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A tízéves bakonyi földtani újratérképezés első reprezentatív eredm énye
ként 1969 augusztusában megjelent az olaszfalui 25 000-es térkéjüap észlelési 
és földtani változata, K nauer  J. és Végh S. szerkesztésében.

Az Osztály ebben az évben is folytatta a Bakony 25 000-es új rendszerű 
térképezését; megkezdte a bauxitipari szempontból lényeges Nyírád—Deve- 
cseri-medence felvételét. 1969-ben elkészült a devecseri, csabrendeki és a pad- 
ragkúti lap, az eddigi irodalmi, fúrási és térképezési adatok értékelésével, a 
térképező fúrások lemélyítésével, a feltárások lehatárolásával és leírásával. 
A téli idényben ezeknek a 
lapoknak az észlelési és föld
tani magyarázóját is össze
állítják a felvételezők (1. áb
ra).

A munka során a követ
kező lényeges földtani ered
mények születtek:

A devecseri térképlapon 
levő Somlyóhegy földtani fel
építésének megismerésére B i 
h ari D. mélyfúrást — Dbt-3 
— telepített. Ennek rétegso
rából megállapítható volt, 
hogy a hegy ^sajDkájának5’ na
gyobb része iparilag jó minő
ségű bazaltból áll. Ennek a 
jövő kőbányászata szempont
jából van jelentősége.

Ugyancsak gazdasági 
szempontból lényeges, hogy 
az ÉK-en Kisbérnél kezdődő, 
felszínen levő alsópannóniai 
homogén agyagmárga összlet 
Bakonyszentlászlón, Adászte- 
velen és Tapolcaion keresztül 
De ve cserig, sőt Csabrendekig 
lehúzódik a Bakony ÉNy-i elő-

1. ábra. A  Bakony földtani térképezésének helyzete
1 . 1969-ben megjelent tépképlap, 2 .1969 előtt elkészült 25 000-es 
lapok, 3 . 1969-ben elkészült lapok, 4 . 1969-ben előkészített lapok

Abb. 1. Stand der geologischen Kartierung des 
Bakonygebirges

1 . In 1969 herausgegebenes Kartenblatt, 2 . vor 1969 ange
fertigte Kartenblätter im Maßstab 1 : 25 000, 3 . in 1969 ange

fertigte Blätter, 4 . in 1969 vorbereitete Blätter

4*
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terében. Tégla—cserépiparunk jövőbeli legnagyobb nyersanyagbázisa lehet 
ez a képződmény.

A padragkúti Gyűrhegyen két térképező fúrásunk, a Pat-2 és Pat-4, 
amelyeket Mészáros J. telepített, az eocén és a szenon összlet között ipari 
minőségű bauxitot harántolt (0,5, ill. 1,0 m vastagságban).

Az At-10 sz. térképező fúrás rétegsora bizonyította, hogy az úrkúti júra 
szinklinális Ny felé egészen Csingervölgyig húzódik a kréta és eocén képződ
mények alatt. M észáros J. szerint itt a liász mangánérces összlet 150—200 in, 
tehát viszonylag kis mélységben elérhető. A jövőben ez fúrásos kutatást 
vonzhat erre a területre.

Figyelemre méltó eredményt hozott a kőolajipar finanszírozásában le- 
mólyített devecseri Dv-3 sz. fúrás, amely 1006,0—1035,8 m között hat darab 
18,2 m összvastagságú szenon kőszéntelepet harántolt. Ez még a mai, kőszén
kutatás szempontjából kimondottan kedvezőtlen időben is sürgeti a Szórtétő- 
puszta—Ajka közötti terület kőszénkészletének és a kőszénkészlet helyzetének 
felderítését.

