélange

TISZAI-EGYSÉG
78. Paleozoikum: csillámpala, gneisz, amfibolit
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CENOZOIC FORMATIONS

1. Quaternary formations in general
2. Pliocene–Quaternary formations in general
3. Pliocene formations
4. Tapolca Formation: basalt, basic vulcanoclastics
5. Somló–Tihany and Zagyva Formations: Pannonian silt-

stone, sand, lignite, variagated clay
6. Somló-Tihany Formations: Pannonian siltstone, sand, lig-

nite
7. Mura Formation upper part: Pannonian siltstone, sand,

lignite, variagated clay
8. Mura Formation lower part: Pannonian siltstone, sand, lig-

nite
9. Mura Formation: Pannonian siliciclastics
10. Újfalu Formation: Pannonian deltaic sandstone, siltstone,

clay
11. Algyő Formation: Pannonian shelf slope clay, siltstone,

sandstone
12. Lendava Formation upper part: Pannonian siltstone,

sandstone 
13. Szák Formation: Pannonian basin-margin claymarl
14. Lendava Formation: Pannonian sandstone, siltstone
15. Szolnok Formation: Pannonian turbiditic toe-of-slope

sandstone, siltstone
16. Lendava Formation lower part: Pannonian sandstone,

siltstone 
17. Upper Miocene formations in general
18. Rocks related to Miocene–Quaternary thermal sources
19. Endrőd Formation: Sarmatian – Early Pannonian deep

lacustrine marl, calcareous marl, claymarl
20. Spilje Formation: Sarmatian – Early Pannonian claymarl,

marl, sandstone
21. Tinnye Formation: Sarmatian bioclastic limestone
22. Kozárd Formation: Sarmatian claymarl
23. Szilágy, Lajta and Kozárd Formations: Late Badenian –

Sarmatian claymarl, bioclastic limestone
24. Szilágy Formation: late Badenian claymarl
25. Szilágy and Lajta Formations: Late Badenian claymarl,

bioclastic limestone
26. Lajta Formation, Early Badenian part: bioclastic limestone
27. Lajta Formation: Badenian bioclastic limestone
28. Middle Miocene formations in general

29. Mátrai Formation Group: Karpatian–Sarmatian andezitic
vulkanites

30. Tekeres, Lajta, and Szilágy Formations: Karpatian – Early
Badenian schlier, bioclastic limestone, claymarl

31. Tekeres, Pusztamiske and Lajta Formations: Karpatian –
Early Badenian schlier, gravel, bioclastic limestone

32. Tekeres and Lajta Formations: Karpatian – Early Badenian
schlier, bioclastic limestone

33. Tekeres and Badenian Formations, Lajta Fm Pécsszabolcs
Member: Karpatian – Early Badenian schlier, sand(stone),
siltstone, limestone

34. Tekei Formation: Karpatian – Early Badenian schlier
35. Haloze Formation: Karpatian – Early Badenian schlier,

sandstone
36. Budafa Formation: Karpatian sand(stone), siltstone 
37. Ligeterdő and Budafa Formations: Ottnangian–Karpatian

gravel, sand(stone), siltstone
38. Ligeterdő Formation: Ottnangian–Karpatian gravel,

sand(stone)
39. Szentmihály Fm Pusztamagyaród Member: Oligocene

tonalite
40. Szentmihály Formation: Eocene vulcanoclastics
41. Padrag Formation: Eocene bathyal marlstone
42. Szőc Formation: Eocene bioclastic limestone
43. Eocene formations in general

ALCAPA UNIT 

AUSTROALPINE NAPE UNITS

Transdanubian Range Unit
44. Jákó, Ugod, Polány Fms marlstone, bioclastic and reef

limestone, marlstone
45. Senonian formations in general
46. Early Cretaceous pelagic limestone, marlstone, crinoidal

limestone
47. Jurassic pelagic limestone, radiolarite
48. Upper Triassic Kössen Fm: limestone, marlstone
49. Upper Triassic Rezi Fm: platy dolomite, dolomarlstone
50. Upper Triassic Hauptdolomite and Rezi Fms: platform

dolomite and intra-platform platy dolomite, dolomarlstone
51. Upper Triassic Hauptdolomite Fm: platform dolomite
52. Upper Triassic Ederics Fm: platform limestone, dolomite

Legend for Appendix I–IV (see the Appendix IV)



53. Upper Triassic Sándorhegy Fm: limestone
54. Upper Triassic Veszprém Fm: marstone, limestone
55. Upper Triassic liemstone, dolomite, marstone
56. Middle – Upper Triassic limestone, dolomite, marl, vul-

canoclastics
57. Middle Triassic cherty limestone, dolomite, vulcano-

clastics
58. Lower Triassic siltstone, dolomite, limestone, sandstone
59. Paleo–Mesozoic siliciclastite, carbonate, vulcanite
60. Permian sandstone, siltstone, conglomerate
61. Ordovician–Silurian anchimetamorphic slate, metasand-

stone

Other Austroalpine units
Baján Complex

62. Cretaceous – Early Miocene mylonitic, catalcastic fault
rocks

Upper Austroalpine units in general
63. Metamorphic and non-metamorphic Palaeo–Mesozoic

formations
Graz Palaeozoic

64. Palaeozoic phyllite, calcschist, metasandstone, dolomite,
sericiteschist

Kobansko Complex 
65. greenschists

Koralpe-Wölz nappe unit
66. Pohorje Complex: micaschist, amphibolite, marble

PENNINIC UNIT
67. Jurasic–Cretaceous greenschist, phyllite,

metasandstone,serpentinite
MID-HUNGARIAN SHEAR ZONE
Magmatic-metamorphic Zone

68. Palaeozoic anchi- epimetamorphic rocks, Oligocene to-
nalite

Ljutomer Belt
69. Lower Middle Triassic limestone, dolomite, siliciclastics
70. Permian formations in general
71. Paleozoic formations in general

South Karavanka Unit
72. Middle–Upper Triassic limestone, dolomite (platform,

slope)
73. Lower Triassic formations in general
74. Permian formations in general
75. Paleozoic formations in general

Mid-Transdanubian Unit
76. Mezozoic–Paleozoic formations in general

South Zala and Kalnik Units
77. Middle–Upper Jurassic pelagic limestone, radiolarite,

slate; Middle–Upper Triassic limestone, dolomite; Per-
mian Semjén Fm: evaporite, slate, limestone; and Creta-
ceous Inke Fm: ophiolitic mélange

TISZA UNIT
78. Palaeozoic micaschist, gneiss, amphibolite
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