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Elõszó

ID. LÓCZY LAJOS születésének 150. évfordulójára jelenteti meg a Magyar Állami Földtani Intézet egy csaknem két
évtizede nagy lendülettel indult, majd megtorpant kutatási programjának lezárásaként a Balaton-felvidék 1:50 000 méretarányú földtani térképét és a hozzá tartozó magyarázót. Az Intézet ezzel kíván adózni egykori igazgatója, a világhírû
tudós emlékének. A megemlékezés tárgyaként nem véletlenül választottuk a Balaton-felvidék geológiai kutatásának
térképi és szöveges összefoglalóját.
A LÓCZY-életmû egyik mérföldköve a Balaton mind
ez ideig egyedülállóan sokoldalú, tudományos kutatásának irányítása és a kutatás eredményeinek monográfiasorozatban való közreadása. Ebben a sorozatban írta
élete egyik fõ mûvét „A Balaton környékének geológiai
képzõdményei és ezeknek vidékek szerinti telepedése”
címmel (1913), majd szerkesztette meg a tájegység
1:75 000 méretarányú földtani térképét (1920). A monográfiát a Magyarhoni Földtani Társulat 1915-ben Szabó
József-emlékéremmel, a Magyar Tudományos Akadémia pedig 1916-ban nagydíjjal jutalmazta. A térképet
szakmai tartalma, esztétikai értékei miatt a hazai tematikus térképészet legkiemelkedõbb alkotásai között
tartjuk számon.
Ezeket a mûveket LÓCZY részletekre kiterjedõ
figyelme és átfogó, összefüggéseket meglátó, szintetizáló készsége mellett a korszerûségre való törekvése
emelte a megérdemelten magas rangra.
Ilyen elõzmények után Intézetünk számára nagy
kihívást jelentett a Balaton-felvidék újratérképezését
célul tûzõ program megindítása (1981). A tudomány
egyes területein bekövetkezett szemléletváltozás, a
vizsgálati módszerek korszerûsödése, egyes részterületek és nyersanyagok (bauxit, urán, építõanyagok, víz)
kutatása, a Balaton környékének építésföldtani
térképezése számos új földtani ismeretet hoztak és
indokolttá tették egy minden korábbinál részletesebb,
1:10 000 méretarányú földtani felvételezés megID. LÓCZY LAJOS
indítását. A program mintegy 10 év alatt a térképek és a
1849–1920
magyarázó kéziratának elkészültéig jutott el. Az 1990es évek elején az Intézet szervezeti helyzetét, létszámát, anyagi lehetõségeit alapvetõen érintõ változások nem tették
lehetõvé az eredmények publikálását. 1996-ban újrafogalmaztuk térképkiadási stratégiánkat, melyben az egységes
jelkulcson és digitális adatbázisokon nyugvó 1:100 000 méretarányú, az egész országot lefedõ térképsorozat, valamint
az országos, áttekintõ méretarányú (1:500 000) térképek mellett az 1:50 000 méretarányú tájegységi térképek és magyarázóik közreadása szerepel.
A Balaton-felvidék földtani térképe némiképp túlnyúlik a tájegység földrajzi határain. Magában foglalja a
Keszthelyi-hegység teljes tömegét, a Zalaszántó–Várvölgyi-medencét, nyugat felé a Zalai-dombvidék keleti peremét.
Északkeleten — Veszprém környékén — a Déli-Bakony keskeny sávját, keleten pedig a Mezõföld legnyugatibb csatlakozó részét.
A Balaton-felvidéket, a Dunántúli-középhegység szinklinális szerkezetének déli szárnyát az ország legváltozatosabb
földtani képzõdményegyüttese alkotja. A korábbi intenzív fúrásos kutatás számos olyan képzõdményt tárt fel, melyek a
felszínen nem ismertek, ezek csak a térképet kiegészítõ elvi rétegoszlopban és szelvényeken kerültek ábrázolásra.
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A földtani térképezés és az ahhoz kapcsolódó rétegtani kutatások egyik, nemzetközi jelentõségû tudományos eredménye a középsõ-triász emeletek pontosabb meghatározásához kapcsolódik. A legújabb biosztratigráfiai kutatások a felsõörsi Malom-völgy klasszikus feltárását az anisusi/ladin határ globális sztratotípusának egyik jelöltjévé avatták.
A természeti szépségekben gazdag táj értékeit a Balaton-felvidéki Nemzeti Park védi és biztosítja, hogy a nagyszámú
látogató megfelelõen tájékozódjék. A most közreadott térképnek és magyarázónak az az egyik célja, hogy segítse megismerni a táj földtani felépítését, ésszerû hasznosítását, a körültekintõ település- és területfejlesztést. Másik célja a további tudományos kutatás megalapozása, amire LÓCZY LAJOS említett mûvében így hívta fel a figyelmet: „A Balaton
környéke sztratigrafiai, vulkanologiai és tektonikai részlettanulmányokra szerfelett alkalmas.”
Budapest, 1999. október 4.
BREZSNYÁNSZKY KÁROLY
igazgató
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Bevezetés

A Balaton-felvidék földtani újrafelvétele az 1981-ben zárult bakonyi térképezési program folytatásának tekinthetõ,
jóllehet néhány, 1:20 000-es méretarányú térképszelvény és azok magyarázói, valamint az 1:50 000-es méretarányú tájegységi térkép fedett (CSÁSZÁR et al. 1985) és fedetlen változata (GYALOG, CSÁSZÁR 1990), valamint a magyarázó kötet
(BENCE et al. 1990a) már a Balaton-felvidéki program során jelent meg nyomtatásban. A Balaton-felvidék földrajzi, de
különösen földtani tekintetben sem választható el a Bakonytól, amint az a korábban megjelent átnézetes léptékû térképek
ábrázolásából is kitûnik (BÖCKH 1881, ID. LÓCZY 1920, SZENTES 1967, CSÁSZÁR et al. 1978 stb.). A Balaton-felvidék
térképezési programjának tervezése (1981) ezért a felvételezés menetét és kondícióit, a térképlapok szerkesztését és azok
közreadását a Bakonyban alkalmazott elvek, illetve gyakorlat szerint vázolta fel, amelynek lényege a következõ:
— a felvételezés méretaránya 1:10 000-es, a megfelelõ kondíció eléréséhez az összes természetes kibúvás rögzítésén
túl mesterséges feltárások (árkolások, fúrások) szükségesek;
— a szerkesztés méretaránya 1:20 000-es, az egyes szelvények kéziratos dokumentációját a fedett és fedetlen
térképváltozat, és az alapadatgyûjtemény képezi;
— a térképek nyomtatott formában történõ közreadása 1:20 000-es szelvényenként történik a térképezési program
lezáródásakor, amelyhez összefoglaló földtani magyarázó készül. Ezt követõen jelenik meg az 1:50 000-es méretarányú
tájegységi térkép (fedett és fedetlen változatban) és a hozzá tartozó monográfia.
A Bakony földtani felvételének befejeztével a Központi Földtani Hivatal azonban csak hosszas mérlegelés után adta
hozzájárulását a Balaton-felvidék földtani újrafelvételéhez. Ennek okául azok a vélemények szolgáltattak alapot, amelyek szerint a LÓCZY-monográfiában leírtakhoz és a LÓCZY-térképen ábrázoltakhoz a mai generáció érdemben nem tud
mit hozzátenni. A munkát ellenzõk által hangoztatott érvek sorában hangsúlyosan esett latba az a körülmény, hogy a
térképezési program lebonyolításához egy kezdõ, de legalábbis fiatal kutató gárda állt rendelkezésre. A kutatási program
készítõje és annak kivitelezésére vállalkozók azonban úgy ítélték meg a helyzetet, hogy a LÓCZY-monográfia készítése
óta eltelt hét évtized folyamán a rétegtan, a szedimentológia és a tektonika területén jelentõs szemléletváltozás, és — a
technikai fejlõdésnek is köszönhetõen — olyan módszer- és eszközváltás történt (a modern anyagvizsgálati módszerektõl
a távérzékelésig), amely talán lehetõvé teszi a korát messze meghaladó mû továbbfejlesztését. Eltökéltségünket a
kétkedõkkel szemben éppen LÓCZY LAJOS véleményére alapoztuk, amelyet a geológiai kötet bevezetõjében a szerzõ a
következõkben fogalmazott meg:
„Kétségtelen, hogy nincs hazánknak még egy nagyobb vidéke, amelyrõl annyi derék geológiai mû szólna, mint a
Balaton környékérõl…”, „A jelen munka bizonyíthatja azonban, hogy még oly tökéletes geológiai munka is a
tudományos tapasztalatok szaporulata, új topográfiai térképek megjelenése után és a gazdasági igények növekedésével
új meg új átdolgozásra és bõvítésre szorul. Ezzel azt is állítom, hogy a jelen munka sem meríti ki a még várható
ismereteket…”.
A térképezési program felvételi munkáját a Középhegységi Osztály geológusai 1982-ben kezdték meg a Keszthelyihegységben és 1988-ban zárták le a Balatonfõnél. A felvételezésben viszonylag népes csapat vett részt ugyan (1. ábra),
a térképek szerkesztését és késõbb a magyarázó kéziratának megírását azonban — egy korábban kialakult
munkamegosztásnak megfelelõen — egy kis létszámú „törzsgárda” végezte el (ezt a tematikus megosztást tükrözi
nagyjából a következõ fejezetek szerzõi kollektívája).
A térképezés során felmerült rétegtani problémák megoldását nagyban elõsegítette az a körülmény, hogy a
párhuzamosan folyó alapszelvényprogram munkálataiba a térképezõk is bekapcsolódtak. Az összehangolt kutatási
tevékenység során született eredményeket így mindkét projekt kölcsönösen ki tudta aknázni, az együttmûködésben a
térképezõk mellett †DOSZTÁLY LAJOS, GÓCZÁN FERENC, HAAS JÁNOS, KOVÁCS SÁNDOR, MÁRTONNÉ SZALAI EMÕKE,
ORAVECZNÉ SCHEFFER ANNA, SZABÓ IMRE és VÖRÖS ATTILA vett részt.
A felvételi munkák lezárulását követõen történt meg az 1:20 000-es térképlapok egységesítése és az alapadatgyûjtemények kiegészítése. Az 1:50 000-es térkép fedett és fedetlen változatának szerkesztési munkálata 1991-ben
zajlott, a térképek és a magyarázó kézirata 1991-ben készült el. A Balaton-felvidék térképezési programjának összefoglaló szakasza azonban ekkor hirtelen megszakadt. A Földtani Intézet életében bekövetkezett drasztikus változások —
valamilyen érthetetlen oknál fogva — a hegyvidéki térképezést különös erõvel súlytották. A Középhegységi Osztály
széthullott, a térképezõk szétszéledtek, a kiadásra elõkészített anyagok bekerültek a fiókokba.
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1. ábra. A Balaton-felvidék térképezõi (1982–1988)
1. BÁLINT CSILLA; 2. BENCE GÉZA; 3. BIHARI DÁNIEL; 4. BOGNÁR ATTILA; 5. BUDAI TAMÁS; 6. CSILLAG GÁBOR; 7. GYALOG LÁSZLÓ; 8. KOLOSZÁR
LÁSZLÓ; 9. KOVÁCS GÁBOR; 10. MERZICH PÉTER; 11. MISZLIVECZ EMÕKE; 12. MUNTYÁN CSABA; 13. PEREGI ZSOLT; 14. SELMECZI ILDIKÓ; 15. T.
KOVÁCS TERÉZIA; 16. TURCZI GÁBOR; * a Bakony 1:50 000-es földtani térképére esõ terület (CSÁSZÁR et al. 1985), reambulálta CSILLAG GÁBOR

Fig. 1. Mapping geologists of the Balaton Highland (1982–1988)
*The areas belonging to the 1:50 000 geological map of the Bakony Mts (CSÁSZÁR et al. 1985), recompiled by G. CSILLAG

Az eredeti tervek közül a monográfia, a fedett és fedetlen változatú 1:50 000-es falitérkép, valamint a szelvényszerû
1:20 000-es két változatú térképsorozat kiadásáról le kellett mondanunk. Nagy örömünkre szolgál azonban, hogy a hagyományos földtani térképek stílusában szerkesztett tájegységi térkép és e magyarázó végül is nyomdai közreadásra
kerülhet. Hozzá kell tenni, hogy a térinformatika rohamos fejlõdése ma már a fentiekben hiányolt részlettérképeket is
hozzáférhetõvé teszi az érdeklõdõk számára.
Ebbõl a magyarázóból is kiolvashatók a térképezési periódus során megszerzett új ismeretek, amelyek döntõ hányada önálló tanulmányok formájában már korábban napvilágot látott. A magyarázó különbözõ fejezetei talán aránytalannak tûnnek egymáshoz képest az olvasó számára — némelyik rétegtani egység leírása túl részletesnek, másoké talán túl
kurtának hat — ez azonban nem véletlen. A tájegység földtani felépítése, vagy fejlõdéstörténetének megítélése szempontjából lényegesebb képzõdményeket viszonylag részletesebben ismertettük, akárcsak a nyomtatásban eddig még nem
megjelent kutatási eredményeket, mint pl. a szerkezetföldtani vagy a neogén vulkanológiai elemzéseket.
Budapest, 1999. április 3.

CSÁSZÁR GÉZA, BUDAI TAMÁS

Dosztály Lajos emlékére…
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Földtani felépítés

A paleozoos–mezozoos képzõdmények kifejlõdési jellegei alapján a Dunántúli-középhegység a Pelsoi (Észak-pannóniai) nagyszerkezeti egységhez tartozik (2. ábra).
KÁZMÉR, KOVÁCS (1985) nyomán számos kutató véli úgy, hogy a Dunántúli-középhegységi egység, illetve Pelsoi
nagyszerkezeti egység a paleogén–alsó-miocén idején — az alpi területrõl való kinyomódása során — került a mai
helyzetébe (BALLA 1988, CSONTOS et al. 1992). Az egységet KÁZMÉR, KOVÁCS (1985) Bakonyi egységként különítette
el, északi határát a Kisalföld medencealjzatában húzódó balos eltolódásként a Rába–Diósjenõi-, déli határát pedig jobbos eltolódásként a Balaton-vonalban látták. BALLA et al. (1987), BALLA, DUDKO (1989) szerint az ezzel kapcsolatos jobbos nyírásos határ a középhegység D-i elõterében, a Balaton D-i partja közelében húzódik. A Balaton-felvidéken — mint
mereven maradt egységben — a nyírás közvetlenül nem ismerhetõ fel.
A Dunántúli-középhegység — kitolódása elõtt — a Déli- és az Északi-Alpok között helyezkedett el (HAAS et al.
1995). A Déli-Alpok szerkezete pikkelyes (D-i vergenciájú) de nem takarós, kõzetei az alpi metamorfózistól mentesek.
A Keleti-Alpok ezzel szemben takarós felépítésû és az alsóbb takaróegységeket alpi metamorfózis érte. Tektonikai
környezete szerint tehát a középhegység (és azon belül a Balaton-felvidék területe) pikkelyes és takarós szerkezetû
egyaránt lehetne.

2. ábra. A Dunántúli-középhegységi egység helyzete Magyarország nagyszerkezeti felépítésében (BALLA 1999)
1–2. Fõegység határok: 1. szenon-kainozoos; 2. középsõ-kréta; 3–5. Egység határok: 3. oligocén vízszintes eltolódás; 4. oligocén feltolódás;
5. bizonytalan korú és jellegû határ; 6–7. Fácieszóna határok: 6. oligocén vízszintes eltolódás; 7. mezozoos fácieshatár

Fig. 2. The position of the Transdanubian Range within the megatectonic units of Hungary (BALLA 1999)
1–2. Boundaries of the main units: 1. Senonian-Cenozoic, 2. Middle Cretaceous, 3–5. Unit boundaries: 3. Oligocene lateral displacement, 4. Oligocene
reverse fault, 5. Boundaries of uncertain age and style, 6–7. Facies zone boundaries: 6. Oligocene lateral displacement, 7. Mesozoic facies boundary

9

A Balaton-felvidék a Dunántúli-középhegység szinklinális szerkezetének déli szárnyát alkotja (3. ábra). Itt bukkannak felszínre a hegység legidõsebb képzõdményei, amelyek csapása általában megegyezik a szinklinális ÉK–DNy-i
tengelyirányával, uralkodó dõlésük ÉNy-i, de a szerkezetet redõk és törések bonyolítják. Felépítésében a deformációs
jellegek és szerkezeti diszkordanciák alapján három szerkezeti emelet különíthetõ el, és az ezeknek megfelelõ három
fázis — a variszkuszi, az eoalpi és az alpi — szerkezetalakító hatása mutatható ki.
Az alsó szerkezeti emeletet a gyengén metamorf, gyûrt, takarós szerkezetû variszkuszi aljzat képezi (FÜLÖP 1990,
DUDKO, LELKESNÉ FELVÁRI 1992). Az idetartozó ordovícium–szilur korú képzõdmények felszíni elterjedése igen korlátozott. A középsõ szerkezeti emeletbe az eoalpi kompressziós tektonizmuson átesett, nem metamorf permotriász képzõdmények tartoznak, alapvetõen ezek határozzák meg a Balaton-felvidék szerkezeti képét. A felsõ szerkezeti emeletet a
Balaton-felvidéken nyugodt településû neogén képzõdmények képviselik, amelyekben több alpi deformációs szakasz
különíthetõ el. Az utóbbiak legjellemzõbb eredménye a Ny-i (a várvölgyi és a tapolcai), valamint a K-i részen lévõ (a
berhidai és a várpalotai) miocén medencék kialakulásával járó vízszintes és függõleges blokkmozgás, továbbá a pannóniai bazaltok kitörése és a pannóniai üledékekben megfigyelhetõ vetõdéses tektonika, amely részben a mai domborzat
kialakulását is befolyásoló neotektonikai mozgásokkal függhet össze.
Bár a Balaton-felvidék — geológiai felépítését illetõen — a Bakony hegységgel szerves egységet alkot, attól morfológiai és a szerkezeti felépítés tekintetében számottevõen különbözik. Földtani határuk a Veszprémi-töréssel
azonosítható, amelynek lefutása nagyjából egybeesik a Veszprém–Tapolca közötti országúttal. A Balaton-felvidék déli
határát földtani és morfológiai vonatkozásban a Balaton-medence fiatal tektonikus pereme jelöli ki.
Morfológiai és földtani felépítését tekintve a Tapolcai-medence és az attól DNy-ra lévõ Keszthelyi-hegység mind a
Bakonytól, mind a szûkebb értelemben vett Balaton-felvidéktõl egyaránt elkülönül. A Várvölgyi-medence neogén sülylyedéke a Kisalföld, a Berhidai-medence pedig a Mezõföld felé jelent lépcsõzetes átmenetet.
A Dunántúli-középhegységet felépítõ képzõdmények az alábbi fejlõdéstörténeti ciklusokba sorolhatók: kora-paleozoos, késõ-karbon, perm–kora-kréta, késõ-kréta, eocén, oligocén, miocén, pannóniai és kvarter. Ezen ciklusok közül a
Balaton-felvidék területén a perm–kora-kréta ciklus triásznál fiatalabb szakasza, továbbá a szenon, az eocén és az
oligocén ciklus teljesen hiányzik (3. ábra).

3. ábra. A Balaton-felvidéki térképezési terület földtani környezete a Dunántúli-középhegységen belül (BALLA, DUDKO 1989)
1. a térképezett terület határa; 2. kvarter–neogén képzõdmények; 3. paleogén–szenon képzõdmények; 4. alsó-kréta–jura képzõdmények; 5. triász
képzõdmények; 6. paleozoos képzõdmények; 7. a középhegységi szinklinális tengelye

Fig. 3. Geological environment of the Balaton Highland within the Transdanubian Range (BALLA, DUDKO 1989)
1. Boundary of the mapped area, 2. Quaternary–Neogene formations, 3. Paleogene–Senonian formations, 4. Lower Cretaceous–Jurassic formations,
5. Triassic formations, 6. Paleozoic formations, 7. Axis of the Transdanubian Range syncline
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Az alsó-paleozoos üledékciklusba tartozó képzõdményeknek felszíni elõfordulásaival Révfülöp és Kõvágóörs, Lovas
és Balatonalmádi között, továbbá a balatonfõi területen Balatonfõkajárnál, Szabadbattyánnál és Úrhidánál
találkozhatunk. Ide tartozik az ország paleontológiai adatokkal igazolt legidõsebb (kora-ordovíciumi) képzõdménye is.
A cikluskezdet ideje és jellege nem ismert. Domináns kõzettípusa a nagyon kisfokú metamorfózist szenvedett agyagpala,
aleurolitpala és metahomokkõ (Kõszárhegyi Aleurolitpala, Lovasi Agyagpala). Az ugyanilyen eredeti összetételû
rétegsornak zöldpala fáciesû metamorfózison átesett változata a Balatonfõkajári Kvarcfillit, melyhez a Balaton másik
végén közepes fokú metamorfózist szenvedett rétegsorok is csatlakoznak. A fenti ordovíciumi, szilur és valószínûleg
devon rendszerbeli, Balatoni Fillit Formációcsoport néven összefogott medence fáciesû képzõdményekhez a devon
emeletben csatlakoznak az egyre erõteljesebb mértékben karbonátos kifejlõdések, amelyeket Balatonfõi Mészkõ
Formációcsoport névvel illetünk. Ezek részben pelágikus medence fáciesek (Kékkúti Mészkõ, Úrhidai Mészkõ), amelyekkel talán részben heteropikus a Polgárdi Mészkõ platformkarbonátja. A Balatonfõi Mészkõ Formációcsoport súllyal
a területtõl K-re jelenik meg.
A variszkuszi orogén fázis utáni elsõ, önálló üledékciklus egyetlen képviselõje a molassz jellegû Fülei
Konglomerátum Formáció, amelynek egyetlen elõfordulása a Balatonfõn található.
A Balaton-felvidék földtani felépítésében meghatározó jelentõségû permotriász képzõdményegyüttes az alpi orogén
ciklus korai (tafrogén) szakaszát képviseli. Ennek kezdõtagja az alapvetõen folyóvízi fáciesû, permi Balatonfelvidéki
Homokkõ Formáció. Az alsó-triászt döntõen törmelékes, illetve törmelékes-karbonátos sekélytengeri képzõdmények
képviselik („Werfeni Formációcsoport”). Az alsó-anisusi sekélytengeri karbonátos rámpa üledékei (Aszófõi Dolomit,
Iszkahegyi Mészkõ) fölött a középsõ-anisusit egymással heteropikus platformkarbonátok (Megyehegyi Dolomit,
Tagyoni Mészkõ) és medence fáciesû üledékek építik fel (Felsõörsi Mészkõ). A ladin emelet túlnyomórészt medence
fáciesû mészkövekkel és vulkanitokkal képviselt a Balaton-felvidéken (Vászolyi és Buchensteini F.), amelyeket ÉK és
É felé karbonátplatform helyettesít (Budaörsi Dolomit). A felsõ-triász alsó szakaszát alkotó nagy vastagságú, pélites,
majd felfelé egyre karbonátosabbá váló, medence fáciesû üledékösszlete (Veszprémi Márga és Sándorhegyi F.) a
Balaton-felvidék ÉK-i területén és a Keszthelyi-hegységben heteropikus platformkarbonátokkal fogazódik össze
(Sédvölgyi Dolomit, Edericsi Mészkõ). A felsõ-triász nagyobbik részét nagy vastagságú platformkarbonátok építik fel
(Fõdolomit és Dachsteini Mészkõ), amelyek DNy felé növekvõ vastagságú, félig elzárt medence fáciesû képzõdményegyüttessel fogazódnak össze (Rezi Dolomit, Kösseni F.).
A középhegység szinklinális szerkezetének kialakulásáig a bakonyihoz hasonló üledékképzõdés valószínûsíthetõ a
Balaton-felvidéken is. A középsõ-kréta fõ gyûrõdési fázist követõen a szinklinális szárnyain megkezdõdött a fiatal mezozoos rétegsor lepusztulása, amely feltehetõen nemcsak a preszenon és a paleocén lepusztulási idõszakok során, hanem a
szinklinális belsõ területein több szakaszban megújuló üledéképzõdéssel részben egyidõben is zajlott.
A Balaton-felvidék területén a következõ, rétegsorral igazolt üledékképzõdési ciklus a miocén medencék felnyílásához köthetõ. Az üledékképzõdést a törmelékes képzõdmények dominanciája jellemzi, de a sekély medenceperemeken jelentõs területû a karbonátok elterjedése is (Pécsszabolcsi, Rákosi és Tinnyei F.). A ciklus kezdete medencénként
eltérõ, a Berhidai-medencében kárpáti, míg a Tapolcai-medencében és a Balaton-felvidék középsõ részén bádeni.
A miocén végén intenzív süllyedésnek indult Pannon-medencén belül a Dunántúli-középhegység relatíve kiemelt
helyzetben volt. Ennek megfelelõen a Balaton-felvidék déli elõterében a pannóniai üledékek hegységperemi kifejlõdésûek, míg a triász vonulatok közötti sekély medencéket (Nagyvázsonyi-medence, Vigántpetendi-medence) lagúna
fáciesû rétegsor tölti ki. A posztorogén bazaltvulkanizmus eredményeként jelentõs explóziók és lávaömlések játszódtak
le a miocén végén, illetve a pliocénben.
A fokozatosan feltöltõdõ pannóniai üledékgyûjtõ helyén létrejött szárazulaton alakult ki a Balaton-felvidék mai felszíne a kvarter során. Erre az idõszakra elsõsorban a lepusztulás (lineáris erózió és defláció), a patakok bevágódása és
völgyképzõdés, a hegyláncok és a közöttük húzódó medencesorok kialakulása, másfelõl pedig szárazföldi
üledékképzõdés jellemzõ. A pleisztocén periglaciális képzõdménye a helyenként 10–15 méteres vastagságban lerakódott
lösz, míg a pusztuló hegyoldalakon fõként lejtõtörmelék, az azokat átvágó völgyek torkolatánál pedig a patakok által lerakott hordalékkúpok képzõdtek és képzõdnek ma is. A Balatonban fõként iszap jellegû üledékfelhalmozódás folyik.
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Kutatástörténet

LÓCZY LAJOSnak a bevezetõben idézett megállapítása — amely szerint „… nincs hazánknak még egy nagyobb
vidéke, amelyrõl annyi derék geológiai mû szólna, mint a Balaton környékérõl…” — a Balaton-monográfia
megszületése óta eltelt idõszakra ugyanúgy érvényes, mint az azt megelõzõre. A Balaton-felvidék földtani kutatásának
történetét részleteiben szinte lehetetlen összefoglalni, ezért a következõkben annak csak nagyobb szakaszait kívánjuk
röviden ismertetni. Az egyes képzõdményekre, a szerkezeti felépítésre, valamint a nyersanyagokra és vízföldtani viszonyokra vonatkozó legfontosabb korábbi megállapításokat az egyes fejezetek tárgyalásánál idézzük fel.
A Balaton-felvidék földtani felépítésére vonatkozó elsõ megállapításokat „utazó természetbúvárok” útleírásaiban
találjuk meg. Közülük ki kell emelnünk BEUDANT munkásságát (1822), aki a rengeteg helytálló megállapítása mellett
átnézetes térképet is közölt. A Balatonfüred környéki „werfeni rétegek” és a „köveskállai kagylómész” ZEPHAROVICH
(1856), a „nagyvázsonyi kagylómész” KOVÁCS GY. (1857), a „Cserjes-hegyi” ammoniteszek elsõ említése RÓMER
(1860) nevéhez fûzõdik.
A Balaton-felvidék rendszeres geológiai kutatása az osztrák földtani intézet szakemberei által végzett átnézetes léptékû térképezéssel kezdõdött. A legfontosabb eredmények közül a triász (HAUER 1861–62) és a neogén összlet tagolását
(STACHE 1861–62), valamint a BÖCKH által késõbb „litéri váltós törésnek” nevezett hosszanti szerkezet felismerését
(PAUL 1861–62) emelhetjük ki. A földtani térkép 1:576 000-es méretarányban jelent meg (HAUER 1870).
A Földtani Intézet megalakulását követõen (1869) zajlott le a Déli-Bakony elsõ részletes felvétele. Ennek eredményeként született meg a Balaton-felvidék triász összletének igen alapos, gyakorlatilag a mai napig érvényes tagolása,
amely BÖCKH nevéhez fûzõdik (1872). Az egyes képzõdmények litológiai és õslénytani jellemzése, településük, elterjedésük és vastagságuk leírása lényegében a mai modern litosztratigráfiai elvárásoknak is megfelel. A dél-alpi rétegtani
korrelációt nagymértékben elõsegítették MOJSISOVICS (1870, 1882) ammonitesz vizsgálatai. További kiemelkedõ eredménye ennek a felvételnek a „litéri vonal” pontos rögzítése a Balaton-felvidék csapásában és a „fiatal-mediterrán”
képzõdmények korábbinál aprólékosabb ismertetése (BÖCKH 1872, 1874), a bazaltok részletes leírása (HOFMANN 1878),
valamint az 1:144 000-es méretarányú földtani térkép közreadása (BÖCKH 1881).
A Balaton-felvidék földtani megismerésének következõ, és egyben legkiemelkedõbb szakaszát a Balaton-monográfia megszületése és ID. LÓCZY LAJOS neve fémjelzi. A Balaton és környéke komplex kutatásának eredményeit 33 kötetbõl álló sorozat foglalja össze, a geológiai kötethez (ID. LÓCZY 1913) négy paleontológiai (1911–12) és egy földtani
(1911) függelék-kötet társul. A regionális földtani ismeretek bõvítése terén ID. LÓCZY mellett LACZKÓ (1911) és VITÁLIS
(1911), a paleontológia és a rétegtan területén ARTHABER, BITTNER, DIENER, FRECH, valamint HALAVÁTS és LÕRENTHEY
nevét kell kiemelni. A térképezés eredményeként jelent meg ID. LÓCZY (1920) szerkesztésében a 1:75 000-es méretarányú földtani térkép, amely mind tudományos, mind kartográfiai tekintetben a kor színvonalát messze meghaladó,
kiemelkedõ mû.
A világháborúk idõszaka nem kedvezett a rendszeres földtani kutatásnak, egy-egy kisebb régió részletes — elsõsorban szerkezeti szemléletû — vizsgálata történt meg. IFJ. LÓCZY (1917, 1937) Balatonfüred környékének, ERDÉLYI
FAZEKAS (1943) a Veszprémi-fennsík, TELEKI (1939, 1941a) Litér és Felsõörs környékének tektonikai felépítését elemezte.
A második világháborút követõen a nyersanyagok kerültek a földtani kutatás homlokterébe, azonban alapvetõ
rétegtani felismerések és összefoglaló monografikus feldolgozások is születtek. A Balaton-felvidék alaphegységének
megismeréséhez ezek közül a szilur (ORAVECZ 1964) és a felsõ-triász képzõdmények (ORAVECZ 1963, VÉGH 1964)
rétegtani viszonyainak tisztázása járult elsõsorban hozzá. A nyersanyagok kutatása is rengeteg új, fõként rétegtani adatot szolgáltatott a földtani ismeretek bõvüléséhez. Kiemelkedõ jelentõségû a Keszthelyi-hegység környéki pirit-, bauxit(SZENTES 1948, 1953, 1957), és tûzállóagyag-kutatás (CSILLAGNÉ 1956, 1959, BÁRDOSSY 1959, 1961, 1962), valamint a
Balaton-felvidék területén végzett bazaltkutatás (MAURITZ 1948, JUGOVICS 1954), homokkutatás (HAJÓS 1959, BIHARI
GY. 1984). Az alaphegység megismerése szempontjából alapvetõ jelentõségû uránkutatás rétegtani eredményeit az
1:200 000-es méretarányú földtani térképsorozat és annak magyarázói összegezték (MAJOROS 1972, SZABÓ 1972). Az
utóbbi egy-két évtizedben egyre nagyobb hangsúllyal jelentkezõ víz- és ásványvíz beszerzésével kapcsolatos problémák
már az évszázad elsõ felében felkeltették a geológusok figyelmét (IFJ. LÓCZY 1937, SCHMIDT E. 1967, SCHRÉTER 1937,
1942, SZÁDECZKY-KARDOSS 1941, JASKÓ 1959, 1961, JUHÁSZ Á. 1960).
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A kutatás következõ állomása a Balaton környékének építésföldtani célú térképezése volt, amelynek felvételi munkái
1967–78 között készültek el. A térképezés eredményeit 1:10 000-es méretarányú atlaszok és azok magyarázói kéziratos
formában, illetve 1:50 000-es méretarányú nyomtatott térképsorozat foglalta össze (BOROS et al. 1985). Ez a kutatási
tevékenység késõbb a tó limnogeológiai kutatásában (CSERNY 1987a, b, 1999a, b, CSERNY, CORRADA 1989a, b, 1990,
CSERNY et al. 1991a, b, 1992, 1995, 1998), illetve a kiterjesztett üdülõkörzet komplex földtani térképezésében folytatódott tovább.
Az építésföldtani térképezéssel lényegében párhuzamosan folyt a Bakony részletes földtani felvétele. Ennek során
rengeteg olyan kutatási eredmény született — különösen a szomszédos déli-bakonyi területeken, amelyek nagyban járultak hozzá a Balaton-felvidék földtani felépítésének megismeréséhez is (CSIMA, MÉSZÁROS 1979; MÉSZÁROS 1980;
PEREGI, RAINCSÁK 1983; BENCE et al. 1987; PEREGI, BENCE 1987).
A Balaton-felvidék térképezését megelõzõen indult, és azzal párhuzamosan folyt a Földtani Intézet Alapszelvény
programja. A kétféle tevékenység kölcsönösen segítette egymás munkáját, elsõsorban a kiemelt jelentõségû fúrások és
felszíni feltárások rétegtani, õslénytani és szedimentológiai feldolgozása tekintetében. A paleozoos képzõdmények
kutatásának eredményeit bemutató publikációk közül — a teljesség igénye nélkül — DUDKO (1986), DUDKO, LELKESNÉ
FELVÁRI (1992) LELKESNÉ FELVÁRI (1978), LELKESNÉ et al. (1984), MAJOROS (1980, 1983), míg az összefoglaló mûvek
közül a „Magyarország földtana” sorozat paleozoos kötete (FÜLÖP 1990) említendõ meg. A térképezés elsõsorban a triász
rétegtani kutatásokat segítette, amelyek eredményeként részletes litosztratigráfiai és nagy felbontású bio- és kronosztratigráfiai összefoglaló felosztások láttak napvilágot (pl. az anisusi/ladin határ biosztratigráfiai kutatását összefoglaló
tanulmánykötet, Acta Geol. Hung. 36/1). A szedimentológiai megfigyelések felhasználásával fejlõdéstörténeti és õsföldrajzi elemzések születtek (HAAS et al. 1988, BROGLIO LORIGA et al. 1990, BUDAI, VÖRÖS 1992, 1993, VÖRÖS et al. 1997,
HAAS 1988, 1993b, 1994), amelyek — az egyre elterjedtebben alkalmazott szekvencia sztratigráfia segítségével —
nagyléptékû szintézisek kidolgozását teszik lehetõvé.
A Balaton-felvidék földtani kutatása — amint az a fenti irodalmi hivatkozások évszámaiból is kiderül — nem zárult
le a térképezési program végével, különbözõ OTKA projektek formájában, napjainkban is tart. A jelen magyarázó kötet
középsõ- és felsõ-triász rétegtani és fejlõdéstörténeti fejezete például az OTKA T. 014902 számú kutatási program legújabb eredményeinek figyelembevételével készült.
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Rétegtani viszonyok

A következõkben tárgyalt litosztratigráfiai egységek között vannak olyanok, amelyek rangja vagy besorolása
véleményünk szerint nem megfelelõ, vagy egyáltalán nem szerepelnek a ma használatos rétegtani táblázatokban. Ezeket
csillaggal jelöltük meg. A földtani térképen és az elvi rétegoszlopon sem szereplõ litosztratigráfiai egységek (pl. formációcsoportok, tagozatok) neve mellett pedig nem tüntettük fel az indexet.

PALEOZOIKUM
A Dunántúli-középhegység és egyúttal a Pelsoi egység részeként a Balaton-felvidék és a Balatonfõ uralkodóan
üledékes eredetû képzõdményekbõl álló paleozoos rétegsora két, összesen mintegy 200 millió évet felölelõ földtörténeti
ciklust képvisel. Ebbõl több mint 170 millió esik az alsó, és mintegy 30 millió a molasz jellegû felsõ (késõ-karbon) ciklusra. Még a paleozoikum végén (a késõ-permben) megkezdõdött az alpi szerkezetfejlõdés korai szakaszát magában
foglaló leghosszabb ciklusa is (4. ábra). Bár a mezozoos és paleozoos képzõdmények tekintetében a magyar geológusok számára a rétegtani és õsföldrajzi korreláció lehetõségét mindig a jól feltárt és tanulmányozott ausztroalpi, illetve a
déli-alpi területek tanulmányozása jelentette, az alsó-paleozoos képzõdmények esetében a rokon vonások tudatos
keresése a kitolódási elmélet (KÁZMÉR, KOVÁCS 1985) megszületése után vett komolyabb lendületet. Ennek alapvetõ oka
két tényezõben kereshetõ: az alsó-paleozoos képzõdmények ismeretessége a gyenge feltártsági viszonyok miatt messze
elmarad a triász rétegsoroké mögött, másrészt a kifejlõdési jellegek tendenciózus térbeli változása sem vethetõ össze a
permi és triász fáciesek eloszlásában mutatkozó szabályszerûségekkel, amelyeken a kitolódási elmélet alapszik.
Az alsó-paleozoos összlet legfõbb sajátossága a dominánsan finomszemcséjû (pélites, aleuritos) összetétel, az alsó szakaszán esetenként jelentõsebb vastagságú homokkõ, felsõ szakaszán (a devon és alsó-karbon rétegsorokban) mészkõ
testekkel. Az alárendelten jelentkezõ savanyú, intermedier és bázisos vulkáni tevékenység termékei kis vastagságuk és az
üledékkel alkotott bonyolult összefogazódásuk ellenére formáció rangon nyertek elkülönítést. A fent jelzett földtani
felépítés bizonyos lehetõséget kínál a formációnál magasabb rangú litosztratigráfiai egységek kijelölésére is. Ennek
szellemében használta FÜLÖP (1990) a „Balatoni Fillit Formációcsoport” és a „devon mészkõ formációcsoport” megjelölést.
Az üledékciklus kezdetét nem ismerjük, ebbõl adódóan a rétegsor vastagságát sem. Az õsmaradvány leletekkel igazolt legidõsebb képzõdmény a kora-ordovíciumi (késõ-arenigi) Kõszárhegyi Aleurolitpala Formáció (ALBANI et al.
1985), de alpi analógiák alapján valószínûnek tekinthetõ, hogy az üledékképzõdés a kambriumból húzódik át (LELKESNÉ
FELVÁRI 1998). A variszkuszi orogenezisnek ugyan Európa különbözõ részein is több fázisát különböztetik meg, a tárgyalt területen ezek közül csak az érchegységi hagyott maga után egyértelmû nyomot, lezárva a kora-paleozoos ciklust.
Az ide tartozó rétegsor teljes vastagsága elérheti a több ezer métert is. Fedõjében a felsõ-karbon Fülei Konglomerátum,
a felsõ-permi Balatonfelvidéki Homokkõ, továbbá miocén és pannóniai képzõdmények települnek.
Az üledékciklusnak a Balaton-felvidék vonulatában és a Balatonfõn jelenleg ismert képzõdményei az anchizóna tetejétõl (igen gyenge fokozat) az amfibolit fáciesig (közepes fokozat) terjedõ metamorfózis nyomát mutatják (LELKESNÉ
FELVÁRI 1978, ÁRKAI, LELKES-FELVÁRI 1987, ÁRKAI 1987, LELKES-FELVÁRI et al. 1996).
A rétegsorba tartozó képzõdmények elsõ említése, illetve térképi ábrázolása a Balatonfõ esetében HAUER (1870), a
Balaton-felvidék esetében BÖCKH (1872) nevéhez fûzõdik. További ismereteket ID. LÓCZY (1913) és munkatársai
gyûjtöttek a Balaton tudományos tanulmányozása kapcsán. A késõbbi idõszakból elsõsorban TELEKI (1941a, b),
FÖLDVÁRI (1952), ORAVECZ (1964), BUBICS (1977) és LELKESNÉ FELVÁRI (1978, 1998) nevét indokolt megemlíteni. A
korábbi ismereteket FÜLÖP (1990) összegezte.
Az alábbi ismertetés súllyal a magyarázó címében jelzett területtel foglalkozik, de igyekszik áttekintést adni a
Balaton-vonaltól északra esõ terület egészérõl (4. ábra). Az alsó-paleozoos üledékciklusba tartozó képzõdmények közül
a Balatonfõ keleti részén fordul elõ a devon karbonátplatform fáciesû Polgárdi Mészkõ Formáció és a lejtõ fáciesû
Úrhidai Mészkõ, továbbá az alsó-karbonba tartozó, rendkívül faunagazdag, sekély szublitorális keletkezésû
Szabadbattyáni Formáció. Ez utóbbiak és a Kékkúti Mészkõ együtt alkotják a Balatonfõi Mészkõ Formációcsoportot,
míg a törmelékes és magmás eredetû képzõdmények a Balatoni Fillit Formációcsoportba tartoznak.
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4. ábra. A Dunántúli-középhegység paleozoos földtani képzõdményeinek rétegtani táblázata (FÜLÖP 1990 után, módosítva)
Fig. 4. Stratigraphic chart of the Paleozoic formations of the Transdanubian Range (modified after FÜLÖP 1990)

BALATONI FILLIT FORMÁCIÓCSOPORT
ORDOVÍCIUM
*KÕSZÁRHEGYI ALEUROLITPALA FORMÁCIÓ
A viszonylag új keletû formáció Balaton-felvidéki elõfordulásáról nincsenek adataink. A szabadbattyáni Szár-hegy
északi elõterében mélyült Szabadbattyán Szb–9 fúrás az egyetlen, amely igazoltan ide sorolható képzõdményt tartalmaz
(5. ábra), bár FÜLÖP (1990) a hegy DK-i oldalán mélyült fúrás rétegsorát is ide sorolta. A rétegtani egység nem igazán
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indokolt önálló elkülönítése alapvetõen annak köszönhetõ, hogy az
acritarcha vizsgálatok alapján ez hazánk biosztratigráfiai módszerrel
igazolt legidõsebb képzõdményének bizonyult (ALBANI et al. 1985).
Korábban a fúrásban harántolt rétegösszletet a „balatonfelvidéki palasorozatba” (LELKESNÉ FELVÁRI 1978), illetve a még kiforratlan tartalmú Lovasi Agyagpalába sorolták1.
Litológia, település
A Kõszárhegyi Formáció típusszelvénye az Szb–9 fúrás, amely
325–1200 m között harántolta és abban is állt le. ALBANI et al. (1985)
szerint a rétegsor aleurolitpala, metahomokkõ és agyagpala váltakozásából áll, amelyen belül az aleurolitpala egyértelmû dominanciája állapítható meg. Vastagságát tekintve ugyan nem számottevõ,
mégis definitív elem a formáció két szintjében (a fúrás 400 és 900 m-e
táján) megjelenõ mészkõ és dolomitos mészkõ rétegköteg, amelyek
legvastagabbika 8 m, összesített vastagsága 29 m. A mészkõ világos
vagy sötétszürke színû, bitumenes, gyakran agyagfilmes laminációjú.
Az aleurolitpala és az agyagpala pélit frakciója illit és klorit
összetételû, míg a metahomokkõ és az aleurolitpala aleurit és homok
frakciója fõként kvarc és földpát (plagioklász, ritkábban K-földpát)
anyagú, de muszkovit, biotit, és kevés kõzettörmelék is megfigyelhetõ
benne. Vulkáni eredetû kvarc és földpát szinte bárhol elõfordulhat a
homokkõ rétegekben, de a felsõ mészkõköteg alatt vékony, savanyú
összetételû, krisztalloklasztos tufa betelepülést is tartalmaz.
A bonyolult szerkezeti helyzetben lévõ formációnak sem település
szerinti fedõje, sem feküje nem ismert. Fölfelé tektonikus breccsa
közbeékelõdésével érintkezik az alsó-karbon Szabadbattyáni
Formációval, amely fölött vékony pikkelyben elõbb a Polgárdi
Mészkõ, majd a fölött ugyancsak pikkely- vagy takarófoszlányként
található a Balatonfõkajári Kvarcfillit.
Elterjedés, vastagság
A Kõszárhegyi Aleurolitpala a Lovasi Agyagpalától csak tekintélyes vastagságú rétegsor vagy megfelelõ részletességû vizsgálatok birtokában különböztethetõ meg, ezért a formáció elterjedésérõl biztosat
nem állíthatunk. A Dunántúli-középhegység, sõt a Pelsoi egység
legidõsebb ismert neritikus fáciesû képzõdménye lévén azonban joggal feltételezhetõ, hogy az egykori üledékgyûjtõnek tekintélyes részén
fejlõdött ki.
Ma ismert legnagyobb vastagsága 875 m.

5. ábra. A Szabadbattyán Szb–9 fúrás rétegsora (FÜLÖP 1990 nyomán, kissé módosítva)
1. talaj; 2. aleurit, agyag, homok; 3. kvarcfillit; 4. pados,
kristályos mészkõ; 5. bitumenes biogén mészkõ, agyagpala; 6. tektonikus breccsa; 7. aleurolitpala; 8. mészkõ–
dolomitos mészkõ; 9. savanyú meta-vulkanoklasztit;
10. Acritarcha lelet; 11. Acritarcha-együttes; 12. dõlésadat

Fig. 5. Stratigraphical column of the
Szabadbattyán Szb–9 borehole (slightly modified after FÜLÖP 1990)
1. Soil, 2. Silt, clay, sand, 3. Quartz phyllite, 4. Thickbedded crystalline limestone, 5. Bituminous biogene
limestone, clay shale, 6. Tectonic breccia, 7. Siltstone
shale, 8. Limestone, dolomitic limestone, 9. Acidic
metavolcano-clastite, 10. Acritarcha find, 11. Acritarcha
assemblage, 12. Dip data
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Õsmaradványok, kor
A Szb–9 fúrásból elsõként BÓNA (1972) igazolta a
Baltisphaeridium nemzetségbe tartozó acritarchák jelenlétét (4. ábra),
ennek alapján a képzõdményt a szilurba sorolta. ALBANI et al. (1985)
négy szintben mutattak ki acritarchákat: Baltisphaeridium nanum,
Baltisphaeridium sp., Goniosphaeridium gracile, Micrhystidium nannacanthum, Micrhystidium shinetonense, Micrhystidium stellatum,
Micrhystidium sp. 1, Micrhystidium sp. 2, Micrhystidium sp. 3,
Peteinosphaeridium
sp.,
Striatotheca
principalis
parva,
Acanthodiacrodium tasselii, Coryphidium australe, Coryphidium cf.
C. milada. A fenti peri-gondwana elemek alapján a rétegösszlet korát a
késõ-arenigi korszakban jelölték meg. Hasonló acritarcha-együttest
ismertetett REITZ, HÖLL (1989) az Északi Grauwacke zóna K-i
részébõl.
1

A korrekt litosztratigráfiai tagolásban a Lovasi, a Kõszárhegyi, továbbá a FÜLÖP
(1990) által elkülönített Révfülöpi Formációt egyetlen formációba kellene összevonni (Lovasi Formáció név alatt).

Fácies, korreláció
Az alsó-paleozoos képzõdmények viszonylagos egyveretûsége alapján kiterjedt és egységes tengeri üledékgyûjtõre
kell gondolnunk. Az egyéb õsmaradványok hiánya alapján a legvalószínûbb üledékképzõdési térszín a gyenge vízmozgású, részlegesen elzárt medence lehetett.
ALSÓÖRSI METARIOLIT (PORFIROID) FORMÁCIÓ aO3
SCHAFARZIK (1911) meghatározása alapján ID. LÓCZY (1913) kvarcporfir intrúziókról és porfiroid telepekrõl írt
Alsóörs környékérõl és a Velencei-hegységbõl. JANTSKY (1957) Alsóörsnél tufapadokat ismert fel a kvarcporfir mellett.
JUHÁSZ Á. (1960) ugyanitt nátron-kvarcporfir, nátron-kvarcporfirit, biotit-mikrogránit-porfir és porfirit anyagú szubvulkáni testeket írt le, míg BUBICS (1977) minõsítése szerint itt kvarckeratofir, porfirittufa és tufit fordul elõ. LELKESNÉ
FELVÁRI (1986) reliktum szövet alapján ignimbrites bélyegeket is felismert az alsóörsi Bajcsy-Zsilinszky E. úti feltárásban.
Litológia, település
A formációba tartozó cm-es és m-es nagyságrendû vulkáni testek FÜLÖP (1990) szerint szubvulkáni, piroklasztit és
láva eredetûek, míg LELKESNÉ FELVÁRI (1998) vulkanoklasztról és szubvulkanitról írt. Az eredeti vulkáni anyag riolitos
és dácitos összetételû kõzetfajtákból áll, ahol az üveges, gyakran átkristályosodott alapanyagban az uralkodó porfiros
elegyrész a kvarc, a földpát és a biotit. A kvarc gyakran szilánkos, a földpát többnyire albitos összetételû, de elõfordul
albitosodott káliföldpát (sakkalbit) is. A biotit gyakran elváltozott formájában (kloritosodva és pumpellyitesedve) van
jelen. Az alapanyag és a fenokristály aránya szélsõséges határok között változik. A reliktum szerkezetek alapján a lerakódási mechanizmus tömegfolyásos folyamatokhoz köthetõ (LELKES-FELVÁRI et al. 1994).
A formáció a Lovasi Agyagpalába települten található (4. ábra). Felszíni típusszelvénye — kapcsolódó képzõdmények nélkül — Alsóörsön, a Bajcsy-Zsilinszky E. úton van, amelyet LELKESNÉ FELVÁRI (1986) ismertetett. A valódi
típusszelvényének tekinthetõ Alsóörs Aöt–1 fúrásban a négy nagyobb kõzettest közül az alsó kettõ homokkõ padok közé,
míg a felsõ kettõ agyagpalába települ (6. ábra). Típusszelvényében és másutt is a nagyobb és jól felismerhetõ vulkanittestek mellett gyakoriak a vékony tufa közbetelepülések, illetve a piroklasztikumnak az üledékkel való keveredése
(BUBICS 1977). A formáció legszebb és legismertebb feltárásai Alsóörs környékén (Lovas, Paloznak) fordulnak elõ, ahol
mintegy 22 feltárása ismert. LELKESNÉ FELVÁRI (1998) ide sorolta még a Kékkúton megismert és korábban FAZEKAS et
al. (1981) által a permbe sorolt „kvarcporfiritet” is, minthogy az a bezáró kõzettel egyezõ mértékben metamorfizálódott.

6. ábra. Az Alsóörs Aöt–1 fúrás rétegoszlopa és litosztratigráfiai tagolása (LELKESNÉ FELVÁRI 1998 nyomán, kissé
módosítva)
1. metariolit; 2. vulkanoklasztit; 3. aleurolitpala, homokkõpala; 4. agyagpala mészkõlencsével; 5. breccsa

Fig. 6. Stratigraphical column and lithostratigraphic
units of the Alsóörs Aöt–1 borehole (Slightly modified
after LELKESNÉ FELVÁRI 1998)
1. Metarhyolite, 2. Volcanoclastite, 3. Siltstone shale, sandstone shale,
4. Clay shale with limestone lenses, 5. Breccia
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Elterjedés, vastagság
A Balatoni-küszöb mentén két jelentõsebb és egy kisebb elõfordulási területe ismert (7. ábra). Típusterülete
Paloznak és Balatonkenese közötti területet foglalja magába (Paloznak P–4, Felsõörs Fö–3, Balatonkenese Ke–36). A
Velencei-hegységben az Antónia-hegyen bukkan felszínre.
A kékkúti fúrásban feltárt vastagsága 600 m.
Õsmaradvány, kor
A formáció üledékes rétegeibõl napjainkig nem került elõ említésre méltó õsmaradvány. A metamorfózis idejére
Rb/Sr teljeskõzet–muszkovit izokron kor alapján következtethetünk, amely 316±22 Ma (KOVÁCH in LELKES-FELVÁRI et
al. 1996). Összevethetõ adatokat szolgáltatott a szericit frakciók K/Ar módszeres elemzése is (BALOGH KADOSA in
LELKES-FELVÁRI et al. 1996), a „porfiroid” kora ennek alapján 311, illetve 315 M év. A kékkúti elõfordulásból származó
minta földpátján ugyancsak K/Ar módszerrel meghatározott kor 363–372 M év közötti (BALOGH KADOSA et al. 1987).

7. ábra. Az alsó-paleozoos és karbon képzõdmények elterjedése a Balaton-felvidéken és tágabb környékén (MAJOROS in
FÜLÖP 1990 után, kissé módosítva)
1. mágneses anomália; 2. felszíni kibúvás; 3. Révfülöpi Metaandezit T.; 4. Litéri Metabazalt F.; 5. Alsóörsi Metariolit F.; 6. Lovasi Agyagpala F.;
7. Balatonfõkajári Kvarcfillit F.; 8. „kékkúti” dácit; 9. „dinnyési kvarcdiorit”; 10. granitoidok; 11. Fülei Konglomerátum F.; 12. Szabadbattyáni F.;
13. Polgárdi Mészkõ F.