Hidrogeológiai szempontból lényeges, hogy a már említett alsópannóniai 
homogén agyagmárga képződmény alatt a pannon báziskavicsából vagy a 
felsőoligocén—alsóhelvéti kavicsösszletből Káptalanfa község mellett, a Kft-1 
sz. fúrásban +7,65 m üzemi vízszinten 380 1/p vízhozamú jó minőségű, fel
színre szökő vizet kaptunk. A csabrendeki Crt-1 sz. fúrás az eocén mészkőből 
szintén feltörő vizet adott. Ez +1 m üzemi vízszinten 120 liter volt. A víz- 
igények ma észlelhető rohamos növekedése mellett ez jelentős mezőgazdasági, 
sőt esetleg ipartelepítési szempontból is.

A Központi Földtani Hivatal megbízásából ez évben a Vértes hegységben 
részletes terepbejárással és az eddigi földtani adatok értékelésével K nauer  J. 
munkatársunk kijelölte a bauxitkutatás szempontjából még számbavehető 
területeket. Elképzelésünk — amely Fülöp J.-től származik — abból indult 
ki, hogy a Vértesben számos olyan, közel sík terület van, amely alatt, a gánti 
példa nyomán jelentős banxittelep tételezhető fel. A munka során sok apróbb 
körzet mellett 5 nagyobb területet jelöltünk ki. A jövőben ezeken geofizikai 
ellenőrzés után fúrásos kutatás indul.

A gazdaságföldtani kérdések mellett jelentős figyelmet fordítottunk a 
rétegtaniakra is. E téren a térképező munkának és a Középhegység terü
letén lemélyülő ipari fúrások rétegsora feldolgozásának volt elsősorban jelen
tősége.

A devecseri Dv-3 sz. fúrás 1035,8—1367,0 m-ig, G ó czán  F. megállapítása 
szerint alsókréta tűzkő vés márga, agyagmárga, homokkő rétegsort harántolt, 
s ettől DNy-ra, tehát csapásirányban a Szentimrefalvától D-re kb. 2 km-re 
telepített térképező fúrás az 1200 m mélyen jelzett triász aljzat felett már
170,0 m-ben elérte a szenon inoceramuszos márgát. Ebből az adatból arra kell 
következtetnünk, hogy a sümeg—gyepükajáni mezozóos rög ÉNy-i előterében 
300—400 m vastag, felsőkréta márgával kitöltött DNy—ÉK-i csapású stily- 
lyedék húzódik. A vastagsági adatok arra utalnak, hogy az alsókréta üledék
képződés súlypontja a Bakonyban nem a Csehbányai-medencében, hanem 
ebben az árokban volt.

A padragkúti lap térképezése közben kitűnt, hogy az eddig Bakonybél- 
től Bakonyjákon át Kislődig megismert felsőeocén konglomerátum egy kicsiny,
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pár m2-nyi, elszigetelt foltja Padragkúttól DK-re 1 km-re is megtalálható 
(Mészáros J.). Tehát a hegységnek Bakonybéltől Padragkútig terjedő része 
a felsőeocén elején kiemelkedett, a peremén abráziós konglomerátumok 
képződtek.

A Bocskorhegytől Padragkút D-i részéig húzódó, eddig felsőeocénbe sorolt 
konglomerátumok viszont, M észáros J. vizsgálata szerint, felsőpannon korúak. 
Kavicsanyaguk és szemcséik alakja ezt egyértelműen bizonyítja.

A pleisztocénre vonatkozó vizsgálataink eredményeképpen két lényeges
nek ítélhető megfigyelésről számolhatunk be. Padragkúttól К -re a Fenyérhegy 
és a csékúti szőlők közötti Ny-i fekvésű hegyoldalon, a Bakonyban eddig 
példátlan, 50 m-t is meghaladó vastagságú, háromosztatú pleisztocén összlet 
fekszik. Alsó része kőzettörmelékes vörös agyag, középső része löszös futó- 
homok, felső része pedig futóhomokos würmi lösz. A rétegsor részletes vizsgá
latának a bakonyi jileisztocén fejlődéstörténet kiderítése szempontjából lesz 
jelentősége.

A tapolcafői és főleg a devecseri téglagyári fejtések szelvényében 4—5 m 
mélységig lehatoló krioturbációs gyűrődéseket észlelt B ih ari I). E z egyrészt 
a talajfagyás pleisztocénbeli lehatolási mélységére, másrészt arra utal, hogy 
a jileisztocén óta egyik agyagfejtő területén sem volt jelentős lepusztulás. 
Levonhatjuk ebből azt az általános következtetést is, hogy ha a Bakonyban 
egy agyagfelszínen ma krioturbációs jelenségeket nem észlelünk, akkor ennek 
okát főleg az utólagos (lényegében holocén) lepusztulásban kell keresnünk.

Ugyancsak a rétegtani—ősföldrajzi kérdések kötelességszerű kézbentartása 
céljából figyelemmel kísértük a hegység területén lemélyített alábbi ipari fúrá
sok rétegsorát: Gyepükaján 5, 6, 7, 8, Bakonyszentlászló 1, 2, 3, Dudar-28, 
Csákberény-93, Csákvár Csv-32, -33, -34, Ősi-65, Gyúró-1, Tököl-1, Tárnok-1, 
Dinnyés 2, 3, Balatonederics I, Nemes vita I, Monostorapáti 1, 2, 3, Tabajd-6, 
Székesfehérvár-2, Kabhegy-57, Bakonyszentiván-1, Velence-2, Papkeszi I, 
Budakeszi 2, 3, Ságvár-2, Szabadbattyán-10, Kápolnásnyék-1, Gárdony-1. 
Leglényegesebb eredményt ezek közül a Csv-32 sz. fúrás szolgáltatta, amely 
Tabajdtól ÉK-re 1,5 km-re felső- és középsőeocén tengeri rétegek alatt bauxit- 
törmelékes tarka agyagot harántolt. Ezen a területen tehát bauxitt eleji jelen
léte várható.

A budakeszi Bu-1 — 4. sz. fúrások a már sokak által vizsgált Budai-hegység
ben ismét inkább jiroblémát, mint eredményt hoztak. A triász dolomit felett 
bauxitos agyag, majd báziskonglomerátum következett, amely felett eocén? 
andezittufa és tufit váltakozott sokszor mm vastagságú rétegekben sötét
szürke agyagmárgával. Erre az összletre, szögdiszkordanciával, a hárshegyi 
homokkővel azonosítható képződmény telejiült. Biztos besorolás — a labo
ratóriumi vizsgálat előtt — egyelőre egyik összletre sem adható, s ez arra utal, 
hogy a Budai-hegység rétegtana még ugyancsak sok meglej^etést tartogat 
számunkra.

A neogén képződmények korkérdéseinek megítélése szemjiontjából rész
letes kőzettani és őslénytani feldolgozásnak vetettük alá a távlati hitelkeret 
terhére a Hegymagos-78/18, a Balatonfőkajár-22, a Csór-8 és a Rákoskeresztúr - 
1. sz. fúrások anyagát. Ezt a feldolgozást Bá ld i T., B ohnné H avas M., 
K ó k ay  J., K oreczné L a k y  I., K orpásáé  H ódi M. és Sa lla y  M.-val együtt 
végeztük el.
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A Iiegymagosi fúrás, amelynek anyagát Majoros Gy . bocsátotta rendel
kezésünkre — a Tapolcai-m edence neogén „alapszelvényének”  tekinthető, 
A gazdag és egyértelműen alsó-, m ajd felsőtortónait jelző Mollusca és Fora- 
mini fér a faunát bezáró összletekre szarmata, Lymnea sp. és Brotia escheri 
tartalmú márga települ. Ennek a szakasznak kora egyelőre bizonytalan, 
mert a szarm atából eddig Lymnea és Brotia nem került elő, gyér Foraminiferái 
viszont a szarmatára utalnak.