Fig. 7. Distribution of the Lower Paleozoic and Carboniferous formations on the Balaton Highland and in its surroundings
(Slightly modified after MAJOROS in FÜLÖP 1990)
1. Magnetic anomaly, 2. Surface outcrop, 3. Révfülöp Metaandezite Member, 4. Litér Metabasalt Formation, 5. Alsóörs Metarhyolite Formation,
6. Lovas Clay Shale Formation, 7. Balatonfõkajár Quartz Phyllite Formation, 8. “Kékkút Dacite”, 9. “Dinnyés Quartz Diorite”, 10. Granitoids,
11. Füle Conglomerate Formation, 12. Szabadbattyán Formation, 13. Polgárdi Limestone Formation
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Fácies, korreláció
LELKESNÉ FELVÁRI (1998) az Alsóörsi Metariolitot a NEUBAUER, SASSI (1993) által ismertetett alpi rétegsorok felsõordovíciumi savanyú vulkáni kõzettestjeivel azonosította. A korreláció alapja, hogy a paleontológiailag igazoltan arenigi rétegek fölött települ a vékony savanyú vulkanittest. FÜLÖP (1990) a Blasseneck Porfiroid néven is szereplõ alpi
kõzettesttel való egyezést valószínûtlennek tartja, miután az itteni elõfordulás nagyon közel esik a faunával bizonyított
wenlocki Kányásvölgyi Tagozathoz.
ORDOVÍCIUM–SZILUR

BALATONFÕKAJÁRI KVARCFILLIT FORMÁCIÓ bO-S

A képzõdményt ID. LÓCZY (1913) a balatonfõkajári Somlyó-hegyrõl ismertette „kvarczos fillit, kvarcitpala, fillites
agyagpala” néven. Késõbb ugyanitt TELEKI (1941b) az alábbi kõzetváltozatokat különböztette meg a fillit csoport tagjaiként: szericitfillit, agyagpala, búzapala, kvarcitpala, kvarcit. Hangsúlyozta, hogy az itteni kifejlõdés jelentõsen eltér a
Balaton-felvidékitõl, egyebek mellett a fekete kvarcit és a porfiritek hiánya révén, de általános „petrográfiai karakterük”
és „makroszkopikus összetételük” tekintetében is. FÖLDVÁRI (1952) fillitrõl, kvarcitpaláról és csillámpaláról írt, de
kvarcfillitet említett SZÁDECZKI-KARDOSS (1968–1969) BALOGH KÁLMÁN, BARABÁS (1972), MAJOROS (1974) és
LELKESNÉ FELVÁRI (1978). ÁRKAI (1987) ezzel a képzõdménnyel korrelálta a Sávoly–7 fúrásban feltárt gránátos, albitmuszkovit-biotit palát és gneiszt, továbbá a balatonhídvégi (Hi–1, –2) staurolit és gránáttartalmú kvarc-csillámpalát is,
mint egyszeri progresszív metamorfózis termékeit.
Litológia, település
A formáció egyetlen felszíni feltárása — egyúttal sztratotípus szelvénye — a Balatonfõkajár melletti Somlyó-hegyen
lévõ felhagyott kõfejtõ (7. ábra). Kiterjesztett sztratotípusa a kõfejtõ udvarán mélyített Bf–1 fúrás, amelynek rétegoszlopában LELKESNÉ FELVÁRI (1998) a domináns kvarcfillit mellett többször ismétlõdõen jelölt fillitet, karbonátos fillitet és ritkábban kvarcitot. A formációban a kvarc, a földpát és a csillámos alkotók függvényében makroszkóposan is
további kõzetváltozatokat különböztetett meg. A makroszkóposan elkülönített kõzettípusok mellett vékonycsiszolatban
mészkvarcfillitet, kloritgneiszt, muszkovit- és kloritfillitet is leírt. Egyes kvarcfillit mintákban riolitos–dácitos savanyú
vulkáni törmelékre ismert.
Miután a formációnak sem rétegtani feküjét, sem fedõjét nem ismerjük, a vastagságát is csupán becsülhetjük több
száz méterre.
A rétegsorban kétirányú palásság, izoklinális redõk és jól fejlett kink zónák figyelhetõk meg. A deformáció és a metamorfózis a variszkuszi orogenezis eredménye, amelynek fõ kompressziós iránya ÉÉK–DDNy-i volt (DUDKO 1986).
Ehhez DDNy-i vergenciájú takaróképzõdés kapcsolódott. (Különös módon a Fülei Konglomerátum is ezzel egyezõ
irányítottságú, bár kevésbé fejlett deformációs jellegekkel rendelkezik, noha az utóbbi formáció nem metamorfizálódott.)
Elterjedés, vastagság
A zalai fúrásokat is figyelembe véve a formáció a Balatonfõi-vonal és Balaton-vonal között Szabadbattyántól
Garaboncig (7. ábra) legalább 34 fúrásban nyert igazolást (MAJOROS in FÜLÖP 1990). A feltárt vastagság néhány m és
200 m között változik. Mérési eredményei alapján ÁRKAI (1987) megállapította, hogy a fenti zónán belül a metamorfózis
foka NyDNy-i irányban növekedni látszik.
Õsmaradványok, kor
A nagyfokú metamorfizáltság miatt a formációból õsmaradvány napjainkig nem került elõ. Rétegtani helyzetére az
egyedüli támpontot a savanyú vulkanoklasztit közbetelepülések szolgáltatják. Ezek a Keleti- és a Déli-Alpok metamorf
paleozoikumában a felsõ-arenigi és a caradoci-ashgilli határ környékén a legjellemzõbbek. A muszkovit és klorit kristályokon K/Ar módszerrel nyert adatokból a metamorfózis ideje 320–343 M évre tehetõ (BALOGH KADOSA in LELKESNÉ
FELVÁRI et al. 1996).
Fácies, korreláció
A zöldpala fáciesû metamorfózist szenvedett rétegsor összetétele LELKESNÉ FELVÁRI (1978) szerint alapvetõen
homokkõ volt, amelyben agyagos és kis karbonáttartalmú közbetelepülések is voltak, helyenként nagy szervesanyag-tartalommal. A magmás kvarc és az albitosodott káliföldpát alapján egyes szintekben savanyú vulkanoklasztikus
betelepülések ismerhetõk fel.
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ORDOVÍCIUM–DEVON

LOVASI AGYAGPALA FORMÁCIÓ lO-D

A Lovasi Agyagpalához sorolt képzõdmények közül a velencei Bence-hegyen feltárt „devon fillit”-rõl elsõként
JOKÉLY (1860), az Alsóörs és Lovas környéki, grauwackenak minõsített „zöldes, meglehetõsen csillámdús palá”-ról
BÖCKH (1872) írt. HAUER a velencei pala elõfordulásokat karbonba, INKEY pedig a Fülei Konglomerátum fedõjébe
helyezte. ID. LÓCZY (1913) és SCHAFARZIK (1911) részletes ismertetést adott a képzõdményrõl, késõbb SCHRÉTER (1937),
TELEKI (1941b), JANTSKY (1957), TOMOR (1957) és JUHÁSZ Á. (1960) foglalkozott vele. Az elsõ õsmaradványokat
(Hystrichosphaerida és Graptolithes) ORAVECZ (1964, 1965) mutatta ki a formációban közbetelepülésként található
kovapalából, igazolva annak szilur korát. LELKESNÉ FELVÁRI (1978) vulkáni eredetû közbetelepüléseket írt le a formációból, KOZUR (1984) mutatta ki az elsõ conodontát és egy új õslénycsoportot (Muellerisphaeridae). ÁRKAI (1987) és
LELKES-FELVÁRI et al. (1994) nagy számú vizsgálat eredményeként meghatározta az egyes elõfordulások metamorf
fáciesét. A képzõdmény szerkezetelemzését DUDKO (1986, 1987, 1991c) végezte el. FÜLÖP (1990) összefoglaló tanulmányban adott részletes áttekintést a formációról. LELKESNÉ FELVÁRI (1998) tagozat rangon különböztette meg a jellegzetesnek ítélt kõzetegységeket.
Litológia, település
A formáció alapvetõen világosabb és sötétebb szürke színû agyagpala és aleurolitpala váltakozásából áll, amelybe
változó méretû lencséket formálva homokkõpala települ. Ritkábban márga, kovapala, illetve metavulkanit
betelepüléseket is tartalmaz. FÜLÖP (1990) szerint a lovasi útbevágás alapszelvényében a vékonycsiszolatos elemzések
alapján a fõbb kõzettípusok %-os megoszlása az alábbiak szerint alakul: agyagpala 10%, aleurolitpala 37%, homokkõpala 33%, mikrobreccsa 1%, metavulkanit, vulkanoklasztit és vulkanoszediment 18%. Ennek alapján a formáció nevét
„Lovasi Aleurolitpala”-ra módosította. Az agyagpala fõ ásványos alkotója a szericit, esetenként jelentõs mennyiségben
fordul elõ a klorit és a paragonit is. Az aleurolitpalában jellegadó a kvarc, számottevõ a szericit, a klorit, esetenként a
plagioklász is, míg a homokkõpala lényegében kvarcból, földpátból, muszkovitból, bontott biotitból és kloritból áll. A
homokkõ gyakorisága erõteljesen változó. Kiugróan nagy gyakorisággal fordul elõ a Litér Li–2 fúrásban (500 m), és az
Alsóörs Aöt–1 fúrásban (6. ábra), a zóna zalai medencei részén, valamint a középhegységi szinklinális ÉNy-i szárnyán
(Gic–1 fúrás).
A formáció feküjét a Kõszárhegyi Aleurolitpala alkotja, amelybõl azonos kõzetfáciesben, szinte elhatárolhatatlanul
fejlõdik ki (4. ábra).
FÜLÖP (1990) — litosztratigráfiai rangjának megjelölése nélkül — kiemelten kezelte az Alsóörsi Metariolitot és a
Litéri Metabazaltot. LELKESNÉ FELVÁRI (1998) tagozat rangon írta le az Alsóörsi „Porfiroidot”, a Révfülöpi
Metaandezitet és a Litéri „Diabázt”, ugyanakkor tagozat rangra emelte a formáción belüli kovapalát is (Kányásvölgyi
Tagozat).
MAJOROS (in FÜLÖP 1990) térképe alapján elfogadhatónak látszik a Révfülöpi Metaandezit tagozat rangú minõsítése,
amely a Kányásvölgyi Kovapalával együtt itt kerül ismertetésre. A Litéri Metabazaltot és az Alsóörsi Metariolitot azonban önálló formációként kezelve, külön címszó alatt ismertetjük.
KÁNYÁSVÖLGYI KOVAPALA TAGOZAT

A Lovasi Agyagpalának a néhány dm-tõl néhány m-ig terjedõ vastagságú, „fekete kvarcit” (TELEKI 1941b) vagy
egyszerûen csak lidit néven ismert, lencse alakú testek által jellemzett szakaszát Kányásvölgyi Kovapala Tagozatként
különböztetjük meg a formáción belül. A kõzet sajátos finom sávozottsága a szervesanyag-tartalomnak a laminák szerinti változékonyságából adódik. A képzõdmény különleges értéke abból a sajátosságából fakad, hogy a formáción belül
egyedül ennek jellemzõ kõzettípusában õrzõdtek meg õsmaradványok. Az alpi szilur rétegsorokkal történõ egybevetés
során derült ki (NEUBAUER, SASSI 1993), hogy azok számottevõ vastagságú lidit testeket nem tartalmaznak. Ilyenek csak
a Murau devonjában, valamint a Stolzalpe és a Sausal alsó-karbonjában ismertek.
RÉVFÜLÖPI METAANDEZIT TAGOZAT

Csupán Révfülöp és Balatonszepezd környékén ismert a Révfülöpi Metaandezit Tagozat, amelyet elsõ felismerõje,
LÓCZY (1913) diabáz palaként, BUBICS (1977) a Révfülöp Rf–1 fúrásból porfirittufaként írt le. Intermedier vulkanit
és vulkanoklasztit jellegét LELKESNÉ FELVÁRI (1983) ismerte fel. A hidrotermális hatás következtében nagyobbrészt
elbontott, porfíros szövetû kõzet csak reliktumai alapján volt felismerhetõ. Az üledékes közbetelepülésekkel jellemezhetõ tagozatot legnagyobb vastagságában a Révfülöp Rf–6 fúrás tárta fel.
ID.

Elterjedés, vastagság
A Balaton-felvidék DNy-i részén feltárt agyagpalát FÜLÖP (1990) Révfülöpi Aleurolitpala néven, formáció rangon
különítette el a Lovasi Agyagpala Formációtól. Ennek legfõbb indokaként a kissé nagyobb karbonát- (4–10%), a
valamivel kisebb földpáttartalmat említette. Miután azonban minden megfigyelhetõ bélyeg (pl. kovapala és homokkõ
betelepülés) csak alig érzékelhetõ különbséget mutat, nem tûnik indokoltnak a formáció szintû elkülönítés (4. ábra).
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FÜLÖP szerint a Révfülöp környéki elõfordulások a devon mészkõtestek fölött települnek, azonban a kronosztratigráfiai
helyzet nem lehet indoka a formáció szintû elkülönítésnek.
A bakonyi szinklinális északi szárnyán, Alsószalmavár, Takácsi és Vaszar térségében fúrásokkal feltárt agyagpala,
szericites agyagpala és aleurolitpala alapján joggal tételezhetjük fel, hogy a Lovasi Agyagpala is megtalálható a Bakony
hegység mezozoikuma alatt.
A formáció valódi vastagsága nem ismert. Legnagyobb vastagságban (1050 m) a Székesfehérvár–I fúrás tárta fel
(JUGOVICS 1945–46), a Révfülöp Rf–1 fúrás is tekintélyes vastagságban harántolta (550 m). Teljes vastagsága elérheti az
1500, sõt talán a 2000 m-t is. Fedõje a felsõ-permbe tartozó Balatonfelvidéki Homokkõ, vagy harmadrendszerbeli
képzõdmények.
Õsmaradványok, kor
A formáció összességében szerény õsmaradvány-tartalmat zár magába, bár a több évtizedes kutatás eredményeként
számos õsmaradvány-csoport létezésérõl rendelkezünk valamelyes ismerettel (4. ábra). Az elsõ makrofaunát SCHRÉTER
(1937) lelte fel az Orthotethes crinistria brachiopoda, valamint iszapfaló szervezetek nyomainak képében. Késõbb
ORAVECZ (1964, 1965) graptolitával és hystrichosphaerida-félékkel igazolta a rétegsor egy részének szilur korát, de õ
említett belõle elsõként kovaszivacstût, chitinozoát, radioláriát és palynomorphát is. A GÓCZÁN (1971) által leírt
acritarchák az ordoviciumra és az alsó-szilurra jellemzõek. KOZUR (1984) conodonták, acritarchák és graptoliták alapján
a kovapala rétegeket a felsõ-llandovery–alsó-wenlocki alemeletek által jelzett intervallumba helyezte. FÜLÖP (1990) az
alábbi õsmaradvány-együttest közölte: Hystrichosphaeridium longispinosoides, Baltisphaeridium cf. brevispinosum,
Baltisphaeridium longispinosum, Micrhystidium mendax, Micrhystidium parincospicuum, Monograptus ex. gr. exiguus,
Monograptus ex. gr. kolihai, Ancyrochitina ancyrea, Angochitina echinata, Chonochitina sp., Cenosphaera sp.,
Aldridgeisphaera comispinosa, Aldridgeisphaera goczani, Armstrongisphaera brevispinata, hexactinellid kovaszivacstû, Scolecodonta sp., Dapsilodus obliquicostatus, Panderodus unicostatus, Trachytriletes. A graptoliták és a conodonták
alapján a képzõdményt alsó–középsõ-wenlockinak minõsítette, jóllehet a felsoroltak között ettõl eltérõ rétegtani értékû
õsmaradvány is elõfordul.
Fácies, korreláció
FÜLÖP (1990) szerint a formáció pélites és finomszemcséjû törmelékes üledékei hemipelágikus belsõ selfen, a kovapalák félig elzárt vagy alig mozgatott vizû környezetben lerakódott üledékek. A tengeri üledékgyûjtõben bázisos és intermedier összetételû vulkáni anyag terült szét. A formációt pumpellyit–prehnit–kvarc fáciesû nagyon kis fokú variszkuszi
metamorfózis érte. A metamorfózis ideje Rb/ Sr módszerrel 316±22 M évnek (KOVÁCH in LELKES-FELVÁRI et al. 1996),
K/Ar módszerrel 311–327 M évnek adódott.
LITÉRI METABAZALT FORMÁCIÓ
Az ID. LÓCZY által Litérnél felfedezett képzõdményt SCHAFARZIK (1911) zöldköves diabáznak határozta meg. BUBICS
(1977) a Mindszentkálla környéki bazalttufából említett diabázporfirit xenolitokat, ugyanakkor megállapította, hogy a
paloznaki Verespart fanglomerátumának kb. 40%-át diabázporfirit adja. A Litéri Metabazalt kõzettani leírása LELKESNÉ
FELVÁRI (in BENCE et al. 1990) nevéhez fûzõdik.
Litológia, település
Litér melletti típusterületén a metabazalt szürkészöld színû, erõsen bontott, palásodott, blasztoporfiros szövetû. Az
alapanyag jelenlegi állapotában aktinolit-tûkbõl, epidotból és albitból áll. Piroxén reliktumok ritkán még felismerhetõk,
bár többnyire aktinolit, klorit és opak szemcsék együttesévé alakultak át. Jellemzõek még az egykori porfiros plagioklász kristályok. A típusszelvényének tekintett Litér Li–7 fúrásban az uralkodó epidot–aktinolit-palában klorit–aktinolitpala és aktinolit-pala betelepülések különíthetõk el (FÜLÖP 1990). Néhol kalcit, epidot, klorit, aktinolit által kitöltött
egykori hólyagüregek azonosíthatók (LELKESNÉ FELVÁRI 1998). A Li–7 fúrás felsõ 30 m-ében litoklasztos tufa települ, a
Balatonbozsok Bb–1 fúrás kvarcfillitjében a diabáz mellett annak tufáját is felismerték (FÜLÖP 1990), utóbbit LELKESNÉ
(1978) andezitnek minõsítette.
Elterjedés, vastagság
A Litéri Metabazalt elterjedését kitûnõen szemlélteti a geomágneses mérések alapján BUBICS (1977) által megrajzolt
és MAJOROS által átszerkesztett térkép (in FÜLÖP 1990), amely szerint Veszprém és Tabajd között kisebb megszakításokkal, mintegy 40 km hosszon nyomozható a formáció (7. ábra). Jelenlétére a Balaton-felvidék aljzatában nincs
közvetlen adat.
Legnagyobb, 130 m-es vastagsága a Li–7 fúrásban ismert, amely azonban nem jutott ki a képzõdménybõl.
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Õsmaradvány, kor
A formációba zárt üledékekbõl õsmaradvány nem került elõ, és a kõzetbõl radioaktív mérések sem állnak rendelkezésre. Az alpi területekkel történõ párhuzamosításnak a legfõbb akadálya, hogy az alpi régióban viszonylag gyakoriak a bázisos vulkáni termékek az ordovíciumtól a devonig, bár a leggyakrabban a szilur képzõdményekben fordulnak
elõ. Analógiák alapján a metamorfózis ideje a karbonra tehetõ.
Fácies, korreláció
A térben kiterjedt, tengeri környezetben lezajlott vulkanizmusnak a szórt vulkáni anyagtól a láván keresztül a szubvulkáni testekig változatos megjelenési formái ismertek. Ásványos összetételük alapján a regionális metamorfózis nagyon kis és kisfokú (az anchizónától a zöldpala fácies alsó részéig terjed).

BALATONFÕI MÉSZKÕ FORMÁCIÓCSOPORT
A Balatoni Fillit Formációcsoporttal szemben a Balatonfõi Mészkõ
Formációcsoport tagjai többnyire nem alkotnak egybefüggõ kõzettesteket.
Jelenlegi ismereteink szerint egymástól elszigetelten, általában egy-két elõfordulásra korlátozódva jelennek meg. Egyetlen formációcsoportba történõ
sorolásukhoz a legfõbb érvet az a körülmény szolgáltatja, hogy a Balatoni
Fillit Formációcsoport alsó (ordovíciumi és szilur) szakaszával szemben a
devon rétegsorokban rendszeresen lépnek fel mészkõ- és dolomitos
mészkõtestek, de a bezáró pala vagy homokkõ is rendszeresen tartalmaz többkevesebb karbonátot.
A Balaton-felvidék földtani térképén ábrázolt területen a formációcsoport
egyetlen tagja, a Kékkúti Mészkõ ismert fúrásban. Az ópaleozoos képzõdmények elterjedésére vonatkozó pontszerû ismeretek miatt azonban nem
zárható ki egyértelmûen a Polgárdi és az Úrhidai Mészkõ, valamint a
Szabadbattyáni Formáció megléte sem a Balaton-felvidék aljzatában (4.
ábra), amint arra a Balatonfelvidéki Homokkõben elõforduló karbonátblokkok is utalnak.
DEVON

KÉKKÚTI MÉSZKÕ FORMÁCIÓ kD1

Bár a Révfülöp–Balatonszepezd térségében felszínre bukkanó Lovasi
Agyagpalának jellemzõje a karbonáttartalom, a felszínen mészkõ változat
nem ismert. A Kékkút Kk–4 fúrásban (8. ábra) az alsó-permi (vagy ópaleozoos?) dácitporfir feküjében található, dominánsan homokkõ- és aleurolitpala összetételû rétegsorba települõ, meghatározó mértékben mészkõ anyagú
rétegköteg részletes vizsgálatáról LELKESNÉ FELVÁRI et al. (1984) számolt be.
A fenti név alatt FÜLÖP (1990) és LELKESNÉ FELVÁRI (1998) egyaránt a teljes
rétegsort tárgyalja anélkül, hogy azon belül definiálnák a formáció fogalmát.
Litológia, település
A Kékkút Kk–4 fúrás rétegsorán belül rózsaszínû, vörös vagy szürke színû,
gumós-flázeres tentaculiteszes mészkõ, sztilolitos mészkõ és agyagflázeres,
lencsés dolomit települ. Néhány, maximálisan 1 m vastag lidit közbetelepülés
8. ábra. A Kékkút K–4 fúrás rétegoszlopa (LELKESNÉ FELVÁRI in FÜLÖP 1990
nyomán)
1. alsó-perm („kékkúti”) dácitporfír; 2. tentakulitesz; 3. conodonta; 4. lencsés–flázeres márgapala; 5. szericit–kloritpala; 6. lidit; 7. sztilolitos mészkõ; 8. gumós–flázeres mészkõ; 9. lencsésen
rétegzett aleurolitos homokkõ; 10. aleurolit–homokkõpala; 11. savanyú vulkanoklasztit

Fig. 8. Stratigraphical column of the Kékkút K–4 borehole (after LELKESNÉ
FELVÁRI in FÜLÖP 1990)
1. Lower Permian (“Kékkút”) dacite porphyre, 2. Tentaculites, 3. Conodont, 4. Lenticular-flaser
marl shale, 5. Sericite-chlorite shale, 6. Lidite, 7. Stylolitic limestone, 8. Nodular-flaser limestone,
9. Lenticular bedded siltic sandstone, 10. Siltstone-sandstone shale, 11. Acidic volcanoclastite

22

a jelzett intervallumon belül, valamint alatta és felette egyaránt elõfordul. A rétegösszlet négy vékony, finom szemcséjû,
savanyú vulkanoklasztit közbetelepülést is tartalmaz.
Elterjedés, vastagság
Balaton-felvidéki ismert elõfordulása a Kékkút Kk–4 fúrásra korlátozódik, amely mintegy 40 m vastagságban harántolta.
Õsmaradványok, kor
A Kékkút Kk–4 fúrás sztilolitos, illetve gumós–flázeres mészkövében jelentõs számban fordul elõ Styliolina, továbbá echinodermata, brachiopoda, ostracoda és kagylóhéj törmelék, valamint foraminifera (LELKESNÉ FELVÁRI et al. 1984).
KOVÁCS S. vizsgálatai a 939,1–939,3 m-bõl az alábbi conodonta együttest igazolták: Spatagnathodus steinhornensis,
Polygnathus cf. inversus, P. cf. laticostatus. Az utóbbi faj alapján a képzõdményt az alsó-devon emsi emeletébe sorolta.
Ezt erõsítik meg a tentaculiteszek is, amelyek a Keleti- és a Déli-Alpok alsó- és középsõ-devonjának jellemzõ õsmaradványai.
Fácies, korreláció
A fentiekben ismertetett õsmaradványok alapján LELKESNÉ FELVÁRI et al. (1984) és FÜLÖP (1990) szerint az
üledékképzõdési környezet pelágikus medence lehetett, ahol a vízmozgatottság mértéke, ennek megfelelõen az oxigén
ellátottság is szélsõségesen változhatott.
A Pelsoi egység területén a szlovákiai Ógyalla közelébe esõ Zelený Háj tanyánál mélyült ZH–1 fúrás harántolt hasonló képzõdményt, amely szürke agyagos mészkõ, szericitpala és sötétszürke lidit, világosvörös mészkõgumókat tartalmazó sötétszürke, szürkésbarna márga és mészmárga, valamint szürkésbarna gumós mészkõ váltakozásából épül fel.
KULLMANOVÁ, BIELY (1981) az alábbi õsmaradványokat mutatta ki az összletbõl: Nowakia praecursor, Viriatellina
pseudogeinitziana, V. galinae, Guerichina sp. Striatostyliolina striatula, Metastyliolina sp. (tentaculiteszek), továbbá
Globochaete alpina és Gemeridella minuta.
A Kékkúti Mészkõvel egyezõ kifejlõdésû képzõdmények klasszikus elõfordulási területe a Karni-Alpok és a DéliKaravankák, de a Keleti-Alpok felsõ takarórendszerében is ismertek.

MOLASSZ KÉPZÕDMÉNYEK
KARBON
A Balatonfõ területén ismert fiatal ópaleozoos molassz jelentõs üledékhézaggal települ a metamorf variszkuszi aljzatra (9. ábra), amelynek elterjedési területe a Balaton-felvidék földtani térképén ábrázolt terület K-i határára esik.
FÜLEI KONGLOMERÁTUM FORMÁCIÓ fC2
ID. LÓCZY (1913) a Balatonfõ térségében található, Füle melletti Kõ-hegyet felépítõ, durva konglomerátum és
homokkõ összletet a paloznaki verrucano és a balatonmelléki veres homokkõ megfelelõjének tartotta. ANDREÁNSZKY
(1960) egy itt gyûjtött Calamites caunaeformis maradványt határozott meg, és annak alapján a képzõdmény felsõ-karbon korát valószínûsítette.
A Mecseki Ércbányászati Vállalat 1960-tól kezdõdõen földtani térképezést és számos geofizikai mérést végzett a
területen. Ekkor mélyült le a Balaton-felvidék földtani térképének K-i határától néhány km-re lévõ Polgárdi Po–2 (10.
ábra) és az Úrhida Ú–2, majd a Földtani Intézet kutatási munkáihoz kapcsolódva a Füle Fü–2 fúrás. Ezeknek a
rétegsoroknak a részletes õslénytani és szedimentológiai vizsgálata alapján a formáció rétegtani, õsföldrajzi és szerkezeti
helyzete napjainkra megoldottnak tekinthetõ.
Litológia, település
A Fülei Konglomerátum vöröstarka fanglomerátummal kezdõdõ, majd uralkodóan szürke konglomerátumból
felépülõ, homokkõ és aleurolit rétegek váltakozó betelepülésével jellemzett, ciklusos felépítésû összlet (10. ábra).
A fanglomerátum szétesõ, gyengén cementált képzõdmény. A törmelék zöme a Balatoni Fillit Csoport anyagából
származik, ritkán fekete kovapala (lidit).
A rendszerint szürke, ritkán vörös színû, kovás kötõanyagú, polimikt konglomerátum a formáció leggyakoribb
kõzettípusa. Általában mátrixvázú, rétegzetlen, tömeges megjelenésû. Kavicsanyaga túlnyomórészt 4–6 cm nagyságú,
és uralkodóan metamorf kvarcit anyagú, melynek részaránya a 70%-ot is elérheti. A kvarcitkavicsok és a kvarcfillit túlnyomó része a Balatonfõkajári Kvarcfillitbõl származtatható. Ritkább a Lovasi, vagy ahhoz hasonló formációból szár23

9. ábra. A Dunántúli-középhegység újpaleozoos képzõdményeinek rétegtani táblázata (MAJOROS 1998)
1. Dinnyési Dolomit F. (lagúna); 2. Tabajdi Anhidrit F. (parti sabkha, lagúna); 3. Balatonfelvidéki Homokkõ F. (alluviális síkság); 4. Fülei
Konglomerátum F. (alluviális hordalékkúp)

Fig. 9. Stratigraphic chart of the Late Paleozoic formations
of the Transdanubian Range (MAJOROS 1998)
1. Dinnyés Dolomite Formation (lagoon), 2. Tabajd Anhidrite Formation
(sabhka, lagoon), 3. Balatonfelvidék Sandstone Formation (alluvial plain),
4. Füle Conglomerate Formation (alluvial fan)

mazó homokkõpala, aleurolit-pala, szericitpala és a
ritkán elõforduló metariolit kavics. Néhány gránátos
csillámpala anyagú kavics is elõfordul.
A homokkõ törmelékanyagát kvarc és kvarcit,
alárendelten muszkovit, földpát és kevés kloritmuszkovit alkotja. A földpát mennyisége kicsi, de
állandó szemcsealkotó ásvány. A szemcsék alakja
általában szögletes, osztályozottságuk gyenge. A
homokkõ kötõanyaga agyagásvány, kova és karbonát.
Megfigyelhetõ a kvarcszemcsék továbbnövekedése és
szuturált kontaktusa. Karbonátos kötõanyag csak foltokban jelenik meg. A nehézásvány-társaság döntõen a
kvarcfillitbõl származtatható. A homokkövek DOTT
(1964) nevezéktana szerint a litarenit csoportba sorolhatók.
Az agyag és az aleurolit leginkább szürke-sötétszürke, nagy szervesanyag-tartalmú, gyakran szenesedett növényi maradványokat és kõszénzsinórokat
tartalmaz. Rendszerint jól rétegzett, vékony közbetelepüléseket alkotnak. Röntgendiffraktométeres vizsgálattal kvarc (10–60%), földpát (nyomokban), sziderit (0–10%), klorit (0–20%), muszkovit (40–60%),
kevert szerkezetû illit-montmorillonit (0–10%), montmorillonit (0–10%) és kaolinit (10–40%) volt kimutatható.
A formáció konglomerátum-rétegeinek áramlási
zsindelyszövete értékelhetõ paleoáramlási irányokat
adott. Ugyanígy mérhetõ volt keresztrétegzõdés,
valamint a sokszor 1 m hosszúságot is elérõ Calamites
törzsbél kitöltések — egykori uszadékfa darabok —
irányítottsága.
A Fülei Konglomerátum ciklusos felépítésû, ciklotémáinak vastagsága néhány m-tõl 30–40 m-ig változik. Úgy a Füle Fü–2, mint a Polgárdi Po–2 fúrás
rétegsorában határozottan mutatkozik néhány, 100–150
m-es hullámhosszú, szimmetrikus felépítésû mezociklus
is (10. ábra).
A formációnak sem a fekvõjét sem a fedõjét nem
ismerjük. Kõzetanyagából megítélhetõen a Balatonfõkajári Kvarcfillit és a Lovasi Agyagpala egykori érintkezési övében képzõdött, így feküje mindkét formáció
lehet.

Elterjedés, vastagság
A formáció egyetlen felszíni elõfordulása a Füle község melletti Kõ-hegy és a Belátó-hegy, ahol mintegy 2 km
hosszan nyomozható. Ettõl ÉK-re a Füle Fü–2 fúrás 7,0–300,0 m, a Polgárdi Po–2 fúrás 61,0–699,0 m, az Úrhida Ú–2
fúrás 87,9–207,0 m között tárta fel.
A geofizikai mérések alapján a formációnak mintegy 10 km hosszú, 1–2 km széles, ÉK-DNy-i csapású, valószínûleg tektonikusan preformált elterjedése valószínûsíthetõ a Balatonfõi-vonal mentén (7. ábra).
Õsmaradvány, kor
BARABÁSNÉ STUHL (1971, 1975) a fülei Kõ-hegy és a polgárdi Szár-hegy között mélyült Polgárdi Po–2 fúrásból
gazdag spóra-pollen együttest írt le: Sporites fõcsoport – Triletes csoport – Azonotriletes alcsoport: Punctatisporites
sabulosus, Punctatisporites punctatus, Punctatisporites obscurus, Calamospora liquida f. maior, Calamospora liquida
f. minor, Calamospora breviradiata, Granulatisporites piroformis, Granulatisporites microgranifer, Granulatisporites
parvus, Laevigatisporites giganteus, Apiculatisporites raistricki, Tuberculatisporites regularis, Tuberculatisporites
gigantonodatus, Canaliculatisporites spongiatus, Leiotriletes sphaerotriangulus, Leiotriletes gulaferus, Leiotriletes
adnatus, Converrucitriletes armatus, Converrucitriletes verrucosus.
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10. ábra. A Fülei Konglomerátum Formáció rétegsora a Polgárdi Po–2
fúrásban
1. szedimentációs ciklus; 2. oszcillációs ciklus; 3. levéllenyomat; 4. uszadékfa; 5. szenesedett
növénymaradványok; 6. aleurolit; 7. homokkõ; 8. kavicsos homokkõ; 9. konglomerátum;
10. fanglomerátum

Fig. 10. Stratigraphical column of the Füle Conglomerate in the Polgárdi
Po–2 borehole
1. Sedimentary cycle, 2. Oscillation cycle, 3. Leaf print, 4. Drift wood, 5. Carbonated plant
remnants, 6. Siltstone, 7. Sandstone, 8. Pebbly sandstone, 9. Conglomerate,
10. Fanglomerate

Zonales csoport – Aurititriletes alcsoport: Triquitrites tricuspis.
Zonotriletes alcsoport: Lycsopora punctata, Lycsopora parva, Lycsopora
spinosa, Densosporites sp.
Monoletes csoport – Azonomonetes alcsoport: Verrucososporites
obscurus, Verrucososporites verrucosus, Granulatosporites fabaeformis,
Granulatosporites granulatus, Latosporites latus.
Pollenites fõcsoport – Saccites csoport – Monosaccites alcsoport:
Florinites ovatus. Disaccites alcsoport: Alisporites sp.
A meghatározott anyagban túlnyomórészt harasztok spórái vannak.
BARABÁSNÉ szerint a flóraegyüttesben legnagyobb mennyiségben jelenlévõ Verrucosoporites obscurus (29%) és Granulatosporites granulatus
(15%) alapján a vizsgált formáció helyzete a felsõ-karbon westfali és alsóstefani emeletben valószínûsíthetõ.
MIHÁLY (1980) a Polgárdi Po–2 fúrás vizsgálata során az alábbi
makroflórát találta: Asterophyllites longifolius, Pecopteris lammurensis,
Pecopteris koenigi, Pecopteris feminaeformis, Asterotheca cyathea,
Asterotheca hemitelioides, Neuropteris tenuifolia, Neuropteris obliqua,
Alethopteris grandini, Cordaites angulosostriatus, Cordaites principalis,
Calamites caunaeformis.
A makroflóra alakok fajöltõje alapján MIHÁLY vizsgálatai megerõsítették a spóra-pollen együttes vizsgálatából kapott westfali–alsó-stefani
kort.
Fácies, korreláció
A Fülei Konglomerátum — üledékföldtani sajátságai és geotektonikai
helyzete alapján — jellegzetes hegységközi molassznak minõsíthetõ
(MAJOROS 1983). Képzõdési környezete folyóvízi hordalékkúp lehetett, a
formáció rétegsora alapján a hordalékkúp felsõ, középsõ és külsõ része
egyaránt rekonstruálható. A vöröstarka fanglomerátumtestek, a
mátrixvázú konglomerátummal együtt a hordalékkúp felsõ, a szenes
homokkõ és aleurolit vékony betelepüléseit tartalmazó összletek pedig
annak külsõ részét képviselik. A vékony kõszénrétegek a hordalékkúpnyúlványok között, és a medence belsõbb részein kialakult idõszakos
mocsarak produktumai.
Az üledékgyûjtõ medence és a lepusztulási terület elhelyezkedésére,
valamint az egykori szállítási irányokra nézve a felszíni kibúvásokban
észlelt áramlási adatok nyújtanak támpontot. Ezek szóródása megfelel az
alluviális hordalékkúpok sugárirányú áramlási rendszerének, összességükben egy ÉK-rõl DNy felé irányuló áramlási rendszert valószínûsítenek. Erre az irányra mintegy merõleges lefutású lehetett az egykori medence tengelye, amely megfelel az
üledékanyagok térbeli elrendezõdésének is (11. ábra).
Az üledékgyûjtõ süllyedéke valószínûleg Balatonfõkajári Kvarcfillit aljzaton alakult ki, míg a völgyoldal Lovasi
Agyagpala jellegû kõzetbõl állhatott. Az üledék 500–800 m-es vastagságából nagyméretû és állandó helyzetû
hordalékkúpra lehet következtetni, ami szinszediment tektonikai mozgásra utal.
Az üledékek uralkodóan szürke színe, a szenesedett növényi anyag gyakorisága és a vékony szénrétegek nedves
éghajlatra utalnak. A vöröstarka fanglomerátum közbetelepülések viszont a lepusztulási terület arid jellegét mutatják.
Mindebbõl egy mérsékelten humid klíma képe bontakozik ki. A vörös betelepülések megjelenése az üledékösszlet felsõbb részén a a klíma aridabbá válását jelezheti a késõ-karbonban.
25

11. ábra. A Fülei Konglomerátum õsföldrajzi modellje (MAJOROS 1998)
1. kõszénnyomos aleurolit, homokkõ (idõszakos ártéri mocsár); 2. növénymaradványos konglomerátum (alluviális hordalékkúp); 3. fanglomerátum
(alluviális hordalékkúp)

Fig. 11. Paleogeographic model of the Füle Conglomerate (MAJOROS 1998)
1. Siltstone, sandstone with coal marks (temporary floodplain marsh), 2. Conglomerate with plant debris (alluvial fan), 3. Fanglomerate (alluvial fan)

PERM

BALATONFELVIDÉKI HOMOKKÕ FORMÁCIÓ bP2

A permi képzõdmények vizsgálata nagy múltra tekint vissza, megismerésüknek legfontosabb korai állomása BÖCKH
(1872), majd ID. LÓCZY (1913) térképezõ munkájához kapcsolódik.
A hatvanas években végzett uránkutatás során részletes földtani térképezés folyt a Balaton-felvidék és a Balatonfõ
területén, számos térképezõ és szerkezetkutató fúrás harántolta a perm képzõdményeket. A kutatás során született eredményeket számos kéziratos jelentés és nyomtatott publikáció foglalta össze (MAJOROS 1964, 1972, 1980, 1983, 1987,
1998, BARABÁSNÉ STUHL 1961, 1975, FAZEKAS et al. 1981, KASSAI 1977). A perm-triász határszelvények korszerû feldolgozása késõbb ezeknek az adatoknak a felhasználásával készülhetett el (HAAS, GÓCZÁN, ORAVECZ-SCHEFFER,
BARABÁS-STUHL, BÉRCZI-MAKK, MAJOROS 1986, 1987).
Litológia, település
A formáció szelvényei — igen kevés kivételétõl eltekintve — alapvetõen háromosztatúak. Alul durvatörmelékes,
vörös, néha szürke bazális képzõdmények (fanglomerátum, konglomerátum) települnek; az összlet középsõ harmadában
vörös homokkõ és aleurolit egymással váltakozó sorozata a jellemzõ, néha az aleurolit túlsúlyával; míg a felsõ harmadában az üledékanyag ismételt durvulása következik be az intraformációs konglomerátum betelepülések megjelenésével. A litológiai felépítésben mutatkozó háromosztatúság, azonban általában csak statisztikus érvényû, és nem
szolgálhat alapul a formáció tagozatokra bontásához. Ez alól kivétel csak a konglomerátum és fanglomerátum összlet,
ami elég jól elkülöníthetõ a szelvény többi részétõl, és tagozatok kijelölését is lehetõvé teszi (MAJOROS 1983). Önálló
tagozatnak jelenleg a felsõ-perm üledékösszlet bázisán foltokban megjelenõ Paloznaki Fanglomerátumot és az általános
elterjedésû Badacsonyörsi Konglomerátumot tekintjük.
Az összlet ciklusos felépítésû, túlnyomó részét jellegzetes alluviális ciklotémák építik fel (12. ábra). Ezeken felül
két szedimentációs mezociklus (A, B) is elkülöníthetõ a formáción belül (13. ábra).
PALOZNAKI FANGLOMERÁTUM TAGOZAT

A Balatonfelvidéki Homokkõ Formáció bázisán helyenként vörös színû, durva szemcsés, lazán cementált, polimikt
breccsa található. A felszínen is csak kevés helyen tanulmányozható. Típusfeltárása a paloznaki Verespart, amelynek
egykori állapotáról ID. LÓCZY (1913) adott szemléletes leírást: „Olyan ez a kõzet, mint valami fillithegyoldal
megkeményedett kõfolyása”. Valóban az, egykori kõfolyás törmelékanyagának kõzettani összetétele a veresparti
feltárásban: aleurolit- és homokkõpala, metaandezit, kevés metariolit és kvarcit, valamint igen kevés kovapala és
mészkõ. Másutt, például a Gyulakeszi Gy–5 fúrásban túlnyomóan agyagpalából, ritkábban metaandezitbõl áll.
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A fanglomerátum vastagsága változó, néhány métertõl száz métert meghaladó is lehet. Nagy területeken egyáltalán nem
fordul elõ. Törmelékanyaga a közvetlen környezet lepusztulásából származik. Leggyakrabban 3–5 cm-es, alig koptatott
osztályozatlan kõzettörmelékbõl áll, alárendelten azonban nagyobb görgetegeket is tartalmaz. Kötõanyaga vörös, vasoxidos, aprószemcsés aleurolitpala-törmelék. Elég gyakran dolomit- és gipsz-, ritkán hematitkonkréciók is találhatók benne.
BADACSONYÖRSI KONGLOMERÁTUM TAGOZAT

A Balatonfelvidéki Homokkõ Formáció általánosan elterjedt durvatörmelékes kezdõ tagozata a Badacsonyörsi
Konglomerátum.
A konglomerátum kavicsanyaga túlnyomórészt az egykori környezetet alkotó Balatoni Fillit Csoport és a „kékkúti
dácit” kõzeteibõl származik. Ritkább a Balatonfõkajári Kvarcfillit ami csak néhány százalékban részesedik a konglomerátum anyag összetételébõl. Uralkodó mennyiségû az aleurolitpala laterálszekréciós kvarcanyaga és az ellenállóbb
anyagú homokkõpala. Alárendelten található kovapala, diabáz, metaandezit és metariolit anyagú kavics, valamint egyegy mészkõ és gneisz kavics (12. ábra).
A kavicsok szemcsenagysága az aprótól a 10–15 cm átmérõjû görgetegig változik. A leggyakoribb kavicsnagyság
3–6 cm. A teljes szemcseeloszlás görbék — folyóvízi üledékekre jellemzõ — bimodális eloszlást mutatnak, a homok- és
a kavicsfrakció elkülönülésével.
A konglomerátumnak két szöveti típusa figyelhetõ meg: a homokkõ mátrixban úszó izolált kavicsokból álló parakonglomerátum („matrix supported conglomerate”), és az érintkezõ kavicsokból álló ortokonglomerátum („clast supported conglomerate”). A kavicsanyag rétegen belüli elhelyezkedésébõl és egyéb morfológiai jelenségekbõl (pl. zsindelyesség) az anyagáramlás irányára lehet következtetni, ami leggyakrabban ÉK–DK-i irányú. A SZÁDECZKY-féle módszerrel végzett kavicsgörgetettségi vizsgálat közepes értéket (V + P/2 = 6,5) adott.
A konglomerátumot, illetve annak homokkõ mátrixát az üledékgyûjtõ peremén és a medencebeli hátságokon kováskaolinites kötõanyag cementálja. Itt a törmelékanyag is érettebb összetételû. A medenceterületeken a kötõanyag hematitos illit-dolomit anyagú.
A Balatonfelvidéki Homokkõ Formáció uralkodó képzõdménye a vörös homokkõ és a vele együtt váltakozva megjelenõ vörös aleurolit. Szürke esetleg zöld színûek a peremi- és a formáció alsó részének durvább szemnagyságú, pirités szervesanyag-tartalmú rétegei, valamint az összlet felsõ harmadában gyakori intraformációs konglomerátum és
kisméretû növénymaradványos aleurolit lencsék. A vizsgált rétegsorok homokkõ-aleurolit jellegû üledékanyagának több
mint 80%-a vörös színû (12. ábra).
A homokkõ és az aleurolit ásványtani összetétele meglehetõsen egynemû, leginkább érettségbeli különbség
mutatható ki. A homokkõszemcsék túlnyomó része kõzettörmelékbõl és kvarcból áll, kevés földpáttartalommal,
muszkovittal és biotittal (12. ábra).
A homokkõ anyagának 40–45% a kõzettörmelék. Leggyakoribb az ópaleozoos aleurolit, homokkõ és laterálszekréciós kvarc, valamint a savanyú metavulkanitok törmeléke. A formáció egész területén található kis mennyiségû kvarcfillit törmelék. Néhány kõzetmintában gneisz és csillámpala anyagú kõzettörmelék is elõfordul, emellett saját anyagú
aleurolit- és dolomittörmelék is kimutatható volt.
A földpát csak ritkán éri el a törmelékszemcsék 20%-át. Leggyakoribb a savanyú plagioklász, emellet ritkább, de
állandó elegyrész az ortoklász. Néhány mikroklin szemcse is elõfordul. A földpát gyakran szericitesedett, ritkábban
kaolinosodott.
A csillámok közül a muszkovit jól fejlett kötegeket, vagy tûs-léces átmetszeteket mutat. Különösen gyakori ez a
Balaton-felvidék D-i részén, ahol a kovás kötõanyagú homokkövekben gyakran a sugaras rostos kaolinittel összenõve
található, ami a muszkovit kaolinites lebontására utal. A kis mennyiségben állandóan jelen lévõ biotit nagyobbrészt
kifakult, elbontott, kloritosodott.
Az 1% alatti nehézásványok leggyakoribb elemei a biotit és a magnetit. Viszonylag gyakori még a turmalin, a diopszid és a gránát.
Az agyagásványok gyakorisági sorrendje: illit, kaolinit (dickit), klorit, montmorillonit. Az agyagásvány-összetétel
jellegzetes területi eloszlást mutat. Az üledékgyûjtõ peremi területeinek és egykori hátságainak kovás kötõanyagú, érett
homokkövében a kaolinit, míg a medencebeli területeken az illit az uralkodó agyagásvány.
A dolomit a homokkõ kötõanyagaként, különbözõ méretû konkréciók vagy vékony rétegek formájában —
Zánka–Badacsonyörs térségének kivételével — igen elterjedt. A dolomittal társulva gyakori epigén ásvány a gipsz és az
anhidrit.
A mikrokristályos kvarc kötõanyagú, durva szemcséjû, meder fáciesû homokkõ néha erõsen piritesedett. A felszíni
mállás során az ilyen kõzetfajták limonitfoltos, likacsos homokkõvé válnak.
Az elõbbiektõl eltérõ szulfidásványosodás található a dolomitos-gipszes kötõanyagú, szürke-zöldesszürke
homokkõben és aleurolitban. Itt a szénült növénymaradványokhoz kapcsolódik a finomeloszlású pirit, gyakran galenittel, ritkábban kalkopirittel, néha uránoxidokkal társulva.
A vörös aleurolitban gyakrabban találhatók fekete bakteriopirit maggal rendelkezõ, kerek, szürke foltok (halszemek),
mint a pirit redukciós udvarai a vasoxidos aleurolitban.
27

12. ábra. A Balatonfelvidéki Homokkõ Formáció rétegsora a Köveskál Kk–2 és a Tótvázsony Tv–1 fúrásban (MAJOROS in
FÜLÖP 1990 alapján)
Szín: 1. vörös; 2. lilásvörös; 3. tarka; 4. szürke. Litológia (kõzetösszetétel): 5. aleurolit; 6. homokkõ; 7. kavicsos homokkõ; 8. intraformációs konglomerátum; 9. konglomerátum; 10. fanglomerátum; 11. dolomit konkréció; 12. féregjárat; 13. metamorf kvarc; 14. magmás kvarc; 15. földpát;
16. muszkovit; 17. metamorf kõzettörmelék; 18. dácitporfirit

Fig. 12. Stratigraphical column of the Balatonfelvidék Sandstone Formation in the Köveskál Kk–2 and Tótvázsony Tv–1
boreholes (after MAJOROS in FÜLÖP 1990)
Colour: 1. Red, 2. Purple red, 3. Variegated, 4. Grey. Lithology: 5. Siltstone, 6. Sandstone, 7. Pebbly sandstone, 8. Intraformational conglomerate, 9.
Conglomerate, 10. Fanglomerate, 11. Dolomite concretion, 12. Vermicular structure, 13. Metamorphic quartz, 14. Magmatic quartz,
15. Feldspar, 16. Muscovite, 17. Metamorphic rock debris, 18. Dacite porphyrite
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13. ábra. A perm képzõdmények csapásirányú szelvénye a Tapolcai-medence és a Vértes elõtere között (MAJOROS 1998)
1–4. Balatonfelvidéki Homokkõ F.: 1. fanglomerátum; 2. konglomerátum; 3. homokkõ, aleurolit; 4. dolomitlencsék, gipsz- és dolomitkonkréciók;
5. Tabajdi F.; 6. Dinnyési Dolomit F.; 7. szedimentációs ciklus; 8. fúrás. Rövidítések: Gy – Gyulakeszi; K, Kk – Köveskál; Z – Zánka; Bu –
Balatonudvari; Af – Aszófõ; Ba – Balatonfüred, Balatonalmádi; Bf – Balatonfûzfõ; Ö – Õsi; Cs – Csákvár; Ta – Tabajd; Ad – Alcsútdoboz

Fig. 13. Profile of the Permian formations in the line of strike between the Tapolca basin and the Vértes foreland
(MAJOROS 1998)
1–4. Balatonfelvidék Sandstone Formation: 1. Fanglomerate, 2. Conglomerate, 3. Sandstone, siltstone, 4. Dolomite lenses, gypsum and dolomite concretions, 5. Tabajd Formation, 6. Dinnyés Dolomite Formation, 7. Sedimentary cycle, 8. Borehole. Abbreviations: Gy – Gyulakeszi, K, Kk – Köveskál,
Z – Zánka, Bu – Balatonudvari, Af – Aszófõ, Ba – Balatonfüred, Balatonalmádi, Bf- Balatonfûzfõ, Ö – Õsi, Cs – Csákvár, Ta – Tabajd, Ad –
Alcsútdoboz

A formáció vörös homokkõ jellegét a háromértékû vasásványok általános elterjedése adja. Röntgendiffraktométeres
vizsgálattal a vörös kõzetfajtákból hematit és alárendelten goethit volt kimutatható.
Az egyes kõzetfajták szemcsenagysága a homokkõ tartományon belül is nagyfokú változatosságot mutat a formáció
minden szelvényében. Ez az ülepítõ közeg mozgási energiájának nagyfokú változékonyságára utal, ami a szemiarid
folyóvízi üledékképzõdés jellegzetessége.
A homokkõfajták túlnyomórészt bimodális szemcseeloszlásúak, és csak alárendeltebben — fõleg az egykori medenceperemeken — található unimodális szemcseeloszlás. A folyómeder fáciesû, durvaszemû üledékek gyengén osztályozottak, ugyanakkor a finom szemcséjû homokkõ-aleurolit osztályozottsága jó, vagy igen jó.
Leggyakoribb kötõanyag a szericites, illites mátrix, diszperz eloszlású hematittal, amihez több-kevesebb mikrokristályos dolomit (gipsz) társul, a szericites cementet kiszorítva. Gyakori a homokkõ szemcséit vékony hártyaként bevonó
hematit is. Az ilyen típusú homokkõ cementálásában jelentõs szerepe van a saját anyagú aleurolit reszedimentációjának
és a lepusztulási területrõl származó finom szemcsés aleurolitpala törmeléknek. Ezek a rétegterhelés hatására a szemcsék közé préselõdve „pszeudomátrixként” szerepelnek. Az ilyen komplex kötõanyagú homokkõfajták a medenceperemi területek kivételével általánosan elterjedtek.
A mikrokristályos kvarc — kristályos kaolinittel társulva — a medenceperemi, érett homokkõ cementanyaga. A
vörös színû rétegekben itt is diszperz eloszlású hematit színezi a kötõanyagot, míg a szürke színû rétegekben finom eloszlású pirit, esetleg szerves anyag található. A cementációt elõsegíti a kvarcszemcsék szuturált kontaktusa és diagenetikus továbbnövekedése.
A vörös homokkõ és aleurolit rétegsor jellegzetes kõzettípusa a reszedimentációs eredetû intraformációs konglomerátum, a homokkõ közé települõ vékonyabb-vastagabb rétegek, vagy homokkõben elszórt kavicsok formájában.
Vastagabb rétegei (0,5–1 m) — mintegy a konglomerátumot helyettesítve — a ciklotémák kezdõ tagjaként szerepelnek,
leggyakrabban a formáció felsõ harmadában (13. ábra). Az intraformációs konglomerátum kavicsanyagában a formáció
valamennyi üledéke szerepel. A szemcsenagyság 1 mm-tõl 10 cm-ig változhat, az uralkodó kavicsméret néhány
cm-es.
A Balatonfelvidéki Homokkõben a dolomit önálló kõzet formájában gyakorlatilag nem fordul elõ, kötõanyagként
azonban igen elterjedt, de leginkább dolomitkonkréció formájában található aleurolitban és finomszemû homokkõben.
A dolomitkonkréciók ártéri üledékekben talajképzõdési jelenségként értelmezhetõk. Méretük néhány mm-tõl 5–10 cmes nagyságig terjedõ.
A formáció alsó határát a saali orogén fázissal kapcsolatba hozható diszkordancia felület jelenti, amely mentén ópaleozoos fillitre települ.
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Fedõjében az alsó-triász következik, nyugaton diszkonform, kelet felé mindinkább parakonform/konform
réteghatárral.
Elterjedés, vastagság
A Dunántúli-középhegység szinklinális szerkezetének DK-i szárnyán a Gyulakeszi Gy–3 fúrástól az Alcsútdoboz
Ad–2 fúrásig terjedõen, mintegy 130 km csapáshosszban ismerjük a Balatonfelvidéki Homokkõ elõfordulásait.
Badacsonyörs és Zánka között 12 km hosszan, majd Aszófõ és Balatonfûzfõ között 22 km hosszú övben a felszínen is
tanulmányozható. Kisebb foltokban a litéri feltolódás északi oldalán (Gyulakeszi, Hidegkút és Litér környékén) is vannak feltárásai.
A legnagyobb elterjedésû és vastagságú valamennyi dunántúli-középhegységi perm formáció közül. A hegység délnyugati felében, nagyjából a Bakony területén kizárólag ez a formáció képviseli a permet. Kelet-északkelet felé (Vértes
hegység) a Tabajdi Formációval laterálisan összefogazódik. A formáció vastagsága igen változó. Az egykori kontinentális üledékgyûjtõ peremi területein 1–200 m, míg a belsõ süllyedékekben eléri az 1000 métert is (7. ábra).
Õsmaradványok, kor
A Balatonfelvidéki Homokkõ szegény õsmaradványokban. Viszonylag elterjedtek a szénült, a kovásodott növényi
maradványok. A finomtörmelékes ártéri rétegsorokban gyakoriak a féregnyomok (bioturbáció).
A Lovas–Litér környéki perm–triász határ alatti 250–300 m vastagságú rétegszakaszból BARABÁSNÉ STUHL (1961) a
következõ spóra-pollen együttest határozta meg: Pityosporites schaubergeri, Pityosporites zapfei, Pityosporites
delasaucei, Illinites bentzi, Lueckisporites virkkiae, Lueckisporites richteri, Platysaccus papilionis, Jugasporites tectus,
Jugasporites perspicius, Falcisporites zapfei, Favisporites tenuis, Nuskoisporites dulhuntyi.
Ez a flórakép a zechsteinnek megfelelõ. A nehezebben szállítódó makrospórák jelenléte a növényzet viszonylag
közeli termõhelyére, a nagy mennyiségû farost- és kutikula maradvány pedig az üledékanyag folyóvízi szállítására utal.
Szénült növényi maradványok, valamint 0,5–2 cm vastagságú kõszénlencsék eléggé elterjedtek a szürke,
zöldesszürke homokkõben, különösen Lovas és Litér környékén. Viszonylag gyakori az ezekbõl származó áthalmozott
széntörmelék. A szénült levél- és szármaradványok meghatározásra alkalmatlanok.
Különlegesnek tekinthetõk a vörös, kovás, lemezes homokkõ réteglapjain található levél- és szár lenyomatok, spóratok és toboz alakzatok. A levél- és tobozmaradványok nagyon hasonlítanak a Mecsekbõl leírt Voltzia hungarica fajra
(MAJOROS 1983).
Kovás fatörzstöredékek is találhatók a Balatonfelvidéki Homokkõben. Eddig Badacsonyörs, Balatonrendes,
Balatonszepezd, Paloznak és Balatonalmádi környékérõl, a formáció alsó részébõl került elõ kovás fatörzsmaradvány.
GREGUSS (1967) Ullmanites (Dadoxylon) rhodeanum-nak és Arauxylon sp.-nek határozta meg a korábban rendelkezésre
álló maradványokat. Újabban MAJOROS a balatonrendesi kõbányából nagyméretû és igen jó megtartású kovásodott
fatörzseket gyûjtött. Ezek meghatározására még nem került sor, de nagyfokú hasonlóságot mutatnak a déli-alpi Grõdeni
Homokkõbõl leírt Lepidodendron leletekkel (MAJOROS 1983).
A MAJOROS (1964) által a balatonrendesi homokkõbányában talált hüllõlábnyomot KASZAP (1968) Korynichnium
sphaerodactylum-nak írta le. Újabban MAJOROS több hasonlót talált ugyancsak a balatonrendesi kõbányában. Ezek

14. ábra. A középhegységi felsõ-perm fáciesmodellje (MAJOROS 1983 alapján)
1. konglomerátum; 2. fanglomerátum; 3. intraformációs konglomerátum; 4. homokkõ; 5. aleurolit; 6. dolomit–gipsz lencsék, gumók; 7. dolomit,
dolomárga; 8. ooidos–intraklasztos, biodetrituszos karbonát; 9. matamorfitok; 10. gránit; I. alluviális hordalékkúp; II. ártéri síkság; III. parti síkság;
IV. sebkha; V. lagúna; VI. lagúna-gát

Fig. 14. Upper Permian facies model of the Transdanubian Range (after MAJOROS 1983)
1. Conglomerate, 2. Fanglomerate, 3. Intraformational conglomerate, 4. Sandstone, 5. Siltstone, 6. Dolomite-gypsum lenses, nodules, 7. Dolomite,
dolomarl, 8. Ooidic, intraclastic, biodetritic carbonates, 9. Metamorphites, 10. Granite, I. Alluvial fan, II. Floodplain, III. Coastal plain, IV. Sabhka,
V. Lagoon, VI. Lagoon barrier
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között a korábban találtakon kívül újabb típusok is vannak. Mindezeknek a korábbiakkal együtt a Grõdeni Homokkõbõl
leírt nagyszámú lábnyomlelettel való összevetése és újravizsgálata szükséges.
A Balatonfelvidéki Homokkõ Formáció aleurolit rétegeiben gyakoriak a bioturbációként emlegetett életnyomok
(DUDICH, HALÁSZ 1967), amelyek az ártéri és a parti síkság finomszemcsés üledékeiben találhatók.
Fácies, korreláció
A hercini orogén fázisokat követõ nagyarányú lepusztulást és törmelékfelhalmozódást a Dunántúli-középhegység
területén a Balatonfelvidéki Homokkõ Formáció képviseli. A formáció bázisán helyenként található Palóznaki
Fanglomerátum szemiarid klímán kialakult fosszilis lejtõtörmelék, ill. alluviális hordalékkúp üledék. A Balatonfelvidéki
Homokkõ Formáció szedimentológiai jellegei alluviális hordalékkúp és ártéri síkság környezetre utalnak (14. ábra).
A földtani kifejlõdések összehasonlító vizsgálata alapján bizonyítható a Balatonfelvidéki Homokkõ közvetlen õsföldrajzi kapcsolata a déli-alpi Grõdeni Homokkõvel (Val Gardena Formáció). A két rétegösszlet azonos sztratigráfiai intervallumot fog át a saali diszkordancia felülettõl az alsó-triász tengeri üledékek bázisáig terjedõen (MAJOROS 1980,
KÁZMÉR, KOVÁCS 1985).