A Csór-8 sz. fúrás hegységperemi lagúnában keletkezett szarmata és alsó
pannon rétegsort harántolt. A felsőpannon kifejlődése már vízmélység-növe
kedést bizonyít. Az alsópannonban az ilyen kiszáradási szerkezeteket, szene- 
sedett gyökérmarad vány okát, mocsári közbetelepüléseket és elszíneződött, 
oxidálódott rétegeket tartalmazó rétegsor eddig ismeretlen volt. Adataink 
szerint ez a kifejlődés a Siófok—Velencei-hegység—Tabajd-i triász rögsor és a 
Dunántúli-középhegység közötti alsópannóniai lagúna sekélyebb részeire 
jellemző.

A Balatonfőkajár-22 sz. fúrás rétegsora már nyíltabb vízben való leülepe
dést bizonyít az alsópannon felső részében és a felsőpannonban, de a szarma
ta és az alsópannon alsó része kiszáradó lagúnás, tarkaagyag fáciesű.

A Rákoskeresztúr-1 sz. fúrás a budapesti neogén összlet egyes tagjainak 
egymásutánjára először szolgáltatott egyértelmű bizonyítékot. Vázlatos réteg
sora a következő:

0,0— 1,0 m-ig holocén talaj
1,0— 12,6 m-ig pleisztocén löszös homok, futóhomok

12,6— 140,8 m-ig felsőpannóniai homok, agyagmárga, felső részében szenes agyag 
betelepülésekkel; dőlés 0°

140,8— 148,5 m-ig alsótortónai dácittufa, tufit; rétegdőlés 1 — 2°
148,5— 164,5 m-ig felsőhelvéti andezittufa, tufit
164.5 — 222,6 m-ig felsőhelvéti slír; rétegdőlés 1 — 2°
222.6 — 382,5 m-ig felsőhelvéti balanuszos homok, homokkő; rétegdőlés 1 — 2°
382,5 — 559,4 m-ig alsóhelvéti chlamyszos, kavicsos homok, homokkő; dőlés 2—5°
559,4—650,6 m-ig felsőoligocén slír és homok; dőlés 3°

A burdigalai összlet, amely a Tököl-1 sz. fúrásban jelentős vastagságú 
volt, itt hiányzik, s a helvéti közvetlenül a felsőoligocén rétegekre települ. 
A chlamyszos és bryozoás—balanuszos kavicsos homok, homokkő a cinkotai 
és a mogyoródi feltárásokból ismertekkel azonos kifejlődésű, de a felszíni 
feltárásokkal ellentétben fúrásunk szelvényében jól felismerhetően két szemcse- 
nagyságnyi ciklusból áll az egykor helvétibe, ma az ottnangiba és kárpátiba 
sorolt összlet. A 2. ciklus felső részét a fúrásban — meglepetésre — slír alkot ja. 
Budapest környékén legközelebb ez a képződmény a Galgavölgy D-i részén és 
Mogyoródon ismert, de az egyes idősebb helvéti összletekhez való viszonya 
jó feltárások hiányában mindkét helyen tisztázatlan. A nógrádi slír és a főváros 
környéki homokösszletek fácies kapcsolatát ez a fúrás egyértelműen bizo
nyítja.

A slír felett, miként Mogyoródon is, andezittörmelékes homok következik, 
amelyre a középső riolittufa rétegei települnek. Ez az andezittörmelék a Mátrá
ból először Schréter  Z. által térképezett, de rétegtanilag csak K ubovics
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I. és V arga  Gy . által felismert helvéti alsó andezitösszlethez tartozik, am ely 
így az egyik legnagyobb területen ismert andezites rétegvulkáni képződ
ményünk.

A Rákoskeresztúr-1 sz. fúrásban a középső riolittufára diszkordánsan a 
felsőpannon agyagmárga, majd homok—agyag rétegei következnek. A Mol
lusca fauna alapján ez az összlet a felsőpannon egészét magában foglalja, a 
felsőpliocén azonban hiányzik.