MEZOZOIKUM
A középhegységi szinklinális D-i szárnyát alkotó Balaton-felvidéken triásznál fiatalabb mezozoos képzõdmények
nem ismertek.
TRIÁSZ
A Déli-Bakony földtani felépítésében meghatározó jelentõségû a mintegy 4 km összvastagságú triász összlet, amelynek másfél évszázadra visszatekintõ kutatása a tethysi triász klasszikus területévé avatta a Balaton-felvidéket.
A triász rétegsor idõsebb tagjai a térképezett területen belül a Balaton-felvidéken nyomozhatók hosszanti, „pásztás”
elrendezõdésben, a perm-triász határtól a Fõdolomit középsõ szakaszáig. A fiatalabb felsõ-triász képzõdmények
területünkön a Keszthelyi-hegységben, valamint a Déli-Bakonyban ismertek.
Alsó-triász
„WERFENI FORMÁCIÓCSOPORT”
Indusi

KÖVESKÁLI DOLOMIT FORMÁCIÓ kT1

A formációba sorolható „dolomitos fekvetekrõl” BÖCKH (1872 p. 38.) tett elõször említést (15. ábra). ID. LÓCZY
(1913) az „alsó seizi” rétegek leírásában a „vékonyrétegzésû lemezes, sõt palás, világosszürkés, sárgás-zöld foltos,
meszes, dolomitos homokkõ” legjobb feltárásának „Csopakon a Bene-dûlõn a Nádaskút melletti, elhagyott nagy murvabányát” jelölte meg. Ezen kívül kifejlõdési területként Balatonfüredet, Lovast, Szentkirályszabadját, Vörösberényt említi
a Balaton-felvidék ÉK-i részén; a DNy-i pásztában pedig a Kornyi-tó környékét a Káli-medencében (ID. LÓCZY 1913 p.
46–48.). SZABÓ (1972) megállapítása szerint „a Balaton-felvidéki seizi rétegek a déli területrészen erõsebben dolomitosak, szulfátosak, mint az É-i terület azonos rétegcsoportja”. Az általa késõbb „Nádaskúti dolomitnak” nevezett összletet a permi vörös homokkõ és az „Arácsi márga” közé helyezte (SZABÓ 1978). BALOGH KÁLMÁN (1980) és GÓCZÁN
et al. (1986) is ezt az elnevezést és rétegtani besorolást fogadta el.
A Balaton-felvidék DNy-i területén az Arácsi Márgával összefogazódó dolomitos, homokköves alsó-triász rétegsor
formáció rangú elkülönítését 1988-ban fogadta el a Triász Albizottság a térképezõk javaslatára elõször „Kõvágóörsi”
(CSÁSZÁR et al. 1989), késõbb Köveskáli Dolomit Formáció néven (BROGLIO LORIGA et al. 1990).
Litológia, település
A Köveskáli Dolomit Formáció világosszürke, a felszínen sárgásra málló, vékonyan rétegzett, lemezes felépítésû, a
rétegfelületeken dúsan csillámos, dolomitos kötõanyagú homokkõ, aleurolit illetve márga, valamint szürke, helyenként
vörös, általában tömött, cukorszövetû, de sokszor likacsos, porózus dolomit váltakozásából és ezek kevert változataiból
épül fel.
A terrigén anyag többnyire közép- vagy durvaszemcsés, nagy csillámtartalmú homok, míg a formáció felsõ szakaszán inkább aleurolit és márga jellemzõ.
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15. ábra. A Balaton-felvidék alsó-triász–alsó-anisusi képzõdményeinek rétegtani beosztásai

Fig. 15. Stratigraphic divisions of the Lower Triassic – Lower Anisian formations of the Balaton Highland

A Balatonfelvidéki Homokkõ Formációra települõ bázisrétegeit általában durvaszemû homokkõ, a kõvágóörsi Faluerdõben 10–20 cm vastag aprókavicsos konglomerátum alkotja. A homokkõ bázisrétegek vastagsága 1–2 m, alatta
néhány cm vastagságban szürke márga is megfigyelhetõ néhol (pl. Köveskál Kk–9, Felsõörs Föt–1 fúrás, 16. ábra). A
bázisrétegek dolomitos kötésûek, a rétegsorban felfelé a karbonáttartalom fokozatosan növekszik.
A Balaton-felvidék DNy-i részén lévõ típusterületén, a Káli-medencében és környékén a formáció jóval vastagabb,
kb. 80–100 m-re tehetõ. Az uránkutató fúrások dokumentációja szerint a rétegsorban felfelé csökken a sziliciklaszt
mennyisége, párhuzamosan a karbonáttartalom növekedésével (17. ábra). A dolomit szürke vagy vörös, tömör, cukorszövetû, finomszemcsés, esetleg kissé homokos, helyenként lyukacsos, porózus, üreges. A formáció túlnyomó részét
alkotó dolomit rétegei közé vékony, sötétszürke, finomszemû, csillámos homokkõ települ. A Köveskál Kk–9 fúrásban a

16. ábra. A Felsõörs Föt–1 fúrás szelvénye, rétegtani tagolása és korrelációja a Köveskál Kk–9, és a Hidegkút Hdt–1 fúrással
(GÓCZÁN et al. 1989 alapján)
1. mészkõ; 2. márgás mészkõ; 3. csigaoolit; 4. dolomit; 5. homokos dolomit; 6. dolomárga; 7. márga; 8. aleurolit; 9. finomhomokos aleurolit;
10. homokkõ; 11. talaj; 12. üledékhiány; 13. anhidrit; 14. pórus, üreg; 15. breccsa, 16. tektonikus kontaktus

Fig. 16. Stratigraphical column and stratigraphic division of the Felsõörs Föt–1 borehole and its correlation with the
Köveskál Kk–9 and Hidegkút Hdt–1 boreholes (after GÓCZÁN et al. 1989)
1. Limestone, 2. Marly limestone, 3. Gastropod oolite, 4. Dolomite, 5. Sandy dolomite, 6. Dolomarl, 7. Marl, 8. Siltstone, 9. Fine sandy siltstone,
10. Sandstone, 11. Soil, 12. Unconformity, 13. Anhydrite, 14. Pore, vug, 15. Breccia, 16. Tectonic contact
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dolomit felfelé folyamatos átmenettel —
dolomárga-aleurolit-dolomit váltakozással
megy át a fedõ Hidegkúti Formáció felé (18.
ábra).
A Tapolcai-medencében, a Szigliget
Szi–1 fúrásban, illetve az északi-bakonyi
Alsószalmavár Asz–1 fúrásban nagyjából
hasonló az indusi rétegsor azzal a különbséggel, hogy a fent leírt kõzettípusokon
kívül gyakoriak az evaporitos dolomit közbetelepülések (19. ábra). A szürke, üreges
dolomiton belül fehér vagy vörös anhidrit és
gipsz található réteg, repedéskitöltés, vagy
konkréció formájában.
A formáció dolomitos rétegei magas terrigén anyag tartalmúak, homokos, márgás jellegük alapján jól elkülöníthetõk a fiatalabb
Hidegkúti illetve Aszófõi Dolomittól,
melyekre a tiszta karbonátos jelleg jellemzõ.
A formáció homokkõ lemezei pedig szürkesárgásszürke színük alapján különíthetõk el a
típusterületen közvetlen fedõt alkotó Zánkai
Homokkõ Tagozat lilásvörös, lemezes
homokkövétõl.
A formáció fedõjét a Tapolcai-medencében és a Balaton-felvidék DNy-i
területrészén a Hidegkúti Formáció alsó,
Zánkai Homokkõ Tagozata alkotja, mely felé
folyamatos az átmenete (18. ábra). Északkelet felé a részben heteropikus Arácsi Márga
Formációval fogazódik össze (19. ábra).
NÁDASKÚTI DOLOMIT TAGOZAT knT1

A bázisrétegek fölött a Balaton-felvidék
ÉK-i és DNy-i területrésze között kifejlõdésbeli különbségek mutatkoznak. Balaton17. ábra. A Köveskáli Dolomit Formáció rétegsora a Káli-medencében
füredtõl ÉK-re a formációt a Nádaskúti
mélyült uránkutató fúrásokban
Dolomit Tagozat képviseli mintegy 10–15 m
1. világosszürke; 2. sötétszürke; 3. vörös, lilásvörös; 4. dolomit; 5. homokos dolomit;
vastagságban (16. ábra). Erre — a fent leírt
6. homokkõ; 7. maghiány
kõzettípusok mellett — az ooidos dolomit
Fig. 17. Stratigraphical column of the Köveskál Dolomite Formation in
the uranium prospecting boreholes in the Káli basin
kifejlõdés jellemzõ (I. tábla, 1.). Az ooidok
1. Light grey, 2. Dark grey, 3. Red, purple red, 4. Dolomite, 5. Sandy dolomite,
magját a vékonycsiszolatos vizsgálatok
6. Sandstone, 7. Lack of core
szerint
túlnyomórészt
kvarcszemcsék
alkotják (HAAS et al. 1988). A balatonfüredi
hajógyári kõfejtõ mellett algalamellás dolomit is elõfordul. Ezeken a speciális kõzettípusokon kívül a tagozatra túlnyomórészt porózus, likacsos, szürke, sárgásszürke, vékonyréteges, erõsen töredezett dolomit jellemzõ, néhol — fõleg
a Litéri-vonaltól É-ra esõ területen — glaukonitszemcsékkel. A Nádaskúti Dolomit Tagozat homokköves szintjeire a
kereszt-, ferde lamináció, a hullámbarázdás rétegfelszínek jellemzõek, a párhuzamos lamináció ritka.
A Káli-medence környékén a Köveskáli Dolomit Formáció eróziós diszkordanciával, durva bázistörmelékkel települ
a Balatonfelvidéki Homokkõ Formációra. Alsó tagozata, a Nádaskúti Dolomit a Balaton-felvidék ÉK-i területén azonban észlelhetõ diszkordancia nélkül települ a felsõ-permi összletre.
Elterjedés, vastagság
A Köveskáli Dolomit Formációt a Tapolcai-medencében a Szigliget Szi–1 fúrás mintegy 80 m vastagságban harántolta, de a feküt nem érte el. A Balaton-felvidék DNy-i részén — az uránkutató fúrások és a Köveskál Kk–9 alapfúrás
rétegsora alapján — kb. 100 m átlagvastagsággal számolhatunk (17. és 18. ábra).
A Balaton-felvidék ÉK-i részén a formáció vastagsága kb. 10–15 m-re csökken, amint az a felszíni feltárásokból,
valamint a Felsõörs Föt–1 fúrás rétegsorából megállapítható (16. ábra).
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18. ábra. A Hidegkút Hdt–1 és a Köveskál Kk–9 fúrás rétegsora, biosztratigráfiai tagolása és korrelációja (GÓCZÁN,
ORAVECZ-SCHEFFER 1990 alapján)
1. mészkõ; 2. dolomit; 3. homokos dolomit; 4. dolomárga; 5. márga; 6. agyagmárga; 7. kõzetlisztes márga; 8. agyagos aleurolit; 9. aleurolit; 10.
finomhomokos aleurolit; 11. homokkõ; 12. kõzetlisztes márga biokalkarenit lencsékkel; 13. agyagos aleurolit biokalkarenit lencsékkel; 14. anhidrit;
15. pórus, üreg; 16. tektonikus kontaktus

Fig. 18. Stratigraphical column, biostratigraphy and correlation of the Hidegkút Hdt–1 and Köveskál Kk–9 boreholes (after
GÓCZÁN, ORAVECZ-SCHEFFER 1990)
1. Limestone, 2. Dolomite, 3. Sandy dolomite, 4. Dolomarl, 5. Marl, 6. Clay marl, 7. Silty marl, 8. Clayey siltstone, 9. Siltstone, 10. Fine sandy siltstone, 11. Sandstone, 12. Silty marl with biocalcarenite lenses, 13. Clayey siltstone with biocalcarenite lenses, 14. Anhydrite, 15. Pore, vug,
16. Tectonic contact
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A Litéri-vonaltól É-ra lévõ pásztában számos, de többnyire törmelékes elõfordulása található, a szálfeltárás ritka. A
pászta Ny-i részén lévõ három elõfordulása szerkezeti okokból lényeges elsõsorban. Tótvázsonytól DNy-ra és KDK-re
1 km-re a szántóföldön és Hidegkút falu közepén kis, helyi antiklinálisok magjaként kerül a felszínre. Ezeken a részeken
lemezes, glaukonitos homokos dolomit és csillámos homokkõ található törmelékben. Folyamatos szelvényben a
Tótvázsony To–1 fúrás harántolta 43 m vastagságban. A Meggyespuszta és Szentkirályszabadja közötti pásztában szintén törmelékben nyomozható, a falu iskolájával átellenben lévõ dombon szálban is kibukkan; a falutól ÉK-re kb. 3 km-re
pedig az erdõben lévõ gerinceken a perm-triász határ nyomozható. Ez a pászta követhetõ a Balaton-felvidéktõl ÉK-re
esõ területeken is.
A Litéri-vonaltól D-re három jól körülhatárolható területrész különíthetõ el.
A Tapolcai-medencében a Szigliget Szi–1-es fúrás jelzi az elõfordulást, 800 m mélyre levetve, vastag alsó-triász és
kainozoos üledékek alatt.
A Balaton-felvidék DNy-i területrészén a Káptalantóti Kpt–1-es fúrástól Zánkáig nyomozható az összlet. A Köveskáli Dolomit Formációba tartozó képzõdmények a Káli-medencében, a felszínen folyamatosan, összefüggõen nem találhatók meg. A rétegsor megismerése négy elkülönült területen lévõ felszíni elõbukkanás, valamint az itt mélyült fúrások
alapján lehetséges. A formáció típusszelvényének kijelölt Köveskál Kk–9-es fúrás is itt mélyült és a rétegsor alapszelvény szinten lett feldolgozva (HAAS et al. 1988).
A Balaton-felvidék ÉK-i részén Balatonfüred és Lovas között a „balatoni rivierán” találjuk pásztás elrendezõdésben
elõfordulásait. Számos klasszikus és alaposan feldolgozott feltárás található a területen. Ezek közül csak a legfontosabbakat említve DNy-ról ÉK-felé haladva: a balatonfüredi hajógyári kõbánya perm-triász határt feltáró szelvénye
(KOLOSZÁR 1992), az arácsi vasúti bevágás perm-triász határszelvénye (HAAS et al. 1988), az arácsi Nádaskút-forrástól
D-re lévõ domb „ikrás”, ooid-szemcsékre szétesett dolomitja, Paloznaktól ÉÉNy-ra a Nagy-hegyre felvezetõ út
bevágásában perm-triász határ, Lovas és Paloznak között a régi, „római út” bevágásában perm-triász határ.
Ettõl ÉK-re a formáció képzõdményei Felsõörs környékén nyomozhatók tovább (BUDAI 1991). A térképezés
folyamán itt mélyített Felsõörs Föt–1 fúrás vízszintes településben harántolta a rétegsort a permtõl a Hidegkúti
Dolomitig (16. ábra).
Vörösberényben is igen jó feltárásai találhatók a tagozatnak, pl. a Vadvirág utcai perm-triász határszelvény (HAAS et
al. 1988).
Ettõl ÉK-re, Fûzfõtõl É-ra 1 km-re a 72-es mûút mentén is ismert a perm-triász határ, pirithintéses dolomittal a triász
bázisán. Az alsó-triász képzõdmények ettõl ÉK-re is nyomozhatók tovább, pásztás elrendezésben, de már nem a Balatonfelvidék területén.
Õsmaradványok, kor
A Köveskáli Dolomit Formáció igen szegény õsmaradványban. A Köveskál Kk–3 fúrásból közölt SZABÓ Claraia ex.
gr. griesbachi-t (GÓCZÁN et al. 1986), valamint ugyanezen a területen a formáció magasabb szintjeibõl a Köveskál Kk–9
fúrásból Clariai clarai, Claraia aurita és Myophoria laevigata került elõ (HAAS et al. 1988 és BROGLIO LORIGA et al.
1990). Ezeken kívül a Felsõörs Föt–1 fúrás Nádaskúti Dolomitjából jelez LENNER Claraia wangit és Lingulákat (GÓCZÁN
et al. 1989a).
A formáció nagy terrigén anyag tartalmú, homokköves, márgás szintjei viszont gazdagon tartalmaznak sporomorphákat. A kronosztratigráfiai besorolás is ezek alapján volt elvégezhetõ, a palynozónák segítségével történt (GÓCZÁN et
al. 1986). A vizsgált szelvények flóra együttese azt mutatta, hogy a formáció képzõdése csaknem a griesbachi legelején
kezdõdött és a dieneribe is átnyúlt.
Fácies, korreláció
A Köveskáli Dolomit Formáció képzõdése nagy kiterjedésû, sekély belsõ selfen, illetve idõnként elzáródó lagúnában
történt (HAAS et al. 1988, BROGLIO LORIGA et al. 1990). A mésziszapképzõdéssel párhuzamosan sziliciklasztos terrigén
anyag szállítódott az üledékgyûjtõbe. A törmelék mennyiségének epizodikus megnövekedése feltehetõen klimatikus
okokra vezethetõ vissza.
A homok frakcióval jellemzett litofáciesek hullámbarázdás rétegfelszíne, a mikro-keresztrétegzettség és a lencsés
belsõ szerkezet az árapályöv hullámbázis fölötti régiójára utal. A márgás, dolomárgás laminitek szubtidális környezetben
19. ábra. A Balaton-felvidék alsó-triász–alsó-anisusi összletének korrelációs szelvénye a területen mélyült fontosabb fúrások
rétegsora alapján
1. mészkõ; 2. márgás mészkõ; 3. dolomit, 4. dolomárga; 5. homokos dolomit; 6. aleurolit; 7. finomhomokos aleurolit; 8. márga; 9. kõzetlisztes márga;
10. finomhomokos márga; 11. agyagos aleurolit; 12. agyagmárga; 13. homokkõ; 14. kõzetlisztes márga biokalkarenit lencsékkel; 15. agyagos aleurolit
biokalkarenit lencsékkel; 16. anhidrit; 17. pórus, üreg; 18. breccsa; 19. tektonikus kontaktus

Fig. 19. Correlation section of the Lower Triassic – Lower Anisian formations of the Balaton Highland, based on the stratigraphical columns of the important boreholes of the area
1. Limestone, 2. Marly limestone, 3. Dolomite, 4. Dolomarl, 5. Sandy dolomite, 6. Siltstone, 7. Fine sandy siltstone, 9. Silty marl, 10. Fine sandy marl,
11. Clayey siltstone, 12. Clay marl 13. Sandstone, 14. Silty marl with biocalcareinite lenses, 15. Clayey siltstone with biocalcarenite lenses,
16. Anhydrite, 17. Pore, vug, 18. Breccia, 19. Tectonic contact
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rakódhattak le. Az ooidos fáciesek és a lumasellák nagyobb energiájú árapályövi környezetet jeleznek. A Tapolcaimedence és az Északi-Bakony evaporitos dolomitjai a lagúna idõnkénti elzáródására, bepárlódásra utalnak.
A Balaton-felvidéki perm-triász határ jellege és kifejlõdése a legnagyobb hasonlóságot a Déli-Alpok lombardiai
területe felé mutatja (KOLOSZÁR 1992). A fekü felsõ-perm homokkõre (Balatonfelvidéki Homokkõ Formáció, Val
Gardena Homokkõ) mindkét területen jellegzetes homokköves bázisrétegekkel települ az alsó-triász rétegsor (20. ábra).
A szelvényekben felfelé a szemcseméret és a terrigén anyag mennyiségének fokozatos csökkenése, ezzel párhuzamosan
a karbonáttartalom növekedése tapasztalható. A jellegzetes ooidos kõzettípusokat a lombard területen mészkõ, a Balatonfelvidéken dolomit képviseli.

20. ábra. A Brenta-Alpok egyik feltárásában és a balatonfüredi hajógyári kõfejtõben feltárt perm-triász határszelvény
(KOLOSZÁR 1992 fig. 2. alapján)
1. homokkõ; 2. aleurolit; 3. dolomit; 4. sejtes, breccsás dolomit; 5. márgás dolomit; dolomárga; 6. homokos dolomit; 7. ooidos mészkõ, dolomit;
8. márga; 9. mészmárga, márgás mészkõ; 10. mészkõ

Fig. 20. The Perm/Triassic boundary in the Hajógyár quarry at Balatonfüred and in an outcrop of the Brenta Alps (after
KOLOSZÁR 1992, Fig. 2)
1. Sandstone, 2. Siltstone, 3. Dolomite, 4. Cellular, brecciated dolomite, 5. Marly dolomite, dolomarl, 6. Sandy dolomite, 7. Oolitic
limestone, dolomite, 8. Marl, 9. Calcareous marl. Marly limestone, 10. Limestone
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ARÁCSI MÁRGA FORMÁCIÓ aT1
A formációba tartozó képzõdményeket BÖCKH (1872) „vörös palaagyag-fekveteket tartalmazó homokos márgaként”
különítette el (15. ábra).
ID. LÓCZY (1913) a „felsõ seizi rétegeket” két részre tagolta. Felosztása szerint az alsó szakaszt „világosszürke és
zöldesszürke mészmárga lapok, lemezek és palás márgák” váltakozása, a felsõ szakaszt „lágyabb, agyagosabb, világosszürke mészkõpadokkal váltakozó” kõzettípusok jellemzik. A szintek között õsmaradvány-tartalom alapján is különbséget tesz és típusterületként a csopak–arácsi körzetet jelöli meg (ID. LÓCZY 1913 p. 45–52.).
SZABÓ (in DEÁK szerk. 1972) az „alsó seizi” homokos dolomit fölötti, márgás mészkõvel, márgával jellemezhetõ
rétegsorra bevezette az „Arácsi márga” elnevezést (SZABÓ in FÜLÖP ed. 1978).
BALOGH KÁLMÁN (1980) az Arácsi Márga Tagozatot a Werfeni Formáción belül különítette el. A késõbbi besorolásokban a Nádaskúti Dolomittal összevontan már formáció rangon szerepel (GÓCZÁN et al. 1986, HAAS et al. 1988).
Jelenlegi hivatalos definíciója (TÓTHNÉ MAKK, SZABÓ in HAAS szerk. 1993) a Köveskáli Dolomit Formáció bevezetésével alakult ki.
Litológia, település
Az Arácsi Márga Formációhoz tartozó kõzettípusok terrigén anyag és tengeri karbonátos összetevõk különbözõ
arányú keverékébõl épülnek fel. A formációt túlnyomórészt márga, mészmárga, alárendeltebben aleurolit alkotja, közbetelepült mészkõ és dolomit rétegekkel. A felszínen a mállás következtében a sárgásszürke, zöldesszürke szín a
jellemzõ. A fúrásokban — a lilásvörös (aleuritos) rétegeket leszámítva — a képzõdmény általában homogén középszürke. A márgás rétegekre a lemezes elválás, a mész- és dolomárgákra az 1–20 cm-es vékonyrétegzettség a jellemzõ. A
karbonátos betelepülések a formáció egész rétegsorában jellemzõek, a dolomit és mészkõ rétegek összleten belüli eloszlása azonban meglehetõsen rapszodikus.
A Hidegkút Hdt–1 fúrásban az Arácsi Márga átmeneti jellegeket mutat a heteropikus Köveskáli Dolomit felé. A
rétegsor zömét márgás, márgaközös, középszürke, szürkésbarna színû, általában finomkristályos, de néhol cukorszövetû,
lemezes felépítésû, esetenként glaukonitos dolomit építi fel, alárendelten jelentkezõ aleuritos közbetelepülésekkel. Ez a
rétegsor a formáció felsõ szakaszát reprezentálja, amely szakasz tektonikusan közvetlenül a permi homokkõvel érintkezik (18. ábra).
A Felsõörs Föt–1 fúrásban a formáció teljes rétegsora mintegy 56 m vastagságban tanulmányozható (BUDAI 1991),
amelyben a karbonátos közbetelepüléseket kizárólag mészkõ alkotja. A márgás összletben középszürke, barnásszürke,
általában mikrokristályos kemény, tömött, néhol „csigaoolitos” mészkõlemezek, rétegek települnek.
Ugyancsak mészkõbetelepülések jellemzik a balatonfüredi hajógyári kõfejtõ és a vörösberényi Vadvirág utca Arácsi
Márgát feltáró szelvényeit.
A felszíni pásztás elrendezõdésû törmelékes elõfordulásokban is általában csak a mészkõlemezek találhatók meg; a
márga, az agyagmárga, az aleurolit, amely a rétegsor uralkodó részét képezi elmállott, fedett.
A formációra jellemzõ mészköveken belül az alábbi típusok különíthetõk el:
— Az 1–2 cm vastag lemezeket alkotó, mikrokristályos, középszürke vagy „rozsdafoltos” mészkõ a formáció alsó
szakaszára jellemzõ. Ez a típus felel meg ID. LÓCZY (1913) „alsó-rõth” összletének.
— A 20–30 cm vastag rétegeket alkotó, gyakran kagyló-lumasella kifejlõdésû, szürke, mikrokristályos mészkõ a formáció felsõ szakaszán gyakori.
— Az 1–5 cm vastag lemezekben jelentkezõ, ún. „csigaoolit” nemcsak a formáció rétegsorán belül található meg,
hanem a fiatalabb alsó-triász formációknak is jellegzetes képzõdménye (I. tábla, 2.).
A formáció kõzeteinek szöveti képe igen változatos, a mészkövek szövete általában bioklasztos wackestone, packestone vagy grainstone.
A rétegzettségnek számos típusa figyelhetõ meg, a sík lamináció mellett gyakori a keresztlamináció, a lencsés és a
mikrogumós rétegzettség (I. tábla, 3.). Az eredeti üledékszerkezet az erõteljes bioturbáció következtében gyakran
nehezen ismerhetõ fel.
Az Arácsi Márga mind a feküjétõl, mind a fedõjétõl jól elkülöníthetõ, noha rövid átmeneti rétegsorral mindkét szintben számolnunk kell. Leginkább a Csopaki Márga Formáció kifejlõdésével mutatott hasonlóságot. Lilásvörös márgás,
aleurolitos szintjeihez hasonlót a Csopaki Márga középsõ szakaszán találunk; a mészkõbetelepüléses, márgás,
mészmárgás rétegsora pedig a Csopaki Márga alsó szakaszának kõzeteihez hasonló. A formáció azonosítását nehezíti,
hogy ugyanolyan litológiájú mészkõtípusok — rozsdafoltos mészkõ („alsó ill. felsõ rõth lemezek”) és „csigaoolitos”
mészkõ — mindkét formáció jellemzõ kõzettípusai. Itt az õsmaradvány-tartalmú mészkõlemezek jellegzetes faunaelemei, illetve a fedõ és fekü képzõdmények felismerése nyújthat segítséget.
Az Arácsi Márga Formáció a Köveskáli Dolomitot heteropikusan helyettesíti a Balaton-felvidék ÉK-i részén, annak
alsó, Nádaskúti Dolomit Tagozata fölött települve. A formáció fedõjében mindenhol folyamatos átmenettel települ a
Hidegkúti Formáció alsó, Zánkai Homokkõ Tagozata.
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Elterjedés, vastagság
Az Arácsi Márga Formációba tartozó képzõdmények csak a Balaton-felvidék ÉK-i részén találhatók. Itt mind a
Litéri-vonaltól északra, mind délre számos elõfordulásban bukkannak a felszínre.
Az északi pászta legnyugatabbi elõfordulása Tótvázsony és Hidegkút között a szántóföldön — egy antiklinális magja
körül — található. Az itt törmelékben található szürkésbarna, lemezes felépítésû, hullámfodornyomos, féregjáratos
márgát, mészmárgát a közelben telepített Hidegkút Hdt–1 fúrás tektonikai okok miatt nem harántolta. Ettõl ÉK-re a felsõörsi Meggyespuszta és Szentkirályszabadja közötti alsó-triász pásztasorban nyomozható — fõleg törmelékben, de
néhány földúton és Szentkirályszabadján, a faluban is van szórványos szálfeltárása.
A Litéri-vonaltól D-re is a pásztás elrendezõdés a jellemzõ. Itt legnyugatabbra a Balatonudvari Bu–1 fúrás harántolta több, mint 700 méter mélyen. Ettõl kelet felé haladva a felszínre Aszófõ és Balatonfüred között kerül és innen
törmelékes foszlányai, pásztás elrendezõdésben a lovasi Sédig nyomozhatók. Számos igen jó és részletesen feldolgozott
szelvénye található itt — a típusterületen. Ilyen a balatonfüredi hajógyári kõfejtõ, a balatonarácsi vasútállomásnál található, felhagyott téglagyári kõfejtõ, az arácsi útbevágás szelvénye (HAAS et al. 1988).
A következõ klasszikus terület — ÉK felé haladva — Felsõörs és környéke. Itt a Kis-hegyen, a felsõörsi szõlõkben,
az Új-kúti-dûlõn, az Ürge-hegyen és a Cseri-hegyen fordul elõ, szintén pásztás — de tektonikailag zavart — elrendezõdésben (BUDAI 1991). Az erõs szerkezeti igénybevétel, a gyüredezettség, jól látható az alábbi — egy Ürge-hegyi
házalapban készült — fényképen.
Ettõl a területtõl ÉK-re még egy jól feldolgozott szelvénye található a formáció aljának Vörösberényben a Vadvirág
utcában a Nádaskúti Dolomit fedõjében (HAAS et al. 1988).
A formáció vastagsága a felszíni, jobbára törmelékes feltárásaiból nem állapítható meg. A Balaton-felvidék ÉK-i
részén mélyült Felsõörs Föt–1 fúrás formációt feltáró 55,9 m hosszú szakasza az itteni vízszintes települést figyelembe
véve közelítõleg megegyezik a valódi vastagsággal. Ez alapján, valamint a felszínen kitérképezhetõ törmelékes pászták
szélességét is figyelembe véve — de itt számolva az erõs gyüredezettséggel is — átlagos vastagsága 50–70 m közé
tehetõ.
Õsmaradványok, kor
Az Arácsi Márga Formáció biosztratigráfiai zonációja elsõsorban a palynozónákon alapul (GÓCZÁN et al. 1986, 16.
ábra).
A makrofauna együttes sok tekintetben jól korrelál ezzel a felosztással. A tárgyalt formáción belül a Claraia genus
különbözõ szintjelzõ alakjai adnak támpontot a párhuzamosításra, az ezeket kísérõ faunának csak kiegészítõ szerepe van.
Részletes vizsgálat történt a balatonarácsi útbevágás szelvényben (HAAS et al. 1988). Itt a formáció alsó rétegeiben
jelennek meg az elsõ kisméretû, a Claria csoporthoz tartozó alakok majd a fölsõbb szintekben elõször a Claraia clarai,
majd a Claraia aurita kismértékû átfedéssel. ID. LÓCZY szintezését — Pseudomonotis aurita és Pseudomonotis clarai
Zóna (ID. LÓCZY 1913 p. 45.) — a Claraia genus legkorábban jelentkezõ fajának felismerésével és elkülönítésével sikerült kiegészíteni. Kísérõ faunaként az arácsi útbevágásban a következõk fordulnak elõ (BROGLIO LORIGA et al. 1990 p.
62.): Lingula sp., Unionites fassaensis, Bellerophon vaceki, Eumorphotis gr. multiformis, Unionites canalensis,
Neoschizodus praeorbicularis.
LENNER (GÓCZÁN et al. 1989a) szintén kimutatta a Claraia genus indexfosszíliáit a Felsõörs Föt–1 fúrás
szelvényében. Itt a kísérõ fauna: Lingula sp., Bakevellia sp., Pleuromya cf. elongata, Eumorphotis hinnitidae, Unionites
sp.
A felsõörsi Ürge-hegyen a Bellerophontacea fõcsaládba tartozó csigafauna mellett Unionites fassaensis, Unionites
canalensis, Coelostylina werfensis, Claraia clarai, Neoschizodus laevigatus, Eumorphotis inaequicostata fordult elõ
(LENNER 1989 p. 267–279.).
A térképezés során a Balaton-felvidéken nem szelvényszerûen — törmelékbõl — gyûjtött õsmaradványok a fent felsorolt faunaelemekbõl álltak és a helyi problémák megoldásában segítettek (pl. elkülönítés a Csopaki Márga
Formációtól). A makrofauna közé tartoznak még az eddig nem említett, de egyes szintekben gyakori krinoideák és a „csigaoolitok” apró gastropodái.
Az Arácsi Márga Formáció mikrofosszíliákban szegény. Az alsó-triász három ismert foraminifera zónájából a
legidõsebb a Cyclogyra–Rectocornuspira Együttes-zóna alakjai találhatók meg benne (GÓCZÁN et al. 1986).
Az Arácsi Márga Formáció gazdag sporomorphákban. A Felsõörs Föt–1 fúrás formációt harántoló szakaszán 7
palynozónát mutattak ki, míg a Hidegkút Hdt–1 fúrásban ezek közül csak a két fiatalabbat, tekintettel a rétegsor tektonikusan csonka voltára (16. és 18. ábra) (GÓCZÁN, ORAVECZNÉ SCHEFFER 1990).
A kronosztratigráfiai besorolás is alapvetõen a palynozónákon nyugszik, természetesen szoros korrelációban a
makro-, ill. mikrofosszíliákkal. Ezek alapján a formáció képzõdése a griesbachi elején kezdõdött és átnyúlt a dieneribe
is.
Fácies, korreláció
A triász elején megindult transzgresszió elõrehaladásával a sekélytenger némiképp mélyült. A Balaton-felvidék ÉK-i
részén az egyre mélyülõ — dominánsan árapályöv alatti — környezetben (Arácsi Márga), míg a DNy-i részen továbbra
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is sekély, árapályövi környezetben folytatódott az üledékképzõdés (Köveskáli Dolomit). Az Arácsi Márga Formáció
képzõdése idején felerõsödött a finom terrigén anyag beszállítódás az üledékgyûjtõbe. A tenger vízszintje és az energiaviszonyok is némiképp ingadoztak. A durvább szemû, hullámbarázdás felszínû, keresztlaminált üledékek árapályövi
fáciest jeleznek, de a túlnyomórészt párhuzamosan laminált, finomszemû összlet az árapályöv alatt rakódott le. Az
iszapfelszakadási nyomok, az intraklasztok, a „csigaoolitok” és a mollusca héjakból összemosott lumasellák nagyobb
energiájú közegre utalnak — valószínûleg vihar üledékek.
Az Arácsi Márga Formáció kifejlõdését, makrofaunáját és rétegtani helyzetét figyelembe véve a Dolomitok Siusi
Tagozatával, illetve a lombard terület Servino Formációjának alsó részét alkotó, márga, mészmárga, mészkõ váltakozásából felépülõ rétegsorral párhuzamosítható (HAAS et al. 1988, KOLOSZÁR 1992).
Olenyoki

HIDEGKÚTI FORMÁCIÓ hT1

A Hidegkúti Formáció alsó, Zánkai Homokkõ Tagozatát BÖCKH (1872 p. 45.) jellemzése szerint „Zánka körül
finomabb homokkövek és márgák” alkotják, „melyekben posidonomya lenyomatok észlelhetõk”. ID. LÓCZY (1913) az
„alsó campili palás homokkõ” legtöbb õsmaradványát Hidegkútról említette. Erre alapozva vezette be SZABÓ (in FÜLÖP
ed. 1978) a „Hidegkúti homokkõ” elnevezést. Szintén az õ nevéhez fûzõdik az is, hogy a homokköves kifejlõdés
fedõjében települt szürke, likacsos dolomit rétegtani helyzetére felhívta a figyelmet (SZABÓ in DEÁK szerk. 1972).
BALOGH KÁLMÁN (1980, 1981), GÓCZÁN et al. (1986), BROGLIO LORIGA et al. (1990), valamint KOLOSZÁR, TÓTHNÉ
MAKK (1993) a két rétegtani egységet tagozat rangon és azonos névvel tárgyalta. A Balaton-felvidéki térképezõk által az
alsó homokköves rétegsorra javasolt Zánkai Homokkõ Tagozat elnevezés csak késõbb vált általánosan elfogadottá.
Litológia, település
A Hidegkúti Formáció — az idõsebb alsó-triász üledéksoron belül tapasztalható laterális fáciesváltással szemben —
a Déli-Bakony területén egységes kifejlõdést mutat. A Hidegkúti Formáció két tagozatának kõzetkifejlõdését külön kell
tárgyalni, mivel teljesen eltérõek egymástól és egy formációba sorolásuk csak a hagyományoknak köszönhetõ.
ZÁNKAI HOMOKKÕ TAGOZAT hzT1

A Balaton-felvidéki alsó-triász rétegsor legegyveretûbb összletét vörös, lilásvörös, néhol lilásszürke színû, 1–5 cm
vastag réteglemezekbõl felépülõ agyagos vagy dolomitos kötõanyagú homokkõ és aleurolit alkotja. A réteglapok
általában csillámosak. Az aleurolittal váltakozó homokkõ általában finomszemcsés. A durvább szemû rétegeket vékony
márga, agyagmárga közbetelepülések tagolják. A réteglapokon jellemzõek az életnyomok (II. tábla, 1.), a tágulásos
repedések, a kagylólenyomatok és a hullámfodrok (II. tábla, 2. és III. tábla 1.). Az üledékszerkezetek közül a horizontális és ferdelamináció váltakozása és az agyagfilmes (flázeres) rétegzettség a leggyakoribb (III. tábla, 2. és IV. tábla
1.). A deformációs szerkezetek közül a terheléses zsebek, zsákok jellemzõek (IV. tábla, 2.).
A dominánsan sziliciklasztit anyagú rétegek közé 2–5 cm vastagságú, rozsdavörös, „csigaoolit” fáciesû mészkõlemezek települnek.
A Zánkai Homokkõ Tagozat lilásvörös homokkõ lemezei általában jól felismerhetõk. Azokon a területrészeken lehet
csak azonosítási probléma, ahol a kifejlõdés permi vörös homokkõvel határos a felszínen (pl. Zánka, Csopak), de az
összlet vékonyrétegzettsége és a rétegfelületek jellegzeteségei révén jól elkülöníthetõ. A tagozat lilásszürke aleurolitos
szintjei összetéveszthetõk mind a fedõ, mind a fekü formációk hasonló kifejlõdéseivel, de jóval vékonyabbak azoknál és
a tagozatban uralkodó homokköves kõzettípus segít az eligazodásban.
HIDEGKÚTI DOLOMIT TAGOZAT hhT1