Az Osztály dolgozóinak 1969-ben is feladatát képezte a Középhegység 
környezetében mélyülő kőolajipari szerkezetkutató mélyfúrások műszaki ellen
őri teendőinek ellátása. Ez évben az Alsószalmavár-1. sz. fúrás kivételével az 
összes többi, nevezetesen a devecseri Dv-3, a nagygyimóti Pápa-2, a lajos- 
komáromi Lk-1 és a Tököl-1 sz. fúrások lemélyítése befejeződött és az utóbbi 
három anyag feldolgozásának eredményéről az Országos Földtani Kutató- 
és Fúró Vállalat Komlói Laboratóriumával közösen készített jelentést is átadtuk 
az Országos Kőolaj- és Gázipari Trösztnek.

1969-ben is részt vettünk a Központi Földtani Hivatal által szervezett 
szakértői bizottság (Ottlik  P., Szantner  F., Majoros Gy ., Ma k r a i L., 
B öcker T., Szabadvári L., Jám bor Á .) munkájában, amelynek célja a geo
fizikai és a különböző földtani vizsgálatok összehangolása a Középhegységben. 
Ezen kívül idén ez a bizottság elkészítette a Dunántúli-középhegység távlati 
kutatási tervét, amelyben javaslatot tett az alapkutatáson kívül a bauxit, 
kőszén, vegyesásványi és ércföldtani feladatok kidolgozására, illetve azok 
sorrendjére is.

Az év folyamán K opek  G. tevékenysége eredményeként jelentősen előre
haladt az É-i Bakony eocén képződménye monográfiájának ügye. Befejeződött 
az adatgyűjtési szakasz, s a feldolgozás során elkészültek a Gánttól Devecserig 
terjedő terület kőzetfácies térképei. A monográfia szöveg kéziratát 1970- 
ben fejezi be K opek G.

A Magyar Állami Földtani Intézet Centenáriumának rendezvényein az 
Osztály minden geológusa részt vett. B ih ari D. az eocén kollokvium, K n au er  
J. a bauxitföldtani konferencia rendezésében vett részt, K opek  G. az eocén 
kollokvium egyik szervezője, vezetője és előadója volt, M észáros J. a júra 
kollokviumon előadást tartott és a kiránduláson vezetőként működött közre, 
Jámbor A. a neogén kollokviumon előadást tartott és három feltárást (Cin- 
kota, Csór, Lajoskomárom-1. sz. fúrás) mutatott be. A centenáriumra a Ba
konyban 10 éve megkezdődött új rendszerű földtani térképezés első reprezen
tatív eredményeként színesjiyomtatásban"megjelent K n au er  J. és V égh S. 
szerkesztésében az Olaszfalu-i 25 000-es térképlap.
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ÜBER DIE TÄTIGKEIT DER ABTEILUNG MITTELGEBIRGE
IM JAHRE 1969

von

Á. JÁMBOR

Wie in den vergangenen Jahren hat die Abteilung die mit neuen Methoden 
erfolgende Kartierung des Bakonyer Waldes in Maßstab 1:25 000 fortgesetzt 
und die Aufnahmen des für die Bauxitindustrie wichtigen Nyírád—Devecser- 
Beckens begonnen. Im Jahre 1969 wurden die Kartenblätter „Devecser” , 
,,Csabrendek” und „Padragkút”  angefertigt (siehe Abb. 1). Im Laufe der Kar
tierungsarbeiten wurde der stratigraphische Bau des kartierten Gebietes 
ausführlich geklärt und die einzelnen Formationen wurden mit Sicherheit 
eingestuft. Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden die Kartierer in den Er
läuterungen zu ihren in der nächsten Zukunft herauszugebenden Karten
blättern veröffentlichen.