A tagozaton belül kétfajta kõzettípus különíthetõ el, amelyek a felszíni elõfordulásokban általában együtt jelentkeznek:
— piszkosfehér, sárgásfehér színû, 1–5 cm-es lemezekbõl felépülõ, jól rétegzett, mikrokristályos vagy finom cukorszövetû, néhol kalcitpettyes, madárszem-, illetve hálózatos („chicken wire”) szerkezetû, száradási repedésekkel átjárt,
evaporitos dolomit (V. tábla, 2–4.);
— breccsás szerkezetû, okkersárga színû, vékony kalciterekkel pókhálószerûen átjárt, rétegzettség nélküli dolomit.
A fenti két típusán kívül intraklasztos (V. tábla, 1.) és ooidos litofácies is elõfordul, leggyakoribb mikrofácies-típusa
az intraklasztos, üreges dolomikrit-dolomikropátit.
A Hidegkúti Dolomit elkülönítése sok tekintetben problémás. A vékonyréteges, lemezes kifejlõdéséhez hasonlót
találunk mind a Köveskáli Dolomit, mind az Aszófõi Dolomit Formációkban. Itt esetleg a kõzet „tiszta”, terrigén anyag
mentes jellege nyújthat támpontot. A felszínen elmállott, breccsás törmeléke pedig megkülönböztethetetlen az Aszófõi
Dolomit „rauchwacke” szintjeitõl. Ezekben az esetekben a rétegtani helyzetet a fekü-fedõ képzõdmények felismerésével lehet tisztázni.
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A formáció a Tapolcai-medencében és a Balaton-felvidék DNy-i területén a Köveskáli Dolomitra, az ÉK-i
területrészen az Arácsi Márga Formációra folyamatos átmenettel települ. Az alsó homokkõ és a felsõ dolomit tagozat
közötti litológiai váltás azonban viszonylag éles, akárcsak a formáció fedõjében települõ Csopaki Márga felé. Ez utóbbi átmenetnél a fedõ képzõdmény általában egy szürkésbarna színû, középkristályos, krinoideás, helyenként galenit
pettyeket tartalmazó mészkõ szinttel települ a dolomitra.
Elterjedés, vastagság
A Hidegkúti Formáció mindkét tagozatának számos, többnyire törmelékes elõfordulása ismert a Balaton-felvidéken.
A Litéri-vonaltól É-ra lévõ pikkelyben legnyugatabbi felszíni elõfordulása Tótvázsonytól DNy-ra és K-re található,
ahol a Hidegkút Hdt–1 fúrás harántolta (18. ábra). Ettõl ÉK-re Köveskútpuszta környékén bukkan ismét a felszínre,
ahonnan Meggyespusztán át Szentkirályszabadjáig nyomozható.
A Hidegkúti Formációt a Tapolcai-medencében a Szigliget Szi–1 fúrás mintegy 80 m vastagságban harántolta.
A Litéri-vonaltól D-re, a Balaton-felvidék DNy-i részén a formáció a Káli-medencében és környékén, a Mihálynédombján és a Gulyás-erdõben bukkan felszínre. A Balaton-felvidék ÉK-i részén, az aszófõi Vörös-máli-dûlõtõl
Balatonfüreden és Csopakon keresztül a lovasi Sédig nyomozható. Felsõörs környékén a Hidegkúti Dolomit jól követhetõ gerincet alkot, amely a Kis-hegytõl az Új-kúti-dûlõn át a Kötéssûrûben és a Cseri-hegyen követhetõ (BUDAI 1991).
Az Új-kúti-dûlõben telepített Felsõörs Föt–1 fúrás a Zánkai Homokkövet teljes vastagságban harántolta (16. ábra).
Ettõl ÉK-re a formáció viszonylag rossz feltártsági viszonyok között nyomozható a vörösberényi Vár-hegytõl
Balatonfûzfõ felé.
A formáció — és tagozatai — vastagságát a fúrások alapján lehet megállapítani, mert felszíni törmelékes pásztái
általában erõsen gyüredezettek és nem a valódi vastagságot mutatják. A számos jó fúrási szelvény (pl. Köveskál Kk–9,
Hidegkút Hdt–1, Felsõörs Föt–1) alapján azonban jól látszik, hogy a formáció és tagozatai is egységes vastagságban
képzõdtek a Balaton-felvidék területén (19. ábra). A formáció átlagos vastagsága 60–70 m, azon belül a Zánkai
Homokkõé 35–40 m-re, a Hidegkúti Dolomité 25–30 m-re tehetõ.
Õsmaradványok, kor
A Hidegkúti Formáció két tagozata között lényeges különbség mutatkozik az õsmaradvány-tartalomban. A Hidegkúti
Dolomit õsmaradványokban szinte meddõ, a Zánkai Homokkõre azonban gazdag kagylófauna jellemzõ (II. tábla, 2.),
ritkán Ophiuroidea-maradvány is elõfordul benne (IV. tábla, 3.). A „csigaoolit” betelepülések is gazdag bentosz élõvilágra utalnak.
A Zánkai Homokkõ Gulyás-erdõben elõkerült õsmaradvány-együttese alapján két szint különíthetõ al a tagozaton
belül (CSONTOSNÉ KISS 1990a):
Az alsó szint faunája viszonylag szegényes, kevésbé változatos: Unionites fassaensis, Unionites canalensis,
Eumorphotis hinnitidea, Eumorphotis gr. multiformis, Bakevellia pannonica, Neoschisodus cf. laevigatus, Neoschisodus
ovatus, valamint a gastropoda-oolit fajai: Natica gregaria, Hollopella sp., Coelestylina sp.
A tagozat felsõ szakaszán a makrofauna nagyobb diverzitású, a Pecten-félék több fajjal is képviseltetik magukat:
Pseudomonotis loczyi, Entolium microtis, Scythentolium cf. euroasiaticum, Entolium discites, valamint Eumorphotis
hinnitidea, Costatoria subrotunda, Unionites canalensis, Unionites fassaensis, Neoschisodus laevigatus, Pleuromya
elongata, Bakevellia pannonica. A meghatározott fajok közül az Eumorphotis hinnitidea és a Costatoria subrotunda
biosztratigráfiai zónajelzõk és jelenlétük a smithi alemeletre utal.
A fentihez hasonló makrofauna került elõ a Hidegkút Hdt–1 fúrásból is (CSONTOSNÉ KISS 1990b): Unionites canalensis, Unionites fassaensis var. brevis, Promyalina vetusta var. minor, „Pseudomonotis” laczkoi, Costatoria subrotunda,
Leptochondria abertii, Bakevellia pannonica, Naticopsis sp., Unionites fassaesis, Neoschisodus cf. laevigatus,
Neoschisodus ovatus, Coelestylina werfensis, Eumorphotis sp., Holopella gracilior. Ezek közül a Costatoria subrotunda szintjelzõ értékû és a olenyoki emelet smithi alemeletét jelöli.
A tagozat foraminifera-együttesét a Glomospira regularis, Earlandia sp., Glomospirella sp. fajok alkotják.
A formáció gazdag sporomorpha-társulása biosztratigráfia szempontból jelentõs értékû. A két tagozat határán rögzíthetõ „nejburgii event” alapján a Zánkai Homokkõ az indusi emelet felsõ, a Hidegkúti Dolomit pedig az olenyoki emelet
alsó szakaszába sorolható (BROGLIO LORIGA et al. 1990 fig. 19.).
Fácies, korreláció
Az indusi emelet utolsó szakaszában viszonylag hirtelen és jelentõs mértékben megnõtt a sziliciklasztikus
törmelékanyag beáramlása az intertidális–szubtidális, változó vízmélységû üledékgyûjtõbe. A Zánkai Homokkõ hullámbarázdás, keresztlaminált üledékei a nagyobb energiájú árapályövben, a hullámbázis fölött, az agyagos aleurolit
laminitek a szubtidális régióban rakódtak le. A szórványos „csigaoolit” betelepülések viharüledékként értelmezhetõk,
amelyeket a nagy erejû hullámzás moshatott össze. A gazdag bentosz fauna jól szellõzött tengerfenékre utal ( HAAS et
al. 1988).
A Hidegkúti Dolomit képzõdése idején nagy kiterjedésû, meleg, arid klímájú, hiperszalin lagúna alakult ki. A klímaváltozásnak köszönhetõ az is, hogy a szárazföldi törmelékanyag beszállítódás mértéke lecsökkent, uralkodóan
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mésziszap, illetve szindiagenetikus primér lagúna-fáciesû dolomit képzõdés folyt az üledékgyûjtõben. Az evaporit
képzõdés, a jellegzetes „chicken wire” szerkezet, a száradási-zsugorodási repedések azt jelzik, hogy a lagúna jelentõs
része idõszakosan az árapályöv fölé került, esetleg kiszáradt. A kollapszbreccsás típusú dolomit keletkezése is az ilyen
beszáradási periódusokhoz köthetõ. A lagúna vízmélysége területileg is és az idõben is változó volt. A homogén kifejlõdésû dolomitrétegek a szubtidális övet jelzik, a színdiagenetikus evaporitok a peritidális övben, szabkha környezetben
keletkeztek. Erre utalnak a száradási repedések és a breccsás jelleg.
A Zánkai Homokkõ litosztratigráfiai megfelelõje a Dolomitok Campil Tagozata. Ez a jellegzetes vörös homokköves
kifejlõdés annyira elterjedt a Ny-i Tethys területén, hogy korábban kronosztratigráfiai értelemben is használták („kampili
emelet”). A Hidegkúti Dolomit a Dolomitok Val Badia Tagozatának alsó, peritidális dolomitokból álló szakaszával
párhuzamosítható (BROGLIO LORIGA et al. 1990).
CSOPAKI MÁRGA FORMÁCIÓ cT1
A mai értelemben vett Csopaki Márga Formációt BÖCKH (1872) az alsó-triász „tarka homokkõ képlet” negyedik tagjaként, mint „több jól megtartott zárványt mutató mészmárgákat és márgameszeket” különítette el. ID. LÓCZY (1913) a
„középsõ campili rétegek” kezdõtagjaként „zöldes és világosszürke szétleveledzõ márgát”, e fölött „a felsõ rõth
lemezeket és a Tiroliteses márgát”, majd zárótagként sárga krinoideás mészkövet írt le. Ezt a részletes beosztást SZABÓ
(in DEÁK szerk. 1972) késõbb azzal egészítette ki, hogy az összlet középsõ szakaszát lilásvörös, aleurolitos márga alkotja a fúrási szelvényekben.
A Csopaki Márga elnevezést BALOGH KÁLMÁN (1980) vezette be a Werfeni Formáció felsõ tagozatára, késõbb a
rétegtani egység formáció rangra emelkedett.
Litológia, település
A Csopaki Márga Formáció agyagmárgából, márgából, aleurolitból, valamint a rétegsorba rétegszerûen betelepült
mészkõ típusokból áll. A formációt három, közel azonos vastagságú szakaszra lehet felosztani.
A rétegsor alsó harmadát alapvetõen szürke, barnás- vagy zöldesszürke, vékonyrétegzésû, lemezes elválású,
általában erõsen biourbált agyagmárga-márga-mészmárga összlet építi fel. A közbetelepülõ mészkõ 1–5 cm, legfeljebb
15–20 cm vastag rétegeket vagy lencséket alkot, a betelepülések vastagsága és aránya a tagozat felsõ szakaszán megnõ.
A mészkõ általában szürke vagy barnásszürke, mikro- vagy középkristályos. A kõzetalkotó krinoideákon kívül gyakori
az összemosott kagyló- és csigavázakból álló lumasella is („felsõ-rõth lemezek”, VI. tábla, 1.). A tagozat felsõ szakaszára jellemzõ a tiroliteszes fauna-együttes, amelyrõl korábbi elnevezését kapta az összlet.
A formáció középsõ tagozatát túlnyomó részben vörös, lilásvörös színû, jól rétegzett, lemezes vagy leveles elválású,
meszes aleurolit alkotja. Az alsó és felsõ tagozathoz képest a mészkõ-betelepülések aránya és a bioturbáció alárendelt,
az õsmaradványok megjelenése szórványos.
A formáció felsõ tagozatának rétegsorában felfelé durvulnak a sziliciklasztok, az uralkodóan szürke márga és aleurolit mellett megjelennek a homokkõ-betelepülések is. A közbetelepülõ mészkõ jellegzetes megjelenésû, szürke alapon
apró barna és zöld (glaukonitos) foltok tarkítják. Ez a „rozsdafoltos”, lemezes szerkezetû, mikrokristályos mészkõ igen
gyakori ezen a szakaszon. A vastagabb, 15–20 cm-es mészkõrétegek általában lumasellák, a tömeges mennyiségben
jelentkezõ krinoideák mellett a bakevelliák és a costatoriák gyakoriak (VI. tábla, 2.). A finomszemû törmelékes rétegek
lemezes elválásúak és erõsen bioturbáltak. Az összlet legfelsõ szintjében megjelenõ finomszemcsés barnásszürke
homokkõ 2–5 cm vastag lemezekbõl épül fel, a rétegfelületeken erõsen csillámos, gyakran hullámfodros.
A formációra az egyenetlen, néhol hullámos rétegfelszínekkel osztott párhuzamos, gyakran laminites szerkezet a legjellemzõbb, de emellett — fõleg a karbonátos betelepüléseknél — a lencsés, gumós szerkezet is megfigyelhetõ.
A formáció szöveti képe igen változatos. Az egyik típust a terrigén eredetû komponensek és a karbonátos kötõanyag
aránya határozza meg. A másik típusba a bioklasztot is tartalmazó kõzettípusok tartoznak. Ezek közül a legjellemzõbb
mikrofácies típus az echinodermatás biopátit, melyben a Meandospira pusilla foraminifera is igen gyakori. E mellett
gyakori a molluszkás biopátit is, melyben lumasellaszerûen összemosott, irányítatlan elrendezõdésû, alig koptatott
kagylóhéjtöredékek látszanak. A biopátitok leggyakoribb szöveti képe waskestone-packstone. Külön említendõ a „csigaoolit” különleges kifejlõdésének grainstone szövetû bio-oopátitja.
A formáció felszíni, többnyire törmelékes feltárásaiban általában csak a mészkõ közbetelepülések lemezeit találjuk,
amelyek hasonlóak az Arácsi Márga mészkõ típusaihoz. A „rozsdafoltos” mészkõ, a krinoideás mészkõ, a „csigaoolit”
és a molluszka-lumasella mindkét rétegtani egységben gyakori („alsó- és felsõ-rõth lemezek”), a rétegtani besorolást
azonban (a települési helyzet mellett) a rétegfelületeken kipreparálódott jellegzetes (pl. Natiria-, Gervilleia-, Costatoria-)
fauna teszi lehetõvé.
A formáció középsõ szakaszában jellemzõ finomszemû, lilásvörös aleurolithoz némiképp hasonlít a Zánkai
Homokkõ aleurolitos fáciese és az Arácsi Márga felsõ szintjének vörös márgás–aleurolitos kifejlõdése. A Zánkai
Homokkõre azonban a nagyobb átlagos szemcsenagyság, a nagyobb csillámtartalom, a hullámos rétegfelszínek és az
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azon található gyakori kagylólenyomatok jellemzõek. Az Arácsi Márga vörös szintjén belül viszont szürke bioklasztos
betelepülések is találhatók, amelyek a Csopaki Formáció középsõ részén hiányoznak.
A Csopaki Márga a Hidegkúti Dolomitra folyamatosan de viszonylag hirtelen átmenettel települ, amelynek kétféle
rétegsora ismert. Felsõörs és Balatonfüred környékén a dolomit fölött vörös színû aleurolit, dolomárga települ és erre
következnek a formáció jól rétegzett, világosbarna, általában krinoideás mészkõrétegei (BUDAI 1991). Más szelvényekben a Hidegkúti Dolomit fölött éles határral települnek a formáció gyakran utólagos dolomitosodást szenvedett krinoideás, néhol galenit-hintéses bázisrétegei (pl. a Hidegkút H–1 fúrásban).
Átmenete a fedõ Aszófõi Dolomit felé fokozatos, amelyet dolomitos homokkõ, homokos dolomit, majd
törmelékanyag fokozatos kimaradásával sejtüreges dolomit alkot. Az átmeneti szakasz lehet márgás, dolomárgás kifejlõdésû is (pl. Hidegkút H–1 fúrás).
Elterjedés, vastagság
A Balaton-felvidéki alsó-triász formációk közül a Csopaki Márgának van a legnagyobb felszíni elterjedése. A felszínen általában törmelékben követhetõ, szálban legfeljebb mesterséges feltárásokban ismert. A törmelék anyagát többnyire
a mészkõ betelepülések alkotják, ezért a formáció részletes vizsgálata fõként fúrások alapján lehetséges. A Balatonfelvidéken mélyült fúrások rétegsora szerint a formáción belül nincs lényeges laterális fáciesváltás.
A Litéri-vonaltól É-ra lévõ pikkelyben Tótvázsonytól Ny-ra és DK-re (a Koldustelek és a Csatár-hegy környékén)
kirajzolódó antiklinális peremi részein nyomozható, ahol a jól rétegzett, krinoideás mészkõbõl felépülõ bázisrétegei szálban is felszínre bukkannak. Hidegkúttól Ny-ra szintén törmelékben található, ahol a Hidegkút Hdt–1 fúrás folyamatos
szelvényben 50–166 m között harántolta (18. ábra). Egyik felszíni alapszelvénye Hidegkút DK-i szélén található, amely
a formáció középsõ és felsõ szintjét tárja fel. Ettõl ÉK felé Köveskútpusztától Szentkirályszabadjáig követhetõ az alsótriász pászta törmelékében.
A Tapolcai-medencében a Szigliget Szi–1 fúrás 442,0–722,0 m között harántolta, 30–80° között változó dõlésben. A
Balaton-felvidék DNy-i részén a Káli-medencében található legnagyobb összefüggõ felszíni elõfordulása. A rétegsor
többszörösen meggyûrõdve, hozzávetõlegesen Ny–K-i irányban húzódik végig a medencén, ahonnan Zánkáig
nyomozható. Ezen a területen — számos uránkutató fúrás mellett — a Köveskál Kk–9 alapszelvény-fúrás tárta fel
(18. ábra).
A déli pikkely ÉK-i szakaszán Aszófõ és Balatonfüred között kerül a felszínre, innen a „balatoni riviéra” mentén a
lovasi Sédig nyomozható. Felsõörs környékén a Hidegkúti Dolomit és annak fedõjében települõ bázisrétegei kettõs gerincet alkotva követhetõk a Kis-hegytõl a felsõörsi szõlõkön, az Ürge-hegyen, az Új-kúti-dûlõn és a Kötéssûrûn át a
Cseri-hegyig (BUDAI 1991). Ettõl a területtõl ÉK-re a vörösberényi Vár-hegy déli oldalán a Malom-völgyig, majd a
fûzfõi terület felé követhetõ a törmeléke.
A Csopaki Márga a legvastagabb alsó-triász formáció, vastagságát csak a fúrási szelvények alapján lehet becsülni. A
felszíni törmelékes pásztái az erõs gyüredezettség miatt jóval nagyobb kiterjedésûek, mint ez a vastagságából
következne. A dõlésszög állandóan változik, az antiklinális-szinklinális szerkezetnek megfelelõen. A fúrásokban
vastagsága 100 és 200 m között változik, ÉK felé — az üledékgyûjtõ belseje felé — növekvõ tendenciával; átlagosan
150 m-re tehetõ.
Õsmaradványok, kor
A Balaton-felvidéki alsó-triász kifejlõdések közül a Csopaki Márga Formáció a leggazdagabb makrofaunában, amint
az a korábbi irodalomból ismert hosszú faunalistákból is kitûnik (BÖCKH 1872, ID. LÓCZY 1913, FRECH 1912).
Az olenyoki késõi szakasza a következõ õslénytani eseményekkel jellemezhetõ a Csopaki Formáció makrofaunavizsgálata alapján (LENNER 1988b):
— ekkor jelennek meg az elsõ triász ammoniteszek;
— a molluszka-együttesben a Natiria costata és a „Turbo” rectecostatus csigák és a Costatoria costata kagyló megjelenése mellett a Bakevellia fajok virágzása jellemzi;
— gazdag iszaplakó fauna fejlõdik ki (Unionites, Pleuromya, Homomya), melyek esetében gyakori a kétteknõs foszszilizálódás;
— elõször jelennek meg a Ophiolepis-féle kígyókarúak.
A térképezés során végzett gyûjtések többsége a törmelékes kibukkanásokban, míg rétegszerinti gyûjtés a Hidegkút
Hdt–1 fúrás és a Hidegkút DK-i végén létesített mesterséges árok szelvényében történt.
A kékkúti Savanyú-kúttól É-ra a formáció felsõ szakaszára jellemzõ faunatársaság gyûjthetõ (LENNER 1987):
Gervilleia exporrecta var. linearis, Gervilleia polydonta mut. paleotridica, Hoerensia sp., Costatoria costata,
Myophoria laevigata var. elongata, Gervilleia costata, valamint Pentacrinus nyéltagok.
A Zánkától Ny-ra lévõ szõlõben törmelékbõl elõkerült fauna a formáció alsó és középsõ szakaszára jellemzõ (LENNER
1987): Tirolites cassianus, „Turbo” rectecostatus, Natiria semicostata, Natiria costata, Eumorphotis sp., Gervilleia
exporrecta.
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A Hidegkút Hdt–1 fúrásban csak a formáció felsõ szakaszából került elõ makrofauna (CSONTOSNÉ KISS 1990b):
Costatoria costata, Natiria costata, Neoschisodus sp., Lephochondria albertii, Bakevellia sp., Bakevellia gr. exporrecta, Unionites sp., Naticopsis cf. gailardotti.
A leggazdagabb faunatársaságot a Hidegkút DK-i részén lévõ Zsellér-dombon létesített mesterséges árok rétegsora
szolgáltatta. A fekü Hidegkúti Formációból történõ kifejlõdés szerkezeti okokból hiányzik, a formáció többi részét azonban jól reprezentálja az 50 m hosszú szelvény (BROGLIO LORIGA et al. 1990, valamint CSONTOSNÉ KISS, KOLOSZÁR 1990).
A begyûjtött makrofauna 25 taxonból áll, a következõ gyakoribb alakokkal: Tirolites gr. seminodus, Dalmatites morlaccus, Eumorphotis telleri, Costatoria costata, Leptochondria albertii, Avichlamys csopakensis, Natiria costata, Turbo
rectecostatus (VI. tábla, 1–2.), Bakevellia gr. exporrecta, Neoschizodus laevigatus, Neoschizodus fassaensis, Unionites
canalensis, Ophiolepis sp. (VII. tábla, 1.).
Részletes mikrofauna- és mikroflóra-vizsgálat (18. ábra) a Hidegkút Hdt–1 fúrásból készült a térképezés során
(GÓCZÁN, ORAVECZNÉ SCHEFFER 1990). A foraminifera zónák közül sikerült kimutatni a Meandospira pusilla Akmezónát és az alsó-triász legfiatalabb foraminifera zónájának, a Meandospira gigantea–Glomospirella Együttes-zónának a
kísérõ faunaelemeit (Glomospira sp., Glomospirella sp.). A formáció sporomorpha-együttesét a Densoisporites nejburgii
dominanciája jellemzi (BROGLIO LORIGA et al. 1990).
A Csopaki Márga Formáció kronosztratigráfiai besorolása a különbözõ õsmaradvány-csoportokon alapuló biosztratigráfiai zonáció alapján végezhetõ el. Ezek alapján a formáció teljes egészében az olenyoki emeletbe tartozik, az
alsó része (a Tirolites cassianus, illetve a Meandospira pusilla megjelenéséig) a smithi, a többi pedig a spathi alemeletbe
sorolható (BROGLIO LORIGA et al. 1990, GÓCZÁN et al. 1986).
Fácies, korreláció
A Balaton-felvidéki alsó-triász kifejlõdések közül egyedül a Csopaki Márga Formáció fáciese utal nyílt és viszonylag mély, normál sótartalmú tengeri üledékképzõdési környezetre. A formáció rétegsorában (alulról felfelé) a következõ
fáciesváltozások rögzíthetõk:
— A formáció néhány méter vastag krinoideás, néhol ooidos, biokalkarenites bázisrétegei az árapályövben, nagyobb
energia viszonyok között rakódtak le.
— Az alsó tagozat finoman rétegzett agyagmárgából álló rétegsora az árapályöv alatt, nyílt selfen képzõdött. A bioklasztos, krinoideás, lumasellás mészkõ közbetelepülések epizodikus viharüledékeknek tekinthetõk, amelyek a sekélyebb régióból halmozódhattak át. A gazdag bentosz fauna és a bioturbáció jól szellõzött tengerfenékre utal.
— A formáció középsõ, vörös aleurolitos, márgás rétegsora jelzi az egykori üledékgyûjtõ legnagyobb kimélyülését.
A bioklasztos mészkõ betelepülések alárendelt megjelenése és az õsmaradványok megtartási állapota (pl. a törékeny
kígyókarúak egyben maradt váza) kis energiájú környezetet jelez.
— A formáció felsõ szakaszának fácieseloszlása csökkenõ relatív tengerszintet jelez. A szubtidális üledékekkel váltakozó árapályövi képzõdményekben felfelé fokozatosan durvul a beszállított terrigén törmelék szemcsemérete, egészen
a csillámos, hullámfodros rétegfelületû homokkövek megjelenéséig.
A Csopaki Márga Formáció alsó szakasza jól párhuzamosítható a Dolomitok Val Badia Tagozatának felsõ szakaszával (HAAS et al. 1988, BROGLIO LORIGA et al. 1990).

Középsõ-triász
SEKÉLYTENGERI KARBONÁTOK
Anisusi
(korábban „sejtes dolomit”)

ASZÓFÕI DOLOMIT FORMÁCIÓ aT2

A formációt a korábbi rétegtani beosztások az alsó-triászon belül tüntették fel (21. ábra). BÖCKH (1872) a tarkahomokkõ-képlet felsõ részébe, ID. LÓCZY (1913) és LACZKÓ (1911), majd BALOGH KÁLMÁN (1980, 1981) a felsõ-kampili
emeletbe, a werfeni csoport felsõ részébe sorolta. SZABÓ (in DEÁK szerk. 1972, fig. 6) alpesi rétegtani analógiák alapján
vetette fel a képzõdmény alsó-anisusiba tartozását (21. ábra). Ez a korát megelõzõ felismerés azonban csak jóval
késõbb, a Köveskál Kk–9 alapszelvény-fúrás részletes mikropaleontológiai vizsgálata során nyert igazolást (HAAS et al.
1988).
Litológia, település
A formációt vékonyréteges, lemezes szerkezetû (algaszõnyeges), sárgásfehér vagy világosszürke, lazán cementált,
kalcitpettyes ún. „sejtes” dolomit, dolomárga váltakozása alkotja. Jellegzetessége a fenesztrális madárszemes szerkezet,
a sûrû és vékony, pókhálószerû száradási repedések, valamint a ritkábban elõforduló hálózatos, „chicken wire”
szerkezet. Mikrofáciesére az alábbi típusok jellemzõk (HAAS et al. 1988, valamint LELKES 1989): bioklasztos (ostracodás
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21. ábra. A Balaton-felvidék középsõ-triász képzõdményeinek rétegtani beosztásai
(BUDAI, CSILLAG 1998 alapján, kiegészítve)
Rövidítések: rei – „reiflingi” mészkõ; rec – „recoaro” mészkõ; fm – „faunás mészkõ”; pv – „pietra verde”; vm – „vászolyi mészkõ”;
NM – Nemesvámosi Mészkõ T.; KT – Keresztfatetõi T.; BM – Berekhegyi Mészkõ T.

Fig. 21. Stratigraphic divisions of the Middle Triassic formations of the Balaton Highland
(modified after BUDAI, CSILLAG 1998)
Abbreviations: rei – “Reifling” limestone, rec – “Recoaro” limestone, fm – “Fauna limestone”, pv – “Pietra verde”, vm – “Vászoly limestone”,
NM – Nemesvámos Limestone Member, KT – Keresztfatetõ Member, BM – Berekhegy Limestone Member

vagy foraminiferás) mikrit; ooidos-onkoidos pátit (VII. tábla, 3.); pelletes-mikritcsomós mikrit; kõzetlisztes vagy
porózus dolomikrit; peloidos mikrit evaporit ásványok utáni karbonát pszeudomorfózákkal (VII. tábla, 2.).
A fenti mikrofácies-típusok közül elsõsorban a dolomikrit és a peloidos mikrit váltakozása figyelhetõ meg
mikrorétegek formájában.
A terepi tapasztalatok szerint az Aszófõi Dolomit hirtelen kõzetváltással települ a törmelékes feküre (Csopaki F.),
míg a fúrási rétegsorok mindegyikében (pl. a Köveskál Kk–9) megfigyelhetõ közöttük a néhány méter márga-mészkõdolomit rétegváltakozásból álló átmenet (18. ábra).
A fedõ Iszkahegyi Mészkõ felé átvezetõ, több tíz méter vastag átmeneti rétegsor több felszíni szelvényben és fúrásban ismert az Iszka-hegy és Balatonfüred környékén (RAINCSÁK 1980, LELKES 1989), valamint a Bakonyban (CSÁSZÁR
et al. 1984). Jellemzõ kõzetváltozata a dolomit-mészkõ rétegváltakozás mellett az autigénbreccsa, illetve a breccsás
dolomárga, márga. Ez a litofácies a felszínen általában likacsos–üreges, fehér vagy limonittól okkersárgára színezett,
meszes kötõanyagú, sokszor mállott, porlott mészkõ- vagy dolomitbreccsa (rauwacke) formájában jelenik meg (VIII.
tábla, 1.).
Az Aszófõi Dolomit igen hasonló a Balaton-felvidéki alsó-triász összlet Hidegkúti Dolomitjához, amelytõl a
települési helyzet és a jelentõsen nagyobb vastagság alapján azonban megbízhatóan elkülöníthetõ.
Elterjedés, vastagság
Az Aszófõi Dolomit vastagságát illetõen a Balaton-felvidék csapásában érzékelhetõ változás figyelhetõ meg, ez a
különbség — érdekes módon — a késõbbiek során kialakult anisusi platformok és medenceterületek között mutatható
ki. A Balaton-felvidék középsõ területét alkotó pelsoi platformon vastagsága 250 m-re tehetõ a Balatonudvari Bu–1 fúrás
alapján, míg a Balatonfüredi-medence területén mélyült Bdt–2 fúrásban mindössze 100 m. Hasonló tendencia figyelhetõ
meg az alsó-anisusi képzõdmények vastagságának változásában a Bakony keleti részén is, ahol az Aszófõi Dolomit
jelentõsen (akár 300 m-re is) kivastagszik a fedõ Iszkahegyi Mészkõ rovására (RAINCSÁK 1980).
Alapszelvénye a 71-es mûút aszófõi bevágása, amely a falutól Örvényes felé kb. 500 m-re található (HAAS, IVANCSICS
1986).
Õsmaradványok, kor
A formáció — a jellegzetes mikroflóra- és mikrofauna-együttesen kívül — õsmaradványokat alig tartalmaz, elvétve
Natiria sp. és Costatoria sp. fordul elõ benne. Foraminifera (ORAVECZNÉ SCHEFFER 1987): Glomospirella senghi,
Earlandia tintinniformis.
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Fácies, korreláció
A szöveti és szerkezeti bélyegek arra utalnak, hogy az Aszófõi Dolomit kis energiájú hiperszalin környezetben,
meleg, arid klímán rakódott le. E mellett szól a meglehetõsen csökevényes, kis diverzitású fauna, amelyre a nagy
környezeti tûrõképességû taxonok jellemzõek (ORAVECZNÉ SCHEFFER 1987, p. 28., valamint LELKES 1989). A bepárlódás
során a gipsz- illetve anhidritkiválás hatására a Mg/Ca arány jelentõsen megnõhetett a tengervízben, ami a mésziszap
üledék leülepedés utáni, közvetlen (szindiagenetikus) dolomitosodásához vezetett (HAAS et al. 1988, p. 48.).
A fácieselemzések alapján a peritidális fáciesû Aszófõi Dolomit üledékképzõdési környezete a recens, valamint a
déli-alpi fosszilis analógiák alapján arid klímájú árapályövi síkság lehetett (BUDAI et al. 1993). Az üledék eredetileg
mésziszapként rakódott le a sekély szublitorális illetve intertidális lagúnában, ahol a karbonátprodukció alapvetõen a
kékeszöld algákhoz kötõdött (stromatolit szerkezet). A sekély lapályon az alacsony vízállású idõszakokban a
szupratidális sebkha progradált a lagúna felé, aminek következtében az ott lerakódott üledék korai dolomitosodáson
ment keresztül (a jellegzetes madárszem szerkezet, a száradási repedések és az algaszõnyeg kiszáradása során keletkezett
intraklasztok elsõsorban a szupratidális övben jellemzõk).
A rétegsorokban jelentkezõ vékony aleurit és márga betelepülések arra utalnak, hogy — a feltehetõen fejletlen
csatornarendszeren keresztül — terrigén törmelék is besodródott idõszakosan. LELKES (in CSÁSZÁR et al. 1984) ezt a
jelenséget szezonális édesvizû áradásoknak tulajdonította, ami ugyancsak a sivatagi klímát jellemzi. Az ooidos–onkoidos mikrofácies értékelése szerint (HAAS et al. 1988, valamint LELKES 1989) az intertidális lagúnát a peremén kialakult
mészhomok-dombok választották el a nyílt tengertõl.
Az Aszófõi Dolomittal mind litofáciesében és rétegtani helyzetében, mind paleogeográfiai és fejlõdéstörténeti tekintetben teljesen analóg képzõdmény általánosan elterjedt a Ny-i Tethys területén, ilyen a lombard Carniola di Bovegno, a
Dolomitok Alsó Serla Formációja (Frassené Dolomit), valamint a Keleti-Alpok Reichenhallei rétegei (BUDAI 1992a, b, c).
ISZKAHEGYI MÉSZKÕ FORMÁCIÓ iT2
Korábbi rétegtani beosztások a „lemezes mészkövet” az alsó-triász legfiatalabb litosztratigráfiai egységeként tartották számon (21. ábra), egészen a térképezést közvetlenül megelõzõ alapszelvény programhoz kapcsolódó biosztratigráfiai eredmények megszületéséig. Meg kell azonban azt is említeni, hogy BÖCKH (1872, p. 49.) a „lemezes mészkövet” a
„gutensteini” mészkõvel párhuzamosította (amely az Északi-Mészkõalpok anisusi összletének alsó szakaszát alkotja),
késõbb SZABÓ (1972, fig. 6) a fekü „likacsos dolomittal” együtt az anisusi aljára helyezte.
Litológia, település
Az Aszófõi Dolomit fedõjében sötétszürke, bitumenes, jól rétegzett, alsó szakaszán vékonyréteges–lemezes, feljebb
pados, bioturbált („hieroglifás”) mészkõ települ (VIII. tábla, 2.). A mészkõ folyamatos átmenetet mutat mind a
feküjében (Aszófõi F.), mind a fedõjében (Megyehegyi F.) települõ dolomit felé. Utóbbi jól tanulmányozható például a
zánkai gyermekvárostól északra lévõ Sági-erdõben (BUDAI 1988), vagy a felsõörsi Malom-völgyben, ahol a mészkõ a
fedõ felé egyre dolomitosabbá válik. A legfelsõ rétegeket alkotó bitumenes, ujjnyi féregjáratokkal átjárt, vékonyréteges
dolomit feltehetõen mésziszapként rakódott le eredetileg, és utólag dolomitosodhatott a fedõ felõl (BUDAI 1991).
Mikrofáciese általában mikrit mudstone vagy wackestone, Ostracoda-, Mollusca-, és Foraminifera-, alárendeltebben
Echinodermata-vázakkal.
Az Iszkahegyi Mészkõ vékonyréteges–lemezes változata meglehetõsen hasonló a Felsõörsi Formáció bitumenes
laminitjéhez (Bocsári Tagozat), a települési helyzet és a lényegesen eltérõ õsmaradvány-tartalom alapján azonban a két
képzõdmény egyértelmûen elkülöníthetõ egymástól.
Elterjedés, vastagság
A formáció vertikális tagozódása mellett horizontális jellegváltozások is megfigyelhetõk. Felszíni elterjedési
területének DNy-i végén (Gyulakeszi környékén) vöröses szürke, míg egyedi zöldes tónusú változatát Balatonhenyén
díszítõkõnek fejtették.
A márgatartalom változásában mindössze annyi általános tendencia állapítható meg, hogy a lemezes szerkezetû
litofácies általában márgásabb, mint a pados (utóbbinál a padok felszínén figyelhetõ meg márga-boríték formájában).
A középsõ-triász formációk közül talán az Iszkahegyi Mészkõ az, amelynek a legkevésbé ismert a valódi vastagsága, illetve annak laterális változása. Különösen a Litéri-vonaltól északra lévõ pásztára jellemzõ a formáció nagy felszíni
elterjedése (elsõsorban Hidegkút és Veszprémfajsz között), ahol több gyûrõdéses nagyforma mutatható ki benne (DUDKO
1990). A tektonikusan ráncolódott, helyenként erõsen gyûrt képzõdmény valódi vastagsága leginkább a déli pásztában
becsülhetõ, kb. 250–300 méterre tehetõ.
Õsmaradványok, kor
Õsmaradványokban a képzõdmény viszonylag szegényes. A formáció alsó szakaszán makrofauna alig fordul elõ, a
laminált szerkezet az inbentosz szervezetek hiányára utal. A felsõörsi Malom-völgyben belõle elõkerült speciális
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Ostracoda-együttes (Renngartenella sp.) hiperszalin fenékviszonyokat jelez (MONOSTORI szóbeli közlése). Az e fölött
települõ pados, „hieroglifás” mészkõben egyrészt az erõteljes bioturbáció (VIII. tábla, 3–4.), másrészt a viszonylag
alacsony diverzitású, de nagy egyedszámú Mollusca fauna jelzi az egykori üledékgûjtõ szellõzöttebbé válását. A leggyakoribb õsmaradványai a Gervilleia-félék és a Costatoria costata (VIII. tábla, 3.), valamint a natiriák.
Fácies, korreláció
Az Iszkahegyi Mészkõ igen szoros rétegtani és õsföldrajzi analógiát mutat a lombard Angolo Mészkõ felé (BUDAI
1992a, b), amely a legtöbb szerzõ szerint védett, alacsony energiájú, rosszul szellõzött szubtidális lagúnában rakódott le
(UNLAND 1975, GAETANI ed. 1979). Õsföldrajzi helyzetüket tekintve ugyanakkor lényeges különbségként említendõ,
hogy az Angolo Mészkõ képzõdése a pelsoi karbonátplatformok (Camorelli, Dosso dei Morti) között is folytatódott,
amire semmiféle adat nem utal az Iszkahegyi Mészkõ esetében a Balaton-felvidéken.
Az Iszkahegyi Mészkõ jól korrelálható továbbá a Dolomitok Col Alto, a Gail-völgyi-Alpok „flázeres-hieroglifás” és
a Keleti-Alpok Gutensteini Mészkövével (BUDAI 1992c).
MEGYEHEGYI DOLOMIT FORMÁCIÓ

mT
2

A megyehegyi dolomit elnevezést BÖCKH (1872, pp. 49–50.) eredetileg arra a bitumenes dolomitra vezette be, amelyben a késõbb új fajként leírt „Ammonitesz balatonicus” elsõ példányát találta a Megye-hegyen (pp. 49–50., és p. 62.).
Ez a kõzetváltozat a mai értelemben vett Megyehegyi Dolomit és az azt fedõ Felsõörsi Mészkõ közötti, átmeneti jellegeket mutató rétegcsoport (22. ábra), amit a forrás-hegyi szelvény ismertetésénél BÖCKH J. is elkülönített a „megyehegyi dolomittól” (p. 63.). A sárgásszürke, bitumenes, afanites, kagylósan törõ, vékonyréteges dolomárgát a mai
rétegtani beosztások a Felsõörsi Formációhoz sorolják (BUDAI 1993, VÖRÖS et al. 1997).
Litológia, település
A Megyehegyi Formációt világosszürke, sárgásszürke vagy piszkosfehér (helyenként ibolyásszürke), pados vagy
vastagpados, közepesen jól rétegzett, sima réteglapokkal határolt dolomit alkotja. Cukorszövetû, egyenetlen törésû.
Mikroszkópi képe általában meglehetõsen egyhangú dolopátit, míg a fekü Iszkahegyi és a fedõ Felsõörsi Mészkõ
közelében vékonyréteges dolomikrit vagy mikropátit. Rideg, a tektonikai zónákban erõsen összetört, porlott, sok helyen
murvának fejtették (pl. Örvényesen, Balatonakaliban, Felsõörsön, Tótvázsonyban stb.).
Ettõl az általános megjelenéstõl a fekü és a fedõ közelében mutatkozik némi eltérés. A fekü Iszkahegyi Mészkõbõl
fokozatosan, rétegváltakozással fejlõdik ki sötétszürke, bitumenes dolomiton keresztül. A két formáció közötti átmeneti
szakaszt több méter vastagságban harántolta a Köveskáltól keletre lévõ Horog-hegy gerincének déli oldalán mélyült
Köveskál Kkt–1 térképezõ fúrás.
A formáció fedõjét a Balaton-felvidék (és a Bakony) különbözõ területein egymástól lényegesen eltérõ kifejlõdésû
képzõdmények alkotják. A képzõdése során lejátszódott szinszediment blokktektonika eredményeként bezökkent árkok
területén a medence fáciesû Felsõörsi Mészkõ, míg a kiemelt blokkokon a platformfáciesû Tagyoni Mészkõ — illetve
üledékhézaggal közvetlenül a ladin medenceüledékek települnek fölötte (23. ábra). Az átmeneti rétegeket a fedõ,
medence fáciesû képzõdmények felé általában lemezes szerkezetû dolomit alkotja, amely a Felsõörsi Mészkõ felé
bitumenes-márgás jellegû (pl. a felsõörsi Forrás-hegyen vagy a vörösberényi Megye-hegyen), a Vászolyi Formáció felé
pedig agyagosodott tufittal váltakozik (pl. a vászolyi Öreg-hegyen, vagy a szentkirályszabadjai alapszevényben). A
Tagyoni Mészkõ közvetlen feküjében onkoidos vagy ooidos (pl. Alsódörgicsén).
A Megyehegyi Dolomit elhatárolása normális település esetén a Tagyoni Formáció dolomitosodott kifejlõdése felé
ütközik nehézségbe, mivel az utóbbira jellemzõ diagnosztikus szöveti és szerkezeti bélyegek „nem térképezhetõek”.
(Ezzel a problémával feltehetõen a földtani térkép is terhelt, amely valószínûleg több helyen ábrázol Megyehegyi
Dolomitot a dolomitosodott Tagyoni Formáció elterjedési területén). Tektonikus kontaktus esetén a Megyehegyi
Dolomit a fiatalabb dolomit-összletektõl sem különíthetõ el pusztán litológiai alapon, a Budaörsi Dolomittól, illetve a
fiatalabb karni dolomitoktól történõ elkülönítése elsõsorban a Veszprémi-vonal zónájában, valamint a lovasi Atya-hegy
környékén problémás.
Elterjedés, vastagság
A Megyehegyi Dolomit vastagsága — a korábban elterjedt felfogással ellentétben — laterálisan szélsõségesen változó. A formáció vastagságváltozásának uralkodó tendenciája szerint az enyhe hajlású karbonátrámpa keletrõl nyugat
felé lejthetett, ui. ebben az irányban a formáció teljesen elvékonyodik, sõt, talán ki is ékelõdik a Tapolcai-medence felé.
Ezt a képet tovább bonyolítja a szinszediment blokktektonika (23. ábra), valamint a Litéri-feltolódás által elõidézett térrövidülés.
A formáció legdélnyugatibb felszíni kibukkanása Mindszentkálla északi határában található. Ettõl DNy-ra a feküjét
alkotó Iszkahegyi Mészkõ kibukkan ugyan a gyulakeszi templomnál, azonban az ennél fiatalabb anisusi egységeket
szarmata mészkõ fedi egészen a Diszel felé vezetõ földútig, ahol azonban már a Buchensteini Formáció bukkan fel48

22. ábra. A felsõörsi Forrás-hegy alapszelvényének rétegtani helyzete (MÁRTON et al. 1998)
1. pados dolomit; 2. bitumenes dolomárga; 3. mészkõ, gumós–tûzköves mészkõ; 4. krinoideás, brachiopodás mészkõ; 5. tufa, tufit

Fig. 22. Stratigraphic position of the Felsõörs, Forrás hill key-section (MÁRTON et al. 1998)
1. Thick-bedded dolomite, 2. Bituminous dolomarl, 3. Limestone, nodular-cherty limestone, 4. Limestone with crinoids and brachiopods, 5. Tuff, tuffite

színre. A falu keleti szélén lévõ bánya szarmata mészkövében szórványosan elõforduló dolomitkavicsok alapján csak
közvetve lehet következtetni a formáció jelenlétére. Vastagsága azonban mindenképpen alárendelt (legfeljebb 10 m)
lehet, ugyanis a puhamészkõ megkutatása céljából sûrû hálóban telepített fúrások egyikében sem írtak le dolomitot
(KRIZSÁN 1974, valamint BIHARI GY. 1981).
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23. ábra. A középsõ-triász képzõdmények elvi szelvénye
a Balaton-felvidék csapása mentén (BUDAI et al. 1993 alapján)
Rövidítések: AD – Aszófõi Dolomit; IM – Iszkahegyi Mészkõ; MD –
Megyehegyi Dolomit + Tagyoni Mészkõ; FM – Felsõörsi Mészkõ; Bu –
Buchensteini F.; Be – Berekhegyi Mészkõ; Fü – Füredi Mészkõ; V – Veszprémi
F.; BD – Budaörsi Dolomit. 1. sabkha; 2. félig elzárt (idõszakosan anoxikus)
medence; 3. karbonát platform; 4. nyílt self medence; 5. sziliciklasztikus törmelékkel feltöltõdõ intraself medence; 6. piroklasztikumok; 7. neptuni telérek

Fig. 23. Ideal section of the Middle Triassic formation along the
strike of the Balaton Highland (after BUDAI et al. 1993)
Abbreviations: AD – Aszófõ Dolomite, IM – Iszkahegy Limestone, MD –
Megyehegy Dolomite + Tagyon Limestone Formation, FM – Felsõörs
Limestone, Bu – Buchenstein Formation, Be – Berekhegy Limestone, Fü –
Füred Liemstone, V – Veszprém Formation, BD – Budaörs Dolomite.
1. Sabhka, 2. Restricted (temporarily anoxic) basin, 3. Carbonate platform,
4. Open shelf basin, 5. Intrashelf basin filling up with siliciclastics,
6. Piroclastites, 7. Neptunian dykes

Mindszentkállától ÉK felé két vonulatban követhetõ a Megyehegyi Dolomit. A Litéri-feltolódás
északi oldalán általában lényegesen vékonyabb, mint
a déli pásztában, ahogy azt már ID. LÓCZY (1913) is
megállapította. CSILLAG (1991) szerint a
Megyehegyi Dolomit vastagsága Balatoncsicsó és
Balatonhenye környékén mindössze 10 méter körüli,
innen Tótvázsonyig kb. 80–100 méterre nõ meg.
Hidegkút–Nemesvámos–Veszprémfajsz vonalában
ismét alárendelt vastagságú, legfeljebb 20–50
méterre tehetõ.
A Litéri-vonaltól délre lévõ vonulatban
Köveskáltól a monoszlói Hegyestûig követhetõ
hegysornak (Horog-hegy stb.) a Balaton felé esõ
oldalát alkotja a Megyehegyi Dolomit, kb. 170 méter
vastagságban. Innen ÉK felé Szentantalfáig csap,
majd részben tektonikus okok, részben laterális
fáciesváltás miatt kiszélesedõ pásztája a Ságierdõben, illetve a Balázs-tetõ déli oldalán
nyomozható (BUDAI 1988). Dörgicsétõl ÉK felé a
középsõ-triász összlet kettõs gerincû hegysort alkot,
amely a pécselyi Ágas-magasig követhetõ. Ennek
vázát Megyehegyi Dolomit építi fel, amelynek az
egész Balaton-felvidék viszonylatában ezen, a szentantalfai Hangyás-tetõtõl az Ágas-magasig terjedõ
anisusi platformon a legnagyobb, mintegy 270
méterre tehetõ a vastagsága. Megjegyzendõ, hogy
ezen a területen valószínûleg a dolomitosodott
Tagyoni Formáció is „növeli” a formáció
vastagságát, amelytõl nem lehet külön térképezni.
A fenti platform keleti peremét Aszófõ–Pécsely
között húzódó paleotektonikai vonal alkotja, ahonnan ÉK felé a formáció végig követhetõ az anisusi
medence aljzatában egészen a térképezett terület
határában lévõ Megye-hegyig. Vastagsága a déli
pásztának ezen a szakaszán nem mutat lényeges
ingadozást, mintegy 150–200 m.

Õsmaradványok, kor
A Litéri-vonaltól északra esõ pásztában a Megyehegyi Dolomitot az az enyhén bitumenes, gyakran biodetrituszos
változata képviseli, amely a formáció alsó szakaszát alkotja a „balatoni riviérán”. Krinoidea váztöredékek több helyen
is elõfordulnak benne (pl. a balatonakali Elõ-hegyen, Szentbékkállán stb.). Ebben a krinoideás fáciesében az alábbi algák
fordulnak elõ a Tótvázsonytól kb. 2,5 kilométerre nyugatra lévõ fejtõben (CSILLAG 1991): Physoporella pauciforata, Ph.
pauciforata undulata, Oligoporella sp. A bányaudvar közepén felhalmozott tömbökön a formációnak eddig máshonnan
nem ismert, szinszediment breccsás, fekete kavicsos fáciese tanulmányozható tenger alatti repedéskitöltésekkel.
A Megyehegyi Dolomit õsmaradványokban igen szegény, a foraminiferák és a zöldalgák mellett a krinoideák és a
brachiopodák is csak gyéren fordulnak elõ benne:
Foraminifera (ORAVECZNÉ SCHEFFER 1987, p. 28.): Meandrospira dinarica, Glomospira deformata, Glomospirella
triphonensis.
Mollusca: Myophoria sp., Myalina eduliformis, Natica sp. Brachiopoda: Tetractinella trigonella, Mentzelia mentzeli,
Rhynchonella cf. decurtata, Piarorhynchella trinodosi, Lingula cf. christomani.
Fácies, korreláció
A Megyehegyi Dolomit lerakódásának a kezdete rétegtani értékû õsmaradványok hiányában nem határozható meg
biztosan, alsó határa a bithyniai felsõ részére tehetõ. Képzõdési idõtartamának felsõ határa szintén csak közvetve, a
fedõjében települõ medence fáciesek (a Felsõörsi illetve a Vászolyi F.) õsmaradványai alapján állapítható meg. Ezek
vizsgálata szerint az anisusi medencék területén a pelsoi elején gyorsult fel a süllyedés, míg a Balaton-felvidék központi platformjának kiemelt helyzetben maradt területén (Balatonudvari és Vászoly térségében a Tagyoni Mészkõvel együtt)
tovább folytatódott a sekélytengeri üledékképzõdés.
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A Megyehegyi Dolomit déli-alpi megfelelõje a Felsõ Serla F. (BUDAI 1992a, b, VÖRÖS et al. 1997), távolabbi
analógiát a Keleti-Alpok „köztes dolomitja” felé is mutat (BUDAI 1992c).
TAGYONI MÉSZKÕ FORMÁCIÓ tT2

(korábban „dörgicsei fehér mészkõ” — a térképen Tagyoni Formációként szerepel)

A Megyehegyi Dolomitból fokozatosan fejlõdik ki az a sárgásfehér vagy világosdrapp, a legtöbb felszíni feltárásában
pados, loferites mészkõ, amely a Balaton-felvidék középsõ-triász platformkarbonátjainak egyik helyi jellegû, lokális
elterjedésû képzõdménye.
Ezt a kifejlõdést ID. LÓCZY (1913, p. 99.) a dachsteini illetve a bakonyi alsó-liász mészkõhöz, távolabbi analógiákat
keresve a déli-alpi „esinoi” és a „marmolatai” mészkõhöz hasonlította.
Részben a legutóbbi térképezés és az azt segítõ fúrások feldolgozása, részben a pécselyi Öreg-hegyen korábban
végzett uránkutatás eredményeinek átértékelése vezetett annak tisztázásához, hogy a LÓCZY-féle megfogalmazásban
„kagylós-mész és a buchensteini rétegeknek fehér mészkõfácziesze” alatt leírt képzõdményen belül két, egymáshoz
makroszkóposan hasonló, de fáciesében és rétegtani helyzetében különbözõ rétegtani egység keveredik, úgymint a
sekélytengeri, karbonátplatform fáciesû Tagyoni Mészkõ Formáció és a Vászolyi Formáció pelágikus medence fáciesû
mészköve (BUDAI 1988, BUDAI, DOSZTÁLY 1990, BUDAI, CSILLAG 1998, valamint VÖRÖS et al. 1997).
Magát a „tagyoni mészkõ” elnevezést BALOGH KÁLMÁN (1980, p. 25.) használta elõször arra a zátony-fáciesû, dasycladaceás mészkõre, amelyet a Szentantalfa Sza–1 fúrás harántolt. A „tagyoni” név azóta hivatalos rangra emelkedett,
jóllehet a „dörgicsei” elnevezésnek prioritása van vele szemben (ID. LÓCZY 1913, p. 100.).
Litológia, település
A formációt túlnyomórészt egyveretû, tiszta kalciumkarbonátból álló, fehér, világosszürke vagy világosdrapp, pados,
dasycladaceás mészkõ alkotja (a Lofer-ciklus C tagja), amely mézsárga vagy okkersárga, madárszemes szerkezetû,
száradási repedésekkel átjárt, vékonyréteges mészkõvel váltakozik (a Lofer-ciklus B tagja). A formációt harántolta a dörgicsei Kõ-hegy felhagyott fejtõjében mélyült Dörgicse Drt–1 térképezõ fúrás (24. ábra), amelyben a Lofer-ciklusok
sorozatában a B tagok dominanciája erõsödik a rétegsorban felfelé (BUDAI et al. 1993).
ORAVECZNÉ SCHEFFER (1980, 1987), valamint BUDAI et al. (1993) a Tagyoni Mészkõ alábbi fõbb mikrofácies-típusait
különítette el a Szentantalfa Sza–1, illetve a Dörgicse Drt–1 fúrás vizsgálata során: onkopátit, sztromatolit, biomikrit,
biopátit, valamint pelbiopátit. Ezeket az eredetileg árapályövi és sekély szubtidális környezetben lerakódott üledékeket
(IX. tábla, 1–2.) szubaerikus, vadózus–pedogén hatások érték, amelyek eredményeként további speciális kõzettípusok
jöttek létre: pizoidos–peloidos caliche, alkalmanként autigén-breccsásodott vadózus karbonátkéreggel.
A Tagyoni Mészkõ fedõjét, éles települési határral, a Vászolyi Formáció bázisrétegét képezõ krinoideás mészkõ alkotja.
A Tagyoni Formációnak a fedõtõl történõ terepi elkülönítését megnehezíti az a pados, rosszul rétegzett, világosdrapp
mészkõ, amely igen elterjedt Szentantalfa és Vászoly között. Ez a mészkõ — makroszkópos jellegeit illetõen — hasonló a Tagyoni Mészkõhöz, mikrofáciesük azonban lényegesen eltér egymástól. A Vászoly környékén végzett uránkutatás
és a legutóbbi térképezés tapasztalai, valamint több fúrás (a Pécsely P–5 és a Dörgicse Drt–1) vizsgálata szerint ez a
mészkõ egyértelmûen a Vászolyi Formáción belül települ (24. és 25. ábra). A típusterülete után „vászolyi mészkõ”-nek
nevezett rétegcsoport (SZABÓ 1982, BUDAI 1988, 1993) õsmaradvány-együttesét daonellák, posidoniák és ammoniteszek
alkotják, ami szintén arra utal, hogy képzõdési környezete alapvetõen eltér a platformfáciesû Tagyoni Mészkõétõl.
Elterjedés, vastagság
A Tagyoni Mészkõ elterjedési területe a Balaton-felvidék központi platformjára korlátozódik. A szentantalfai
Hangyás-tetõtõl ÉK felé a dörgicsei Öreg-erdõig nyomozható kisebb-nagyobb megszakadásokkal, vastagsága azonban
ezen a viszonylag kis területen belül is jelentõsen változik. Ez azonban részben látszólagos lehet és azzal magyarázható,
hogy az utólag dolomitosodott alsó szakaszát Megyehegyi Dolomitként térképezték (ez tükrözõdik a jelenlegi térképen
is). A Balázs-tetõn és a dörgicsei Öreg-erdõben kb. 65–70 méter, míg a közöttük lévõ dörgicsei öblözetben mindössze
20–30 m, sõt a Beccén teljesen hiányzik a Dörgicse D–1 uránkutató fúrás dokumentációja szerint. A monoszlói Hangyástetõtõl DNy-ra a medence fáciesû Felsõörsi Mészkõ váltja fel, míg a vászolyi Keresztfa-tetõtõl a pécselyi Ágas-magasig dolomit helyettesíti heteropikusan. Észak felé a központi platform a Litéri-vonalig követhetõ (VÖRÖS et al. 1997): az
Óbudavár Ob–1 fúrás Tagyoni Mészkõben állt le (BUDAI, DOSZTÁLY 1990, Fig. 1), a mencshelyi út kanyarjánál azonban
már a tipikus Felsõörsi Mészkõ érintkezik tektonikusan a Fõdolomittal. Kisebb anisusi platform a Litéri-vonaltól északra lévõ pikkelyben is valószínûsíthetõ, részben a Tótvázsony Tv–1 fúrás átértékelése alapján (CSILLAG 1991, BUDAI,
CSILLAG 1998).
A térképezési terület északkeleti sarkában, a szentkirályszabadjai katonai repülõtér nyugati szélén lévõ egykori murvabányában feltárt dolomit szintén a Tagyoni Formáció jellegzetes bélyegeit hordozza magán, jóllehet — litológiája miatt
— a Megyehegyi Formációba lenne sorolandó (IX. tábla, 3.). Az annulált dasycladaceákban gazdag, gyakorta onkoidos
padok (Lofer-ciklus C tag) ritmusosan váltakoznak az algalamellás, egyes szintekben vöröses, vékonyabb rétegekkel
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24. ábra. A Dörgicse Drt–1 fúrás szelvénye (BUDAI et al. 1993 alapján)
1. dolomit; 2. mészkõ; 3. márga; 4. tufa, tufit; 5. tûzkõ; 6. breccsa, onkoid; 7. madárszem szerkezet, száradási repedés; 8. algaszõnyeg; 9. krinoidea,
ammonitesz; 10. alga, csiga. Rövidítések: sz – szürke; z – zöld; lv – lilásvörös; v – vörös; d – drapp; b – barna; s – sárga; f – fehér

Fig. 24. Stratigraphical column of the Dörgicse Drt-1 borehole (after BUDAI et al. 1993)
1. Dolomite, 2. Limestone, 3. Marl, 4. Tuff, tuffite, 5. Chert, 6. Breccia, oncoid, 7. Bird’s-eye structure, desiccation crack, 8. Algal mat, 9. Crinoid,
ammonite, 10. Algae, gastropod. Abbreviations: sz – grey, z – green, lv – purple red, v – red, d – beige, b – brown, s – yellow, f – white

(B tag, X. tábla, 1.). Ezeket az eredetileg árapályövi környezetben lerakódott üledékeket az újabb megfigyelések szerint
szubaerikus, vadózus–pedogén hatások érték (XI. tábla, 4.), amelyek eredményeként további speciális kõzettípusok jöttek létre (BUDAI et al. 1993). A kõfejtõ északi falán a platformkarbonátra éles határral — akárcsak Szentantalfa és
Vászoly térségében — a Vászolyi Formáció települ (26. ábra).
Õsmaradványok, kor
A Tagyoni Formáció õsmaradványokban igen gazdag, biogén platformkarbonát. Legjellemzõbb õsmaradványai az
algák (Dasycladacea, Cyanophytacea) és a foraminiferák, emellett alárendelten kagylók és csigák, valamint ostracodák
és echinodermaták fordulnak elõ benne.
Foraminifera (ORAVECZNÉ SCHEFFER 1980, 1987 szerint): Glomospira div. sp., Glomospirella triphonensis,
Trochammina almtalensis, Earlandinita div. sp., Endothyranella wirzi, Meandrospira dinarica, Diplotremina astrofimbriata.
A Tagyoni Formáció dolomitosodott változata a szentkirályszabadjai katonai repülõtéren talált Balatonites balatonicus alapján középsõ-pelsoi (BUDAI, HAAS 1997, VÖRÖS 1998). A Balaton-felvidék központi anisusi platformjának
Tagyoni Mészköve — szintjelzõ õsmaradványok hiányában — csak a rétegtani analógia alapján sorolható a pelsoiba.
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25. ábra. A vászolyi Öreg-hegy rétegsora a Pécsely P–5 fúrás és a P–11/A jelû kutatóárok szelvénye alapján (BUDAI 1988,
valamint VÖRÖS, PÁLFY 1989 alapján)
1. platform dolomit; 2. dolomitosodott mészkõ; 3. mészkõ; 4. tufás mészkõ; 5. márga; 6. agyag; 7. mészkõgumós agyag; 8. kovás tufit, lemezes kovás
mészkõ; 9. mészhomok, tufahomok; 10. tufa, tufit; 11. mészkõgumó; 12. foszforit bekérgezés; 13. allodapikus litoklaszt; 14. tûzkõgumó;
15. ammonitesz, conodonta; 16. csiga, kagyló; 17. krinoidea, brachiopoda; 18. lejtõtörmelék, mészkõtörmelék

Fig. 25. Stratigraphical column of the Vászoly Öreg hill based on the sections of the Pécsely P–5 borehole and P–11/a trench
(after BUDAI 1988 and VÖRÖS, PÁLFY 1989)
1. Platform dolomite; 2. Dolomitised limestone; 3. Limestone; 4. Tuffitic limestone; 5. Marl; 6. Clay; 7. Clay with limestone lenses; 8. Siliceous tuffite,
laminated, siliceous limestone; 9. Calcareous sand, tuff sand; 10. Tuff, tuffite; 11. Limestone nodule; 12. Phosphorite encrustation; 13. Allodapic lithoclast; 14. Chert nodule; 15. Ammonite, conodont; 16. Gastropod, bivalve; 17. Crinoid, brachiopod; 18. Slope debris, limestone debris
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26. ábra. A szentkirályszabadjai katonai repülõtér kõfejtõjének szelvénye
1. platformkarbonát; 2. dolomitosodott mészkõ; 3. mészkõ, tufás mészkõ; 4. agyag; 5. tufa, tufit; 6. kovás tufit; 7. diszkordancia felület; 8. algaszõnyeg;
9. Dasycladacea, csiga; 10. krinoidea, brachiopoda; 11. ammonitesz; 12. üledékhiány

Fig. 26. Profile of the quarry on the military airport at Szentkirályszabadja
1. Platform carbonate, 2. Dolomitised limestone, 3. Limestone, tuffitic limestone, 4. Clay, 5. Tuff, tuffite, 6. Siliceous tuffite, 7. Unconformity, 8. Algal
mat, 9. Dasycladacea, gastrpod, 11. Crinoid, brachiopod, 11. Ammonite, 12. Gap

Fácies, korreláció
A Tagyoni Mészkõ jellegzetesen sekélytengeri, karbonátplatform fáciesû képzõdmény. A szabályosan váltakozó
pados és vastaglemezes, algalamellás rétegek viszonylag fejletlen Lofer-ciklusok szubtidális C, illetve intertidális B tagjaként értelmezhetõk. Mikrofáciese és õsmaradvány-együttese, valamint a loferitek alapján akár fejletlen foltzátonyok
kialakulása is valószínûsíthetõ, amely a platformon belüli lagúnát választotta el az intraplatform medencétõl
(Felsõörsi F.).
A Tagyoni Formáció déli-alpi megfelelõje a Dolomitok Felsõ Serla Formációja, illetve a lombard Dosso dei Morti és
a Camorelli Mészkõ (BUDAI 1992a). Ugyancsak korrelálható a Keleti-Alpok Steinalmi Mészkövével (BUDAI et al. 1993).

„BUCHENSTEINI FORMÁCIÓCSOPORT”
Anisusi

FELSÕÖRSI MÉSZKÕ FORMÁCIÓ fT2

A Felsõörsi Mészkõ leggyakoribb szinonimája a korábbi szakirodalomban a „kagylómész”, „kagylós-mész” vagy
„alpesi kagylósmészkõ” („Muschelkalk”). Ebbe a kategóriába BÖCKH (1872, pp. 55–83.) eredetileg beleértette a lemezes
mészkövet (=Iszkahegyi Formáció) és a megyehegyi dolomitot is (21. ábra). ID. LÓCZY (1913, pp. 75–95.) ennél már
szûkebben értelmezte a kagylós mészkõ fogalmát, és a lemezes mészkövet fosszíliái alapján a werfeni rétegekhez csatolta, ugyanakkor a mai értelemben vett Felsõörsi Mészkövet „tulajdonképpeni kagylós-mész” néven különítette el a
„megyehegyi dolomittól” (p. 79.). Késõbb a „megyehegyi dolomit” és az „alpesi kagylósmészkõ” fogalma is elvált
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egymástól (SZABÓ in DEÁK szerk. 1972, pp. 40–41.), bár a nemzetközi rétegtani lexikonban ismét összevontan szerepelnek (FÜLÖP ed. 1978, tabl. 2).
BALOGH KÁLMÁN (1980, p. 25.) ellentmondásosnak ítélte a rétegtani egység hagyományos elnevezését, akárcsak a
tagozatait jelölõ „reiflingi” illetve „recoaro” nevet. Utóbbiak szinonimájaként egyébként biosztratigráfiai tartalmú terminusokat is használtak korábban, úm. „decurtata” illetve „trinodosus zóna” (ID. LÓCZY 1913, p. 79.).
A mai értelemben vett Felsõörsi Mészkövet a litosztratigráfiai nevezéktan elvárásainak megfelelõ formában elõször
Monoszlói Formáció néven jelölték a Dunántúli-középhegység 1:100 000-es méretarányú bauxitföldtani térképén
(CSÁSZÁR et al. 1978). Ez az azóta sem használt fogalom azonban magába foglalja (a térkép rajzolata szerint) a mai
értelemben vett Tagyoni, Vászolyi és a Buchensteini Formációt is.
A Felsõörsi Mészkõ Formáció terminussal a Balatonfüred Bfü–1 fúrás vizsgálati eredményeit összefoglaló jelentésben idézõjelek alatt (SZABÓ et al. 1981), nyomtatásban a litosztratigráfiai táblázatban találkozhattunk elõször (CSÁSZÁR,
HAAS szerk. 1983). Azóta ez a név általánosan elfogadottá vált, bár egyes szerzõk — elsõsorban a Keleti-Bakony
területén — meglehetõsen tág értelemben használták (SZABÓ in BENCE et al. 1987, RAINCSÁK in BENCE et al. 1990a).
Litológia, település
A túlnyomórészt mészkövekbõl, alárendeltebben márgából felépülõ Felsõörsi Formáció pelágikus, medence fáciesû
képzõdménye az anisusi karbonátrámpa tektonikus feldarabolódása nyomán keletkezett félárokszerû medencékben rakódott le (BUDAI, VÖRÖS 1992, 1993, HAAS, BUDAI 1995). A formáció folyamatosan, dolomárgán keresztül fejlõdik ki a
fekü Megyehegyi Dolomitból (alsó tagozat), és a fedõ Vászolyi Formáció felé is folytonos átmenetet mutat a vulkanit
mennyiségének folyamatos növekedésével.
A formációt általában barna, kissé márgás mészkõ képviseli a Balaton-felvidéken, annak egyes területein azonban
egymástól jól elkülöníthetõ tagozatokra osztható (BUDAI 1992a, BUDAI 1993). A Felsõörsi Mészkõ legváltozatosabb és
talán legteljesebb rétegsorát a felsõörsi Malom-völgyben lévõ klasszikus alapszelvény (22. ábra), a formáció sztratotípusa tárja fel, amely már BÖCKH J. munkássága idején ismert volt (RÓTH 1871):
FORRÁSHEGYI TAGOZAT

Az alsó tagozatot alkotó bitumenes, agyagos dolomitra szürke, pados, gumós, sötétszürke tûzkövet tartalmazó
mészkõ (szivacstûs biomikrit) települ, amely fölfelé márgaközös-flázeres szerkezetûvé válik. A rétegcsoport felsõ padjaiban már megjelenik az a jellegzetes, krinoideákból és brachiopodákból álló õsmaradvány-együttes, amely a fölötte
lévõ tagozatban kõzetalkotó mennyiségben dúsul fel. Vastagsága kb. 13 m.
HOROGHEGYI TAGOZAT

A formáció középsõ tagozatát rosszul rétegzett, márgás, biogén mészkõ alkotja, amelyet korábban „recoaro” néven
különítettek el (X. tábla, 2.). Õsmaradvány-együttesére elsõsorban a krinoideák (Dadocrinus gracilis, Encrinus liliiformis) és különbözõ brachiopoda fajok jellemzõek (Coenothyris, Tetractinella, Mentzelia, Koeveskallina stb.), de
szórványosan rossz megtartású ammoniteszek (Bulogites sp.) is elõfordulnak benne. Vastagsága: kb. 4 m.
Klasszikus lelõhelye a köveskáli Horog-hegy északi lejtõjén található, ezen kívül az aszófõi és a felsõörsi alapszelvényben (PÁLFY 1986), valamint kevésbé típusos kifejlõdésben a Megye-hegy útbevágásában és a szentkirályszabadjai Cserhalom-puszta környékén ismert a Balaton-felvidéken.
BOCSÁRI TAGOZAT

A formáció felsõ tagozatát alkotó sötétszürke, jól rétegzett, lemezes (X. tábla, 3.), bitumenes (korábban „reiflingi”)
mészkõ igen elterjedt Balatonfüred és Aszófõ között (itt található a névadó Bocsár-hegy is). A felsõörsi alapszelvény
annak az ösvénynek a talpán tárja fel, amely a Forrás-hegyrõl levezet a Malom-völgybe (22. ábra). A fedõ Vászolyi
Formáció „pietra verde” tagozata folyamatosan fejlõdik ki belõle a mészkõrétegek közötti tufarétegek megjelenésével,
ezzel párhuzamosan maga a mészkõ is tufássá válik. Jellegzetes õsmaradványai az ammoniteszek és a pszeudoplankton
kagylók (Daonella spp.), amelyek az aszófõi alapszelvényben kõzetalkotó mennyiségben dúsulnak fel egyes rétegek lapjain (VÖRÖS 1987).
A Felsõörsi Mészkõ tagozatokra bontható rétegsora nem nevezhetõ általánosnak a Balaton-felvidéken. A Forráshegyen kívül alig ismert olyan szelvény, amelyben mindhárom tagozata tanulmányozható lenne. A formáció elterjedési
területén belül ugyanakkor lényeges eltérések mutatkoznak az egyes litofáciesek vastagságát és egyéb jellegét, sõt,
egymáshoz viszonyított helyzetét illetõen is. Az Aszófõtõl északra kb. 2 kilométerre, a Balatonszõlõs felé vezetõ
erdészeti út melletti szõlõtábla szélén létesített alapszelvényben például a Forráshegyi Tagozat teljesen hiányzik. A
Megyehegyi Dolomitból meszes dolomiton majd dolomitos mészkövön keresztül kifejlõdõ, néhány méter vastag autigén
breccsás, lejtõfáciesû mészkõre közvetlenül brachiopodás mészkõ települ (Horoghegyi Tagozat). Az e fölött következõ
Bocsári Tagozat bitumenes laminitje ugyanakkor sokkal jellegzetesebb, és vastagabb, mint Felsõörsön.
Az aszófõi rétegsorhoz meglehetõsen hasonló, bár igen rosszul feltárt a köveskáli Horog-hegyé. Itt a Megyehegyi
Dolomit fölötti rétegsor „recoaro” mészkövén belül két kõzettípus különíthetõ el (PÁLFY 1986, p. 12. alapján):
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a) vörösesbarna-szürke, enyhén kovás, kemény mészkõ, amely töredékes állapotban és nagyrészt egyteknõs formában tartalmazza a brachiopodákat;
b) szürke, erõsen kovás, bitumenes mészkõ, amelyben a brachiopoda-együttes jobb megtartású, a kétteknõs egyedek
nagyobb arányban jelentkeznek.
A Horoghegyi Tagozat települési helyzete a jelenlegi feltártság mellett alig rekonstruálható, annyi azonban bizonyos,
hogy a balatonitesekkel jellemzett bitumenes mészkõ és a Trinodosus Zóna egyaránt kifejlõdött. BÖCKH (1872, pp.
73–76.) szintén tett említést „egy setétszínû, igen bitumenes, lemezes” mészkõrõl a recoaro mészkõvel együtt, amelynek
fõleg cephalopodákból álló faunájában az „Ammonitesz Balatonicus” gyakori.
Az elõzõ szelvényektõl eltér némiképpen a Vörösberény és Szentkirályszabadja közötti Megye-hegy rétegsora, ahol
a Forráshegyi Tagozat márgaközös, flázeres, tûzkõgumós mészköve viszonylag nagy vastagságban, jellegzetes módon
fejlõdött ki, ugyanakkor a Bocsári, de különösen a Horoghegyi Tagozat meglehetõsen alárendelt vastagságú.
A felszínrõl ismert feltárásoktól szinte mindegyik fúrási rétegsor (pl. a Balatonfüred Bfü–1, a Paloznak Pat–1, stb.)
különbözik a sötétszürke márga–mészmárga túlsúlyával a formáció felsõ szakaszán.
A bitumenes, sötétszürke, jól rétegzett mészkõbõl álló Bocsári Tagozat igen hasonló az Iszkahegyi Mészkõhöz. A két
rétegtani egység elhatárolása csak azokon a területeken jelent gondot, ahol a közöttük települõ Megyehegyi Dolomit
szélsõségesen vékony, nehezen térképezhetõ. Ilyen például a Litéri-vonaltól északra lévõ pászta több szakasza, pl.
Balatoncsicsó és Veszprémfajsz környékén.
Ugyancsak hasonló a Bocsári Tagozathoz az a jól rétegzett, bitumenes mészkõ, amely a Füredi Mészkõ átmenetét
jelzi a Veszprémi Márga felé a balatonfüredi Száka-hegyen (BUDAI 1989), illetve néhány fúrás, pl. a Balatonfüred Bfü–1
szelvényében (ez a LÓCZY-féle „chondrites mészkõ”).
Az anisusi platformkarbonátokra éles határral települõ barna, vörösesbarna vagy szürke krinoideás-ammoniteszes
mészkõ (Trinodosus Zóna, Camunum és Pseudohungaricum Szubzóna) a legújabb rétegtani osztályozás szerint (VÖRÖS
et al. 1997) — elsõsorban a Buchensteini Formáció definíciójának pontosítása érdekében — önálló tagozatként („faunás
mészkõ„) a Vászolyi Formációba soroltuk (21. ábra).
Elterjedés, vastagság
A Felsõörsi Formáció — kisebb-nagyobb megszakadásokkal — végig nyomozható a Balaton-felvidék csapásában.
Legdélibb felszíni elõfordulása Szentbékkálla határában, a Kelemen-kõ és a Szentimrepuszta közötti szõlõben található.
Ettõl DNy-ra csak Gyulakeszinél ismerünk középsõ-triász (Iszkahegyi Mészkõ és Buchensteini F.) kibukkanásokat a felszínen, a Felsõörsi Mészkõ jelenléte azonban bizonytalan. Az OÉÁ által a szarmata mészkõ megkutatása céljából
telepített fúrások alján leírt szürke, esetenként sötétszürke, tûzköves mészkövekrõl ugyanis nem lehet eldönteni a
vázlatos dokumentáció alapján, hogy vajon a Felsõörsi vagy a Buchensteini Formációba sorolandók-e.
A Felsõörsi Mészkõ legészakibb kibukkanása a szentkirályszabadja–veszprémi mûút mellett (északi pászta), illetve
a Megye-hegyen található (déli pászta). A Litéri-vonaltól délre lévõ vonulatban a monoszlói Hangyás-tetõ és a pécselyi
Ágas-magas közötti területen a Megyehegyi Dolomit illetve a Tagyoni Mészkõ helyettesíti heteropikusan.
A Litéri-vonaltól északra húzódó pásztában a Csicsói-erdõtõl a szentkirályszabadjai repülõtérig követhetõ, bár egyes
helyeken itt is vagy kérdéses a megléte (pl. a Nagy-Gellán), vagy a Megyehegyi Dolomit (azaz a dolomitosodott Tagyoni
Formáció) helyettesíti heteropikusan (pl. Vöröstónál CSILLAG 1991 és VÖRÖS et al. 1997 szerint).
A Felsõörsi Mészkõ vastagsága az anisusi õsföldrajzi helyzet függvényében szélsõségesen változik laterálisan.
Legnagyobb ismert vastagsága az aszófõi Farkó-kõ alatt — a törmelék elterjedése alapján és monoklinális dõlést
feltételezve — elérheti a 180 métert is. Innen ÉK felé vastagsága fokozatosan csökken, a Balatonfüred Bfü–1 fúrásban
83,5 m, a felsõörsi alapszelvényben 35–40 m, a Megye-hegy útbevágásában már csak 20 méter. Ettõl ÉK-re a Megyehegyen, az északi pásztában pedig a szentirályszabadjai repülõtérig teljesen kiékelõdik.
Õsmaradványok, kor
A Felsõörsi Mészkõ õsmaradványokban meglehetõsen gazdag, bár a különbözõ fáciesû tagozatok ebben a tekintetben meglehetõsen különböznek egymástól. Az alsó, bitumenes dolomárga faunameddõségével szemben a Horoghegyi
Tagozatot lényegében a környezõ platformokról lemosott brachiopoda és krinoidea maradványok alkotják. E két szélsõség közötti a Forráshegyi Tagozat, amely makrofaunában gyakorlatilag meddõ ugyan, de mikrofaunája viszonylag
gazdag. A Bocsári Tagozat bitumenes laminitjének egyes szintjeiben szinte kõzetalkotó mennyiségben jellennek meg az
ammoniteszek és a pszeudoplankton kagylók. Az egyes tagozatok összesített faunalistája lelõhelyenként az alábbi:
F o r r á s h e g y i T a g o z a t (Felsõörs, Forrás-hegy):
— Foraminifera (ORAVECZNÉ SCHEFFER in SZABÓ et al. 1980): az alsó szakaszt a Trochammina almtalensis, Earlandinita
tintinniformis, Ammodiscus sp., Nodosaria sp. és Lenticulina sp., a felsõ szakaszt az Agathammina judicariensis mellett
Endothyra salaji, Glomospira cf. sinensis, Glomospirella sp., Nodosariidae és Diplotreminidae fajok jellemzik.
— Conodonta (KOVÁCS in SZABÓ et al. 1980): a faunát a Gondolella bulgarica uralja, emellett a Neospathodus kockeli és a N. germanicus is elõfordul.
A fenti õsmaradványok mellett gyakoriak a szivacstûk és az ostracodák, emellett az echinodermata, a mollusca és a
brachiopoda töredékek.
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H o r o g h e g y i Ta g o z a t :
— Foraminiferák a Forrás-hegy szelvényébõl (ORAVECZNÉ SCHEFFER in SZABÓ et al. 1980): Planiinvoluta carinata,
Tolypammina milanis, T. gregaria, Placopsilina cf. hyrensis, Endothyra badouxi, E. obtura, Ammodiscus sp., Nodosariidae.
— Ostracodák a Forrás-hegy szelvényébõl (MONOSTORI 1995): Hungarobairdia martinssoni, Lobobairdia zapfei,
Mirabairdia balatonica.
— Conodonták a Forrás-hegy szelvényébõl (KOVÁCS in SZABÓ et al. 1980): a fauna a korábbihoz hasonló azzal a
különbséggel, hogy a Neospathodus kockeli és a N. germanicus gyakorisága megnõ és a felsõ szakaszon a G. bulgarica
fokozatosan háttérbe szorul a, fajjal szemben.
— Krinoideák a Forrás-hegy szelvényébõl (BÖCKH 1872, ID. LÓCZY 1913, SZABÓ et al. 1980): Dadocrinus gracilis,
D. silesiacus, Encrinus liliiformis.
— Brachiopodák a köveskáli Horog-hegy (1), az aszófõi Farkó-kõ (2) és a felsõörsi Forrás-hegy (3) szelvényébõl
(PÁLFY 1986): Discina cf. discoides (1), Homoeorhynchia sp. (2), Decurtella decurtata (1, 2, 3), D. cf. illyrica (2),
Volirhynchia vivida (1, 3), V. tommasii (1, 2), V. aff. projectifrons (2, 3), V. aff. productifrons (2), Costirhynchopsis
mentzeli (1, 2), Caucasorrhynchia altaplecta (1, 3), Holcorhynchia delicatula (2), Piarorhynchella trinodosi (1, 2, 3),
Trigonirhynchella attilina (2,3), Sinucostata pectinata (1), Costispiriferina manca (1), Dinarispira cf. dinarica (1), D.
avarica (1), Punctospirella fragilis (1, 2), Mentzelia mentzeli (1, 2, 3), M. balatonica (3), Koeveskallina koeveskalyensis (1, 2, 3), K. paleotypus (2), Thecocyrtella sp. (1), Tetractinella trigonella (1, 2, 3), Schwagerispira schwageri (1, 2,
3), Sch. mojsisovicsi (1, 2, 3), Coenothyris vulgaris (1, 2, 3), C. aff. kraffti (2), C. aff. cuccensis (2), Sulcatinella incrassata (2), Angustothyris? angustaeformis (1, 2, 3), Silesiathyris angusta (3), Pexidella aff. sturi (2).
B o c s á r i Ta g o z a t :
— Foraminiferák a Forrás-hegy szelvényébõl (ORAVECZNÉ SCHEFFER in SZABÓ et al. 1980): Ophtalmidium tricki, O.
cf. amylovolutum, O. plectospirus, Ammodiscus multivolutus, Pseudonodosaria loczyi, Mesodiscus eomesozoicus.
— Radiolariák a felsõörsi Forrás-hegy szelvényébõl (KOZUR in HAAS et al. 1986): Yeharia sp. Triassocampe balachi,
Anisicurtis hungarica, Baratuna excentrica, Eonapora mesotriassica, Muellericyrtium triassicum, Nabolella illyrica,
Planispinosyrtis baloghi, Silicarmiger costatus illyricus.
— Holoturoideák a Forrás-hegy szelvényébõl (SZABÓ et al.1980): Encadina marginata, Theelia immisorbicula.
— Ostracodák a Forrás-hegy szelvényébõl (SZABÓ et al. 1980): Acratia triassica, A. geomeryi, Acanthoscapha
bogschi, A. veghae, Monocertina sp., Triceratina triassica, Lutkevichinella multistriata, Triassinella binodosa, T. spinosa, Polysopsis levis, Healdia felsoorsensis, H. anisica, H. reniformis.
— Conodonták a Forrás-hegy szelvényébõl (SZABÓ et al. 1980): Enantiognathus ziegleri, E. petraeviridis,
Gondolella constricta, G. excelsa, G. mombergensis, G. navicula, Hindeodella latidentata, H. latidentata tzankovi, H.
suevica, Ozarkodina tortilis, Prioniodina muelleri, Hibbardella magnidentata.
— Bivalviák az aszófõi Farkó-kõ alapszelvényébõl (VÖRÖS 1983, 1984): Paleonucula spp., Palaeoneilo praecursor,
P. minutissima, Parallelodon sp. Solemya abbreviata, Unionites subrectus, Bakevellia sp., Cassianella praecursor,
Entolium discites, E. kellneri, Mysidioptera sp., Plagiostoma, Posidonia wengensis, Daonella boeckhi, Schafhaeutlia
sp., Leptochondria elegantula.
— Gastropodák az aszófõi Farkó-kõ alapszelvényébõl (VÖRÖS 1983, 1984): Trypanostylus, Coelostylina,
Coelochrysalis, Neritaria, Trachynerita, Promathilda, Omphaloptychia.
— Cephalopodák:
a) Az aszófõi Farkó-kõ szelvényébõl (a Nautiloidea Coleoidea fauna VÖRÖS kéziratos jelentései alapján, a revideált
ammonitesz-együttes VÖRÖS 1998 alapján): Nautiloidea: Pleuronautilus, Syringonautilus, Germanonautilus,
Anoplococeras, Paranautilus bosnensis, Sybillonautilus, Encoiloceras. Coleoidea: Michelinoceras, Mojsisovicsteuthis,
Breviconoteuthis. Ammonoidea: Proavites hueffeli, Norites gondola, Bulogites cf. gosaviensis, B. mojsvari, B. cf.
multinodosus, B. zoldianus, Beyrichites cadoricus, B. beneckei, B. cf. reuttensis, Schreyerites abichi, Sch. loretzi, Sch.
ragazzoni, Sch. splendens, Acrochordiceras fisheri, A. cf. carolinae, Balatonites balatonicus (XI. tábla, 1.), B. cf. ottonis, B. egregius, Discoptychites domatus.
b) A felsõörsi Forrás-hegy alapszelvényébõl (VÖRÖS 1998):
72–82. réteg: Schreyerites binodosus, Semiornites aviticus, Proavites sp., Beyrichites sp., Discoptychites sp.;
84–86. réteg: Paraceratites trinodosus, P. elegans, P. rothi, Semiornites aviticus, Megaceratites subnodosus,
Longobardites zsigmondyi, L. breguzzanus;
89–99/C réteg: Paraceratites spp., Semiornites spp., Asseretoceras camunum, Lardaroceras pseudohungaricum,
L. krystyni, Hungarites inconstans.
c) A vörösberényi Megye-hegy útbevágásából rétegszerint gyûjtött ammonitesz-együttes (VÖRÖS 1998): Proavites
sp., Norites sp., Paraceratites trinodosus (XI. tábla, 2.), P. cf. elegans, Megaceratites subnodosus, Semiornites cf.
cordevolicus, S. cf. lennanus, Beyrichites sp., Asseretoceras camunum, Lardaroceras pseudohungaricum, L. krystyni,
Hungarites inconstans.
d) A Balaton-felvidék egyéb pontjairól gyûjtött faunák (VÖRÖS 1998):
Veszprém és Csopak között, Szabadságpuszta, Videoton-gyár, a 73-as mûút mellett: Balatonites balatonicus, B.
cf. zitteli, B. cf. gemmatus, Discoptychites cf. domatus.
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Monoszló, Hegyes-tûtõl északra lévõ mezõrõl: Paraceratites cf. elegans, P. trinodosus, Longobardites cf. zsigmondyi, Flexoptychites sp.
A szentbékkállai Kõtengertõl nyugatra lévõ szõlõbõl: Paraceratites sp., Semiornites sp., Megaceratites sp.,
Lardaroceras pseudohungaricum, L. krystyni, Ptychites cf. oppeli, Flexoptychites cf. flexuosus, F. cf. angustoumbilicatus, F. cf. acutus.
Tótvázsony nyugati széle: Norites sp., Paraceratites cf. elegans, Semiornites cf. lennanus.
Ugyancsak gazdag, biosztratigráfiai értékelésre alkalmas ammonitesz-együttesre számítottunk a mencshelyi Csertetõn, ahol a Felsõörsi Mészkõ laminites fáciese kíváló megtartású Balatoniteseket tartalmaz. A balatoniteses rétegek és
a Vászolyi Formáció krinoideás mészköve között kb. 50 méteres kutatóárok létesítésével a Balaton-felvidék legértékesebb szelvényét kaphattuk volna meg, amelyben a pelsoi, az illyr és a fassai alemelet elkülönítésére nyílott volna
lehetõség. A feltárás során azonban kitûnt, hogy a Felsõörsi Mészkõ rétegsora tektonizált, vetõkkel szabdalt, a rétegek
dõlése szeszélyesen változó (néhol az általános dõléssel ellentétes irányra vált), vagyis rétegszerinti gyûjtésre alkalmatlan.
A Felsõörsi Mészkõ bio-kronosztratigráfiai helyzete a gazdag ammonitesz-faunája révén régóta ismert. A forráshegyi alapszelvényben a „recoaro” típusú Horoghegyi Tagozatot az ammoniteszek gyér elõfordulása és sztratigráfiai
értékû taxonok hiánya miatt elsõsorban conodonta- valamint brachiopoda-faunája alapján sorolják a pelsoi alemeletbe
(Balatonicus Zóna). A Bocsári Tagozat ammonitesz-együttese Felsõörsön a felsõ-illyr Trinodosus Zónába tartozik
(Trinodosus Szubzóna, Camunum Szubzóna és Pseudohungaricum Szubzóna), azonban az anisusi medencék korábban
(és talán erõteljesebben) süllyedésnek indult területein már a pelsoi emelet (Balatonicus Zóna) is kimutatható benne.
Fácies, korreláció
Az elõbbiekben ismertetett laterális fáciesváltások és az egyes szelvények biosztratigráfiai vizsgálata alapján az
egyes tagozatok közötti heteropikus kapcsolatra kétségtelenül lehet következtetni. Az aszófõi és a felsõörsi alapszelvény
összehasonlításából kiderül, hogy amíg Felsõörsön a viszonylag vékony Bocsári Tagozat nem nyúlik le a pelsoiba, addig
Aszófõn a nagyobb vastagságban és jellegzetesebben kifejlõdött „reiflingi típusú” mészkõ jelentõs része a pelsoi során
képzõdött, amit egyedülállóan gazdag Balatonites-együttese bizonyít (VÖRÖS 1987, BUDAI, VÖRÖS 1988, VÖRÖS et al.
1997, VÖRÖS 1998).
A Horoghegyi Mészkõ különbözõ lelõhelyeinek összehasonlító vizsgálata alapján egymástól eltérõ képzõdési
környezetek rekonstruálhatók (PÁLFY 1986, pp. 27–29). Erõsen mozgatott vízben, szilárd aljzaton alakult ki az a változatos brachiopoda-közösség, amely a Horog-hegyi szelvényt jellemzi. Az aszófõi fauna ugyancsak nagy diverzitást
mutat. A brachiopodákat kísérõ csiga- és kagyló-faunára az epibentosz elsöprõ dominanciája mellett az inbentosz szinte
teljes hiánya jellemzõ, ami kemény, sziklás aljzatú élõhelyre utal. A tafocönózisban megjelenõ nekton szervezetek és az
intraklasztok jelenléte alapján feltételezhetõ, hogy a sekélytengeri vázanyag jelentõs áthalmozódást szenvedett (X.
tábla, 2.). A fentieknél nyugodtabb vizû medencerészben, nyílt selfen rakódhatott le a felsõörsi szelvény márgás, az
elõzõeknél szegényesebb faunát magába záró „recoaro mészköve”.
A Bocsári Tagozat bitumenes laminitje félig elzárt, erõteljesen süllyedõ, keskeny, platformok közötti medencében
képzõdött (23. ábra). Az erõsen bitumenes jelleg ellenére a medencealjzat nem, vagy csak rövid idõszakokra válhatott
anoxikussá, ugyanis a faunát uraló nekton szervezetek mellett nemcsak az epibentosz, hanem beásódó, üledékfaló
kagylók is jelen vannak.
A Felsõörsi Formáció litológiai jellege és a Schreyeralmi Mészkõ jellegzetes brachiopodáinak (Norella-, Pexidellaféléknek) a hiánya arra utal (PÁLFY 1986, p. 27), hogy az anisusi során még nem alakult ki nyílt, eupelágikus medence
a Balaton-felvidéken.
Ladin
Az alpi területek ladin kifejlõdéseinek klasszikus területe a Déli-Alpokban és a Balaton-felvidéken található, ahol a
múlt század második felében nagynevû geológus elõdeink alapvetõ, az esetek többségében máig érvényes megfigyeléseiket tették. RICHTHOFEN F., MOJSISOVICS E. és BITTNER A., illetve BÖCKH J. és LÓCZY L. nevéhez fûzõdik a ma is
használatos rétegtani fogalmak, úm. „buchensteini” és „wengeni” rétegek, „ladini” emelet, és a különbözõ biozónák
bevezetése, illetve meghonosítása. Az utóbbi két évtizedben elõször a litosztratigráfiai felosztás változott jelentõsen a
rétegsorok részletesebb megismerését követõen, ami a klasszikus rétegtani fogalmak pontosabb definícióját is eredményezte a Dolomitokban, késõbb a Balaton-felvidéken. A 80-as évek második felében egyre intenzívebb és egyre több
eredményt felmutató biosztratigráfiai kutatások nemcsak az ammonitesz és az egyéb õsmaradványokon alapuló biozonációt finomították, hanem élénk vitát is gerjesztettek az anisusi és a ladin emelet határának meghatározása körül. A
Nemzetközi Rétegtani Bizottság Triász Albizottsága a közeljövõben hozza meg döntését abban a kérdésben, hogy a ladin
emelet alsó határát a Reitzi, a Secedensis, vagy a Curionii Zóna bázisa definiálja-e a jövõben. Ennek a rétegtani vitának
az utóbbi években igen terjedelmesre duzzadt az irodalma, a lényegesebb publikációk a következõkben sorolhatók fel:
BRACK, RIEBER (1986, 1993, 1994), DE ZANCHE, GIANOLLA (1995), DOSZTÁLY (1993), GAETANI ed. (1993), GÓCZÁN,
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ORAVECZNÉ-SCHEFFER (1993), KOVÁCS (1993a, b), KOVÁCS et al. (1994), KOZUR (1995), MANFRIN, MIETTO (1995),
MÁRTON et al. (1997), MIETTO, MANFRIN (1995), VÖRÖS (1993, 1995, 1998), VÖRÖS, PÁLFY (1989), VÖRÖS et al. (1991,
1996, 1997).
A jelen összefoglalás a magyar kutatók álláspontja szerint ismerteti a Balaton-felvidék képzõdményeit. Ennek az a
lényege, hogy a ladin emelet alsó határa mind a hagyományok (az eredeti rétegtani fogalmak meghatározása), mind a
gyakorlati szempontok (a különbözõ rétegtani eszközökkel történõ korrelálhatóság) szerint a Reitzi Zóna bázisával
definiálható legjobban (VÖRÖS et al. 1996). Ez a határ a Balaton-felvidéken a Vászolyi Formáción belül vonható meg
(VÖRÖS et al. 1997).
*VÁSZOLYI FORMÁCIÓ
(a földtani térképen a Buchensteini Formációval összevontan szerepel)

A Vászolyi Formáció önálló litosztratigráfiai egységként történõ elkülönítését a térképezés lezárulását követõ
rétegtani és õsföldrajzi elemzések tették indokolttá (VÖRÖS et al. 1997), korábban „pietra verde”, „buchensteini rétegek”,
illetve a Buchensteini Formáció Vászolyi Tagozataként szerepelt (BUDAI 1993). A formációba tartozó képzõdményeket
hosszú idõn keresztül a „buchensteini rétegekkel” azonosították, amelynek tarthatatlanságára a legutóbbi térképezés
során végzett részletes szelvényezések hívták fel a figyelmet.
A buchensteini nevet elsõként RICHTHOFEN (1860, p. 64.) használta a „mendola mészkõ” és a „wengeni rétegek”
között települõ gumós, tûzköves, szürke mészkõbõl és tufából álló rétegsorra a Dél-Tirolban lévõ Buchensteini- és
Livinallongo-völgyben. Késõbb ezt az elnevezést a szerzõk többsége átvette, mások az azzal szinonim Livinallongo
nevet használták. A modern olasz litosztratigráfiai beosztásokban a régi értelemben vett buchensteini rétegeket
Livinallongo Formációként, több más egységgel együtt a Buchensteini Csoporthoz sorolják (VIEL 1979).
A déli-alpi buchensteini mészkõre a hazai irodalomban elsõként BÖCKH (1872, p. 87.) munkájában találunk
hivatkozást, aki azt a Balaton-felvidékrõl általa leírt vörös, tûzköves „tridentinus mészkõ” megfelelõjének tartotta. Ezt
követõen azonban lényeges szemléletbeli változás állott be a Balaton-felvidéki és a déli-alpi rétegsorok korrelálásában,
mivel LACZKÓ (1911, p. 19.) és ID. LÓCZY (1913, p. 95.), majd késõbb SZABÓ (1972, pp. 47–48.) a gumós, tûzköves „tridentinus mészkövet” az azzal ugyan egykorú, de attól teljesen eltérõ litológiájú — uralkodóan vulkanoklasztitokból,
tufahomokkõbõl, aleurolitból és márgából felépülõ — wengeni rétegekkel párhuzamosította, és a buchensteini fogalmát
a ladin rétegsor alsó szakaszát alkotó vulkanitra (a „Trachyceras Reitzi” tartalmú rétegekre) korlátozta. Ez a kronosztratigráfiai szemlélet tükrözõdött késõbb a formációk megalkotásánál is, amennyiben a „tridentinus mészkövet”
Nemesvámosi Formáció néven különítették el a fekü Buchensteini Formációtól (BALOGH KÁLMÁN 1980, 1981, CSÁSZÁR,
HAAS szerk. 1983).
A déli-alpi és Balaton-felvidéki rétegsorok litosztratigráfiai korrelációja során több javaslat született a fenti ellentmondások kiküszöbölésére (BUDAI 1988, BUDAI, DOSZTÁLY 1990, BUDAI 1992a, 1993, VÖRÖS et al. 1997), amelyek
lényege a következõkben foglalható össze:
— a „buchensteini” név hazai használata esetén figyelembe kell venni a rétegtani fogalom déli-alpi definícióját,
amelyben a gumós, tûzköves mészkõ a meghatározó, míg a vulkanit megléte vagy hiánya alárendelt jelentõséggel bír
(DE ZANCHE, GIANOLLA 1995);
— a „wengeni” név használata kerülendõ, mivel ilyen jellegû képzõdmények — õsföldrajzi okokból — egyáltalán
nincsenek kifejlõdve a Balaton-felvidéken.
Ennek megfelelõen „került vissza” a „tridentinuszos mészkõ” a Buchensteini Formációba, annak középsõ,
Nemesvámosi Mészkõ Tagozataként definiálva (BUDAI 1993). A legutóbbi elemzések szerint ugyanakkor indokolt a
Buchensteini Formáció alsó, Vászolyi Tagozatának önálló litosztratigráfiai egységként történõ elkülönítése, elsõsorban
a déli-alpi Bivera Formációval mutatkozó szoros rétegtani és õsföldrajzi rokonság miatt (BUDAI, HAAS 1997, VÖRÖS et
al. 1997, HAAS, BUDAI in press).
Litológia, település
A Vászolyi Formáció eltérõ litológiai felépítésû az anisusi platformok és a medencék területén. A középsõ-anisusi
platformkarbonátokra általában éles határral települõ bázisrétegeit (24., 25. és 26. ábra) barna vagy szürke, zöldesszürke
(az örvényesi Szakadék-völgynél és a szentjakabfai Balázs-tetõn vörös), krinoideás, gyakran tufás mészkõ alkotja (XI.
tábla, 3.), amelyben sok helyen gazdag ammonitesz fauna gyûjthetõ („faunás mészkõ” sensu VÖRÖS et al. 1997).
Vastagsága mindössze néhány méter. Ez a jellegzetes litofácies megtalálható a Balázs-templom melletti szõlõben, a dörgicsei Öcs-hegyen és a Beccén, a balatonudvari Imer-tetõn és a Les-hegyeken, valamint az örvényesi Szakadék-völgynél és az Ágas-magason. A kõzetet alkotó echinodermata vázelemek többsége 0,2–1 mm közötti, de néhol 0,5–1 centiméteres nyél- és karízek is elõfordulnak a finomabb alapanyagban. A Dörgicse Drt–1 fúrás 2,4 méter vastagságban
harántolta (24. ábra) az echinodermatás, foraminiferás, extraklasztos (tufás) biopátitot. A kiemelt hátságok környékén
általában sok csigát tartalmaz, pl. a pécselyi Meggy-hegy szõlõjében és a mencshelyi Cser-tetõn. A szentkirályszabadjai
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katonai repülõtér kõfejtõjében vörösesbarna, dolomitosodott kifejlõdése éles határral és jelentõs üledékhézaggal települ
a Tagyoni Formáció Lofer-ciklusos dolomitjának lenyesett felszínére (26. ábra, XI. tábla, 4.).
A krinoideás–ammoniteszes mészkõ fölött néhány méter vastag tufás összlet, majd világosdrapp vagy világosszürke,
pados, gumós mészkõ települ („vászolyi mészkõ”). A Drt–1 fúrás 9 méter vastagságban harántolta ezt a mészkövet (24.
ábra), amelyben elvétve sötétbarna ásványok és kvarcszemcsék, valamint ammonitesz-metszet figyelhetõ meg. Ez a
mészkõ elsõ pillantásra hasonló ugyan a tagyonihoz, filamentumos mikrofáciese és jellegzetes pelágikus õsmaradványegyüttese (cephalopodák, Daonellák, Posidoniák) alapján azonban egyértelmûen elkülöníthetõ annak onkoidos, dasycladaceás karbonátplatform fáciesétõl. Az egyes padok gumós felszínét néhol vékony (0,5–1 cm vastagságú), zöldesfekete foszforit kérgezi be (XII. tábla, 2.), amelyet urántartalma miatt az 50-es évek végén árkokkal, tárókkal kutattak
(KISS, VIRÁG 1959).
A Vászolyi Formáció alapszelvénye az Öreg-hegyen létesített P–11/a jelû árok, hivatkozási szelvénye a Pécsely P–5
uránkutató fúrás (25. ábra).
A „vászolyi mészkõ” felett az Öreg-hegyen több méter vastag kovás tufit települ (25. ábra). Némileg eltér ettõl a
Drt–1 fúrás rétegsora (24. ábra), amelyben a „vászolyi mészkõre” közvetlenül a Buchensteini Formáció gumós
mészköve települ (Nemesvámosi Tagozat).
Az anisusi medencék területén a Vászolyi Formációt túlnyomórészt tufa, meszes tufit illetve azok agyagosodott málladéka alkotja („pietra verde”, XI. tábla, 5.), amelyben lencsék, gumók vagy zsinórok formájában kovás mészkõ települ.
A Felsõörsi Mészkõbõl a vulkanit mennyiségének fokozatos növekedésével fejlõdik ki és a fedõ Buchensteini Formáció
felé is folyamatos átmenetet mutat a gumós mészkõ uralomra jutásával. A vulkanit általában fakózöld, sárgászöld vagy
téglavörös üveg- és portufa (mikrokristályos, reliktum vitro-, krisztallo- és litoklasztos), ritkábban kristálytufa (mikroholokristályos). Gyakran montmorillonitosan bontott, bentonitos. A tufák porfiros elegyrészei közül makroszkóposan
csak a kvarc, a biotit és ritkán az elmállott földpátok pszeudomorfózái ismerhetõk fel. A montmorillonitosodás elsõsorban az üveges alapanyagot érintette, míg a porfiros elegyrészek (pl. szanidin) többé-kevésbé épen maradtak (IVANCSICS
1986).
SZABÓ, RAVASZ (1970), valamint RAVASZ (1973) szerint a vulkanit anyaga káliumban dús trachit, amely a rétegsorban felfelé — a mészalkáli jelleg erõsödésével — riolitos összetételûvé válik.
Elterjedés, vastagság
A Vászolyi Formáció különbözõ tagozatainak elterjedési és vastagsági viszonyai (a litológiai összetételhez hasonlóan) eltérõ jelleget mutatnak a tenger alatti magaslatok és a medencék területén.
A Dörgicse és Balatonudvari közötti középsõ-triász kettõs vonulat déli szárnyán a Vászolyi Formációnak csak az
alsó, krinoideás, tufás mészköve fejlõdött ki, a „vászolyi mészkõ” ebben a pásztában hiányzik. Az Örvényes Ört–1
fúrásban a Megyehegyi Dolomitra viszonylag hirtelen átmenettel települõ, egyes szintekben gradált tufa fölött
közvetlenül a Nemesvámosi Mészkõ következik. A „vászolyi mészkõ” a szentjakabfai Balázs-tetõtõl a pécselyi Ágasmagasig követhetõ. Típusterülete a pikkelyes felépítésû vászolyi Öreg-hegy, ahol a mészkõ több gerincet alkotva
ismétlõdik tektonikusan. Gyûrt szerkezetekben, nagy felszíni elterjedésben észlelhetõ Dörgicse környékén, a Gernyehegyen és az Öreg-erdõben.
A „vászolyi mészkõ” a Balaton-felvidéken nemcsak a központi, hanem az ÉK-i platform területén is ismert. Utólag
dolomitosodott változata a szentkirályszabadjai szelvény legfelsõ szakaszát alkotó jól rétegzett, pados, mikrites dolomit
(BUDAI et al. 1993, BUDAI, VÖRÖS in GAETANI ed. 1993, VÖRÖS 1998), amelynek pelágikus medence fáciesét a bennük
található ammonitesz-metszetek is igazolják (VÖRÖS 1993).
A vulkanit vastagsága az anisusi medencék területén nagyobb, mint a platformok fölött: a felsõörsi Forrás-hegy alapszelvényében kb. 18 m (22. ábra), míg a dörgicsei és vászolyi területen mindössze 5–8 m (24., 26. ábra). A formáció
összvastagsága azonban nem mutat lényeges változásokat, kb. 20 méterre tehetõ.
Õsmaradványok, kor
A Vászolyi Formáció a Balaton-felvidék õsmaradványokban igen gazdag, ammoniteszekben pedig a leggazdagabb
triász összlete. Az anisusi platformokon kialakult tenger alatti magaslatok és a közöttük lévõ medencék fauna-együttese
azonban egymástól eltérõ összetételt mutat, ennek paleoökológiai okaival több publikáció is foglalkozott a közelmúltban (VÖRÖS 1992, 1996, VÖRÖS et al. 1997). A következõkben azoknak az õsmaradvány-lelõhelyeknek ismertetjük az
összevont faunalistáját (a teljesség igénye nélkül), amelyek modern, rétegszerinti feldolgozása a legutóbbi térképezéshez
kapcsolódott, illetve — a már említett anisusi-ladin határ kijelölése szempontjából — biosztratigráfiai jelentõséggel bír
(VÖRÖS 1998 alapján):
1. Felsõörs, forrás-hegyi alapszelvény (medence); 2. Vörösberény, a Megye-hegy útbevágása (medence); 3.
Mencshely, Cser-tetõ (medence); 4. Vászoly, Öreg-hegy, P–11/a árok (tenger alatti hátság); 5. Szentantalfa (tenger alatti hátság); 6. Szentkirályszabadja, repülõtéri szelvény (tenger alatti hátság); 7. Szentjakabfa, Balázs-tetõ, a Balázs-templom melletti szõlõ törmelékébõl (tenger alatti hátság).
Ammonites (a formáción belül VÖRÖS (1993, 1996, 1998) a következõ ammonitesz-zónákat különítette el, alulról
felfelé):
60

— Trinodosus Zóna (felsõ-illyr): a zóna felsõ két szubzónája a Camunum és a Pseudohungaricum Szubzóna, amely
a formáció alsó, „faunás mészkõ” tagozatán belül mutatható ki az anisusi platformok felett. A Vászolyi Formáció alsó
tagozata ezek szerint heteropikus a medenceterületek Felsõörsi Mészkövének legfelsõ szakaszával (VÖRÖS et al. 1997):
Paraceratites trinodosus (5); Semiornites aviticus (5, 6); Semiornites cordevolicus (5,); Lardaroceras krystyni (4, 5, 6);
Asseretoceras camunum (4, 5, 6); Megaceratites subnodosus (4, 5); Lardaroceras pseudohungaricum (5); Hungarites
inconstans (5, 6), Longobardites zsigmondyi (4); Norites dieneri (4).
— Reitzi Zóna (alsó-ladin): a platformokon és a medencékben egyaránt alapvetõen vulkanit alkotja („pietra verde”).
Felsoeoersensis Szubzóna: Kellnerites felsoeoersensis (1, 6, XII. tábla, 1.); Kellnerites bispinosus (1);
Kellnerites bosnensis (2); Kellnerites sp. (1, 4); Hyparpadites bagolensis (6); Hungarites mojsisovicsi (6).
Liepoldti Szubzóna: Hyparpadites liepoldti (1, 3, 4, 6); Hyparpadites bagolensis (2, 6); Kellnerites angustecarinatus (2); Hungarites mojsisovicsi (2, 3, 4); Hungarites bocsarensis (4); Parakellnerites boeckhi (4);
Parakellnerites loczyi (6).
Reitzi Szubzóna: Reitziites reitzi (1, 3); Reitziites cholnokyi (1, 3, 4); Latemarites conspicuus (3);
Parakellnerites boeckhi (1); Ticinites hantkeni (3, 4); Nevadites ecarinatus (3); Nevadites symmetricus (4),
Hungarites arthaberi (3).
Avisianum Szubzóna: Aplococeras sp. (1, 4, 6); Aplococeras avisianum (3, 7); Hungarites arthaberi (1, 6, 7);
Latemarites latemarensis (6); Latemarites conspicuus (6); „Stoppaniceras” ex. gr. ellipticum (3, 6);
Halilucites obliquus (1); Halilucites costosus (3, 4); Halilucites rusticus (4); Ticinites crassus (4);
Parakellnerites hungaricus (3, 7); Parakellnerites rothpletzi (3, 7). A felsõörsi szelvényben a Reitzi Zóna
legfelsõ szubzónájában a Secedensis Zóna egyes alakjai is megjelennek, ami a szelvényszakasz litoklasztos
jellege alapján lejtõn történt átülepítésre és faunakeveredésre utal a medencében. Ugyancsak elõfordulnak a
Secedensis Zóna egyes alakjai a vászolyi szelvény 16/a rétegében, ami az elõzõ esettel ellentétben inkább
kondenzált üledékképzõdésre vezethetõ vissza a tenger alatti hátságon.
— Secedensis Zóna (1): Stoppaniceras cf. variabile, „Stoppaniceras” ex. gr. ellipticum, Repossia sp., Chieseiceras
cf. chiesense. Ez a zóna egyedül a felsõörsi alapszelvényben mutatható ki egyértelmûen, a Vászolyi Formáció legfelsõ,
a Buchensteini Formáció felé átmenetet mutató szakaszán.
— Curionii Zóna (4): Eoprotrachyceras sp., Eoprotrachyceras cf. rieberi. A Curionii Zónába a formáció felsõ szakasza, az ún. „vászolyi mészkõ” tartozik.
Brachiopoda: (nagyobb mennyiségben a vászolyi Öreg-hegy alapszelvényébõl kerültek elõ, VÖRÖS, PÁLFY 1989):
Norella refractiformis, Volirhynchia vivida, V. productifrons, Trigonirhynchella sp. aff. delecta, Mentzelia mentzeli, M.
mentzeli baconica, M. sp. aff. ampla, Koeveskallina pannonica, Pexidella cf. sturi, Schwagerispira speciosa,
Coenothyris sp. aff. vulgaris, Angustothyris sp. aff. suspecta (a faunát uraló ammoniteszek és brachiopodák mellett a 4.
rétegen belül Daonella lumasella található).
Bivalvia: (a „vászolyi mészkõ” filamentumos mikrofáciese a pszeudoplankton kagylók tömeges megjelenésére utal.
Foraminifera (ORAVECZNÉ SCHEFFER 1987, KOVÁCS et al. 1994): Pseudonodosaria loczyi, Pachyphloides klebelsbergi, Austrocolomia plöchingeri, Oberhauserella ladinica, Hemigordius plectospirus.
Radiolaria (DOSZTÁLY 1993, KOVÁCS et al. 1994): Oertlispongus inaequispinosus, Paroertlispongus multispinosus,
Yeharia annulata, Eptingium manfredi, Falcispongus calcaneum, Plafkerium nazarovi, Baumgartneria curvispina,
Silicarmiger costatus costatus (XII. tábla, 3.), Archaeospongoprunum mesotriassicum mesotriassicum (XII. tábla, 4.).
Ostracoda (MONOSTORI 1991): Triadogigantocypris balatonica.
Conodonta (KOVÁCS et al. 1990, KOVÁCS 1993a, b, KOVÁCS et al. 1994): Gondolella liebermani, G. constricta cornuta, G. constricta postcornuta, G. eotrammeri, G. alpina alpina, G. alpina szaboi, G. trammeri, G. fueloepi,
Gladigondolella tethydis.
Sporomorpha (GÓCZÁN, ORAVECZ-SCHEFFER 1993): Cannanaropollis brugmani, C. scheuringii, Kuglerina meieri.
Fácies, korreláció
A Vászolyi Formáció az anisusi platformok fölött kialakult tenger alatti hátságokon, pelágikus környezetben rakódott le. Az õsmaradványok nagyfokú diverzitása viszonylag változatos élõhelyekre, míg a rétegsorok kondenzált jellege
hosszabb üledékképzõdési szünetekre utal. A „vászolyi mészkõ” legalsó rétegébõl elõkerült óriás Ostracoda ma élõ
rokonai ugyan a bathiális régióban fordulnak elõ, ez azonban nem feltétlenül vonatkoztatható a középsõ-triászra.
A hátságok közötti medencékben a formációt viszonylag egyveretû vulkanit-összlet képviseli, a kiemelt területek
szomszédságában viszonylag nagyobb mennyiségû átülepített anyaggal.
A Vászolyi Formáció változatos õsföldrajzi helyzete és rétegtani viszonyai alapján egyaránt jól korrelálható a
Dolomitok Bivera Formációjával (BUDAI, HAAS 1997, VÖRÖS et al. 1997).
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BUCHENSTEINI FORMÁCIÓ bT2

(korábban tridentinuszos mészkõ, Nemesvámosi Formáció)

Litológia, település
A Vászolyi Formáció fölötti rétegösszletet túlnyomórészt pados, gumós mészkõ építi fel, egyes szintekben tufa,
kovás tufit, márga és vékonyrétegzett mészkõ váltakozásával. A formációra általában jellemzõ a nagy mennyiségû diszperz kovaanyag, amelynek eredete a vulkanizmushoz köthetõ: a tengervíz hatására a kiszórt kõzetanyag mállásnak indult
(halmirolizis), amelynek következtében a szilikátásványokból felszabadult kova mobilizálódott. Ez szolgáltathatta a
gumós mészkövek nagy mennyiségû tûzkõanyagát is. Maga a tufa is gyakran kovás kifejlõdésû, amelynek törmeléke a
felszíni mállás hatására „kiégetett cserépre” hasonlít (vö. ID. LÓCZY 1913, p. 95.).
NEMESVÁMOSI MÉSZKÕ TAGOZAT

A Buchensteini Formáció túlnyomó részét alkotó pados, gumós mészkõnek az alábbi két fõ típusa különíthetõ el:
— szürkésdrapp mészkõ sötétszürke tûzkõvel, zöld márgabetelepülésekkel,
— vörös, halványvörös vagy drapp mészkõ sötétvörös tûzkõvel és sötétvörös márgaközökkel (XIII.
tábla, 1.).
Mindkét típus gyakran iszapfolyásos szerkezetû, gyakoriak a visszaoldódásra utaló felszínek. Ezek a mészkövek
általánosan elterjedtek a Balaton-felvidéken, helyenként radiolarit és kovás tufit törmelékével váltakozva (pl. Dörgicse
környékén). A Buchensteini Formáció gumós, pados mészkövének szürke színû változata igen hasonló a Füredi
Mészkõhöz, attól a tûzkõ nagyobb mennyisége és a vulkanitokhoz viszonyított települési helyzet alapján különíthetõ el.
KERESZTFATETÕI TAGOZAT

A Buchensteini Formáció felsõ szakaszának felépítésében lényeges különbség mutatkozik a Balaton-felvidék
központi platformja és az anisusi medencék területe között. Vászoly és Örvényes környékén a pados, gumós
Nemesvámosi Mészkõre vékonyréteges mészkõbõl és kovás tufitból álló rétegcsoport települ. A vászolyi Öreg-hegyen,
valamint a Nagy-Vár-tetõn és a Keresztfa-tetõn a mészkõ enyhén bitumenes, réteglapjait szinte teljesen beborítják a
Posidonia illetve Daonella teknõk. Ezt a képzõdményt ID. LÓCZY (1913, pp. 118–120.) „wengeni posidoniás pala” néven
írta le. Az általa felsorolt öt lelõhely közül három, a Szakadáki malom, az Alsóbükki malom és az örvényesi patakvölgy
azonosítható biztosan a leírások alapján. Az örvényesi patakvölgyet ma szinte járhatatlan bozót borítja, így LÓCZY (1913,
pp. 112–113.) klasszikus szelvényét többszöri kísérlet ellenére sem sikerült megtalálni. A Szakadáki- és az Alsóbükkimalom ma már nem létezik ugyan, de a valószínûsített helyükön található törmelékben a vékonyréteges posidoniás
mészkõ tufával és kovás, daonellás mészkõvel együtt fordul elõ, akárcsak a Keresztfa-tetõn. A mészkövek leggyakoribb
szövettípusa a radiolariás-filamentumos mikrit.
Elterjedés, vastagság
A Buchensteini Formáció a Balaton-felvidék csapásában végig nyomozható a felszínen. Legnyugatibb elõfordulása
a Litéri-vonaltól délre lévõ pikkelyben Szentbékkálla mellett, az északi vonulatban Gyulakeszinél ismert. A formáció a
legnagyobb vastagságát az anisusi medencék területén éri el: a Balatonfüred Bfü–1 fúrásban kb. 60 m, míg az anisusi
karbonátplatformok felett viszonylag vékonyabb, pl. a Dörgicse Drt–1 fúrásban 30 m.
A Buchensteini Formáció felsõ szakaszán és fedõjében lényeges fácieskülönbség észlelhetõ a Litéri-vonaltól északra
és délre lévõ terület között. A szûkebb értelemben vett Balaton-felvidéken a formáció pelágikus mészkövekbõl áll és
fedõjét is hasonló fáciesû összlet alkotja (Füredi Mészkõ), míg a Veszprémi fennsík peremén (pl. a Vöröstó Vöt–7,
Nemesvámos Nos–2 fúrásban1) a formáció gumós mészköve felfelé fokozatosan megy át a Budaörsi Dolomitba.
Õsmaradványok, kor
A Buchensteini Formáció gumós mészköve õsmaradványokban viszonylag szegény. A makrofauna leggyakoribb elemei a pszeudoplankton kagylók (Daonella, Posidonia), míg az ammoniteszek fõleg a tûzkõmentes vörös („hallstatti”)
fáciesben fordulnak elõ (pl. a nemesvámosi Katrabócán, a dörgicsei Becserpusztánál stb.). Az idõsebb rétegekben gyakori Ptychites-féléket az Arcestesek váltják fel (Proarcestes, Joannites), a díszített formák közül pedig az Eoprotrachyceras,
Protrachyceras, Anolcites és Arpadites fajok dominálnak. A térképezést követõ években rétegszerinti faunagyûjtés
történt a Katrabóca felhagyott fejtõgödreiben, ahonnan a Balaton-felvidék eddigi leggazdagabb felsõ-ladin ammoniteszegyüttese került elõ a vörös mészkõbõl (VÖRÖS 1998): Eoprotrachyceras pseudoarchelaus, Protrachyceras gredleri, P.
ladinum, P. longobardicum, P. archelaus, P. laczkoi (XIII. tábla, 3.), Anolcites laricus, Arpadites arpadis, A. szaboi, A.
telleri, A. toldyi, A. sp. aff. dichotomus, Proarcestes subtridentinus, P. pannonicus, Joannites tridentinus, Megaphyllites
obolus, Monophyllites wengensis, Epigymnites moelleri, E. ecki.
A dörgicsei Becserpusztától ÉÉNy felé, a Gernye-hegyre vezetõ út talpán kibukkanó vörös, gumós mészkõbõl az
1 A Nemesvámos
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Nos–2 fúrás a térképezést megelõzõen mélyült, koordinátái alapján pontos helye nem állapítható meg.