Im Jahre 1969 wurde auch die Bauxitprognosenkarte des Vértes-Gebirges 
angefertigt. J. K n au er , Mitarbeiter der Abteilung, hat diejenigen Gebiete 
angezeichnet, in welchen die das Vértes-Gebirge aufbauenden Triasablage
rungen nicht zu Tage treten, also wo mindestens die minimale Möglichkeit 
zum Vorkommen von Bauxit zwischen der Tagesoberfläche und dem tria- 
dischem Liegenden besteht.

In diesen Gebieten werden Sucharbeiten durch geophysikalische Flach- 
messungen und Schürfbohrungen in Angriff genommen werden.

Die Mitarbeiter der Abteilung hielten es für ihre Pflicht — zwecks Klärung 
stratigraphischer und paläogeographischer Fragen —, die Schichtensäulen 
folgender Schürfbohrungen zu prüfen: Gyepükaján-5, 6, 7, 8; Bakonyszent- 
lászló-1, 2, 3; Dudar-28; Csákberény-93; Csákvár Csv-32, 33, 34; Ősi-65; 
Gyúró-1; Tököl-1; Tárnok-1; Dinnyés-2, 3; Balatonederics I; Nemesvita I; 
Monostorapáti-1, 2, 3; Tabajd-6; Székesfehérvár-2; Kabhegy-57; Bakony- 
szentiván-1; Velence-2; Papkeszi I; Budakeszi-2, 3; Ságvár-2; Szabadbattyán- 
10; Kápolnásnyék-1; Gárdony-1. Das wichtigste Ergebnis von diesen lieferte 
die Bohrung Csv-32, die unter den 1,5 km NO von Tabajd befindlichen ober
und mitteleozänen Meeresablagerungen bunte Tone mit Bauxittrümmern 
durchteufte. In diesem Gebiet ist also das Vorhandensein einer Bauxitlager
stätte zu erwarten.

Hinsichtlich der Beurteilung der Altersfragen neogener Ablagerungen 
wurden die Materialien der Bohrungen Hegymagos-78/18, Balatonfőkajár-22, 
Csór-8 und Rákoskeresztúr-1 auf Kosten des Kredits für perspektivische 
Forschungsarbeiten petrographisch und paläontologisch eingehend bearbeitet. 
Zu dieser Bearbeitung wurden folgende Spezialisten herangezogen: T. Bá l d i, 
M. B ohn-H avas , J. K ó k a y , I. K orecz-L a k y , M. K orpás-H ódi und M.
S A L LA Y .

Die Bohrung von Hegymagos, deren Material uns G y . Majoros zur 
Verfügung stellte, ist als das neogene „Basisprofil” des Tapolcaer Beckens 
zu betrachten. Zwischen den Komplexen mit reicher, eindeutig unter- und 
oberpannonischer Mollusken- und Foraminiferenfauna und dem Sarmat
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lagern Mergel mit Lymnea sp. und Brotia escheri. Das Alter dieses Abschnittes 
ist zur Zeit noch nicht klar, weil лют Sarmat bisher weder Lymnea, noch 
Brotia zum Vorschein gekommen sind, während die dort gefundenen spär
lichen Foraminiferen auf ein sarmatisches Alter hin weisen.

Die Bohrung Rákoskeresztúr-1 war die erste, die einen eindeutigen Beweis 
für die Aufeinanderfolge der einzelnen Glieder des Neogen-Komplexes von 
Budapest lieferte. Ihre schematische Schichtenfolge sieht wie folgt aus:

holozäner Boden.
pleistozäner lössführender Sand, Flugsand, 
oberpannonischer Sand, Tonmergel, im Oberteil mit Ein
lagerungen von kohlenführendem Ton. Einfallen 0°. 
untertortoniseher Dazittuff, Tuffit. Einfallen 1 bis° 2. 
oberhelvetiseher Andesittuff, Tuffit. 
oberhelvetischer Schlier. Einfallen 1 — 2°. 
oberhelvetischer balanenf(ihrender Sand, Sandstein, 
unterhelvetischer chlamysführender, schottriger Sand, Sand
stein. Einfallen 2 — 5°.
oberoligozäner Schlier und Sand. Einfallen 3°.