alábbi ammoniteszeket gyûjtöttük (VÖRÖS 1998): Monophyllites wengensis, Proarcestes cf. boeckhi, Joannites cf. trilabiatus, J. cf. tridentinus.
A pécselyi Meggy-hegy gerincét alkotó Füredi Mészkõ feküjében, a déli lejtõn lévõ szõlõ törmelékébõl Celtites cf.
epolensis, Proarcestes cf. pannonicus, Joannites cf. joannisaustriae és Protrachyceras cf. ladinum került elõ (XIII,
tábla, 2.).
Radiolariák (BUDAI, DOSZTÁLY 1990, DOSZTÁLY 1993): Muelleritortis cochleata, Spongoserrula curvispina, S. rarauna, Hungarosaturnalis multispinosus, H. longobardicus, H. triassica, Falcispongus rostratus Spinotriassocampe longobardica (XIII. tábla, 4.).
Foraminifera (SZABÓ et al. 1980, ORAVECZNÉ-SCHEFFER 1987): Nodosaria cf. raibliana, Pseudonodosaria loczyi, P.
obconica, P. lata, Ophtalmidium tricki, O. plectospirus, Turritellella mesotriassica.
Conodonta (KOVÁCS 1993a, b, KOVÁCS et al. 1994): Gondolella transita, G. praehungarica, G. bakalovi,
Metapolygnathus hungaricus, M. mungoensis.
A Keresztfatetõi Tagozat jellegzetes kagyló-faunája „wengeni fajokat” tartalmaz. A posidoniás mészkõbõl az alábbi
jellegzetes õsmaradvány-együttes került elõ (ID. LÓCZY 1913, p. 102., 119., valamint LENNER 1988a):
— Keresztfa-tetõ: Daonella subtenuis, D. boeckhi, Posidonia wengensis, P. pannonica (XIII. tábla, 5.), P. alta.
— Alsóbükki-malom: Arpadites toldyi, Posidonia alta, P. pannonica, Daonella cf. sturi, D. boeckhi, D. paucicostata.
Fácies, korreláció
A Buchensteini Formáció nyílt, pelágikus medencében rakódott le, ahol a karbonátképzõdést tenger alatti vulkanizmus szakította meg rövidebb-hosszabb idõszakokra. Kondenzált üledékképzõdésre utal, hogy a viszonylag vékony,
mintegy 30 méter vastagságú rétegsor a teljes longobard alemeletet kitölti (képzõdési ideje kb. 4 millió év), szemben a
Déli-Alpokkal, ahol a nagyságrendekkel vastagabb felsõ-ladint vulkanoklasztitokból álló homokkõ-aleurolit-márga
rétegösszlet, a Wengeni Formáció építi fel (BUDAI 1992a). A formáció déli-alpi megfelelõje a Buchensteini, a
Livinallongo és a Clapsavon Mészkõ F.
Középsõ–felsõ-triász
Ladin–karni
FÜREDI MÉSZKÕ FORMÁCIÓ
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A „füredi mészkõ” elnevezést BÖCKH (1872) eredetileg arra a világosszürke, halványan világosdrapp foltos, pados,
gumós mészkõre vezette be, amely „az Arcestes Tridentinus vörös mészkövére” következik, „gyakran vékony márgásabb közfekvetekkel is bír” (p. 95.). A feküvel éles határral érintkezik, míg elmosódottabb a határa ott, ahol a tridentinus mészkövet világosabb színû változata képviseli (p. 96.). A fedõjében lévõ felsõ márga (azaz a Veszprémi Formáció)
felé folyamatos az átmenete, „miután a mészkõ maga a fedü felé márgás közfekveteket vesz fel” (p. 96.).
LACZKÓ (1911) a „füredi mészkõ” fedõjében elkülönítette a sólyi Berek-hegyrõl általa elnevezett mészkövet. Leírása
szerint (pp. 47–48.) a „berekhegyi mészkõ” kõzettanilag hasonló a fekü „füredi mészkõhöz”, amelybõl a rétegek
megvékonyodásával és a márgaközök megszaporodásával fejlõdik ki folyamatosan (ez a leírás lényegében megfelel a
BÖCKH által definiált „füredi mészkõ” felsõ, márgaközös szakaszának).
ID. LÓCZY (1913) szintén eltért a „füredi mészkõ” eredeti, BÖCKH-féle értelmezésétõl, hiszen annak felsõ, márgaközös-táblás változatát a felsõ márgákhoz sorolta a karni õsmaradványok megjelenése miatt, és a „füredi” nevet csak
az ez alatti pados, faunamentes mészkõre alkalmazta. Ebbõl következõen az általa szerkesztett térképen (ID. LÓCZY 1920)
a „füredi mészkõ” sokkal kisebb területi elterjedésû, mint BÖCKH (1881) korábbi, 1:144 000-es méretarányú térképén.
A térképezési program tapasztalatai szerint a BÖCKH által megfogalmazott definíció hûen jellemzi a Füredi Mészkõ
Formációt. Amennyiben a felsõ szakaszát átsorolnánk a fedõ Veszprémi Márga Formációba a karni õsmaradványok megjelenése miatt, akkor a litosztratigráfiai egységek elkülönítését kronosztratigráfiai kritériumokhoz kötnénk. BALOGH
KÁLMÁN (1980, 1981) egyébként a „füredi mészkõ” egészét a Veszprémi Formációba helyezte azzal az indoklással, hogy
mikropaleontológiai vizsgálatok alapján karni korúnak bizonyult (p. 27.).
Litológia, település
A Füredi Mészkõ jelentõs részét szürke, pados, gumós mészkõ alkotja (XIV. tábla, 1.), amelynek egyes rétegeiben
sötétszürke tûzkõ lencséi illetve gumói figyelhetõk meg (a tûzkõ mennyisége azonban lényegesen kisebb, mint a fekü
Buchensteini Formáció mészköveiben). A formáció alsó szakaszán a mészkõ vastagpados (pl. a dörgicsei Kõ-hegyen),
feljebb a mészkõpadok között egyre vastagabb márgarétegek települnek közbe a formáció felsõ szakaszán, amitõl a
képzõdmény jellegzetesen táblás rétegzettséget mutat (pl. a pécselyi Meggy-hegyen, a balatonfüredi Száka-hegyen stb.).
E fölött települ az a lokális elterjedésû, jellegzetes szövetû, ID. LÓCZY (1913, p. 123.) szerint „chondriteszes”, sötét
barnásszürke, enyhén bitumenes, sima réteglapok mentén elváló, jól rétegzett mészkõ („Szákahegyi Tagozat”), amely a
balatonfüredi Száka-hegy északi oldalában illetve néhány fúrás szelvényében ismert (pl. a Balatonfüred Bfü–1 fúrásban
68,0–70,2 m között). Ezt a képzõdményt korábbi szerzõk részben kronosztratigráfiai (BALOGH Kálmán 1980), részben
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litosztratigráfiai megfontolásból (BUDAI 1989) a fedõ Veszprémi Formációba sorolták, a térképezési szempontokat
figyelembe véve azonban inkább a Füredi Formációba tartozik (CSILLAG 1991, p. 34.).
A Füredi Mészkõ leggyakoribb szövettípusa a filamentumos biomikrit, biomikropátit, pelmikropátit. Litofáciese
leginkább a buchensteini gumós mészkövekéhez hasonló, bár a Veszprémi Márga „austriacumos mészkövével”
(Nosztori Tagozat) is összetéveszthetõ a települési helyzet ismeretének hiányában (pl. a Kispécsely-puszta melletti
Körtélyesen). Többek között ez lehetett az oka annak, hogy Kisdörgicse környékén a LÓCZY-térkép egyáltalán nem ábrázol Füredi Mészkövet, ahol az a valóságban pedig nagy felszíni elterjedésû. Ezen a területen ID. LÓCZY (1913, p. 155.)
részletesen is megindokolta a márgaközös mészkõ felsõ márgacsoportba sorolását. A Kõ-hegytõl délre lévõ Apácskaszõlõben posidoniás, drapp márgát talált, ebbõl az ún. „estheriás márga” („felsõ márgacsoport” alsó része) jelenlétére
következtetett és ez alapján a Kõ-hegyet felépítõ mészkövet az „austriacumos szinthez” sorolta („felsõ márgacsoport”
középsõ része). A Kõ-hegy kõfejtõjében mélyült Dörgicse Drt–1 fúrás (24. ábra) azonban egyértelmûen igazolta BÖCKH
értelmezésének helyességét, hiszen a bányában fejtett mészkõ közvetlen feküjében tufás rétegek települnek, azaz a Kõhegyet valóban Füredi Mészkõ alkotja.
A Füredi és a Buchensteini Formáció között jellegzetes határképzõdmény figyelhetõ meg a Balaton-felvidék több
pontján. A pécselyi Meggy-hegy déli oldalán, a hegy gerincét alkotó Füredi Mészkõ észak felé dõlõ padjai alatt elõször
világosszürke, mészkõgumós, konkréciós szerkezetû mészmárga illetve márgás mészkõ törmeléke jelenik meg a
szõlõben, és a fekü felé haladva csak ez után bukkan elõ a Buchensteini Formációra jellemzõ tufa és tûzköves mészkõ.
Ez a jellegzetes képzõdmény a LACZKÓ-féle „sólyi márga”, amely itt — és az irodalmi adatok szerint a Balaton-felvidék
más területein is — jellegzetes cephalopoda-együttest tartalmaz. LACZKÓ (1911, pp. 60–61.) ezt a litofáciest a sólyi
Berek-hegyrõl írta le, és a Balaton-felvidéken is jól követhetõ határképzõdménynek tartotta a „tridentinus” és a „füredi
mész” között (pp. 174–175.). A fentiek alapján indokolt lenne önálló litosztratigráfiai egységként történõ elkülönítése.
A térképezési program során azonban bebizonyosodott, hogy ez a jellegzetes szerkezetû litofácies nem kötõdik a két
formáció közötti pozícióhoz, hanem a Buchensteini Formáció felsõ részétõl kezdve a Füredi Mészkõ fedõjéig (BUDAI
1991) bármely rétegtani szintben elõfordulhat. A „sólyi márga” tagozat szintû elkülönítését ezért nem javasoltuk (BUDAI,
DOSZTÁLY 1990, p. 64.).
*SZÁKAHEGYI MÉSZKÕ TAGOZAT

A Füredi és a Veszprémi Formáció átmeneteként jelentkezõ sötétszürke, enyhén bitumenes mészkõ elsõ pillantásra
nagyon hasonló az alsó-anisusi lemezes mészkõhöz (Iszkahegyi F.), illetve a Felsõörsi Formáció bitumenes laminitjéhez
(Bocsári Tagozat). A rétegtani helyzetén kívül a jellegzetes „chondriteszes” rétegfelszín és a cephalopoda fauna azonban
diagnosztikus bélyegek.
*BEREKHEGYI MÉSZKÕ TAGOZAT
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A Budaörsi Dolomit feküjében a Füredi Mészkövet jellegzetes platformperemi, lejtõlábi fáciese, a Berekhegyi
Mészkõ Tagozat képviseli, gyakran utólag dolomitosodva. Szentkirályszabadja környékén jól rétegzett, 10–30 cm-es
padokból álló, elszórtan tûzköves dolomit alkotja, akárcsak a Nemesvámos Nos–1 fúrásban. Hasonló jellegû dolomitot
az északi pikkelyben Barnagtól északkeletre és Vöröstótól D-re ismerünk.
Elterjedés, vastagság
A Füredi Mészkõ végignyomozható a Balaton-felvidék triász vonulatának a Litéri-vonaltól délre lévõ pásztájában.
Legnyugatibb elõfordulása a köveskáli alapszelvényben ismert, bár az itteni kifejlõdése nem nevezhetõ típusosnak.
Innen ÉK felé Szentantalfáig csap, a Monoszlói-medencét délrõl szegélyezõ hegysor északi lejtõjét alkotva. Szentantalfa
és Dörgicse között csak a Balázs-tetõn mélyült Szentjakabfa Szjt–1 fúrásban ismert, a felszínen hiányzik. Dörgicsétõl
Balatonfüredig azonban nagy területen bukkan felszínre, aminek részben tektonikus okai vannak. Ez a képzõdmény építi
fel a dörgicsei Kõ-hegyet és az Öreg-erdõ északi részét, a vászolyi Keresztfa-tetõ ÉÉNy-i végét, a falutól DK-re húzódó
gerincet, a Nagy-Vár-tetõ és az Öreg-hegy DNy-i oldalát, valamint a Meggy-hegy és az Ágas-magas tetejét, továbbá
hosszan, DK felé elnyúló sávban a Szakadék-völgy bal oldalát. A LÓCZY-térkép (1920) az eddig felsorolt területeken,
akárcsak a Balatonszõlõsi-medence DK-i peremét alkotó hegysor (a Pogány-pince, a Farkó-kõ, a Bocsár és a Szákahegy) északi oldalán mindenhol karni márgákhoz tartozó mészkövet jelöl (leszámítva az örvényesi patakvölgyet) a fentiekben már ismertetett felfogás alapján. Füredi Mészkövet a Litéri-vonaltól délre lévõ pásztában csak a Tamás-hegytõl
a Péter-, a Csákány- és az Atya-hegyen át a felsõörsi Cinege-dombig, valamint a Megye-hegyen jelölt, míg attól északra
csak a Tormán-hegyen, valamint a nemesvámosi Som-hegyen és a Szentkirályszabadjától ÉNy-ra lévõ vonulatban ábrázolt (érdemes megjegyezni, hogy utóbbi két területen a Füredi Mészkövet a Budaörsi Dolomit helyettesíti heteropikusan
a legutóbbi térképezés tapasztalatai szerint).
A Litéri-feltolódástól északra a Füredi Mészkõ a fent említetteken kívül Barnag környékén, valamint a
Balatonszõlõsi-medence északi peremén, a Nagy-Gella és a Hegyesmál déli oldalán ismert (a LÓCZY-térkép ezeken a
területeken is a karni márgákhoz sorolt mészkövet jelöl).
A formáció legnagyobb vastagságát Balatonfüred környékén éri el, a Balatonfüred Bfü–1 fúrásban 64 m. Ettõl DNY
és ÉK felé egyaránt elvékonyodik: Monoszló és Köveskál között kb. 8–10 méterre, Felsõörsnél kb. 3–5 méterre csökken.
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A Füredi Mészkõnek lényeges jellegváltozásai nem tapasztalhatók a Balaton-felvidék területén belül horizontális
irányban. A fedõ viszonyaiban azonban már inkább mutatkoznak eltérések a különbözõ területeken. A Balaton-felvidék
DNY-i, nagyobbik részén márga települ felette (Veszprémi Formáció), míg a paloznaki Csákány-hegytõl kezdõdõen ÉK
felé pados dolomit alkotja a Berekhegyi Tagozat fedõjét (Budaörsi Dolomit Formáció).
Õsmaradványok, kor
A Füredi Mészkõ makrofaunában viszonylag szegény, bár a felsõ, márgaközös-táblás tagozatában nem ritkák a
kagyló (Halobia), brachiopoda és ammonitesz (Trachyceras aon, Dittmarites rueppeli, Sirenites sp., Neoprotrachyceras
stb.) maradványok (XIV. tábla, 2–3.). A „sólyi márgában” és a „chondrites mészkõben” az ammoniteszek (Trachyceras
hofmanni, T. cf. brotheus, Arcestes spp.) mellett bizonytalan rendszertani helyzetû egyenesvázú cephalopodák is elõfordulnak.
Radiolaria (BUDAI, DOSZTÁLY 1990, DOSZTÁLY 1993): Paleosaturnalis triassicus (XIV. tábla, 4.), P. zapfei,
Praeorbiculiformella vulgaris, Tetraporobranchia haeckeli, Capnuchospharea triassica, Hindeospharea bispinosa,
Hagiastrum triassicum (XIV. tábla, 5.), Karnospongella bispinosa, Praeheliostaurus levis, Pseudoheliodiscus bipartitus, Spongosaturnaloides multidentatus, Tetrapylomella carnica, Veghicyclia globosa.
Conodonta (DOSZTÁLY et al. 1989, KOVÁCS et al. 1991): Gondolella polygnathiformis, G. foliata foliata, G. foliata
inclinata, Gladigondolella tethydis, Gl. malayensis malayensis.
Foraminifera (ORAVECZNÉ SCHEFFER 1987):
— alsó szakasz: Nodosaria primitiva, Dentalina gladiiformis, D. bicornis, D. zlambachensis, Pseudonodosaria lata,
P. loczyi, P. obconica, Lenticulina fovelolata, L. acutiangulata, L. polygonata, L. opercula, L. verians, Astacolus carnicus, Vaginulinopsis protacta, Frondicularia carinata, F. bryzaeformis, Pachyphloides klebelsbergi, Variostomata acutiangulata, Ophthalmidium exiguum, Hemigordius plectospirus, H. chialingchiangensis.
— felsõ szakasz: Turritellella mesotriassica, Gsolbergella spiroloculiformis, Nodobacularia vujisici.
A formáció kora mindig vitatott volt, és a ladin/karni határ körüli viták miatt ma sincs megnyugtatóan tisztázva.
A térképezéshez kapcsolódó biosztratigráfiai vizsgálatok alapján kialakult jelenlegi „hivatalos” álláspont szerint a s. str.
Füredi Mészkõ teljes rétegsora a karni emeletbe tartozik a Balaton-felvidéken (juli alemelet, Aon Zóna), ladin kort egyedül
a foraminiferák jeleznek a formáció alsó szakaszán (BUDAI 1993). Az alsó-karni platformkarbonátok alatt települõ Berekhegyi Mészkõ Tagozata azonban a legfelsõ-ladinba tartozik a legújabb rétegtani vizsgálatok szerint (HAAS et al. in press).
Fácies, korreláció
A Füredi Mészkõ pelágikus medence fáciesû képzõdmény, amelyet a plankton illetve nekton szervezetekbõl —
ammoniteszekbõl, pszeudoplankton kagylókból, conodontákból, radiolariákból, plankton krinoideákból (ORAVECZNÉ
SCHEFFER 1979) — álló õsmaradvány-együttese bizonyít. Elterjedési területének platformközeli zónájában az üledékgyûjtõ sekélyülését jelzik a Berekhegyi Tagozatra jellemzõ szenesedett növénymaradványok, féregjáratok, és a platformról átülepített bio- és litoklasztok (BUDAI, HAAS 1997).

Felsõ-triász
MEDENCEÜLEDÉKEK
Karni
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A Veszprémi Márga Formáció a Dunántúli-középhegység karni intraplatform medencéinek nagyvastagságú, uralkodóan
márgákból felépülõ rétegösszlete. A legjobban feltárt, egyben legrégebben ismert és vizsgált Balaton-felvidéki karni
medence rétegsorainak feldolgozása a terület földtani térképezése során teremtett lehetõséget a Veszprémi Márga Formáció
litosztratigráfiai definiálására, rétegtani egységeinek tagozatokba sorolására (CSILLAG 1991, CSILLAG, HAAS 1993, BUDAI,
CSILLAG 1998). A hagyományos értelemben vett „veszprémi márga” az ún. sándorhegyi mészkõ rétegeit is magába foglalta. Ez utóbbit Sándorhegyi Formáció néven, önálló litosztratigráfiai egységként különítjük el (27. ábra). A Veszprémi Márga Formáció képzõdményei az alábbi négy tagozatba sorolhatók: Mencshelyi Márga Tagozat, Nosztori Mészkõ Tagozat,
Buhimvölgyi Breccsa Tagozat (a Magyar Rétegtani Bizottság által még nem elfogadott egység), Csicsói Márga Tagozat.
A karni márgaösszlet elsõ leírója, BÖCKH (1872) használta elõször a „felsõ márgacsoport” elnevezést. LACZKÓ (1911)
felismerte a „felsõ márgacsoport” (Veszprémi Márga) és a „raibli dolomit” (Sédvölgyi Dolomit) heteropikus kapcsolatát.
A formáció legrészletesebb ismertetését ez ideig ID. LÓCZY (1913) munkája tartalmazza, amelyben a Füredi Mészkõ
és a fõdolomit között hat rétegtani egységet különített el (p. 166–167.):
f – Sándorhegyi mészkõ;
e – Lima austriaca BITTN. tartalmú márga;
d – Leveles márga v. „Nuculás márga”;
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27. ábra. A Balaton-felvidék és a Déli-Bakony karni képzõdményeinek rétegtani beosztásai (BUDAI, CSILLAG 1998 alapján)
Fig. 27. Stratigraphic divisions of the Carnian formations of the Balaton Highland and the Southern Bakony (after BUDAI,
CSILLAG 1998)

c – Violaszürke mészkõ v. austriacumos mészkõ;
b – Leveles márga, palás agyag kemény mészmárga lemezekkel v. „Estheriás márga”;
a – Palás agyaggal váltakozó vékony mészkõpadok v. „Chondriteses mészkõ”.
PEREGI (1979) szerint Veszprémben és közvetlen környékén a különbözõ dolomittestek nem a márgaösszlet heteropikus fáciesei, hanem azon belüli közbetelepülések.
Litológia, település
MENCSHELYI MÁRGA TAGOZAT vmT3
(korábban „estheriás” márga)

A formáció alsó tagozatát alkotó, uralkodóan sötétszürke, szürke, pirites, vékonylemezes, leveles vagy rögös elválású
agyagmárga, márga az egész Balaton-felvidéken meglehetõsen egyveretû. Teljesnek tekinthetõ — bár tektonizált —
szelvénye a mencshelyi Met–1 és az Óbudavár Ob–1 fúrás, legjobb felszíni feltárása a balatoncsicsói Csukréti-árok. A
tagozat feküje Balatonhenyétõl Paloznak környékéig a Füredi Mészkõ, míg ettõl északra — Vöröstó, Veszprém, Felsõörs
környékén — a Kádártai Dolomit. A Kádártai Dolomitra települõ rétegsort a Nemesvámos Nos–1 fúrás tárta fel. Fedõje
a Nosztori Mészkõ.
A Mencshelyi Márga agyagtartalmának meghatározó részét illit, montmorillonit, illit-montmorillonit kevert
szerkezetû agyagásványok alkotják. Az agyagmárga, márga összetételû — nem allodapikus mészhomok — rétegek
szemcseösszetételében 50–90% az agyag, 10–50% az aleurit, 0–10% a homok frakció aránya. A ritka közbetelepülésként
jelentkezõ, durvább szemcséjû sziliciklasztos rétegek szórása nagyobb az agyagos rétegekénél (δ>2 illetve δ<2). A
márga, agyagmárga rétegek homok frakciójának terrigén, sziliciklasztos eredetére utal, hogy a homokosabb rétegek
ásványos alkotói között a kvarc aránya megnõ a homokmentes rétegek kvarctartalmához képest.
A karbonátos betelepülések mikrofáciesére a pirites mikrit, filamentumos és foraminiferás biomikropátit (wackestone-packestone) jellemzõ (GÓCZÁN et al. 1991).
A Mencshelyi Márga három szakaszra osztható, elsõsorban az üledékképzõdési bélyegek alapján (28. ábra):
— A tagozat alsó szakaszára a vékony, néha gradált bioklasztos-onkoidos mészhomok anyagú lemezek, lencsék a
jellemzõek (XV. tábla, 1–3., 6–7.). A medence kifejlõdésû márga, aleuritos márga összetételû rétegsorban általában éles
elmosási felszínek fölött települnek a vékony allodapikus mészkõ közbetelepülések. Apró, kerekítetlen vagy rosszul
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28. ábra. A Mencshelyi Márga szelvénye az Óbudavár Ob–1
fúrásban (CSILLAG 1991 alapján)
Õsmaradványok — 1. ammonitesz; 2. scaphopoda; 3. Daonella-félék; 4. phyllopodák. Rétegzettség — 5. vékony rétegzettség. Üledékszerkezetek — 6. eróziós
diszkordancia; 7. elmosási felszín; 8. slump; 9. bioklaszt; 10. aleuritlencse. Egyéb —
11. tufás, tufitos rétegek. Kõzet — 12. mészkõ; 13. mészmárga; 14. márga; 15.
agyagmárga; 16. tektonikus breccsa. Szín — B: barna; SZ: szürke; SSZ: sötétszürke;
VSZ: világosszürke; ZSZ: zöldesszürke

Fig. 28. Stratigraphical column of the Mencsehely Marl in
the Óbudavár Ob-1 borehole (after CSILLAG 1991)
Fossils: 1. Ammonites, 2. Scaphopods, 3. Daonellids, 4. Phyllopods. Stratification: 5.
Thin-bedded. Sedimentary structures: 6. Erosional unconformity, 7. Ravinment surface, 8. Slump, 9. Bioclasts, 10. Siltstone lenses. Other features: 11. Tuff, tuffitic layers. Lithology: 12. Limestone, 13. Calcareous marl, 14. Marl, 15. Clay marl, 16.
Tectonic breccia. Colour: B: brown, SZ: grey, SSZ: dark grey, VSZ: light grey, ZSZ:
greenish grey

kerekített mészkõ intraklasztok is elõfordulnak több szintben,
gyakran a gradált mészhomok rétegek alatt. A szürke, sötétszürke
rétegek között néhány méteres feketésszürke, fekete szakaszok
figyelhetõk meg.
A mencshelyi fúrásban az allodapikus mészhomok rétegek
helyenként zöldes árnyalatúak, klorit vagy mállott biotit
lemezkéket tartalmaznak, ami arra utal, hogy a karbonátszemcsékkel együtt vulkáni eredetû anyag is átülepedett. Jellegzetesek a
bioturbált, az iszaprogyásos rétegek, lencsék és a változatos terheléses szerkezetek (lángszerkezetek, az agyagmárgában elnyelt
mészhomok-lencsék).
— A tagozat középsõ szakaszán gradált rétegek, iszaprogyásos
szerkezetek jellemzõek. Több vékony, mindössze néhány mm
vastag sziliciklasztos finomhomok-lencse is található ezen a szakaszon.
— A tagozat felsõ részét rétegzetlen, homogén márga,
mészmárga alkotja néhány vékony (1–4 mm vastag) aleurolit közbetelepüléssel. Felsõ néhány méterén mészkõ-lencsék találhatók a
mészmárgában. Végig hintetten pirites.
A Veszprém környéki karbonátplatform közelében mélyült
Nemesvámos–1 fúrás rétegsorában jelentõsebb mennyiségû az
átülepített, platform eredetû üledék, mint a medence peremektõl
távolabbi részein mélyült óbudavári, vagy balatonfüredi
szelvényekben. Az átülepített platformeredetû karbonátszemcsékben legszegényebb, disztális jellegû rétegsort a Balatonfüred Bfü–1
fúrás tárta fel.
Bizonytalan a rétegtani helyzete a Monostorapáti M–4 fúrás
triász képzõdményeinek. A fúrás közelében mélyült Mat–5 fúrás a
Buchensteini Formációt tárta fel, a Monostorapáti M–4 fúrás
agyagmárga, márga, mészkõ összetételû, a leírás alapján a
megszokottnál meszesebb karni márgákra emlékeztetõ rétegei
pedig — SZABÓ I. szóbeli közlése szerint is — a Veszprémi Márga
Formációba tartoznak.
A Mencshelyi Márga Tagozat vastagsága 120 m körüli.
NOSZTORI MÉSZKÕ TAGOZAT vnT3
(korábban „austriacumos mészkõ”)

BÖCKH (1872) a karni márgák között települõ mészkövet a Füredi Mészkõvel azonosította. LACZKÓ (1911) a „brachiopodás konglomerátum” feküjében említett szürke, pados mészkövet. A „felsõ márgacsoportba” települõ mészkõ
rétegcsoport rétegtani helyzetét és elterjedését a Balaton-felvidéken ID. LÓCZY (1913) austriacumos mészkõ elnevezéssel írta le (p. 131.).
A Balaton-felvidék karni medencéjében a két, nagy vastagságú márgaösszletet szürke, szürkésbarna vagy drapp,
kripto- mikro- és aprókristályos, uralkodóan vékonypados, pados, ritkábban lemezes mészkõ választja el egymástól. A
padok felszíne általában gumós, márgafilmes. A mészkõben gyakori a tûzkõ, eloszlása azonban nem egyenletes, megje67

lenése területenként is eltérõ. A tagozat általában makrofosszíliákban rendkívül szegény, makrofaunáját az elszórtan
jelentkezõ kagyló- és brachiopoda töredékek, ritkábban ammoniteszek alkotják. Leggyakoribb mikrofáciese a filamentumos biomikrit és a biomikropátit (GÓCZÁN et al. 1989b, 1991, XV. tábla, 4.). A biogén komponensek között a pelágikus alakok dominálnak: vékonyhéjú kagylók, radiolariák, szivacstûk, pelágikus krinoideák (Roveacrinidae), conodonták. A Balaton-felvidéki karni medence belsejére jellemzõ kifejlõdése a finom karbonátiszapnál durvább, platformeredetû karbonátszemcsét alig tartalmaz. A Balatoncsicsó melletti Csukréti-árokban ismert egy kb. 20 cm-es ooidos
mészkõ közbetelepülés, valamint Mencshelytõl délre, a Szent György-hegy tetején egy 2–4 mm-es réteglemezekbõl
álló, kicsiny, keresztlaminált mészkõlencse. A platformperemek közelében, Mencshely és a tótvázsony–barnagi
útelágazás között, vastagsága megnõ, több platform eredetû bio- és litoklasztot tartalmaz (XV. tábla, 5.), helyenként
összeolvad a lejtõ fáciesû Buhimvölgyi Breccsával.
A Nosztori Mészkõ feküje mindenütt a Mencshelyi Márga, amelyre vékony átmeneti rétegsorral települ. Fedõje azonban nem egységes kifejlõdésû. Balatonhenyétõl a Csopak fölötti Tódi-mezõig — a s. str. Balaton-felvidéki medence
területén — a Csicsói Márgát (29. ábra), míg Mencshelytõl ÉK-re és Barnag környékén a Buhimvölgyi Breccsa rétegeit,
Barnag és Vöröstó környékén pedig több helyen is a zátony fáciesû Edericsi Mészkõ Tagozatot találjuk a fedõjében.
CSILLAG (1991), BUDAI, CSILLAG (1998) szerint a tagozat vastagságát az õsföldrajzi helyzet befolyásolja. A medence
belsõ részén a mészkõ vastagsága 10–12 m körüli Balatonfüred és Balatoncsicsó környékén. Ezzel szemben a karbonátplatformok felé kivastagszik, a Mencshely Met–1 fúrás erõsen tektonizált rétegsorában 20–25 m közöttinek becsülhetõ.
BUHIMVÖLGYI BRECCSA TAGOZAT vbT3
(korábban „brachiopodás konglomerátum”)

A Nosztori Mészkõ felsõ részének és a Csicsói Márga egyes szakaszainak heteropikus fáciese márgás, bio- és litoklasztokat gyakran kõzetalkotó mennyiségben tartalmazó mészkõ (XVI. tábla, 2–3.).
A breccsapadok elõfordulását a veszprémi Buhim-völgy oldalában már BÖCKH (1872) is említette, késõbb LACZKÓ
(1911, p. 104.) ismertette részletesen. Leírása szerint az alsó, durva breccsa szinte észrevétlenül fejlõdik ki a feküjét
alkotó szürke, pados mészkõbõl. A rétegsorban fölfelé a márga aránya megnõ, a törmelék darabok mérete ezzel egyidejûleg csökken. Önálló litosztratigráfiai egységként történõ elkülönítését a Balaton-felvidéki térképezés tapasztalatai
indokolták (CSILLAG 1991, BUDAI, CSILLAG 1998).
A Balaton-felvidéken Nemesvámostól K-re, Barnagtól K-re és ÉK-re valamint Vöröstótól D-re találtunk intraklasztos, breccsás rétegeket, illetve konglomerátumot. Mencshely és Vöröstó között a Ragonyai-bérceken a márgás törmelék
közötti, 30–50 cm átmérõjû, korallos mészkõtömbök szintén ebbe a rétegtani egységbe sorolhatók (XVI. tábla, 1.).
CSILLAG (1991), CSILLAG et al. (1995) a Keszthelyi-hegységben a dolomitosodott karbonátplatform közvetlen
közelében, a márgás összletben települõ mészkõ blokkokat megabreccsaként értelmezve a Buhimvölgyi Tagozatba
sorolták.
CSICSÓI MÁRGA TAGOZAT vcT3

A Balaton-felvidéki triász egyik legnagyobb vastagságú összlete a szürke, sötétszürke, felszínen szürkés-sárgásbarnára feloxidált agyagmárga, márga. A Mencshelyi Márgához rendkívül hasonló, attól a települési helyzet ismeretének
hiányában csak az erõsebben meszes, mészmárga összetételû szakaszai különíthetõk el egyértelmûen.
LACZKÓ (1911) a tagozat alsó részét „felsõ halobiás márga”, felsõ részét „carditás márga” néven említette Veszprém
környékén. ID. LÓCZY (1913) „nuculás, limás márga” néven írta le a Csicsói Márgát. PEREGI (1979) a Csicsói Márgával
azonosítható rétegeket a „raibli tömeges és réteges dolomittal” (Sédvölgyi Dolomit Tagozat) választotta el az idõsebb
márgától.

29. ábra. A Nosztori Mészkõ és a Csicsói Márga átmenete Balatoncsicsó mellett a Csukréti-árokban (CSILLAG 1991 alapján)
1. mészkõ; 2. mészmárga; 3. márga; 4. agyagmárga; 5. tektonikus határ

Fig. 29. Transition of the Nosztor Limestone and the Csicsó Marl in the Csukrét trench at Balatoncsicsó (after CSILLAG 1991)
1. Limestone, 2. Calcareous marl, 3. Marl, 4. Clay marl, 5. Tectonic contact
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A Csicsói Márga az agyagtartalom viszonylag gyors, de fokozatos növekedésével fejlõdik ki a Nosztori Mészkõbõl
(29. ábra). A Csukréti-árokban, ahol a tagozat alsó, kb. 50–70 m vastag szakaszát több 100 m hosszú, közel csapásirányú
szelvény tárja fel, ez az átmeneti rétegsor mészkõ-mészmárga-márga rétegek váltakozásából épül fel. Feljebb a szürke,
sötétszürke, leveles–lemezes elválású agyagmárga–márga rétegsort mindössze néhány, max. 20 cm-es mészmárga,
márgás mészkõ réteg tagolja. E fölött kagylós törésû mészmárga települ, amelynek hosszúkás, éles peremû, ívelt, szétesõ
darabjait a környékbeliek peresztegnek hívják. Mikrofáciese, szemcse- és ásványos összetétele a Mencshelyi Márgáéhoz
rendkívül hasonló.
A Barnag Bat–2, Tótvázsony Tvt–1 és a Vállus Vát–5 fúrások rétegsorában DOSZTÁLY (1987) cölesztin elõfordulását
írta le. A cölesztin keletkezése valószínûleg a pirit bomlásával magyarázható, a Vát–5 96,5 méterében elõforduló
cölesztin esetében feltételezhetõ a hidrotermás eredet (DOSZTÁLY 1987).
A tagozat feküjét a Balaton-felvidék legnagyobb részén a Nosztori Mészkõ alkotja, míg Mencshely és Veszprém
között, Felsõörs környékén, a keszthelyi-hegységi Szent Miklós-völgyben a heteropikus karbonátplatform lejtõfáciesére
(Buhimvölgyi Tagozat), illetve közvetlenül a platformot alkotó, alsó szakaszát néhol heteropikusan helyettesítõ Edericsi
Formációra települ (XVI. tábla, 2.).
A Balaton-felvidéki, déli-bakonyi medencék területén a Sándorhegyi Formáció települ fölötte, a platformok felé
pedig az Edericsi Formációval fogazódik össze. A Keszthelyi-hegység nyugati elõterében GÓCZÁN et al. (1983), GÓCZÁN,
ORAVECZ-SCHEFFER (1996) szerint a Csicsói Márga fedõjében az Edericsi Mészkõ települ. A fáciesében valóban az
Edericsi Mészkõhöz hasonló mészkõösszletet azonban — kora, települési helyzete és fejlõdéstörténeti megfontolások
alapján — az Edericsi Formáció Hévízi Tagozatával azonosítjuk (lásd ott).
A medencék területén a Csicsói Tagozat uralkodóan márga, mészmárga összetételû, platformanyagot alig tartalmaz.
Balatoncsicsó környékén alsó szakasza pélitesebb, a felsõ meszesebb kifejlõdésû.
A fedõ felé átmenete viszonylag gyors, de bizonyos fokozatosság megfigyelhetõ a rétegsorokban (30., 31. ábra). A
Balatonhenye Bht–6 fúrásban a felsõ 20 m márga, mészmárga összetételû, erõsen pirites, dolomittartalma jelentõs. A
Sándorhegyi Formáció alatt kb. 8 m-rel 1,5 m vastag krinoideás mészkõréteg települ, fölötte 0,5–2,0 cm-es mészkõklasztokat találunk egy 30 cm-es, bioklasztos, onkoidos márgarétegben.
A Csicsói Márga Tagozat maximális vastagsága a medencékben 300 m körüli lehet, pontos vastagságát nem ismerjük.
Elterjedés, vastagság
A Veszprémi Márga elterjedése a dunántúli-középhegységi szerkezeti egység karni medencéihez kötõdik. A vizsgált
területen a formáció legnyugatabbi elõfordulásai a Keszthelyi-hegység nyugati elõterében ismertek (GÓCZÁN et al.
1983). Valószínûleg a Veszprémi Márga rétegeit tárta fel a Hévíz Hév–16 vízkutató
fúrás is, bár a rétegsor részletes leírása és az anyagvizsgálatok hiányában a Kösseni
Formációba sorolás sem zárható ki egyértelmûen. A hegységtõl délre Fenékpuszta
(K–19) és Balatonberény mellett (Balatonberény–2) ismert még a Veszprémi Márga
Formáció.
A Keszthelyi-hegység keleti részén a Szent Miklós-völgyben és a Püspökházivölgyben bukkan a felszínre. Ezek közelében, a Büdös-kút mellett mélyült Vállus
Vá–3 fúrás legalsó, 490–500 m közötti szakaszán tektonikusan érintkezik a fedõ
Fõdolomittal (BOHN 1979).
A Tapolcán mélyült HgN–39 fúrás 167–546 m közötti szakaszán ismert a formáció — talán a Csicsói Márga Tagozatba sorolható — platform közeli, márga, mészkõ
és dolomit váltakozásából álló rétegsora.
A Déli-Bakony területén a Monostorapáti M–4 fúrás feltehetõen Mencshelyi
Márgát tárt fel, az Agár-tetõ K-i oldalában PEREGI (1972) a piroklasztit összlet litikus
elemei között írt le a formációba tartozó márga klasztokat. Az Agár-tetõ és Kab-hegy
közötti területen az Öcs Ö–24 fúrásból ismert a Veszprémi Márga. A Tótvázsonytól
északkeletre mélyült Tvt–1 fúrás márgaösszlete szintén a formációba tartozik,
valószínûleg annak legfiatalabb, a Csicsói Márgába tartozó szakaszába.
30. ábra. A Csicsó Márga és a
A Balaton-felvidéken a Veszprémi Márga Formáció legnyugatabbi elõfordulása a
Sándorhegyi Formáció határa a
Fekete-hegy keleti tövében ismert Köveskál és Balatonhenye között. Innen kelet felé
balatonhenyei Harkai-árokban
a Litéri-vonal zónájában Mencshely és Barnag környékén, a Pécsely és Barnag
(CSILLAG 1991 alapján)
közötti szinklinális északi szárnyán, illetve attól délre a Balatoncsicsói-, a Vászolyi-,
1. mészkõ; 2. mészmárga; 3. agyagmárga; 4. agyag
a Pécselyi- és a Balatonszöllõsi-medencén keresztül követhetõ Balatonfüredig. A
Fig. 30. Boundary of the Csicsó
balatonfüredi Kéki- és Koloska-völgy a formáció régóta ismert klasszikus elõforMarl and the Sándorhegy Formadulási területe. A déli vonulatban a felsõörsi Malom-völgy környékén fogazódik
tion in the Harka trench at Balaössze a heteropikus platformkarbonátokkal (BUDAI 1991). A Balaton-felvidéken a
tonhenye (after CSILLAG 1991)
formáció medence fáciesû, a Buhimvölgyi Breccsa csak a peremi területeken
1. Limestone, 2. Calcareous marl,
(Vöröstó és Barnag környékén, és a paloznaki Tódi-mezõn) fordul elõ. A Litéri-vo3. Clay marl, 4. Clay
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naltól északra (Nemesvámos környékén) a teljes
medence sorozat kifejlõdött, a platform közelségét
jelzõ átmeneti fáciesek gyakori megjelenésével.
Õsmaradványok, kor
A Mencshelyi Márga és Csicsói Márga réteglapjainak felszínén gyakran tömegesen elõforduló apró,
kagylószerû fosszíliákat FRECH (1912) Estheria
Lóczyi fajként írta le, rendszertani besorolásuk azonban bizonytalan. Már KITTL (1912) felvetette, hogy
talán Halobia-félék embrionális alakjai lehetnek, ezt
a véleményt késõbb KOZUR (in ORAVECZ-SCHEFFER
1987) is megerõsítette. A ladin–alsó-karni rétegekben egyébként valóban gyakoriak a daonellák és a
halobiák, egyes szintekben lumasellákat alkotnak. A
Füredi Mészkõ legfelsõ rétegeiben például a
Daonella cassiana alkot lumasellát a balatoncsicsói
Kõ-hegyen (LENNER in BUDAI, CSILLAG 1998), az
Óbudavár Ob–1 fúrásban nagy méretû Halobia-félék
borítják a réteglapokat.
A Mencshelyi Márga mikrofaunáját és sporomorpha-asszociációit GÓCZÁN et al. (1989b, 1991)
ismertették részletesen. A mikrofauna nagyobb része
bentosz foraminiferákból áll, emellett Holothuroidea-, Ophiuroidea-, Echinoidea- és Ostracodamaradványok fordulnak elõ. A tagozat az alsó-juli
alemeletbe tartozik.
A Nosztori Mészkõ makrofaunában rendkívül
szegény. A korábbi névadó Austrotrachyceras austriacum a legnagyobb ritkaságnak számít, bár a tagozat
felsõ szakaszán néhol elõfordulnak igen rossz megtartású ammoniteszek. A gazdag pelágikus mikrofaunában a Radiolaria, különbözõ Osteocrinus és
Holothuroidea töredékek mellett KOVÁCS (in
GÓCZÁN et al.1991) Gondolella polygnathiformis és
Gladigondolella sp. fajokból álló Conodonta faunát
ismertetett.
Sporomorpha-együttesében a Mencshelyi
Márgához képest új alakként jelentkezik a
31. ábra. A Barnag Bat–2 és a Balatonhenye Bht–6 fúrás
Patinasporites és a Staurosaccites nemzetség egyszelvénye (BUDAI, CSILLAG 1998 alapján)
két példánya (GÓCZÁN et al. 1991).
1. dolomit; 2. mészkõ; 3. tûzköves mészkõ; 4. bitumenes mészkõ; 5. mészmárA Nosztori Mészkõ felsõ szakasza a juli alemelet
ga, márgás mészkõ; 6. márga; 7. agyagmárga; 8. márgás dolomit; 9. dolomárga;
Austriacum Zónájába tartozik, alsó részének az
10. vetõzóna; 11. talaj; 12. törmelék
Aonoides vagy Austriacum Zónába tartozása nem
Fig. 31. Stratigraphical column of the Barnag Bat–2 and
Balatonhenye Bht–6 boreholes (after BUDAI, CSILLAG 1998)
tisztázott (GÓCZÁN et al. 1991).
1. Dolomite, 2. Limestone, 3. Cherty limestone, 4. Bituminous limestone,
A Csicsói Márga makrofaunája igen szegényes.
5. Calcareous marl, marly limestone, 6. Marl, 7. Clay marl, 8. Marly
Az
alsó, fõleg agyagmárgás rétegekben gyakoriak a
dolomite, 9. Dolomarl, 10. Fault zone, 11. Soil, 12. Debris
„phyllopodák (Estheria)”, amiket korábban a
Mencshelyi Márgára jellemzõ õsmaradványoknak tartottak. A Balatoncsicsó melletti Csukréti-árok rétegsorából Neoprotrachyceras baconicum (VÖRÖS in GÓCZÁN et al. 1991; XVI. tábla, 4.), valamint Halobia rugosa, Gonodus astartiformis, Trachyceras sp. (CSONTOS-KISS in GÓCZÁN et al. 1991), Nemesvámosról Lima austriaca került elõ (XVII.
tábla, 1.).
DOSZTÁLY (1987) a Vállus Vát–5 fúrás rétegsorának 18,7–122,9 m közötti szakaszán az alábbi faunát határozta meg:
Bivalvia: Pecten aff. arpadicus, P. sp., ?Megalodon sp., Mysidiopteria laczkoi, Cassianella, Lopha sp.
Scaphopoda: Dentalium sp.
Brachiopoda: Rhynchonella arpadica, Amphyclina squamula, A. sp., Terebratula sp., Spiriferina sp.
Egyéb: Ammonitesz, Echinodermata vázelem, Crinoidea nyéltag, Echinoidea tüske, halpikkely, féreg lakócsõ.
Mikrofaunája szegényes, gazdag sporomorpha-együttese alapján a juli alemelet Austriacum Zónájába tartozik
(GÓCZÁN et al. 1989b, 1991).
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A Déli-Bakonyban, az Öcs Ö–24 fúrásból származó mészmárga foraminifera faunája ORAVECZ–SCHEFFER (in
JÁMBOR, SOLTI 1975) szerint az alábbi: Agathamnia austroalpina, Endothyranella cf. bicamerata, Planiinvoluta sp.,
Schmidita inflata, Nodosariidae.
Fácies, korreláció
A ladin–alsó-karni hemipelágikus Buchensteini és Füredi Mészkõ Formációk lerakódását követõen jelentõs változás
történt a medencék üledékképzõdésében. Az uralkodóan karbonátos, hemipelágikus üledékképzõdést — a terrigén sziliciklasztitok nagy mennyiségben történt behordódása következtében — aleuritos márgák lerakódása váltotta fel a
kialakuló intraplatform medencékben. A szemcseösszetétel a lehordási területtõl távoli üledékgyûjtõ medencére utal,
amit a szerves mikrofáciesek „apró” és „közepes” méretû koptatott növényszövet töredékei is megerõsítenek (GÓCZÁN
et al. 1991). MONOSTORI (1989, 1990) ostracoda-vizsgálatai szerint az üledékképzõdés normál sótartalmú, mélyszublitorális környezetben történt.
A juli elején a Balaton-felvidéki medence északkeleti pereme Felsõörs–Veszprém környékén, a déli-bakonyi platform
határa Veszprém–Tótvázsony–Barnag–Vöröstó–Kapolcs–Gyulakeszi környékén körvonalazható.
A Mencshelyi Márga lerakódásának végén megemelkedett a vízszint. A Nosztori Mészkõ képzõdése idején a terrigén
anyagbeszállítás jelentõsen lecsökkent, és azzal egy idõben a platformok területe megnövekedett.
A Buhimvölgyi Breccsa az Edericsi Formáció platformjai és a karni medence közötti lejtõ lábánál halmozódott fel.
A Csicsói Márga az „Edericsi-” illetve „Sédvölgyi-platformok” közötti medencében, a Mencshelyi Márgához hasonló körülmények között képzõdött, a terrigén törmelék beszállítódásának felújulása nyomán. A Keszthelyi-hegység nyugati elõterében ismert elõfordulásáról feltehetõ, hogy már egy másik részmedencéhez tartozik.
A Veszprémi Márga a Balaton-felvidéki és déli-bakonyi medencéken kívül a bakonyi platform északi oldalát alkotó
medence területén Ajka és Bakonyszûcs környékérõl is ismert. A Mány környéki medence fáciesek a bakonyi, Balatonfelvidéki területhez képest kevesebb agyagot, sziliciklasztot tartalmaznak, uralkodó a mészkõ (HAAS 1994).
A Veszprémi Márga terrigén anyagának forrása a lombardiai triász szárazulat lehetett. A disztális helyzetû dunántúli
medencék pélites összlete a proximális lombardiai terület Val Sabbia Homokkövével hozható õsföldrajzi kapcsolatba
(CSILLAG 1991, HAAS 1994, BUDAI, CSILLAG 1998). A Dolomitokban a Veszprémi Márgának megfelelõ intraplatform
medence fáciesû képzõdmény a San Cassiani Formáció, amelynek breccsa- és konglomerátum-összlete — az ún. „cipit
boulders” (BOSELLINI, NERI 1991, WENDT, FÜRSICH 1980) — a Buhimvölgyi Breccsához hasonló képzõdmények
(CSILLAG 1991, CSILLAG et al. 1995).
SÁNDORHEGYI FORMÁCIÓ
A Balaton-felvidéki és a bakonyi karni medencék feltöltõdésének utolsó stádiumát, azaz a nori karbonátos tábla
kialakulását megelõzõ idõszakot a Sándorhegyi Formáció üledékei képviselik. A Veszprémi Formáció uralkodóan
márgából felépülõ rétegsora és a Fõdolomit platformkarbonátja közötti rétegtani egység nemcsak a fekü és a fedõ felé
mutat átmeneti jellegeket, hanem az egykorú platformok felé is. A formációt a térképezési program eredményeire alapozott litosztratigráfiai beosztásban három tagozatra osztották fel (CSILLAG 1991, CSILLAG, HAAS 1993):
— Pécselyi Tagozat,
— Henyei Dolomit Tagozat,
— Barnagi Tagozat.
A Balaton-felvidéki, keszthelyi-hegységi, déli-bakonyi karni rétegsorok újraértelmezése alapján azonban a Henyei
Dolomit Tagozat fáciese, õsföldrajzi helyzete, fejlõdéstörténete inkább az Edericsi Formáció platformkarbonátjaival
mutat rokonságot, ezért azt az Edericsi Formáció tagozatai között tárgyaljuk ebben a kötetben.
BÖCKH (1872) a mai értelemben vett Sándorhegyi Formációt a „felsõ márgacsoport” felsõ, fõdolomit alatti szakaszán
települõ „tori rétegekkel” azonosította (p. 104.). LACZKÓ (1911) a Balatonhenye környéki kifejlõdéshez hasonló veszprémi felsõ-karni rétegsort közölt a jutasi vasúti bevágásokban és a Jeruzsálem-hegyi kõfejtõkben. Ezek szerint a Veszprémi
Formáció legfelsõ szakasza a „carditás márga” rétegcsoporttal azonosítható, míg az e fölötti rétegsor a különbözõ
szelvények alapján az alábbi módon feleltethetõ meg a mai értelemben vett tagozatoknak (27. ábra):
1. fõdolomit,
2. oolitos márga, márga (Barnagi T.),
3. tûzköves mészkõ (Barnagi T.),
4. dolomit, megalodusos dolomit (Henyei Tagozat),
5. márga, megalodusos mészkõ (Pécselyi T.),
6. vékonylemezes bitumenes mészkõ (Pécselyi T.),
7. vastagpados mészkõ (Pécselyi T.).
A rétegtani egység elnevezése ID. LÓCZY (1913) nevéhez fûzõdik, aki a Lima austrica-tartalmú márgákra települõ,
világossárga márgaközös mészkõ, mészmárga, kagyló-lumasella, oolitos bekérgezéses rétegekbõl, valamint bitumenes
mészkõ, bitumenes dolomit kõzettípusokból felépülõ összletet nevezte „sándorhegyi mészkõnek”. A sándorhegyi név
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bevezetése késõbb több félreértést, rétegtani és nevezéktani vitát vont maga után, ami a Sándor-hegy ellentmondásos földrajzi helyzetébõl fakadt. ID. LÓCZY szerint ugyanis „a Sándorhegy alatt általában a veszprémi fensíknak azt a nyúlványát
értik, mely az arácsi és balatonfüredi határgerinczen a Tamás-hegyig terjed. A tulajdonképeni Sándorhegy azonban a balatonfüredi területen a kéki völgy felé nézõ lejtõn van” (p. 135.). A zavaros földrajzi nevezéktan következménye az a földtani ellentmondás, hogy a topográfiai térképeken szereplõ Sándor-hegyet Nosztori Mészkõ alkotja.
BALOGH KÁLMÁN (1981) a „sándorhegyi mészkövet” tagozat rangú egységként a Veszprémi Márga Formációba sorolta.
Litológia, település
PÉCSELYI TAGOZAT spT3

CSILLAG (1991), BUDAI, CSILLAG (1998) szerint a Veszprémi Márgára települõ Pécselyi Tagozatnak két kifejlõdési
típusa különíthetõ el (31. ábra):
1. A Csicsói Márgára vastagpados, mikro- és aprókristályos, onkoidokat, echinodermata- és molluszka-töredéket tartalmazó mészkõ települ. E fölött változó vastagságú, márgaközökkel tagolt mészkõ, márgás mészkõ, majd bitumenes,
papírlap vastagságú laminit következik (XX. tábla, 1.). Utóbbi általában szürke, sötétszürke színû, bár elõfordul világosszürke, majdnem fehér rétege is. A laminák közé 1–3 cm vastagságú lemezekbõl álló rétegek települnek. Ebben a
litofáciesben gyakoriak a 2–5 mm átmérõjû, szabálytalan alakú sejtüregek, amelyek túlsós tengervízbõl kivált szulfátásványok kioldódásával keletkeztek (XX. tábla, 2.). Hiperszalin környezetre utal Nosztori-völgyben, a Bat–2 és a Bht–6
fúrásokban vizsgált ostracoda fauna is (MONOSTORI 1989, 1990, 1994). A laminitekben gyakoriak a szinszediment redõk,
iszaprogyások (slumpok), és a rétegterheléses szerkezetek (XIX. tábla, 1–2.). A Pécselyi Tagozat mikrofáciesét NAGY
ZS. R. (1999) vizsgálta (1. táblázat, XVII. tábla, 3–4. és XVIII. tábla, 1–2.).
A lemezes mészkõ rétegcsoport fölött agyagmárga, márga, márgás mészkõ települ. A Pécselyi Tagozat felsõ határát
a Barnag Bat–2 fúrásban a tûzköves mészkõ alatti, legfelsõ márga rétegnél húztuk meg.
A Pécselyi Tagozat e változatának fedõje a Barnagi Tagozat.
2. A Pécselyi Tagozat másik típusa Balatonhenye és Balatoncsicsó környékén iszapfolyásos, bioturbált, intraklasztos
mikro-, aprókristályos mészkõvel, hirtelen váltással települ a fekü márgára, e fölött kb. 4,5 m vastag, rétegzetlen,
sejtes–üreges dolomit következik. A tagozat felsõ szakaszát uralkodóan rétegzetlen, helyenként lemezes, szürke, mikroés kriptokristályos mészkõ alkotja, amit mészmárga és dolomárga közbetelepülések tagolnak. Felszíni feltárásokban a
mészkõ gyakran kovás, tûzkõgumós. A dolomittartalom a tagozaton belül fölfelé fokozatosan nullára csökken.
Fedõjével, a Henyei Tagozattal kb. 2 m vastag, alsó és felsõ szakaszán mészkõ-intraklasztos, dolomitos mészkõ, meszes
dolomit anyagú átmeneti réteggel érintkezik. A Pécselyi Tagozat e változatának típusszelvénye a Balatonhenye Bht–6
fúrás, valamint a balatonhenyei Dobogó-forrás fölötti sziklák.
A Pécselyi Tagozat vastagsága a Henyei Tagozat feküjében 35 m körüli, a Barnagi Tagozat alatt 70–75 m.
BARNAGI TAGOZAT sbT3

A Sándorhegyi Formáció legfiatalabb tagozatát tûzköves, illetve onkoidos mészkõ, valamint biogén töredéket nagy
mennyiségben tartalmazó mészmárga, márga építi fel. A formáció három tagozata közül ez változik a legcsekélyebb
mértékben laterális irányban. Ide sorolható a Veszprémbõl, Tótvázsony környékérõl, Felsõörsrõl, Puláról, Sáskáról és a
Keszthelyi-hegység északkeleti részérõl ismert biogén, „nagy onkoidos” márga, mészkõ és dolomit is (XX. tábla, 3.).
A tagozatnak a Balaton-felvidéki medence-területre jellemzõ rétegsorát mészmárga, márga és mészkõ sûrûn váltakozó rétegei alkotják a Barnag Bat–2 fúrásban (31. ábra). Az egész összletre jellemzõek az életnyomok valamint a
lencsékben illetve vékony rétegekben felhalmozódott biogén törmelékek. Ezek elsõsorban echinodermata töredékek,
brachiopodák, gyakran a 10 mm vastagságot is elérõ onkoidos bekérgezéssel. Másutt vastaghéjú kagylók töredékei
alkotnak lumasella rétegeket. Gyakoriak a vékony, néhány cm-es, uralkodóan onkoidból álló rétegek, másutt az onkoidok elszórtan találhatók a mátrixban. Mikrofáciesét NAGY ZS. R. (1999) értékelte ki (1. táblázat, XVIII. tábla, 3–4. és
XIX. tábla, 3–4.).
A platformközeli helyzetû Balatonhenye Bht–6 fúrásban a tagozat kisebb vastagságú a megszokottnál, a máshol
tûzköves-pados mészkõbõl felépülõ alsó szintjét itt a Henyei Tagozat helyettesíti.
A Barnagi Tagozat Edericsi Formációra települõ márga, mészmárga, mészkõ összetételû rétegsorára (32. ábra) a
nagy mennyiségû bioklaszt (echinoidea, krinoidea, és kagyló) és a több centiméteres onkoidok (ezek magját szintén
bioklasztok alkotják) jellemzõk.
A Barnagi Tagozat vastagsága a medence belsõ területein (a Pécselyi Tagozat fölött) maximum 60 m körüli, a peremek felé (a Henyei Tagozat fölött) fokozatosan elvékonyodik, míg a platformok felett (a Sédvölgyi Dolomit fedõjében)
mindössze néhány méter.
Elterjedés, vastagság
A Sándorhegyi Formáció tagozatainak elterjedését — hasonlóan az idõsebb karni medence fáciesekéhez — az
egyidõs platformokhoz viszonyított helyzet határozza meg.
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FÆcies-tpusok
Facies types

A legysØg
Sub-unit

FÆcies-egysØg
Facies units

ElzÆrtm edence,tœls s,rØtegzett
anoxikus fenØkvizß
Restricted basin with hypersaline,
stagnant,anoxic-dysoxic bottom
water
a)ciklusossÆgotm utat lam initek,
gyakran m ikrotektonikai
struktœrÆkkal
b) szalagos m Øszkı Øs m Øszm Ærga
vÆltakozÆsa k zbetelep lt
tem pestitekkel,hiperszalin
ostracodÆkkal
c)dolom itrØtegek,evaporitutÆni
oldÆsi regekkel,felszak tott
algaszınyeg Øs intraklaszt
darabokkal
d)durva bioklasztos m ØszkılencsØk
e)fekÆlis pelletes m Øszkı
nagym Øretß kagyl kkal
a)cyclic black lam inites:bitum inous
or clayey lm st,Lam inites often form
sm all-scale slum ps,slides or cracks.
b)ribbon lm stwith interbedded
shales and tem pestites
c)dolom ite beds with vugs after
evaporites and fragm ents ofalgalm ats and pkst/grstintraclasts,
d)lm st(wkst)form s lenses or
interlayers in lam inits,
e)bivalve coquina in fecalpelletal
lm st
V Økony-k zepesen rØtegzettm ÆrgÆk,
m Øszm ÆrgÆk vagy agyagos
m Øszk vek,pÆrhuzam os vagy
hullÆm os rØtegfelsz nekkel.A
rØteghatÆrokon gyakran agyagfilm ek
vannak.
Thin-m edium bedded m arls,
calcareous m arls or clayey lm sts.
Parallelor often nodular bedding.
Bedding contacts are m ainly abrupt
with clay parting
a)ritka allochton eredetß bioklasztok
(foram iniferÆk,echinoderm atÆk)
b)m Øszm Ærga pectinidae kagyl kkal
c)helyben Øltszervezetek
vÆzt rm elØke,filam entum os
m Øszm Ærga,koprolitok
a)skeletalm udstone with
allochtonous,poorly preserved
fragm ents offoram s and
echinoderm s,
b)m dstwith pectinids,
c)m dst/wkstwith wellpreserved
fragm ents ofautochtonous
m icrofossils:ostracod and m ollusk
filam ents and coprolits

N orm Æls tartalm œ sekØly m edence,
j lm ozgatottfenØkv z
Shallow basin with norm alsalinity
and open circulated water

SekØly m edence
Shallow basin

a)gum s,agyagos m Øszkı
vØkonyrØtegzett,a rØtegek k z tt
gyakran agyagos k zbetelep lØsek.
K is m ennyisØgß Æthalm ozott
bioklaszt(ostracodÆk,kagyl k,
csigÆk Øs echinoderm atÆk),
G sollbergella-A gatham m ina
tÆrsulÆs
b)k zepesen-vastagon rØtegzett
m Øszkı,belsı szerkezeteketa
bioturbÆci m iattnem lÆthat .
Peloidos m edence fÆciesß
m Ætrixban bekØrgezettbiolitoklasztok,Tetrataxis tÆrsulÆs
a)clayey lm st,nodular and thinbedded with clay intercalations,a
few allochtonous bioclasts
(ostracods,pelecypods,gastropods
and echinoderm s)G sollbergellaAgatham m ina association
b)m edium -thick bedded lm st,
internalbedding structure is
hom ogenized by bioturbation.
Peloidalbasinalm atrix with
reworked encrusted lithoclastsbioclasts,wks,Tetrataxis
association

A ls lejtıfÆcies
Lower foreslope

a)k zepesen Øs vastagon rØtegzett
m Øszkı,agyagos-m Øszkı.Rosszul
osztÆlyozott,nagy m ennyisØgß
Æthalm ozottbioklasztok
(echinoderm atÆk,m olluszkÆk,
foram iniferÆk),nØholnagym Øretß
onkoidokkal.
b)er zi s felsz nre telep ltv r slila dolom itosodottm Øszkım Øszm Ærga Øs dolom it.
a)m edium to thick bedded lm st,
clayey lm st.Poorly sorted,
abundantallochtonous bioclasts
(echinoderm s,m ollusks,foram s),in
som e parts with large oncoids
b)reddish-lilac dolom itized lm stcalcareous m arland dolom ite
deposited over an erosionalsurface

K zØpsı Øs felsı lejtıfÆcies
M iddle and upper foreslope

Lejtı
Slope

A Sándorhegyi Formáció mikrofáciesei (NAGY ZS. R. 1999. alapján)
Microfacies types of the Sándorhegy Formation (after NAGY ZS. R. 1999)

K zepesen rØtegzett
bioklasztos m Øszkı,
gyakran nagy
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1. táblázat – Table 1

A Pécselyi Tagozat a Balaton-felvidéki karni medence belsõ
területén nagy felszíni elterjedésû Mencshelytõl a paloznaki Tódimezõig illetve Nemesvámos–Veszprém környékén, míg az Edericsiplatform progradáló nyúlványai alatt a peremek felé kiékelõdik (pl. a
csopaki Nosztori- és a felsõörsi Királykúti-völgy között).
A teljes Barnagi Tagozat kifejlõdése azonos elterjedést mutat a
Pécselyi Tagozat laminites kifejlõdésével. A Henyei Tagozat fölött
azonban (Balatonhenye és Veszprém környékén, valamint a
Keszthelyi-hegység nyugati elõterében) a tagozatnak azonban csak a
felsõ szakasza fejlõdött ki.
A Barnagi Tagozat „nagy onkoidos fáciese” mutatja a legnagyobb
területi elterjedést, hiszen a medence területén és az Edericsi
Mészkõbõl, Sédvölgyi Dolomitból felépült platformok felett egyaránt
megtalálható, helyenként utólagosan dolomitosodva (pl. Sáskán).
Õsmaradványok, kor
A Sándorhegyi Formáció egyes szintjei õsmaradványokban kifejezetten gazdagok. A Pécselyi Tagozat bitumenes, laminites összletének tetején a Balaton-felvidéki medencében szinte mindenütt elõfordul a Cornucardia hornigii hornigii, egyes lencsékben kõzetalkotó
mennyiségben (XXI. tábla,1–2.). A kagylók kitöltése és a mátrix nagy
mennyiségû Favreina-típusú koprolitot tartalmaz (NAGY ZS. R. 1998).
A rendkívül jellegzetes õsmaradvány tömeges megjelenése mindössze
egyetlen, nagy területen követhetõ padra korlátozódik, amely akár
rétegtagként is meghatározható litosztratigráfiai egység lehet. A
laminitben elvétve hallenyomatok is elõfordulnak. A formáció
õsmaradványokban leggazdagabb szakasza a Barnagi Tagozat megalodonokat tartalmazó alsó, valamint a molluszkákat, brachiopodákat és
bekérgezett echinodermata töredékeket tartalmazó felsõ rétegcsoportja.
A juli-tuvali határ a Pécselyi Tagozat legfelsõ szakaszán belül
húzható meg a Barnag Bat–2 fúrás rétegsorának vizsgálata szerint
(GÓCZÁN, ORAVECZ-SCHEFFER 1996).
A juli-tuvali határt a sporomorpha-együttesben a Dupliciporites
div.
sp., a Patinasporites densus, Enzonalasporites tenuis, Ovalipolis
32. ábra. A Barnagi Tagozat szelvénye a kövesbrutus,
Staurosaccites quadrifidus, megritkulása, illetve kimaradása
gyûri dolomitbányában, Tótvázsonytól északra
valamint a Gibeosporites lativerrucosus, Hevizipollenites samaroides,
1. dolomit; 2. agyagos dolomit; 3. agyagos mészkõ;
4. mészmárga; 5. dolomitos mészmárga; 6. márga;
Cingulizonates tuvali, Pinuspollenites minimus, Pseudenzonalaspori7. rosszul rétegzett agyagmárga; 8. márga–agyagmárga;
tes summus, Patinasporites explanatus stb. fajok megjelenése jelöli ki.
9. kagyló; 10. onkoid; 11. dolomit és tûzkõ breccsa;
A Barnagi Tagozat alsó szakaszából, a Barnag Bat–2 fúrás 84,8
12. helyben maradt dolomittörmelék
méterébõl
néhány mm-es gyanta töredék került elõ (DOSZTÁLY szóbeli
Fig. 32. Profile of the Barnag Member in the
közlés). GIANOLLA et al. (1998) számos lelõhelyrõl ismertettek gyanta
Kövesgyûr dolomite quarry north from
Tótvázsony
elõfordulásokat alpi területekrõl és Észak-Amerikából, amelyek mind1. Dolomite, 2. Clayey dolomite, 3. Clayey limestone,
egyike a juli-tuvali határ környékérõl származott.
4. Calcareous marl, 5. Dolomitic calcareous marl,
A tuvaliban megjelenõ foraminiferák jellemzõ alakja a
6. Marl, 7. Unbedded clay marl, 8. Marl, clay marl,
Glomospirella capellinii, G. balatonica, Aulotortus sinuosus, A. sub9. Bivalves, 10. Oncoids, 11. Dolomite and chert breccia,
12. In situ dolomite debris
sphaericus, Ammovertilina tuvalica, Endotriada izjumiana,
Miliolipora cuvillieri.
A Sándorhegyi Formáció Ostracoda-faunájának részletes vizsgálata szerint a barnagi fúrásban a Pécselyi Tagozat
162,5–113,2 m közötti szakaszán a Renngartenella genus gyakorisága túlsósvízi környezetre utal (MONOSTORI 1990). A
Balatonhenye Bht–6 fúrásban ugyancsak kimutatható volt a hiperszalin környezet a Pécselyi Tagozaton belül a
Kerocythere tuvalica, K. veghae, Renngartenella cf. sanctaecrucis, Simeonella brotzenorum alpina és Speluncella? carnica fauna alapján (MONOSTORI 1989). A Nosztori-völgyben a Pécselyi Tagozat laminites kifejlõdésében volt kimutatható a hiperszalin környezetre utaló Simeonella brotzenorum, Renngartenella cf. sanctaecrucis Kerocythere raibliana,
K. veghae (MONOSTORI 1994).
A Barnagi Tagozat alsó, pados mészkövében a Nosztori-völgyben gyakori a Neomegalodon carinthiacus,
Cornucardia hornigii hornigii.
GYALOG et al. (1986 1. ábra B pont) a Keszthelyi-hegységben a „karni márga” faunájáként ismertették a Sándorhegyi
Formáció „nagy onkoidos” fáciesének alábbi õsmaradványait:
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Foraminifera: Tolypammina gregaria, Valvulina azzouzi, Paleonubecularia sp., Glomospira carnica, Earlandinita?
soussi, Pachiphloides sp., Calcitornella sp., Duostomina cf. rotundata, Aulotortus cf. communis, A. friedli.
Roveacrinidae: Osteocrinus rectus.
Inc. sedis: Tubiphytes obscurus.
Fácies, korreláció
A Sándorhegyi Formáció megjelenése a karni medence feltöltõdésének befejezõ stádiumát jelzi. A Sándorhegyi
Formáció — a Balaton-felvidéki triász formációktól eltérõen — tagozatain belül is igen változatos fácieseket foglal
össze. Ez felveti annak lehetõségét, hogy a jövõben — további részletes vizsgálatok alapján — a jelenlegi tagozatokat
formáció rangra emelve, pontosabban definiálható fáciesû, elterjedésû litosztratigráfiai egységek legyenek kialakíthatók.
Ugyancsak eltér a megszokottól, hogy több 3. rendû üledékszekvencia képzõdményei tartoznak a formációba.
A Pécselyi Tagozat alsó, bioklasztos, pados mészkövének képzõdése az egykorú platformoknak a juli végén meginduló kisebb progradációjához kapcsolódik. NAGY ZS. R. (1998) szerint a platform magasabb részérõl áthalmozott bioklasztokat tartalmazó mészkõ instabil lejtõn rakódott le.
A laminites, bitumenes mészkõ idõszakosan változó sótartalmú, zárt, rosszul szellõzött lagúna környezetet jelez
(MONOSTORI 1989, 1990, 1994). A szerkezetet a meszes illetve agyagos laminák szezonális váltakozása alakította ki. A
szervesanyagban gazdag szakaszokat az algák és baktériumok alkotta szimbiotikus közösség szövedéke, valamint az
idõnként megjelenõ plankton algák tömeges elõfordulása jellemzi (NAGY ZS. R. 1998). A lagúna a fent említett platformprogradáció eredményeként összeszûkült medenceterületen alakult ki (BUDAI, CSILLAG 1998). NAGY ZS. R. (1998) egy
tenger alatti küszöb — sill — kialakulásával és a késõ-juli alacsony vízállással magyarázta a hiperszalin környezet és a
bitumenes laminit kialakulását.
A laminites összlet legfelsõ, cornucardiás padja és a felette települõ márga egy újabb transzgresszió során képzõdött.
A normálishoz közeli sótartalom és a terrigén sziliciklasztit megjelenése az elzártság megszûnésére utal (NAGY ZS. R.
1999).
MONOSTORI (1990) szerint a Barnagi Tagozat üledékei sekély szublitorális környezetben, kissé megnövekedett sótartalmú vízben rakódtak le. Az oxigénszegény „pécselyi lagúnánál” nyíltabb környezetet jelez a nagy diverzitású õsmaradvány-együttes. NAGY ZS. R. (1999) a Barnagi Tagozat alsó szakaszán platform peremi és lejtõfácieseket mutatott ki.
A Barnagi Tagozat felsõ szakaszán a finom terrigén törmelék mennyisége jelentõs növekedést mutat az alsó szakaszhoz képest, gyakoriak az apró, szénült növénymaradványok is. A filamentumos márga ostracodái, vékonyhéjú
pelágikus kagylói viszonylag mély vízre utalnak (MONOSTORI 1994 p. 329.), bár az átülepített onkoidokat és ooidokat
tartalmazó rétegek a platform állandó közelségét jelzik. Ez a litofácies transzgresszív helyzetben települ a Henyei
Dolomitra és — feltehetõen — a Hévízi Mészkõre. Ehhez az eseményhez kapcsolódó képzõdmények a platformok
területén megjelenõ, nagy méretû onkoidokat tartalmazó rétegek is. Felsõörs — és esetleg Sáska környékén — az onkolitok eredeti keletkezési helyükön, sekély, mozgatott vizû platform fáciesben találhatók. A Pula környékérõl és a
Keszthelyi-hegységbõl ismert márga, agyagmárga mátrixú onkoidos rétegek szemcséi azonban feltehetõen áthalmozottak, jelenlétük azonban a medence platform közeli részét jelzi (BUDAI, CSILLAG 1998).
A Sándorhegyi Formáció rétegsora fölött diszkordánsan települ a fedõ Fõdolomit Formáció. A Barnagi Tagozat felsõ
szakaszának transzgresszív jellege is csonka üledékciklusra, a rétegsor legfelsõ részének lepusztulására utal.
A déli-alpi és Balaton-felvidéki középsõ-juli–tuvali képzõdmények párhuzamosítása ellentmondásokkal terhelt. A
déli-alpi területeken BIDDLE et al. (1992) a Dürrenstein Formáció feküjében — a középsõ-juli progradációnál sokkal
jelentõsebb — progradációt mutattak ki. DE ZANCHE et al. (1993) szerint a Dolomitok elõrenyomuló karni platformjai
maximális elterjedésüket a juli végén értek el. Feltehetõen ehhez az eseményhez kapcsolódik a Csicsói Márga fölött
megjelenõ vastagpados, áthalmozott ooidos, bioklasztos mészkõ a Pécselyi Tagozat alján (BUDAI, CSILLAG 1998).
A Pécselyi Tagozat felsõ és a Barnagi Tagozat alsó szakasza, valamint velük heteropikus Henyei Tagozat a
Dürrenstein Formációval egyidõs képzõdmények. A Dolomitok terrigén törmelékekbõl felépülõ Raibl Formációja a
hazai rétegsorokból hiányzik. Litológiai és települési jellegét tekintve a Dürrenstein Formációhoz rendkívül hasonlít a
Barnagi Tagozat felsõ szakasza, azonban ez a szint feltehetõen a Raibl Formáció heteropikus fáciese. Erre utalhat a terrigén anyag mennyiségének megnövekedése a Barnagi Tagozat felsõ szakaszán.
Szoros lombardiai affinitást jelez a Gorno Formáció és a Pécselyi Tagozat fáciesének szembetûnõ hasonlósága.
Üledékképzõdési környezetének átlagosnál magasabb sótartalma alapján ugyanakkor a lombard San Giovanni di Bianco
Formáció dolomitjával is rokonítható.
Régóta ismert ugyanakkor az Északi-Mészkõalpok Opponitzi Mészkövének, valamint a „tori rétegeknek” és a
Sándorhegyi Formációnak a hasonlósága.
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PLATFORMKARBONÁTOK
A Dunántúli-középhegység területén az üledékek lerakódása a középsõ-anisusitól a triász végéig terjedõ idõszakban
medencék és platformok környezetében folyt. A platformok kiterjedését (elõrenyomulását illetve visszahúzódását) a
mindenkori relatív tengerszint (és annak változása), valamint a sziliciklasztikus üledékbeszállítás határozta meg
alapvetõen (HAAS 1994, BUDAI, HAAS 1997). Egyes területek a fenti idõintervallum során tartósan magasabb helyzetben
voltak (ilyenek a Déli-Alpokban is ismertek, vö. BOSELLINI, NERI 1991), ezek alkották a platformok magját (feltehetõen
jórészt az anisusi platformok területéhez kötõdve). Ezeken a területeken platformkarbonátok alkotják a felsõ-triász
rétegsort a felsõ-ladintól a triász végéig (a Budaörsi Dolomittól, az Edericsi és Fõdolomit Formációkon keresztül a
Dachsteini Mészkõig). Az uralkodóan dolomit anyagú rétegsor litosztratigráfiai tagolása elsõsorban azokon a területeken
lehetséges, ahol lejtõ illetve medence fáciesû összlettel fogazódik össze.
Az egymástól litológiailag szinte megkülönböztethetetlen dolomitok rétegtani helyzete mindig meghatározó kérdés
volt a Balaton-felvidék és Bakony földtani felépítésének az értelmezésében. A középsõ- és felsõ-triász medence fáciesû
képzõdményekre (a Buchensteini és a Füredi Mészkõ Formációra) közvetlenül települõ dolomit, valamint a márgaösszletbe települõ karni dolomit és a Fõdolomit kapcsolata mindig problémát jelentett a geológusok számára, noha azokat
szinte minden szerzõ megkülönböztette egymástól valamilyen szinten.
MOJSISOVICS (1870) a „fõdolomit” közvetlen rátelepülését a „tridentinusos mészkõ” (=Buchensteini Formáció)
rétegeire a „fõdolomit” képzõdését megelõzõ denudációval magyarázta.
BÖCKH (1872) néhány helyen utalt az idõsebb dolomitok „felsõ márgacsoportba” tartozására, ennek ellenére szinte
mindenütt „fõdolomit” néven említette azokat. Világosan elkülönített ugyanakkor három, különbözõ szintben települõ
dolomitösszletet:
— a „tridentinusos mészkõ” (=Buchensteini Formáció), illetve a „füredi mészkõ” fedõjében (pl. a Királykút-völgyben);
— a „felsõ márgacsoport” (=Veszprémi Márga F.) szintjében közbeékelõdve (pl. a Benedek-hegyen Veszprémben);
— a „veszprémi márga” (mai értelemben a Sándorhegyi Formáció) fedõjében (pl. a Jutasi-völgyben Veszprémben).
LACZKÓ (1911) egyértelmûen konkordánsnak tartotta a „tridentinusos mészkõ”, a „füredi mészkõ” és a dolomit
átmenetét. A Benedek-hegy „raibli” dolomitját ugyan a „veszprémi márga” heteropikus fácieseként különítette el (27.
ábra), a Kádárta és Sóly környékén ismertetett ladin–alsó-karni rétegekre üledékfolytonosan települõ dolomitot azonban „kénytelenségbõl és fenntartással”, de „fõdolomitnak” minõsítette (p. 62.).
ID. LÓCZY (1913) felismerte a Füredi Mészkõ helyenkénti dolomitosodását és az alsó-karni márgák dolomittal való
összefogazódását (p. 128–129.). A szövegben elkülönítette a „veszprémi karniai dolomitot” (p. 174., 100. ábra) és
feltételezte, hogy az „a raibli dolomitból való, amellyel itt a fõdolomit egybeforrott”. A fõdolomit ID. LÓCZY szerint a
„felsõ márgacsoport” (Veszprémi Márga, Sándorhegyi Formáció) fedõje. A különbözõ szintekben megjelenõ dolomitösszleteket a Déli-Alpok hasonló helyzetû és korú képzõdményeihez hasonlította, úm. a „Schlern-plató”, és a „picentini hegyek” dolomitjai (p. 179.). Monográfiájában közölte a felsõörsi Malom-völgy környékének részletes földtani
térképét (id. m. III. tábla), amely egyértelmûen elkülönítve ábrázolja a „fõdolomit” alatt, a „felsõ márgacsoportba”
települõ, illetve az azt helyettesítõ dolomitot a paloznaki Tódi-mezõn, az Atya-hegy környékén és a Kopasz-tetõn (ezt a
földtani képet az újabb felvételezés is megerõsítette, vö. BUDAI 1991). Mindezek ellenére a késõbb megjelent, 1:75 000es méretarányú térképén (ID. LÓCZY 1920) a Tódi-mezõ és az Atya-hegy dolomit elõfordulásait nem ábrázolta,
ugyanakkor a Kopasz-tetõn fõdolomitot jelölt csakúgy, mint a litéri Nyerges-hegyen, valamint Sóly, Hajmáskér és
Kádárta környékén a ladin–alsó-karni mészkövek fedõjében.
A Bakony térképezése során sem történt meg a „fõdolomitnál” idõsebb felsõ-triász dolomitok rétegtani besorolásának egyértelmû tisztázása. A szerzõk többsége a magyarázók szövegében elkülönítette ugyan a karni „tömeges, pados
dolomitot” és a „táblás, sávos dolomitmárga, márgás dolomit” rétegeket a s. str. fõdolomittól (SZABÓ in BENCE et al.
1987). Mások (PEREGI, RAINCSÁK 1983) a felsõ-ladin?–alsó-karni alemeletekbe helyezve önálló összletként írták le, de
a térképen ezt nem vezették végig következetesen. Így helyenként a fõdolomit, másutt a ladin–karni dolomit települ vagy
érintkezik tektonikusan a „buchensteini rétegekkel”, vagy a Füredi Mészkõvel. DETRE et al. (1979) a kádártai szelvényben elõször írták le jó feltárás alapján a tufás összletre települõ, tufás dolomit, dolomit rétegsort.
PEREGI (1979), PEREGI, RAINCSÁK (1983) a Veszprém környéki karni rétegsor legalsó tagjaként a fekü tufás összlet
és az alsó márga között települõ dolomitot felsõ-ladin–alsó-karni korúnak tartotta. A márgaösszletbe települõ dolomitot
tömeges és réteges dolomitként két szintre osztotta. Megerõsítette LACZKÓ (1911) adatait a „megalodontás dolomit”
települési helyzetérõl.
RAINCSÁK (1980), KAISER, RAINCSÁK (1984) a Várpalota és Iszkaszentgyörgy közötti területen megkülönböztette a
feküjével és fedõjével egyaránt tektonikusan érintkezõ „diploporás dolomitot” és a veszprémi karni rétegekkel
párhuzamosítható, márga közbetelepüléses karni dolomitot. A „diploporás dolomitot” korjelzõ õsmaradványok
hiányában, a hagyományoknak megfelelõen a ladin emeletbe sorolta, noha feltételezte a dolomit karni korát.
A korábbi tapasztalatok átértékelése, valamint az újabb felszíni és fúrási szelvények vizsgálata alapján egyértelmûvé
vált, hogy a felsõ-triász dolomitok négy önálló litosztratigráfiai egységbe sorolhatók (33. ábra):
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1. Main Dolomite Formation, 2–4. Sándorhegy Formation: 2. Barnag Member, large
oncoid beds, 3. Barnag Member, bedded,
cherty limestone, 4. Pécsely Member,
5–7. Veszprém Marl Formation: 5. Csicsó
Marl Member, 6. Nosztor Limestone and
Buhimvölgy Breccia Members, 7. Mencsehely Marl Member, 8–10. Ederics
Formation: 8. Henye Dolomite Member,
9. Hévíz Limestone Member, 10. Ederics
Limestone and Sédvölgy Dolomite Members, 11. Budaörs Dolomite Formation,
Kádárta Dolomite Member, 12. Budaörs
Dolomite Formation, 13. Füred Limestone
Formation, 14. Füred Limestone Formation, Berekhegy Limestone Member,
15. Buchenstein Formation

Fig. 33. Stratigraphical column of the
boreholes of the Balaton Highland,
which crossed Carnian formations

1. Fõdolomit Formáció; 2–4. Sándorhegyi
Formáció: 2. Barnagi Tagozat, „nagy
onkoidos” rétegek; 3. Barnagi Tagozat,
pados, tûzköves mészkõ; 4. Pécselyi
Tagozat; 5–7. Veszprémi Márga Formáció:
5. Csicsói Márga Tágozat; 6. Nosztori
Mészkõ és Buhimvölgyi Breccsa Tagozat;
7. Mencshelyi Márga Tagozat; 8–10. Edericsi Formáció: 8. Henyei Dolomit Tagozat;
9. Hévízi Mészkõ Tagozat; 10. Edericsi
Mészkõ és Sédvölgyi Dolomit Tagozat;
11. Budaörsi Dolomit Formáció, Kádártai
Dolomit Tagozat; 12. Budaörsi Dolomit
Formáció; 13. Füredi Mészkõ Formáció;
14. Füredi Mészkõ Formáció, Berekhegyi
Mészkõ Tagozat; 15. Buchensteini
Formáció

33. ábra. A Balaton-felvidék karni
képzõdményeket harántolt fúrásainak rétegsora

— Az alsó dolomitot Kádártai Dolomit Tagozat néven a Dunántúli-középhegység ÉK-i részén nagy regionális elterjedésû Budaörsi Dolomit Formációba helyezték, annak platformperemi fácieseként (CSÁSZÁR et al. 1989, CSILLAG 1991,
HAAS 1993a, BUDAI, CSILLAG 1998).
— a középsõ dolomitösszletet („raibli dolomit”) Sédvölgyi Dolomit Tagozat néven az Edericsi Formáció része lett
(CSILLAG 1991, CSILLAG, HAAS 1993, BUDAI, CSILLAG 1998).
— a LACZKÓ (1911), PEREGI (1979), PEREGI, RAINCSÁK (1983) által leírt „megalodontás dolomit” a Henyei Tagozatba
sorolható (CSILLAG 1991, CSILLAG, HAAS 1993, BUDAI, CSILLAG 1998).
— az idõsebb dolomitok litosztratigráfiai egységeinek definiálásával pontosítva települési helyzetét, a „raibli
dolomit” illetve a „veszprémi márga”, „karni márga” illetve a Sándorhegyi Formáció fölött települõ dolomitösszletet tekintjük a Fõdolomit Formációnak.
Karni
BUDAÖRSI DOLOMIT FORMÁCIÓ
(korábban diploporás dolomit)
KÁDÁRTAI DOLOMIT TAGOZAT

böT
k 3

A Budaörsi Dolomit Formáció néven ismert nagy vastagságú sekélytengeri platformkarbonát a Dunántúli-középhegység hatalmas területén ismert a felszínrõl és fúrásból is. A Balaton-felvidék területén, ahol heteropikus medence
fáciesei fejlõdtek ki elterjedése kevésbé jelentõs.
A Balaton-felvidék északi és északkeleti peremén a ladin és legalsó-karni korú medence fáciesû képzõdmények
fedõjében megjelenõ dolomitot Kádártai Dolomit Tagozat néven különítjük el a nagy vastagságú, általában ismeretlen
feküre települõ ladin–karni korú Budaörsi Dolomit egészétõl (CSÁSZÁR et al. 1989, CSILLAG 1991, HAAS 1993a, BUDAI,
CSILLAG 1998).
Litológia, település. A Veszprémi-fennsík déli peremén és a Balaton-felvidék É-i pásztájában a laterálisan elvékonyodó Füredi Mészkõ Formációra, illetve annak hiányában közvetlenül a Buchensteini Formációra települ.
A Kádártai Dolomiton belül az alábbi négy litofácies különíthetõ el:
— A Tótvázsony Tv–1 és a Vöröstó Vöt–7 fúrásban a Buchensteini Formációra települõ rétegsort tufás dolomit
rétegek építik fel kb. 20 m vastagságban, felfelé csökkenõ vulkanittartalommal jellemzett szürke, zöldesszürke agyag
közbetelepülésekkel. A vulkanit kimaradásával szürke, barnásszürke, mikro- és aprókristályos, lemezes, vékonypados,
pados, gyakran iszapfolyásos, intraklasztos szerkezetû dolomit települ e fölött. A tótvázsonyi fúrásban ennek a 20 m-es
szakasznak a felsõ részén szürke márga vékony rétegei települnek be a dolomitba, amelyek a Füredi Mészkõ felsõ márgaközös szakaszában megjelenõ márga, agyagmárga rétegekkel hozhatók párhuzamba.
— A tagozat középsõ szakasza világosdrapp, sárgásbarna, szürkésbarna, pados–vastagpados dolomitrétegekbõl áll.
Helyenként feldúsulva Dasycladacea, krinoidea töredékek, sok egyéb bioklaszt is található ebben a szintben. Ez a tagozat
legvastagabb szakasza, uralkodóan a progradáló platform sekélytengeri környezetében lerakódott üledékekbõl
keletkezett. A litéri Nyerges-hegytõl Szentkirályszabadjáig követhetõ vonulatban, valamint Nemesvámos és Hidegkút
között található a felszínen.
— A Kádártai Dolomit peremi ill. fedõ kifejlõdése — átmenet a Mencshelyi Márga felé — szintén drapp-szürkeszürkészöld tarka mészkõ és dolomit rétegekbõl áll. Ezekre a rétegekre jellemzõek — a Nemesvámos Nos–1 fúrásból
ismert — iszapcsúszásos szerkezetek (34. ábra, XXI. tábla, 3.).
— Különleges rétegtani helyzetû és litológiai megjelenésû mészkõösszlet található a felszínen Gyulakeszi és Diszel
között a Tapolcai-medence keleti peremén, amely a jelenlegi ismereteink szerint egyelõre feltételesen sorolható a
Kádártai Tagozathoz. A Buchensteini Formáció fölött néhány méter vastag intraklasztos mészkõ következik, amelynek
vörösesszürke mátrixában néhány centiméter nagyságú, világosdrapp, szürke vagy sötétszürke, platform eredetû litoklasztok ágyazódnak. E fölött pados-tömeges, platformfáciesû mészkõ következik több 10 m vastagságban. Korábban
az átmeneti szakaszt tektonikai kontaktusként (feltolódásként) értelmezték, a sekélytengeri mészkövet pedig az Edericsi
vagy a Sándorhegyi Formációba sorolták. A Buchensteini Formáció és a platformkarbonát közötti intraklasztos mészkõ
az újabb megfigyelések szerint azonban a medence és a platform folyamatos átmeneteként, lejtõfáciesként is felfogható.
A Kádártai Dolomit elkülönítése a középsõ–felsõ-triász dolomitoktól meglehetõsen bizonytalan, gyakorlatilag a
települési helyzet ismerete alapján lehetséges.
Elterjedés, vastagság. A Kádártai Tagozat a Balaton-felvidék északi és északkeleti részén viszonylag nagy területen
ismert. A Litér és Balatonfûzfõ közötti Nyerges-hegytõl a szentkirályszabadjai szeméttelep környéki felhagyott kõfejtõkig követhetõ, közvetlenül a Litéri-feltolódás déli oldalán, kb. 150 méterre becsülhetõ vastagságban. A „déli vonulatban” ettõl DNy-ra a felsõörsi Malom-völgyben bukkan felszínre, ahol a Buchensteini Formáció világosszürke, pados
(korábban a Füredi Mészkõhöz sorolt) mészkövére jól rétegzett, likacsos dolomittal települ. A Király-kúti-völgytõl Nyra lévõ Piarista-erdõ erõsen tektonizált területén nehezen választható el a fiatalabb Sédvölgyi Dolomittól. Tovább DNy
felé a dolomit kiékelõdik a Tódi-mezõn, és a medence fáciesû Mencshelyi Márgával fogazódik össze a Füredi Mészkõ
fedõjében (BUDAI 1991).
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34. ábra. A Nemesvámos Nos–1 fúrás rétegsora
1. dolomit; 2. mészkõ; 3. mészkõ lemez; 4. dolomárga; 5. mészmárga; 6. márga; 7. agyagmárga; 8. mészkõlencse; 9. intraklaszt; 10. intraplaszt;
11. vékony rétegzettség; 12. gradált réteg; 13. slump; 14. átülepített mészhomok; 15. tufás, tufitos rétegek; 16. elmosási felület; 17. tûzkõ; 18. sejtes
szerkezet; 19. ooid; 20. onkoid; 21. bioklaszt; 22. Halobia-félék; 23. “Phyllopoda”; 24. krinoidea; 25. süntüske. Szín: B: barna; SB: sötétbarna; VB:
világosbarna; SZ: szürke; BSZ: barnásszürke; ZSZ: zöldesszürke; BSZ: barnásszürke

Fig. 34. Stratigraphical column of the Nemesvámos Nos–1 borehole
1. Dolomite, 2. Limestone, 3. Limestone lamina, 4. Dolomarl, 5. Calcareous marl, 6. Marl, 7. Clay marl, 8. Limestone lenses, 9. Intraclasts,
10. Intraplasts, 11. Thin-bedding, 12. Graded bedding, 13. Slump, 14. Redeposited calcareous sand, 15. Tuff, tuffitic layers, 16. Ravinment surface,
17. Chert, 18. Cellular structure, 19. Ooids, 20. Oncoids, 21. Bioclasts, 22. Halobias, 23. “Phyllopods”, 24. Crinoids, 25. Echinoidea spicules. Colour:
B: brown, SB: dark brown, VB: light brown, SZ: grey, BSZ: brownish grey, ZSZ: greenish grey
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A Litéri-feltolódástól északra szintén több km hosszú vonulatban követhetõ a Kádártai Dolomit. A Veszprémfajsztól
ÉK-re lévõ Videoton-gyár mögötti Városi-Alsó-erdõ és az innen DNy-ra fekvõ nemesvámosi Bagó-hegy között egy jobbos horizontális elmozdulás szakítja meg a vonulatot. Innen több megszakadással Tótvázsony, Vöröstó környékén át
Nagyvázsonyig bukkan a felszínre. A Nemesvámos Nos–1 fúrás1 rétegsorában a progradáló platform lejtõüledékei és
medence fáciesû mészkõbõl keletkezett dolomit egyaránt megtalálhatók. A fúrásban 142–148 m között harántolt pados,
tûzköves dolomit alatt és fölött egyaránt lejtõüledékek települnek. Ennek alapján tehát itt — azonosítva a tûzköves
dolomitot a legalsó-karni Füredi Mészkõvel — felsõ-ladin, szigorúan véve inkább a Budaörsi Dolomithoz sorolható
rétegek is elõfordulhatnak.
Õsmaradványok, kor. Az erõsen átkristályosodott dolomitösszletben ritkák az õsmaradványok, azok többsége
általában meghatározhatatlan. A litéri Nyerges-hegy környékérõl BÖCKH (1872) Waldheimia (Cruratula) Hantkeni
példányokat, ORAVECZNÉ SCHEFFER (1987 p. 53., 102.) Brachiopoda és Bivalvia metszetek mellett Aulotortus sp. és
A. friedli foraminiferákat írt le belõle. ORAVECZNÉ SCHEFFER (id. m.) a Litér melletti dolomitot a Fõdolomit Formációba
sorolta. Az általunk vizsgált területtõl kb. 1 km-re található feltárás jelenlegi ismereteink szerint idõsebbnek tûnik a
Fõdolomitnál, a Kádártai Dolomit Tagozatba, esetleg a Sédvölgyi Dolomit Tagozatba sorolható.
A tagozat korára nincs közvetlen adat, abból eddig nem került elõ egyértelmû kort igazoló õsmaradvány. A Balatonfelvidék északi peremén a Kádártai Dolomit képzõdése már a ladin végén megindulhatott, erre utal a fekü Buchensteini
Formáció longobard korú radiolaria faunája (BUDAI, DOSZTÁLY 1990).
A Balaton-felvidéken a Kádártai Dolomit feküjében települõ Füredi Mészkõ karni korát több õsmaradvány csoport
is bizonyította.
Fácies, korreláció. A jelenlegi felfogás szerint a „Budaörsi-platform” kialakulása a ladin közepére tehetõ, legjelentõsebb elõrenyomulása a medenceterületek felé pedig a ladin–karni határ környékén rögzíthetõ (BUDAI, HAAS 1997). A
„Budaörsi-platformnak” medencék felé kiépülõ progradációs nyelve felel meg a Kádártai Tagozatnak, amely
Nemesvámos–Tótvázsony–Vöröstó–Vigántpetend vonalában közvetlenül a Buchensteini Formációra települ. Ez arra
utal, hogy a platform progradációja É felõl valamivel korábban, a ladin végén érte a Balaton-felvidéket, míg ÉK-rõl csak
a karni elején.
A Kádártai Dolomit a Balaton-felvidéken és Veszprém környékén magába foglalja a fekü hemipelágikus medence
fáciesû mészkõ–vulkanit rétegsora fölötti átmeneti, dolomitosodott szakaszt, egy platformkarbonát fáciesû szakaszt és a
medence üledékei felé átvezetõ rétegeket. A Kádártai Dolomit tehát a Balaton-felvidéki ladin–karni medence felé észak,
északkeleti irányból progradáló platform/platformok része volt. A durva litoklasztok hiánya enyhe lejtésû, kis
hajlásszögû, épülõ (akkréciós) platformelõtéri lejtõre utal.
A Balaton-felvidéki medence északi peremét É felõl a ladin végén közelítette meg a platform, majd ÉK irányából a
karni elején. A platformot felépítõ Kádártai Dolomit csak ezeken a peremterületeken található, a Balaton-felvidéki
medencében csak a platformról áthalmozott, allodapikus rétegek illetve a platform közelében utólagosan dolomitosodott
medence fáciesû képzõdmények jelentek meg. Északkelet felõl a platform a felsõörsi Malom-völgy–Piarista-erdõ
környékéig progradált a medence felé. Észak felõl a platform Nemesvámos–Tótvázsony–Vöröstó–Vigántpetend vonaláig hatolt a medencébe.
A Budaörsi Dolomit igen jól korrelálható a Déli-Alpok különbözõ területein kifejlõdött felsõ-ladin–alsó-karni platformkarbonátokkal, a lombard Esino Mészkõvel, a Dolomitok Schlern (Sciliar) Dolomitjával és részben a Cassiani
Dolomittal. A platform elõrenyomuló nyelvét alkotó Kádártai Dolomit a Cassiani Dolomit elsõ (DE ZANCHE et al. 1993,
GIANOLLA et al. 1998), valamint az Északi-Mészkõalpok Karvendel platformjának (BRANDNER 1984) progradációjával
hozható párhuzamba a ladin/karni határon (BUDAI, HAAS 1997, HAAS, BUDAI in press).
EDERICSI FORMÁCIÓ
Az Edericsi Formáció korábbi értelmezése szerint a középsõ-karni platformkarbonátokat összefoglaló litosztratigráfiai egység volt. A formáción belül két tagozatot, a Sédvölgyi Dolomitot és az Edericsi Mészkövet különítettek el
(CSILLAG 1991, CSILLAG, HAAS 1993, BUDAI, CSILLAG 1998).
A karni rétegsorok újraértelmezésének eredményei indokolttá tették azonban a korábban a Sándorhegyi Formációba
sorolt, platformfáciesû Henyei Dolomit Tagozat áthelyezését a platformképzõdményeket összefoglaló Edericsi
Formációba. Ugyanakkor a Keszthelyi-hegység nyugati elõterében, a Hévíz Hév–6 fúrásban megismert, az Edericsi
Mészkõ Tagozat ooidos, onkoidos kifejlõdéseihez rendkívül hasonló megjelenésû mészkõ kora, települési viszonyai
fejlõdéstörténete alapján a Henyei Dolomittal mutat szoros kapcsolatot. A hévízi fúrásban megismert mészkõösszletet a
fentiek alapján sem az Edericsi Mészkõ, sem a Henyei Dolomit Tagozatba nem lehet besorolni, ezért indokoltnak tartjuk
Hévízi Mészkõ Tagozat néven önálló litosztratigráfiai egységként elkülöníteni.
1

A Nemesvámos–1 fúrás a térképezési program elõtt mélyült. A fúrási rétegsor szinte érintetlen állapotban rendelkezésre állt, de a
fúrás koordinátái olyan pontatlanok, hogy a fúrás helye megállapíthatatlan.
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Korábban a formáció mészkõ kifejlõdését ID. LÓCZY (1913) „balatonedericsi mészkõ”, SZENTES (1953) „edericsi
mészkõ” néven említette. BOHN (1979) használta elõször az Edericsi Mészkõ Formáció elnevezést a jelen felosztás
szerint Edericsi Mészkõ Tagozat néven elkülönített összletre. A formációba sorolt középsõ-karni Sédvölgyi Dolomitot
LACZKÓ (1911) és ID. LÓCZY (1913) „raibli dolomit” néven írták le.
EDERICSI MÉSZKÕ TAGOZAT eeT3

Litológia, település. Az Edericsi Mészkõ világosszürke, hófehér, apró- és durvakristályos, vastagpados, tömeges
megjelenésû platformkarbonát. Jellegzetes fáciese biogén zátonymészkõ, amelyben gyakori a korai diagenetikus cement.
Ugyancsak jellemzõ típusa az onkoidos biopátit, uralkodó szöveti típus a grainstone. A zátony fáciesben gyakran
kõzetalkotó mennyiségben jelentkeznek a zátonylakó és zátonyalkotó szervezetek (XXII. tábla, 1–2.), helyenként áthalmozva, töredékes formában (Codiaceae algák, tubiphytes, mészszivacsok, korallok, bryozoák, mészalgák, foraminiferák, NAGY Zs. R. et al. 1999).
Az Edericsi Mészkõ nagy tisztaságú karbonátos kõzet (CaCO3 90–99%, dolomit: 0,0–10%), a savban oldhatatlan
maradék az 1%-ot nem haladja meg (35. ábra).
A Keszthelyi-hegységben a platformkarbonát fõ tömegének a feküje nem ismert, az Edericsi Mészkövet nagy
vastagságban harántolt Balatonederics Be–1 ill. raposkai HgN–84 fúrások nem jutottak ki abból.
A platformon fedõjében a Sédvölgyi Dolomit települ, feltételezhetõ azonban, hogy a Sándorhegyi Formáció vagy a
Fõdolomit is lehet közvetlen fedõje az Edericsi Mészkõnek. Ez utóbbira csak a HgN–84 fúrás bizonytalan rétegleírása
utal.
A Balaton-felvidék karni medence-területén az Edericsi Mészkõ a Nosztori Mészkõre települ, a környezetében azonban mindenütt megtalálható a fáciesátmenetet jelzõ Buhimvölgyi Breccsa.
Elterjedés, vastagság. Az Edericsi Mészkõ klasszikus elõfordulási területe a Keszthelyi-hegység K-i pereme, az
Ederics-hegy és környéke. Tipikus, zátony, illetve zátony közeli kifejlõdése az Ederics-hegy tetejérõl ismert (a
„Csodabogyó-barlang” is ebben alakult ki).
A Tapolcai-medencében a HgN–84 fúrásban 400,0–785,7 m között mészkõ, dolomitos mészkõ és dolomit váltakozik.
Az Edericsi Mészkõ Tagozat a Balaton-felvidék É-i vonulatában Vöröstó és Barnag környékén több helyrõl ismert
(CSILLAG 1991, BUDAI, CSILLAG 1998), ahol a tótvázsony–barnagi útelágazástól a Mencshely és Vöröstó közötti
Ragonyáig találhatók meg szórványos feltárásai. Feküje a Nosztori Mészkõ, az elõfordulások környezetében mindenütt
jelen van a Buhimvölgyi Breccsa Tagozat. Fedõje a Csicsói Márga Tagozat.
PEREGI (1972) a Bondoró DK-i lejtõjén a legalsó, freatomagmás piroklasztit összlet litikus elemei között írt le
„dachsteini jellegû” mészkövet. A környék földtani felépítésének ismeretében a kõzet nagy valószínûséggel az Edericsi
Mészkõ törmeléke lehet. A csiszolatvizsgálat sem tette lehetõvé a mészkõ hovatartozásának megállapítását, mivel a
környezet hõhatására „megsült”, eredeti mikrofáciese nem ismerhetõ fel (PIROS O. szóbeli közlése).
Az Edericsi Mészkõ vastagsága a Keszthelyi-hegységben több száz méter (a balatonedericsi Be–1 fúrás alapján a 300
m-t is meghaladja), a Balaton-felvidéken mindössze 5–6 m.
SÉDVÖLGYI DOLOMIT TAGOZAT esT3

Litológia, település. A Sédvölgyi Dolomit Tagozatot világosszürke, szürke, sötétszürke, gyakran tarka, aprókristályos, rétegzetlen, tömeges vagy vastagpados–pados dolomit alkotja, amelyen belül három genetikai típus különíthetõ el:
— a késõ diagenetikusan dolomitosodott Edericsi Mészkõ (XX. tábla, 3–5.),
— a korai diagenezis során dolomitosodott peritidális–sekély szubtidális litofácies,
— valamint a platform és a medence ugyancsak késõ diagenetikusan dolomitosodott átmeneti rétegei.
Szûkebben értelmezve a peritidális–sekély szubtidális litofácies tekinthetõ Sédvölgyi Dolomitnak, a fenti típusok
azonban nehezen térképezhetõ egységek, ezért térképezés során a tagozat elkülönítése nem faciológiai, hanem a litológiai alapon történt.
A medence területek felé a Sédvölgyi Dolomit a Csicsói Márga Tagozattal fogazódik össze a Buhimvölgyi Breccsa
lejtõfáciesén keresztül. Feküje általában a Mencshelyi Márga Tagozat.
A platformok területén az Edericsi Mészkõre települ, illetve azzal össze is fogazódik. Fedõje általában a Sándorhegyi
Formáció, de „a platformmagokban” a Fõdolomit is lehet.
Késõ diagenetikusan dolomitosodott zátony környéki kifejlõdései a Keszthelyi-hegység keleti részérõl, valamint a
Déli-Bakonyból Hegyesd környékérõl ismertek. A pados, vastagpados, világos szürkésbarna, sárgásbarna, bioklasztos
dolomitban ritkán kagyló és Dasycladacea maradványok ismerhetõk fel. Jellemzõek a tenger alatti cementációra utaló
üregkitöltések, megtalálhatók benne a korall vagy más telepalkotók rossz megtartású fosszíliái.
Ugyancsak utólagosan dolomitosodott Sédvölgyi Dolomitnak tekinthetõ feltehetõen — a vázlatos leírások szerint —
a Tapolcán mélyült HgN–39 fúrás váltakozó dolomit, mészkõ, márga rétegsorának egy része is, azonban ezek a rétegek
már a platform és a medence közötti átmenetet képviselõ képzõdmények. Hasonló, utólagosan dolomitosodott medence
fáciesû pados, tûzköves dolomitot Vöröstó és Barnag környékérõl felszínrõl és fúrásból (Barnag Bat–5) egyaránt
ismerünk a Nosztori Mészkõ Tagozat szintjében.
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A Sédvölgyi Dolomit árapálysíksági (peritidális) fáciese típusos kifejlõdésben a Vállus
Vát–2 fúrásból ismert. A kb. 200 m-es rétegsor
több szintben tagolják szupratidális breccsák,
amelyekre paleokarsztos repedéskitöltések és
gyökérnyomok jellemzõek (CSILLAG et al. 1995).
A fúrás 93,0–102,7 m közötti szakaszán a tarka,
márgás dolomit agyagásvány-tartalmának
35–44%-a kaolinit.
Tótvázsonytól északra, az Öreg-Kátyó keleti
tövében lévõ dolomitbányában a tagozat inter- és
szupratidális fáciesû vörös, sárga, dolomit,
dolomárga, agyagmárga rétegeinek felszíni mállásos eredetét mutatták ki (VICZIÁN et al. 1999).
A Sándorhegyi Formáció bázisa alatt néhány
méterrel települõ, legfeljebb 1 m vastag, laterálisan kiékelõdõ közbetelepülések ásványtani
összetétele kaolinit, illit, illit/smectit, goethit.
Az Edericsi Mészkõ zátonykörnyezetben
keletkezett és a platform peremektõl távolabbi
részén képzõdött, s. str. Sédvölgyi Dolomit
átmeneti rétegei változatos, viszonylag nagy
vastagságú
rétegsorban
követhetõk
a
Balatonederics Bet–1 fúrás szelvényében (35.
ábra). A zátonytest környezetébõl fokozatos,
átkristályosodott dolomitrétegekkel tagolt
átmenet ismerhetõ fel a nagy energiájú onkolitos
biofáciesen keresztül az egészen sekély vizû
árapálysíksági üledékekig (ORAVECZNÉ SCHEFFER
1984). A mintegy 100 m vastag átmeneti
rétegsorra végig jellemzõek a változó méretû
dolomit intraklasztokat tartalmazó mészkõrétegek, melyek szintén a környezetben folyó
korai dolomitosodásra utalnak.
Elterjedés, vastagság. A Balaton-felvidéken
és a Keszthelyi-hegységben a Sédvölgyi Dolomit
három nagy elõfordulási területét ismerjük:
35. ábra. A Balatonederics Bet–1 fúrás rétegsora (CSILLAG et al. 1995
— A felsõörsi Malom-völgytõl a paloznaki
alapján)
Tódi-mezõ felé a karni platformok össze1. kalcit; 2. dolomit; 3. oldási maradék; 4. dolomit; 5. porlott dolomit; 6. breccsa;
fogazódása követhetõ nyomon a Veszprémi
7. intraklasztos dolomit; 8. mészkõ; 9. intraklasztos mészkõ; 10. vetõzóna; 11. talaj
Márga medence rétegsorával. A Malom-völgy
Fig. 35. Stratigraphical column of the Balatonederics Bet–1 borehole
keleti ágának szelvényében szinte folyamatos
(after CSILLAG et al. 1995)
sekélytengeri dolomit rétegsor települ a Füredi
1. Calcite, 2. Dolomite, 3. Insoluble residue, 4. Dolomite, 5. Pulvarized dolomite,
Mészkõ fölött (BUDAI 1991). A platform felõl kb.
6. Breccia, 7. Intraclastic dolomite; 8. Limestone, 9. Intraclastic limestone, 10. Fault
zone; 11. Soil
10–30 m széles, 200–250 m hosszú sávban
követhetõ dolomitnyelv választja ketté a
Veszprémi Márgát a Nosztori Mészkõ rétegtani szintjében, ami igen kis távolságon belül a Buhimvölgyi Breccsa majd
a Nosztori Mészkõ rétegeiben folytatódik nyugat felé.
Veszprém a Sédvölgyi Dolomit klasszikus elõfordulási területe. Innen ÉK-re Hajmáskér–Várpalota felé követhetõ
(GYALOG, CSÁSZÁR 1990), DNy-i irányban pedig Nagyvázsonyon, Pulán, Hegyesden át Tapolca környékéig követhetõ a
felszínen. Tótvázsonytól É-ra, Kövesgyûrpuszta környékén pados, bioklasztos, árapályövi rétegek alkotják.
Nagyvázsony, Pula környékén a felszínrõl és fúrásból ismert dolomitot a fedõ Sándorhegyi Formáció alapján soroltuk a
tagozatba, amely a pulai Tálodi-erdõ É-i lejtõjén bukkan felszínre. Egy Pula melletti késõ-miocén piroklasztit feltárásból származó litikus törmelék anyaga 1–2 mm-es onkoidokat tartalmazó, mozgatott lagúna környezetben keletkezett
triász mészkõ (PIROS O. szóbeli közlés). Valószínûleg a kõzet az Edericsi Formáció törmeléke lehet, de ez egyértelmûen
nem igazolható.
A Hegyesdtõl É-ra, ÉK-re felszínre kerülõ Sédvölgyi Dolomit elszórt kagyló maradványai, koralltöredékei alapján
szubtidális környezetben keletkezett. Az algalaminites, száradási repedéses szintek ritkasága az árapályövi fácies alárendelt voltára utal. Hegyesdtõl nyugatra néhány bauxit kutató fúrás leírásában (Diszel Di–18, Diszel Di–20) mészkövet,
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tûzköves dolomitot említenek. A környezetbõl származó minták utólagosan dolomitosodott lagúna fáciesû mészkövek,
mikrofáciesükben felismerhetõ szinszediment üledékfelszakadási jelenségekkel (PIROS O. szóbeli közlés).
— A Keszthelyi-hegység K-i részén az Edericsi Mészkõvel összefogazódva, illetve annak fedõjében találjuk meg a
Sédvölgyi Dolomitot. Balatonedericstõl északnyugatra a Szabad-hegy meredek keleti lejtõjén a dolomit
mészkõrétegekkel váltakozik. Nyugat felé a Szent Miklós-völgyig követhetõek a dolomitrétegek. Ezen a több km2-es
területen egyaránt megtalálhatók a dolomitosodott, korallos mészkõ kifejlõdések (pl. a Köves-tetõn, a Püspökházivölgyben) és az intertidális–szupratidális fáciesek (pl. a Vállus Vát–2 fúrásban).
A Vállus Vát–5 fúrás a Veszprémi Márga Formáció feküjében harántolt dolomitot. A rétegsor alsó szakaszán teljesen
átkristályosodott dolomit települ, emiatt a gyakori zöldalga maradványok nem határozhatók meg. E fölött a Veszprémi
Márga és a dolomit átmeneti szakasza helyenként megõrizte eredeti szövetét, amiben felismerhetõk a korai dolomitosodás nyomai (PIROS O. szóbeli közlés). A gyakori, változó méretû intraklasztok platform és medence közötti lejtõ
átmeneti rétegeire utalnak.
*HENYEI DOLOMIT TAGOZAT he T3