Der Burdigal-Komplex, der in der Bohrung Tököl-1 eine erhebliche 
Mächtigkeit besaß, fehlt hier, und der HeRet überlagert unmittelbar die 
oberoligozänen Schichten. Die chlamys- und bryozoen-balanenführenden 
schottrigen Sande und Sandsteine sind den aus den Mogyoróder und Cin- 
kotaer Aufschlüssen bekannten ähnlich ausgebildet, aber der Komplex, der 
früher zum HeRet, zur Zeit aber zum Ottnangien und Karpathien gerechnet 
wird, besteht, wie es in den Bohrprofilen — im Gegensatz zu den Aus
bissen — deutlich erkennbar ist, aus zwei granulometrischen Zyklen. In der 
Bohrung ist der Oberteil des 2. Zyklus auf überraschende Weise durch Schlier 
vertreten. In der Umgebung von Budapest ist diese Formation nicht näher 
als im Südteil des Galga-Tales bekannt, doch ist ihre Beziehung zu den ein
zelnen älteren Hel vet-Komplexen an den beiden Stellen — wegen Mangels 
an guten Aufschlüssen — ungeklärt. Die Faziesbeziehungen des Nógráder 
Schliers und der Sandkomplexe der Umgebung von Budapest werden durch 
diese Bohrung eindeutig bewiesen.

Über dem Schlier folgen — wie sie auch in Mogyoród beobachtet werden 
können — Sande mit Andesittrümmern, die durch die Schichten des mittleren 
Rhyolithtuffs überlagert sind. Diese Andesittrümmer gehören zum helvetischen 
unteren Andesitkomplex, der im Mátra-Gebirge zunächst von Z. Schréter  
kartiert, aber stratigraphisch erst von I. K ubovics und Gy . V arg a  erfaßt 
wurde, und der somit eine der am weitesten verbreiteten andesitischen Strato- 
vulkanite von Ungarn darstellt.

In der Bohrung Rákoskeresztúr-1 wird der mittlere Rhyolithtuff dis
kordant durch die Tonmergel so\vie (weiter nach oben) Sande und Tone des 
oberen Pannon überlagert. Auf Grund der Molluskenfauna umfaßt der Komplex 
das ganze obere Pannon, aber das obere Pliozän fehlt.

Auch 1969 beteiligte sich die Abteilung an der Arbeit des durch das 
Zentralamt für Geologie organisierten Saelwerständigerausschusses (P. Ot tl ik ,
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F. Sza n t x e r , Gy . Majoros , L. Ma k r a i, T. B öcker , L. Sza b ad váry , Á. 
J ám bor) für die Koordinierung der geophysikalischen und geologischen Unter
suchungen im Transdanubischen Mittelgebirge. Außerdem hat dieser Aus
schuß im selben Jahre den Perspektivplan für die Erforschung des Trans
danubischen Mittelgebirges zusammengestellt. In diesem Plane hat er, über 
die Grundforschungen hinaus, Vorschläge zur Durchführung von Sucharbeiten 
auf Bauxit, Kohle, nicht metallische Rohstoffe und Erze sowie zu deren Reihen
folge unterbreitet.

Im Laufe des Jahres, dank der Tätigkeit von G. K o pek , ist die Sache der 
Monographie über das Eozän des nördlichen Bakony-Gebirges beträchtlich 
fortgeschritten. Die Datensammlungsphase wurde abgeschlossen und im Rah
men der Bearbeitung wurden die Lithofazies-Karten des zwischen Gálit und 
Devecser gelegenen Gebietes angefertigt. Das Manuskript der Monographie 
selbst wird G. K opek in 1970 beendigen.