A Henyei Dolomit Tagozat a Balaton-felvidéki karni platformoknak a juli végén rögzíthetõ progradációs nyelveként
definiálható, amely általában a Pécselyi és a Barnagi Tagozat bioklasztos, onkoidos kifejlõdése között települ (31. ábra).
A Balatonhenye Bht–6 fúrásban alsó szakasza vékonyrétegzett, néha kissé bitumenes, túlnyomó részben azonban
rétegzetlen, iszaprogyásos, bioturbált, intraklasztos szerkezetû (XXIII. tábla, 1.). Legfelsõ szakaszán gyakori a
madárszem-szerkezet. Gyakoriak a nagy méretû klasztok, amelyek anyaga az alapanyaghoz hasonló, vagy a mátrixnál
sötétebb színû, néha rétegzett dolomit.
Balatonhenyétõl északra, a Dobogó-völgy szurdokának keleti oldalán hosszan húzódó felszíni feltárásában gyakoriak az árapályövi kifejlõdések is. Az intertidális összlet fölött breccsás jellegû, pados, utólagosan dolomitosodott szubtidális mészkõrétegek települnek. Egyes rétegfelszínek márgabevonatosak, a padok anyaga is kissé márgás helyenként.
A Tótvázsony Tvt–3 fúrás rétegsorában bioklasztos, onkoidos, iszaprogyásos szintekkel tagolt dolomit települ a
márga, mészmárga, mészkõ rétegek között. Vastagsága 25 m körüli.
A Henyei Tagozatnak a Balaton-felvidéken három, egymástól viszonylag távol esõ elterjedési területe ismert:
— DNy-on, a Balatonhenye és a vászolyi Felsõ-erdõ közé esõ kb. 10 km hosszú sávban;
— Nemesvámos környékén;
— valamint a paloznaki Nagy-mezõn (BUDAI 1991).
A Henyei Tagozat vastagsága a Balaton-felvidéki medence peremi területén, Balatonhenye környékén maximum
45–50 méter, a medence belseje felé néhány kilométeren belül kiékelõdik.
*HÉVÍZI MÉSZKÕ TAGOZAT

A Keszthelyi-hegység nyugati elõterében mélyült Hévíz Hév–6 fúrás 247,2–408,0 m közötti szakaszán megismert
mészkõ önálló litosztratigráfiai egységbe sorolását — Hévízi Mészkõ Tagozat néven — az újabb rétegtani, faciológiai,
õsföldrajzi és paleontológiai adatok indokolták. Fáciese azonosnak tekinthetõ az Edericsi Mészkõ Tagozat ooidos,
onkoidos kifejlõdéséével (GÓCZÁN et al. 1983), ellenben települési viszonyai (fekü, fedõ), kora, a késõ-juli–tuvali progradációs eseményhez kapcsolódó keletkezése miatt a Henyei Dolomittal párhuzamosítják.
A Hévízi Mészkõ világos szürkésbarna, középszürke, pados, vastagpados rétegekbõl áll. Gyakoriak mészhomok
méretû bioklasztból, ooidból és változatos, sok esetben nagy méretû onkoidokból álló rétegek is. Leggyakoribb mikrofáciese a sokszor teljesen átkristályosodott pelmikrit, de jellemzõek a több szintben megjelenõ ooidos–onkoidos grainstone
betelepülések is (GÓCZÁN et al. 1983). Kapcsolatát az Edericsi Formáció dolomitos fácieseivel igazolja a 365–372 m
közötti dolomit közbetelepülés, amiben száradási pórusok, madárszem-szerkezet ismerhetõ fel.
A Hévízi Mészkõ feküje a Veszprémi Márga Formáció Csicsói Márga Tagozata, fedõje a Sándorhegyi FormáciÓ
(GÓCZÁN et al. 1983).
A Keszthelyi-hegység nyugati elõterében vastagsága 150–160 méterre becsülhetõ.
Õsmaradványok, kor
Az Edericsi Formáció rendkívül gazdag õsmaradványokban. BOHN (1979) az Ederics-hegy környékérõl, míg
GÓCZÁN et al. (1983) — Edericsi Mészkõ néven ismertetve — részletes faunalistát közöltek a Hévíz Hév–6 fúrásnak a
Hévízi Mészkõ Tagozatot harántolt szakaszából.
NAGY et al. (1999) az Ederics-hegy feltárásaiban korábban korallként („Thecosmilia”) leírt õsmaradványokról
megállapították, hogy azok a Codiaceae (Udoteaceae) családba sorolható zöldalgák.
GYALOG et al. (1986) a Keszthelyi-hegység felszíni feltárásainak vizsgálata alapján ismertették az Edericsi Formáció
faunáját:
— Sédvölgyi Dolomit Tagozat (az eredeti besorolás szerint Fõdolomit Formáció): Bivalvia: Angustella sp., Entolium
sp.; Anthozoa: Thecosmilia sp.; Foraminifera: Oberhauserella sp., Schmidita hedbergelloides; emellett krinoidea
töredékek.
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— Edericsi Mészkõ Tagozat: Anthozoa: Thecosmilia cf. norica, Thecosmilia sp., Stephanocoenia sp.; Foraminifera:
Glomospira sp., Ophtalmidium sp., Paraophtalmidium carpaticum, Endthyra cf. kuepperi, Variostoma sp. Reophax sp.,
Austrocolomia cf. marschalli, Tolypammina gregaria, Mesodiscus eomesozoicus.
ORAVECZNÉ SCHEFFER (1987, 4. táblázat) részletesen ismertette a térképezési program során mélyült Balatonederics
Bet–1 fúrás vékonycsiszolatainak mikrofaunáját és mikroflóráját.
A Henyei Dolomit rétegei a Tótvázsony Tvt–3 fúrásban 107,3–107,6 m között Neomegalodon sp. maradványokat tartalmaznak (VÉGHNÉ 1988).
Az Edericsi Formáció platformkarbonátjai nem tartalmaznak korjelzõ faunát. A heteropikus medence képzõdmények
faunája alapján az Edericsi Mészkõ és a Sédvölgyi Dolomit kora középsõ–felsõ-juli.
A Pécselyi Tagozat felsõ és a Barnagi Tagozat alsó szakaszát heteropikusan helyettesítõ Henyei Dolomit képzõdése
a juli legvégére, illetve a tuvali elejére lenne tehetõ. GÓCZÁN, ORAVECZ-SCHEFFER (1996) szerint azonban tuvali korúnak
bizonyul a Balatonhenye Bht–6 fúrásban a Pécselyi Tagozat legfelsõ és a Henyei Tagozat legalsó rétegeiben megjelenõ
Aulotortus sinuosus jelenléte alapján, jóllehet a faj már az idõsebb juli progradációs szakaszokat bevezetõ üledékekben
is elõfordul (lásd GÓCZÁN et al. 1991, p. 252. és XVI. tábla 1-2).
A Hévízi Mészkõ kora megegyezik a Henyei Dolomitéval. GÓCZÁN, ORAVECZ-SCHEFFER (1996) szerint a Hévíz
Hév–6 fúrásban a mészkõ képzõdése a tuvali elején indult meg.
Fácies, korreláció
A Balaton-felvidék és a Bakony középsõ-karni platformjait felépítõ Edericsi Formáción belül számos fácies-egység
különíthetõ el:
— A Keszthelyi-hegység nagy vastagságú Edericsi Mészköve zátony, illetve zátonykörnyéki fácies, míg a kis kiterjedésû, mindössze néhány méter vastagságot elérõ feltárások valószínûleg platformlejtõn kialakult foltzátonynak
tekinthetõk a Balaton-felvidéken (pl. a Ragonyán, vagy a tótvázsony–barnagi elágazásnál).
— A Sédvölgyi Dolomit egy része utólag, diagenetikusan dolomitosodott Edericsi Mészkõnek tekinthetõ, míg másik
kifejlõdése peritidális fáciesû, és a korai diagenetikus szakaszban dolomitosodott.
Az Edericsi és a Sédvölgyi platform déli-alpi megfelelõi a Dolomitok híres és sokak által tanulmányozott karni platformjai, a Sella, a Lagazuoi, a Schlern (=Sciliar), a Gusela del Nuvolau stb. (BOSELLINI 1984), amelyek tömegét a
Cassiani Dolomit alkotja. A platformok elõrenyomulása a „Cassiani-medence” felé a karni közepén rögzíthetõ (Cassian
Dolomite 2, DE ZANCHE et al. 1993 szerint), akárcsak a Balaton-felvidéken (BUDAI 1991, BUDAI, HAAS 1997, BUDAI,
CSILLAG 1998).
Az Edericsi Mészkõ ooidos–onkoidos kifejlõdése — mikrofáciese és mikrofaunája alapján — ugyanakkor rendkívül
hasonló a északi-mészkõalpi és nyugati-kárpáti Tisovec Mészkõhöz is (ORAVECZNÉ SCHEFFER 1987).
A viszonylag beszûkült Balaton-felvidéki karni medence rétegsorában a Henyei Dolomit megjelenése az „Edericsiplatform” DNy felõli, illetve a „Sédvölgyi-platform” ÉÉK felõli progradációját jelzi a juli–tuvali határon (BUDAI,
CSILLAG 1998). A Henyei Dolomit alsó része esetleg részben heteropikus fáciese lehet a Pécselyi Tagozat felsõ, transzgresszív jellegû szakaszának. Felsõ szakasza — esetleg a tagozat egésze — a Barnagi Tagozat alsó, pados, tûzköves
mészkövét helyettesítõ platform fácies, ahol gyakoriak az intertidális szakaszok is.
A Hévízi Mészkõ — a Henyei Dolomithoz hasonlóan — a tuvali progradációs eseményt képviseli, de feltehetõen
nem a Balaton-felvidéki karni medencében, hanem egy másik intraplatform medencében.
A Henyei Dolomit és a Hévízi Mészkõ változatos heteropikus fáciesei, kora egyaránt rokonságot mutat a déli-alpi
Dürrenstein Formációval.
Nori

FÕDOLOMIT FORMÁCIÓ fT3

A Fõdolomit Formáció a Keszthelyi-hegység és a Déli-Bakony legnagyobb felszíni elterjedésû triász formációja,
amely a Balaton-felvidéken is viszonylag jelentõs területen bukkan felszínre. A legújabb vizsgálatok szerint azonban
elterjedése a korábbi térképi ábrázolásokhoz képest kisebb területre korlátozódik, mivel a Déli-Bakony, a Balatonfelvidék és a Keszthelyi-hegység bizonyos részein a Fõdolomitba sorolt dolomit részben a Kádártai, a Sédvölgyi vagy a
Rezi Dolomithoz tartozik.
Litológia, település
A Fõdolomit Formációt szinte teljes egészében tiszta dolomit alkotja, egyedül a szupratidális fácieseiben találhatók
elvétve vékony agyag és márga közbetelepülések. Színe általában világos árnyalatú sárgásbarna, szürke; bitumenes változata sötétebb tónusú szürke, sötétszürke; peritidális fáciese helyenként sárga-vörös-világoszöld tarka. Általában
pados–vastagpados, a padokon belüli rétegzettség a Lofer-ciklusok különbözõ tagjaiban eltérõ. A szubtidális C tagok
vastagpadosak–padosak, a padokon belül rétegzetlenek. Az intertidális B tagok a vékonypados–pados elválás mellett
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gyakran lemezes szerkezetûek (algalaminit). A viszonylag ritkán megfigyelhetõ A tagok vékony, sárga, sárgásvörös,
vagy vörös színû márgás dolomitból, dolomitmárgából vagy breccsás padokból állnak.
A Fõdolomit részben a korai diagenetikus szakaszban dolomitosodott, amelynek során az elsõdleges szövet pátitosodott, abban legfeljebb a dasycladacea- és mollusca-maradványok, valamint az onkoid és ooid szemcsék ismerhetõk
fel. A B tagok szerkezeti-szöveti jellege (algalaminit, madárszem-szerkezet, száradási repedések, fekete breccsa),
valamint a szupratidális fácies intrabreccsái általában megõrzõdtek.
A karni medencék területén a Fõdolomit feküje a Sándorhegyi Formáció Barnagi Tagozata, a platformokon a Barnagi
Tagozat „nagy onkoidos” rétegei, helyenként feltehetõen a Sédvölgyi Dolomit. Fedõje a Keszthelyi-hegységben és
Sümeg környékén a Rezi Dolomit Formáció (BUDAI, KOLOSZÁR 1985, 1987). Tótvázsonytól északra a Déli-Bakonyban
a Kösseni Formációt tartják a formáció fedõjének (VÉGH 1964), bár a Fõdolomit legfelsõ, vékonyrétegzett szakasza a
gyakori breccsa betelepülésekkel a szentgáli Zsombor-tetõ északnyugati és a Bujta-hát északi részén a Rezi Dolomit
Formáció vékony, nem típusos kifejlõdéseként értelmezhetõ. A lovasi õskori festékbányák közelében, közvetlenül a
Litéri-vonal déli oldalán a Fõdolomitnak a Rezi Dolomit felé átmenetet képviselõ, sötétszürke, jól rétegzett változata
települ (BUDAI 1991).
CSILLAG (1991), BUDAI, CSILLAG (1998) szerint a Fõdolomit bázisrétegei jól elkülöníthetõk a formáció egészétõl. A
Sándorhegyi Formáció Barnagi Tagozata fölött számos feltárásban találni diszkordanciára utaló jeleket, legalsó szakasza
jellegzetes litológiai bélyegei alapján különül el a formáció egészétõl. A formáció bázisrétegei Balatonhenye és
Balatoncsicsó között, valamint a tótvázsonyi Öreg-Kátyó keleti tövében helyenként igen sok, túlnyomórészt alig
kerekített, dolomit és tûzkõ anyagú intraklasztot tartalmaznak (XXIII. tábla, 2.). Ezek mérete 0,5–10 cm között változik.
Néhány centiméteres tûzkõ-törmelék a balatonfüredi Nagymezõn is elõfordul a Fõdolomit alsó szakaszán. Ugyancsak a
rétegsor legalsó szakaszára jellemzõ Mencshelytõl KÉK-re, a Ragonya DK-i vonulatában nyomozható lila, szürkéslila
színû, gyakran durva pátos kötõanyagú, több centiméteres dolomitdarabokból álló breccsa, amelyben gyakoriak a vörösbarna, finoman rostozott hasadékkitöltések. Bár nem bizonyítható, de ki sem zárható, hogy az üledékképzõdés rövid
megszakadásáról és ezzel együtt járó karsztosodás nyomairól van szó (MINDSZENTY A. szóbeli közlés).
A csopaki Nosztori-völgy szelvényének felsõ szakaszán hasonló képzõdmény települ a Sándorhegyi Formáció és a
Fõdolomit között kb. 2 m vastagságban (BUDAI 1991). Ez a jellegzetes üledék szárazulati mállásra, azaz hosszabb
kiemelkedési és lepusztulási idõszakra utal a Fõdolomit képzõdésének megindulása elõtt. BUDAI, HAAS (1997) szerint a
Barnagi Tagozat csonka kifejlõdése a Nosztori-völgyben ugyancsak erózióval magyarázható. NAGY Zs. R. (1999) szerint
a diszkordanciafelszín fölött újra lejtõ fáciesû, erõsen dolomitos rétegek jelennek meg, az átmenet a Fõdolomitba
bizonytalan.
*PADKÕI DOLOMIT TAGOZAT pf T3

A Fõdolomitnak Formáción belüli litosztratigráfiai tagolása eddig nem történt meg, a vizsgált területen egyetlen
(hivatalosan még nem elfogadott) alegysége a „Padkõi Dolomit Tagozat” (CSILLAG et al. 1995). A vastagpados, tömeges
megjelenésû, nagy tömegben bioklasztokat, dasycladaceákat tartalmazó dolomit a Keszthelyi-hegység K-i részén
(Szoba-kõ, Virágos-hegy) és Sümeg környékén fogazódik össze a Rezi Dolomittal (36. ábra).

36. ábra. A középsõ-nori–raeti képzõdmények elvi szelvénye a Keszthelyi-hegységben és a Bakony délnyugati részén
(CSILLAG et al. 1995 alapján, kissé módosítva)
1. Fõdolomit Formáció; 2. Dachsteini Mészkõ Formáció; 3. Rezi Dolomit Formáció, bitumenes laminit; 4. Rezi Dolomit Formáció, pados, likacsos
dolomit; 5. Kösseni Formáció; 6. üledékrogyás (slump); 7. lumasella Cardita faunával; PD – Padkõi Dolomit Tagozat (Fõdolomit F.)

Fig. 36. Ideal section of the Middle Norian–Rhaetian formations in the Keszthely Mountains and on the Southwestern part
of the Bakony Mountains (after CSILLAG et al. 1995, slightly modified)
1. Main Dolomite Formation, 2. Dachstein Limestone Formation, 3. Rezi Dolomite Formation, bituminous laminite, 4. Rezi Dolomite Formation,
thick-bedded, porous dolomite, 5. Kössen Formation, 6. Slump, 7. Lumachelle with Cardita fauna, PD – Padkõ Dolomite Member (Main Dolomite
Formation

85

Elterjedés, vastagság
A Fõdolomit elterjedése igen jelentõs. Legnyugatibb felszíni elõfordulási területe a Keszthelyi-hegység, ahol a pados,
vastagpados, gyakran bitumenes szubtidális fáciese eltér a Bakonyra jellemzõ algalaminites, Lofer-ciklusos dolomittól.
A Fõdolomitra jellemzõ árapályövi fáciesek csak a balatongyöröki Szép-kilátó környékén és Lesencefalu mellett gyakoriak. A Rezi Dolomit heteropikus fáciesét képviselõ Padkõi Dolomit Balatongyöröktõl északra és a Kígyós-völgytõl nyugatra, a Szoba-kõ és a Virágos-hegy környékén ismert.
A Déli-Bakony területén a korábban Fõdolomitként számon tartott Hegyesd környéki dolomitot ma a Sédvölgyi
Dolomitba soroljuk. Tótvázsony környékén azonban jelentõs felszíni elterjedésû a formáció, ahol tipikus, ciklusos kifejlõdésû. A szubtidális fáciesre jellemzõ a Megalodontidák gyakorisága. A Mizserge-hegy Ny-i oldalán 2–10 mm-es bioklasztokból, onkoidból álló rétegei mellett kõzetalkotó mennyiségben jelennek meg a teljesen átkristályosodott dasycladaceák. Nemesvámostól ÉNy-ra, a Hárs-hegy DK-i oldalában (a térképezett terület határán) egy vékony, kissé
márgás, meszes közbetelepülés a Fõdolomit magasabb szintjére utalhat.
A Balaton-felvidéken feküje és a formáció alsó szakasza számos feltárásban tanulmányozható a Litéri-vonal déli
oldalát alkotó, nem teljesen összefüggõ vonulatban Balatonhenye és Felsõörs között. Legnagyobb vastagságú, rosszul
feltárt, közel teljes szelvénye a felsõörsi Nagy-mezõn található. Ennek északi végében, a lovasi õskori festékbányák
közelében bukkan felszínre a Rezi Dolomithoz hasonló szürke, sötétszürke bitumenes dolomit, amely a formáció legfiatalabb szakaszát alkothatja (BUDAI 1991).
A Fõdolomit Balatonfüredtõl Ny-ra a Pécsely és Barnag közötti szinklinális magjában települ. Ennek a területnek a
ÉK-i szélén, a barnag–tótvázsonyi útelágazástól K-re található a Balaton-felvidék egyik legszebb „megalodontás lencséje”, melynek monospecifikus faunáját — VÉGHNÉ (1988) meghatározása szerint — a Neomegalodon (N.) triqueter
pannonicus alkotja (CSILLAG 1991). A Balaton-felvidéki Fõdolomit vonulat Balatonhenyéig követhetõ a felszínen. A balatonhenyei Harkán sejtüreges, vékonyrétegzett dolomit települ a legalsó, tûzkõtörmelékes szakasz fölött. Innen nyugatra, a Burnót-patak keleti oldalában, a fekühöz viszonylag közel száradási repedést, madárszem-szerkezetet tartalmazó
inter- és szupratidális dolomit települ.
A Fõdolomit vastagsága a Dunántúli-középhegységben HAAS (1993a) szerint 1500–2000 m. A Balaton-felvidéken —
elfogadva BUDAI (1991) véleményét Fõdolomit legfelsõ szakaszának megjelenésérõl a lovasi festékbányák mellett —
25° ill. 35° dõléssel számolva azonban mindössze 550–750 m adódik. A lemezes-bitumenes dolomit rétegtani fedõje nem
ismert, mivel a Litéri-vonal mentén az Iszkahegyi Mészkõvel érintkezik tektonikusan, de valószínûleg csak a formáció
legfelsõ rétegei hiányoznak. A Déli-Bakonyban a nagy felszíni elterjedésû Fõdolomit vastagsága az erõs szerkezeti
tagoltság miatt dõlésirányú, folyamatos szelvényben nem szerkeszthetõ ki. A viszonylag kis dõlés (kb. 20°) miatt egy
4 km hosszú dõlésirányú szelvényben vastagsága 1400 méter körüli lenne.
Õsmaradványok, kor
A térképezés során nagy mennyiségû Mollusca, uralkodóan megalodontidák begyûjtésére került sor a Fõdolomit
Formációból a Balaton-felvidék és a Déli-Bakony területén. VÉGHNÉ (1988) az alábbi Megalodontacea-faunát határozta
meg az anyagból:
Tuvali (a veszprémi Aranyos-völgy déli kõfejtõjének faunájával azonos) fauna:
Megalodontidae: Neomegalodon (Neomegalodon) triquter pannonicus, N. (N.) carinthiacus, N. (N.) guembeli.
Alsó-nori fauna:
Megalodontidae: Neomegalodon (Neomegalodon) guembeli, N. (N.) complanatus complanatus, Dicerocardium
wulfeni, D. sp. aff. ragazzonii, Pachyerisma n. sp.
Egyéb Mollusca: Avicula sp., Myalina sp., Heminajas sp. aff. elegans, Worthenia sp., Nautilus sp., Gastropoda sp.
GYALOG et al. (1986) a Keszthelyi-hegység Fõdolomitjából az alábbi nori faunát és flórát ismertették:
— Mollusca: Megalodon cf. boeckhi, M. complanatus ssp. M. cf. complanatus ssp., Entolium sp., Placunopsis sp.,
Myophoria sp., Nucula sp.
— Foraminifera: Glomospirella sp., Tetrataxis humilis, Aulotortus sinuosus, Oberhauserella cf. quadrilobata.
— Pisces: Sphaerodus sp. halfog (SOLT P. meghatározása).
— Algae: Gyroporella vesiculifera, Gryphoporella curvata curvata (PIROS O. meghatározása). Megjegyzendõ, hogy
a Padkõi Tagozat ugyanezen algafajai megtalálhatók a Rezi Dolomit középsõ tagozatában is a Keszthelyi-hegységben
(GYALOG et al. 1986, CSILLAG et al. 1995).
A litosztratigráfiai elemzések és az õslénytani vizsgálatok egyaránt megerõsítették a Fõdolomitnak a korábbiaknál
lényegesen szûkebb rétegtani értelmezését. Ennek eredményeként a legújabb földtani térkép ábrázolásában a formáció
lényegesen kisebb felszíni elterjedésû a Keszthelyi-hegységben, a Balaton-felvidéken és a Déli-Bakony ezekkel határos
területein. Ugyanakkor a Fõdolomit Formáció feküjében — pl. a tótvázsonyi Öreg-Kátyó feltárásaiban a Sándorhegyi
Formáció alatt — települõ, általunk a Sédvölgyi Dolomit Tagozatba sorolt dolomit faunája VÉGHNÉ (1988) szerint nem
különböztethetõ meg a Fõdolomittól, mivel a raibli rétegekbõl ismert Neomegalodon (N.) carinthiacus mellett fellép az
eddig csak a Fõdolomit legalsó részébõl ismert N. (N.) triqueter pannonicus is.
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Fácies, korreláció
A Fõdolomit jellegzetes, ciklusos felépítésû, peritidális platformfáciesû rétegsorának lerakódása az utolsó karni
transzgressziós szakaszban kezdõdött. A Nosztori-völgy és a Mencshely melletti Ragonya paleokarsztos jelenségei
szárazra kerülésre, eróziós térszínre utalnak. Jelentõs konglomerátum, breccsa szint a Fõdolomit bázisán nem alakult
ugyan ki — mint például a Déli-Alpokban a Recoaro területen (lásd DE ZANCHE, MIETTO 1984) — de a fekübõl származó tûzkõ törmelék viszonylag gyakori (BUDAI, CSILLAG 1998). Viszonylag gyors transzgresszióra utal a Fõdolomit
alsó, több 10 méteres szakaszának szubtidális jellege.
A Keszthelyi-hegység túlnyomóan szubtidális fáciesû Fõdolomitja — a Balaton-felvidékihez képest — feltehetõen
kissé mélyebb környezetben rakódott le.

MEDENCEÜLEDÉKEK
A nori közepétõl a Fõdolomit platformja tektonikusan feldarabolódott, extenziós medencék jöttek létre (a Rezi
Dolomit képzõdésének színtere), amely felé a platform elõrenyomult a magas vízállású idõszakokban. Erre utal a Padkõi
Dolomit Tagozat gazdag dasycladacea flórája, a Neomegalodonok és — a Rezi Dolomit átmeneti, peremi fáciesében —
a nyíltabb vízi környezetre utaló vékony héjú kagylók együttes megjelenése (CSILLAG et al. 1995).
Nori

REZI DOLOMIT FORMÁCIÓ rT3

A Rezi Dolomit Formáció képzõdményeit ID. LÓCZY (1913 p. 180–182.) „palás, lemezes, tûzkõgumós dolomit;
rögös, szirtes dolomit; vékonylemezes, hasadékos dolomit” néven írta le (37. ábra). SZENTES (1953) ugyancsak
megkülönböztette a Fõdolomittól a „réteges, szaruköves dolomitot”, amelyet NOSZKY (1958) „kösszeni dolomit” néven
említett. A Rezi Formáció elnevezést BOHN (1979) vezette be a Fõdolomit fedõjében települõ rétegsorra. BOHN (1979)
szerint a Rezi déli szélén lévõ Akasztó-domb klasszikus „kösseni” kagyló-faunát tartalmazó mészköve a lemezes
dolomiton belüli lencsés kifejlõdés.
A Keszthelyi-hegység részletes földtani térképezésének eredményeként BUDAI, KOLOSZÁR (1985, 1987) — ID. LÓCZY
felfogásához hasonló szemlélettel — a Fõdolomit és a Kösseni Formáció között települõ rétegtani egységként definiálták
a Rezi Dolomit Formációt, és annak három tagozatát különítették el. Ezt a felfogást tükrözik a rétegtani egység késõbbi összefoglaló leírásai is (BUDAI, KOVÁCS S. 1986, BUDAI, HAAS 1993, HAAS 1993b).
Litológia, település
A Rezi Dolomit jellegzetes átmeneti litofácies a Fõdolomit és a Kösseni Formáció között. A fekü Fõdolomitból —
amelynek felsõ szakasza ugyancsak jól rétegzett és enyhén bitumenes — folyamatosan fejlõdik ki a rétegvastagság
csökkenésével (38. ábra). A Rezi Dolomit alsó határát a laminites rétegzettség illetve a lejtõfáciesek (iszapcsúszási
szerkezetek, breccsa), valamint a tûzkõ megjelenése definiálja (XXIV. tábla, 4.). A fedõ Kösseni Formáció felé szintén
fokozatos az átmenete a Rezi Rzt–1 fúrás rétegsora alapján (39. ábra).
A formáció típusterülete a Keszthelyi-hegység, ahol három tagozata különíthetõ el (BUDAI, KOLOSZÁR 1985, 1987,
HAAS 1993b, CSILLAG et al. 1995):
— Az alsó tagozat erõsen bitumenes, jól vagy kiválóan rétegzett, lemezes, gyakran breccsás szerkezetû, világosszürke dolomit (XXIII. tábla, 3.). A közbetelepült sötétszürke tûzkõrétegek részben ugyancsak laminált
szerkezetûek. Õsmaradványokban igen szegény, a szivacstûk és halpikkelyek mellett jellegzetes, monospecifikus
Conodonta fauna fordul elõ benne (BUDAI, KOVÁCS 1986).
— A középsõ tagozatot uralkodóan pados, vastagpados, pórusos–üreges, helyenként breccsás dolomit alkotja (XXIV.
tábla, 3.), amely egyes szintjeiben lemezes dolomittal váltakozik (XXIII. tábla, 4.). A pados dolomitban gyakoriak a
molluszkák, valamint a dasycladaceák.
— A felsõ tagozat rétegváltakozással fejlõdik ki a fekü likacsos dolomitból. A világosszürke vagy világosbarna,
bitumenes, lemezes dolomitban néhol tûzkõ betelepülések, a fúrási szelvényekben növénymaradványok találhatók (Rezi
Rzt–1). A fedõ Kösseni Formáció felé dolomit-dolomárga-mészkõ váltakozásából álló, mintegy 50 m vastag átmenete
ismert a Zalaszentlászló Zl–1 fúrásban (HAAS 1993).
A Fõdolomit Formáció Padkõi Dolomit Tagozata és a tipikus Rezi Dolomit közötti átmeneti litofácies ismert a
Keszthelyi-hegység keleti részén, a Büdös-kút környékén (CSILLAG et al. 1995). A Rezi Dolomit alsó tagozatára települõ
világosbarna, mikrokristályos vagy cukorszövetû, pados, vékony héjú kagylókat és nagytermetû dasycladaceákat tartalmazó dolomit a medence és a platform közötti átmeneti fáciesként értelmezhetõ (36. ábra).
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37. ábra. A Fõdolomit fedõképzõdményeinek rétegtani beosztásai (BUDAI, KOVÁCS 1986)
Fig. 37. Stratigraphic divisions of the formations, overlying the Main Dolomite (BUDAI, KOVÁCS 1986)

Elterjedés, vastagság
A Rezi Dolomit jellegzetes, a fentiekben ismertetett hármas osztatú kifejlõdése a Keszthelyi-hegység Ny-i részére
korlátozódik, és a Rezi vártól a Rezi-medencén át a Csóka-kõig követhetõ.
A formáció alsó, tûzköves tagozata több helyen bukkan felszínre a hegység déli peremén is, pl. a Vári-völgy K-i és
Ny-i oldalán, valamint a gyenesdiási Kûmell sziklafalában.
A hegység K-i blokkjában, a Vállustól K-re és DK-re húzódó vonulatot ugyancsak Rezi Dolomit alkotja. Ezen a
kifejlõdési területen a rétegsor felépítése már átmeneti jellegeket mutat a sümegi terület felé. Rezi környékén a formáció ugyanis alapvetõen medence fáciesû, míg a vállusi vonulat rétegsorában megjelenik a heteropikus karbonátplatformnak a medence felé benyomuló éke is, a Padkõi Dolomit (CSILLAG et al. 1995).
Tótvázsonytól északra, a Bujta-hát É-i és a Zsombor-tetõ ÉNy-i részén ismert szürke, vékonyan rétegzett, breccsa
közbetelepüléseket tartalmazó dolomit a Kösseni Formáció feküjében szintén a Rezi Dolomit Formációba sorolható
feltételesen, bár HAAS (1993a, b) szerint a szentgáli területen a Rezi Dolomitot a Fõdolomit és a Dachsteini Mészkõ
közötti „átmeneti rétegek” helyettesítik (Fenyõfõi Tagozat).
A Rezi Dolomit vastagsága típusterületén, a Keszthelyi-hegységben kb. 300 m.
Õsmaradványok, kor
A Rezi Dolomit Formáció a feküjében települõ Fõdolomithoz képest viszonylag gazdag õsmaradványokban. A
térképezés során gyûjtött fauna jelentõs része alkalmas volt a Rezi Dolomit korának és fáciesének meghatározására:
— Keszthelyi-hegység Ny-i része, Rezi-medence D-i pereme, Csóka-kõ (DETRE in BUDAI, KOLOSZÁR 1985):
Gastropoda: Naticella sp. (gyakori), Loxonema sp., Pleurotomaria sp.
Bivalvia: Entolium helii, Modiola minuta, Placunopsis sp., Protocardia (?) sp., Nucula (div.) sp.
DETRE Cs. véleménye szerint ez a fauna a kösseni képzõdményekre utal. A csigák nagy gyakorisága viszonylag kis
vízmélységet jelez, azonban a fauna erõsen áthalmozott jellegû.
— A Keszthelyi-hegység keleti részén számos feltárásból került elõ határozható fauna:
Az alsó tagozatból Vállus mellett (BUDAI, KOVÁCS 1986):
Conodonta: Metapolygnathus slovakensis (XXIV. tábla, 5.).
A GYALOG et al. (1986) által Fõdolomitként ismertetett középsõ tagozat õsmaradványai a Láz-tetõn:
Gastropoda: Naticella sublineata, Worthenia oldae, Worthenia sp., Macrochylina brevispira, Coelostylina sp.,
Loxonema sp.
Algae: Gyroporella vesiculifera, Gryphoporella curvata curvata.
A Rezi Dolomit Büdös-kút melletti átmeneti rétegeibõl elsõsorban kagylók, alárendeltebben csigák kerültek elõ
(GYALOG et al. 1986):
Bivalvia: Entolium discites, Halobia sp., Myophoria cf. laevigata, Nucula sp., Gonodus sp., Placunopsis sp., Pecten
div. sp.
Gastropoda: Naticella sp., Worthenia sp., Coestylina sp., Loxonema sp.
Brachiopoda: Rhaetina sp. (DETRE CS. szóbeli közlése).
A Rezi Dolomit képzõdésének kezdete a középsõ-nori végére, késõ-nori eléjére tehetõ a Metapolygnathus slovakensis
Conodonta fauna alapján (BUDAI, KOVÁCS 1986). A Rezi Rzt-1 fúrás foraminifera- és sporomorpha-vizsgálata szerint a fedõ
Kösseni Formáció képzõdése a késõ-nori végén indult meg (BUDAI, KOLOSZÁR 1985, 1987, ORAVECZNÉ SCHEFFER 1987).
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38. ábra. A Rezi Dolomit alapszelvénye a Rezi-vár mellett
1. vastagpados, rétegzetlen dolomit; 2. vékonypados–pados dolomit, üreges–sejtes dolomit; 3. lemezesen rétegzett dolomit; 4. laminites rétegzettség;
5. hajlított laminitek; 6. slump

Fig. 38. Key-section of the Rezi Dolomite at the Rezi Castle
1. Thick-bedded to unbedded dolomite, 2. Thin-bedded dolomite, cavernous, cellular dolomite, 3. Laminated dolomite, 4. Lamination, 5. Folded
laminites, 6. Slump

Fácies, korreláció
A Fõdolomit platformjának blokktektonika által széttagolódott és megsüllyedt területein félig elzárt, rosszul szellõzött, intraplatform medencék jöttek létre (HAAS 1993b, CSILLAG et al. 1995, HAAS, BUDAI 1995), ezek egyike a
Dunántúli-középhegység DNy-i részén, a Keszthelyi-hegység és a Zalai-medence területén található.
A peremeken kialakult lejtõkön változatos méretû breccsák halmozódtak fel. A lejtõk peremektõl távolabbi részeire
a slumpok rendkívül jellemzõek. Legnagyobb méretû (10–30 cm) törmelékbõl álló breccsa a Rezi-medence déli végébõl,
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a csóka-kõi bányából ismert, ami arra utal, hogy ez a terület viszonylag közel lehetett a Fõdolomit platformját feldaraboló vetõk egyikéhez.
A medence fáciesre szerves anyagban dús bitumenes laminit, tûzkõ laminit rétegek jellemzõek. A késõ-nori medence
elzárt jellegére utal a szerves anyagban dús, bitumenes laminit. A tengerfenék oxigén szegény környezete rövidebb
idõszakokra szellõzöttebbé válhatott, amit a kovaszivacsok megjelenése bizonyít. A likacsos-pados dolomit képzõdése
idején az üledékgyûjtõ átmenetileg elsekélyesedett, és ezzel párhuzamosan szellõzöttebbé is vált, amire a fénykedvelõ
bentosz szervezetek tömeges elszaporodása utal. Ezzel egy idõben a feltöltõdõ medencében elõrenyomult kelet felõl a
platform, majd a következõ mélyülési fázisban ismét visszahúzódott.
A Rezi Dolomitéhoz hasonló kifejlõdésû a Feketehegyi Mészkõ alsó része, mind rétegtani, mind õsföldrajzi tekintetben analóg litofácies az Északi-Mészkõalpokban és a Karavankákban a plattenkalk (BUDAI, KOVÁCS 1986). A DéliAlpoknak elsõsorban a lombard területein ismertek középsõ–késõ-nori, a Rezi Dolomittal párhuzamosítható medencefácisû összletek (HAAS 1993b, CSILLAG et al. 1995), úm. az „Aralalta Csoportba” sorolt „Dolomie Zonate” és Zorzino
Mészkõ (JADOUL 1985). A Garda-tó környékén ugyancsak megindult a noriban a Fõdolomit platform feldarabolódása, a
kialakult medence üledékei szintén az „Aralalta Csoportba” tartoznak (STEFANI,
GOLFIERI 1989).
Raeti

KÖSSENI FORMÁCIÓ kT3

(korábban „kösseni rétegek”)

Litológia, település
A Kösseni Formációt uralkodóan márga, mészmárga és agyagmárga, alárendeltebben mészkõ, dolomárga és dolomit építi fel (39. ábra). A márgák általában jól
vagy kiválóan rétegzettek, vékonyréteges, lemezes vagy leveles elválásúak. A laminált szakaszokon gyakori a sötét- és világosszürke lemezek váltakozása. A világosszürke betelepülések egy része alginitnek minõsíthetõ (BUDAI, KOLOSZÁR 1985).
A medence peremei felé — elsõsorban a formáció alsó szakaszán — jellemzõek
a mészkõ és dolomit közbetelepülések. A mészkõ általában világosbarna, bitumenes,
kissé márgás, az esetek többségében lumasella jellegû. A felszíni feltárásokban az
õsmaradványok koptatottsága (áthalmozott jellege), a fúrási szelvényekben pedig az
iszaprogyások, üledékes breccsák jelzik a lejtõfáciest (XXIV. tábla, 1–2.).
A fekü Rezi Dolomitból folyamatosan fejlõdik ki a pélittartalom növekedésével
(39., 40. ábra), míg fedõje csak a platformok felé ismert, ahol a Dachsteini
Mészkõvel fogazódik össze (HAAS 1993b).
Elterjedés, vastagság
A Kösseni Formáció elterjedési területén belül három fáciesegység különíthetõ el
a Dunántúli-középhegységben (HAAS 1993b), amelyek közül kettõ (részben) a
térképen ábrázolt területre esik:
— Keszthelyi-hegységi elõfordulása a zalai kifejlõdési területhez tartozik. A formáció elterjedése a hegységen belül a Rezi-medencére korlátozódik, ahol a falu déli
szélén lévõ Akasztó-domb klasszikus lelõhelyén kívül (BÖCKH, LÓCZY 1912)
mindössze három törmelékes feltárása ismert (BUDAI, KOLOSZÁR 1985). A Rezi
Rzt–1 fúrás kb. 180 méter vastagságban harántolta a felsõ-pannóniai üledékek alatt
(39. ábra), az összlet felsõ szakasza azonban nyilvánvalóan lepusztult.
— A déli-bakonyi elõfordulási területén a „kösseni rétegeket” mészkõ–dolomitos
mészkõ–márga váltakozásából álló, mintegy 70–200 m vastag összlet képviseli
Sümeg, Szentgál és Úrkút környékén (VÉGH 1964). HAAS (1993b) szerint a Kösseni
39. ábra. A Rezi Dolomit és a Kösseni Formáció szelvénye a Rezi Rzt–1 fúrásban (HAAS
1993 alapján)
1. mészkõ; 2. dolomit; 3. agyagos dolomit; 4. mészmárga; 5. márga; 6. dolomárga; 7. agyagmárga;
8. agyag; 9. aleurolit; 10. agyagos aleurolit; 11. intraklaszt (a rétegoszlopban jelölve); 12. molluszkalumasella (a rétegoszlopban jelölve); 13. lamináció; 14. slump; δ – rétegdõlés

Fig. 39. Stratigraphical column of the Rezi Dolomite and the Kössen Formation in the
Rezi Rzt-1 borehole (after HAAS 1993)
1. Limestone, 2. Dolomite, 3. Clayey dolomite, 4. Calcareous marl, 5. Marl, 6. Dolomarl, 7. Clay marl,
8. Clay, 9. Siltstone, 10. Clayey siltstone, 11. Intraclast (in the column), 12. Mollusc lumachelle (in the
column), 13. Lamination, 14. Slump, δ – dip
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Formáció ezen a területen a Dachsteini
Formáció Fenyõfõi Tagozatával fogazódik
össze, majd a rétegsorban felfelé a s. str.
Dachsteini Mészkõ válik uralkodóvá.
Meg kell említeni ugyanakkor, hogy ID.
LÓCZY (1913, p. 179. és 182.) a Keszthelyihegység keleti részérõl is írt le tipikus kösseni
kagylókat a „lesence-németfalusi völgy felsõ
megoszlásán” talált mészkõben. Ezt a lelõhelyet azonban sem a késõbbi reambulációk
(SZENTES 1953, BOHN 1979), sem a részletes
felvételezés során sem sikerült megtalálni, a
megadott területen hévizes hatásra átalakult
dolomit (GYALOG, BUDAI 1985), valamint az
idõsebb karni képzõdményekkel tektonikusan
érintkezõ Rezi Dolomit bukkan felszínre.
Õsmaradványok, kor
A Kösseni Formáció õsmaradványokban
igen gazdag képzõdmény. A Keszthelyihegységben a formáció alsó szakaszán gyakori lumasella-betelepülésekben tömegesen
jelentkeznek a „sváb fácies” tipikus kagylói,
de a csigák is nagy számban gazdagítják a
faunát:
Bivalvia (BUDAI, KOLOSZÁR 1985, 1987):
Cardita austriaca, C. cloacina, Entolium
hehlii, Gervilleia inflata, Homomya sp., Leda
sp., Lima praecursor, Modiola minuta, M.
faba, M. sp. ex gr. pygmaea, Nucula sp.,
Parallelodon azzaroale, P. rudis, Placunopsis alpina, Protocardia rhaetica, Rhaetavicula contorta, Schafhaeutlia loczyi.
Gastropoda (BOHN 1979 10. táblázat):
Amauropsis sp., Coelostylina sp., Euomphalus sp., Loxonema sp., Neritaria sp., Pleurotomaria sp., Promathildia sp., Schizostoma
sp., Trochus sp., Undularia sp., Worthenia sp.,
Zygopleura sp.
Foraminifera (ORAVECZNÉ SCHEFFER
1987): Oberhauserella alta, O. quadrilobata,
O. ovata, O. rhaetica, Diplotremina subangulata, Variostoma coniforme.
A Kösseni formáció kora sevati–középsõrhaeti.

40. A Keszthelyi-hegység nori–raeti képzõdményeinek rétegoszlopa
(BUDAI, KOLOSZÁR 1987 alapján)
Rezi Dolomit Formáció: 3r T3 felsõ tagozat; 2r T3 középsõ tagozat; 1r T3 alsó tagozat;
1. dolomit, likacsos dolomit; 2. mészkõ; 3. márga; 4. tûzkõ; 5. breccsa; 6. iszaprogyás
(slump); 7. párhuzamos lamináció; 8. conodonta (Metapolygnathus slovakensis);
9. csiga, dasycladacea; 10. kagyló, lumasella

Fig. 40. Stratigraphical column of the Norian–Rhaetian formations of
the Keszthely Mountains (after BUDAI, KOLOSZÁR 1987)
Rezi Dolomite Formation: 3r T3 – Upper member, 2r T3 – Middle member, 1r T3 – Lower
member. 1. Dolomite, porous dolomite, 2. Limestone, 3. Marl, 4. Chert, 5. Breccia,
6. Slump, 7. Parallel lamination, 8. Conodont (Metapolygnathus slovakiensis)
9. Gastropod, Dasycladacea, 10. Bivalve, lumachelle

Fácies, korreláció
A Kösseni Formáció képzõdése a Rezi Dolomit tektonikus medencéjének további mélyülésével és a nori végén
megindult finom sziliciklaszt-beáramlással vette kezdetét. Nyílt üledékgyûjtõ azonban továbbra sem jött létre, amire
többek között a fosszília-együttes és az alginit jelenléte utal (az õsföldrajzi elemzések szerint a „kösseni medence” a
dachsteini platform hátterében alakult ki). A tengerfenék iszapja továbbra is szellõzetlen volt, amire a bioturbáció, azaz
az inbentosz szervezetek hiányából és a magas szervesanyag tartalomból (alginit) lehet következtetni. Az epibentosz
kagylók koptatottsága, az iszaprogyások és a plasztoklasztok jelenléte lejtõn történõ átmozgatottságot jelez. A makrofauna valamint a bentosz foraminiferák fokozatos kimaradása a rétegsorban fölfelé az üledékgyûjtõ mélyülését jelezheti
(BUDAI, KOLOSZÁR 1985). A nori–rhaeti platformnak a medencétõl távolabbi területeit vízszintemelkedési szakaszokban
érte el a sziliciklasztok beáramlása, ami a déli-bakonyi rétegsorok alacsonyabb rendû ciklicitásában nyilvánul meg
(HAAS 1993b).
A középhegységi Kösseni Formáció szoros litosztratigráfiai és õsföldrajzi rokonságot mutat a lombard Riva di Solto
márgával, valamint a Karavankák, a Dráva-vonulat és az Északi-Mészkõalpok kösseni rétegeivel (HAAS 1993a, b, HAAS,
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BUDAI 1995). Az Alpokban elkülönített fáciesek közül azonban csak a sváb fácies jelenléte bizonyítható a Keszthelyihegységben, míg a kárpáti, a kösseni és a salzburgi fácies hiányzik.
*

*

*

A Balaton-felvidék földtani térképén ábrázolt területen felsõ-triásznál fiatalabb és miocénnél idõsebb képzõdmények
nem ismertek.

KAINOZOIKUM
TERCIER
A Dunántúli-középhegység DNy-i peremén, a Keszthelyi-hegység és a Déli-Bakony között neogén medencék
sorakoznak. Az aljzatdomborzat alapján több, egymástól többé-kevésbé elkülönülõ süllyedék rajzolódik körül, közülük
a Várvölgyi- és a Tapolcai-medence esik a földtani térképen ábrázolt területre. A miocén képzõdmények vastagsága
medencénként változó, az uralkodó tendenciát tekintve a Kisalföld felé nõ.
A miocén medencék rétegsorát az alábbi három képzõdményegyüttes alkotja:
— alsó, szárazulati (ottnangi?–kárpáti);
— középsõ, tengeri (kárpáti–bádeni);
— felsõ, csökkentsósvízi (szarmata–pannóniai).
A rétegösszlet bázisát a Várvölgyi- és a Tapolcai-medencében bauxitos vörös agyagból, tarka agyagból, meszes
agyagból, kvarcit és dolomit anyagú kavicsból álló szárazföldi üledék alkotja, amely feltételesen a Vöröstói Formációba
sorolható. A Berhidai-medencében mélyült fúrások (Berhida Bh–3, Küngös Kü–2) által harántolt kb. 120–170 m vastag
kárpáti rétegösszletet KÓKAY et al. (1991) a Garábi Slír Formációba sorolta, értelmezésünk szerint azonban inkább a
Tekeresi Slír Formációba tartozik.
Kifejlõdésük alapján a bádeni üledékeknek két típusa különíthetõ el, a nyílttengeri pélites-finomtörmelékes, valamint
a kavicsos és karbonátos-durvatörmelékes medenceperemi fácies. Az alsó-bádeni alemelet nyílttengeri pélites fáciesei
(agyag, agyagmárga, márga, kõzetliszt) a Tekeresi Slír Formációba, az arra települõ felsõ-bádeni molluszkás agyag és
agyagmárga (mészkõ, márga, homokkõ), pedig a Szilágyi Agyagmárga Formációba sorolható. A medenceperemi durvatörmelékes-karbonátos rétegsor az elõzõnél sokkal nagyobb elterjedésû, azt alapvetõen az ún. „lajtamészkõ” képviseli:
a Pécsszabolcsi Mészkõ az alsó-, a Rákosi Mészkõ Formáció a felsõ-bádeni medenceüledékek heteropikus fáciese.
A bádeni emelet legfelsõ szakaszán általában regressziós rétegsor települ, a kavicsos bázisképzõdményekkel induló
szarmata üledékek azonban jelentõs mértékben túlterjednek az idõsebb miocén képzõdményeken (BENCE, BUDAI 1987).
A miocén rétegsorban lévõ tufákat három szintbe sorolják (ÁRVA-SÓS et al. 1983, CSÁSZÁR, HAAS szerk. 1983,
HÁMOR et al. 1980, 1985). Ezek közül a kárpáti-bádeni határ körül települõ középsõ (Tari Dácittufa Formáció) jelenléte
a Berhidai-medencében igazolható, míg a szarmata bázisán lévõ felsõ (Galgavölgyi Riolittufa Formáció) a térképezett
terület több pontján ismert.
A szûkebb értelemben vett Balaton-felvidék földtani felépítésében a neogén képzõdmények jelentõsége viszonylag
alárendelt — mind vastagságuk mind elterjedésük tekintetében — a paleo-mezozoos összletekhez képest. A déli pikkely
elõterében a neogén képzõdmények vastagsága pásztájuk szélességével együtt nõ DNy-ról ÉK felé, és a Tihanyi-félsziget térségében már jelentõsen meghaladja a 100 métert. A legnagyobb területi elterjedés és vastagság a Balatonfõ ill.
a Berhidai-medence területünkre esõ részén jelentkezik.
A Balaton-felvidék középsõ részén található két nagyobb kiterjedésû sekély depresszió, a Kállai- és a Nagyvázsonyimedence felépítésében elsõsorban a pannóniai üledékek szerepe jelentõs.
A Bakony rendszeres földtani kutatását megelõzõen ZIPSER (1817), BEUDANT (1822), és ZEPHAROVICH (1856), késõbb
részletesebben HOFMANN (1875–78) foglalkozott a Balaton-felvidék neogén képzõdményeivel, azon belül elsõsorban a
bazaltokkal. A tihanyi pannon klasszikus õslénytani feldolgozása PARTSCH (1835) és FUCHS (1870) nevéhez fûzõdik. Az
elsõ összefoglaló jellegû leírás BÖCKH (1874) munkájában található, amelynek a neogénre vonatkozó része azonban —
az idõsebb képzõdmények ismertetéséhez képest — meglehetõsen vázlatos.
A neogén képzõdmények megismerésének történetében igazán jelentõs alapmû a „Balaton-monográfia”. ID. LÓCZY
(1913) rétegtani leírásaihoz HALAVÁTS (1911) és LÕRENTHEY (1911) részletes molluszka-vizsgálatokon alapuló biosztratigráfiai szintezése társult, amelyre a pannóniai képzõdmények késõbbi biosztratigráfiai tagolása is nagy mértékben
támaszkodott (STRAUSZ 1941, 1942, BARTHA 1971). Az idõsebb miocén képzõdmények ismeretét SCHRÉTER (in ID.
LÓCZY 1913), SZALAI (1940, 1941), késõbb KÓKAY (1981, 1986) adatai bõvítették.
A Dunántúli-középhegység pannóniai képzõdményeinek litosztratigráfiai feldolgozása (JÁMBOR 1980), majd a biosztratigráfiai és paleoökológiai vizsgálatok (KORPÁSNÉ HÓDI 1983) alapvetõen járultak hozzá a Balaton-felvidék
rétegtani kutatásához.
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CSERSZEGTOMAJI KAOLIN FORMÁCIÓ cMk-b

A Keszthelyi-hegység környéki kaolinos tûzálló agyag önálló litosztratigráfiai egységként történt elkülönítésére
elõször BOHN (1979) munkájában került sor Cserszegtomaji Kaolinites Agyag Formáció néven. A Cserszegtomaji Kaolin
Formáció nem hivatalos elnevezést CSILLAG (in GYALOG szerk. 1996) vezette be a mély karsztos töbrökben települõ,
korábban okker, okkerföld, festékföld, tûzálló agyag, kaolinos agyag, fireclay néven említett képzõdmények litosztratigráfiai elkülönítésére.
A Keszthelyi-hegységben sokfelé elõforduló, Cserszegtomaj határában az 1960-as, 70-es években kitermelt okkerföld és tûzálló agyag telepeket SZENTES (1948) írta le elõször. A késõbb általa vezetett bauxitkutatás ismét erre képzõdményre irányította a figyelmet (SZENTES 1953, 1957). CSILLAGNÉ (1959) az 1956-ban elkészült összefoglaló földtani
jelentés publikált kivonatában a telepek ismertetése mellett felhívta a figyelmet a kaolin és a nyirádi bauxit hasonlóságára, és a két kifejlõdés közötti különbségeket eltérõ fizikokémiai viszonyokkal magyarázta. BÁRDOSSY (1961) részletes ásványtani, szedimentológiai tanulmánya újabb anyagvizsgálatokra és a korábbi eredményekre alapozva a bauxit
képzõdési környezeténél kiemeltebb területen, azzal egy idõben lezajlott szárazföldi málláshoz kötötte a kaolin
keletkezését.
A bánya üzemeltetõje 1964-ben részletes geofizikai, 1969-ben fúrásos kutatást végzett a bányaterület környékén.
Ezek számos, negyedidõszaki rétegekkel fedett kaolin elõfordulás megismeréséhez vezettek. 1972-ben a bányamûvelés
megszûnt, a bányabezáráshoz kapcsolódóan zárójelentés készült (KRIZSÁN 1973).
A Balaton-felvidék térképezési programja során az ELGI-vel szorosan együttmûködve vizsgáltuk a kaolin elterjedését a Keszthelyi-hegységben (BIHARI D. et al. 1987), ennek eredményeként bõvültek a formáció elterjedésérõl rendelkezésre álló ismeretek is. BIHARI D. a Keszthelyi-hegységtõl ÉK-re az uzsai erdõben jelentõs vastagságú kaolinnal
kitöltött töbröket talált. A Káli-medencében néhány feltárás és korábbi fúrás újravizsgálata valószínûsítette jelenlétét
(BORSY, KOZÁK 1983, KOLOSZÁR 1988).
Litológia, település
A Cserszegtomaji Kaolin BÁRDOSSY (1961) szerint 5 kõzettípusra osztható a szín alapján (ásványos összetételt lásd
2. táblázat):
— fehér (8–10%),
— sárgásfehér, világossárga (55–60%),
— halványlila (1–3%),
— okkersárga (25–30%),
— barnássárga, sárgásbarna (1–3%).
2. táblázat – Table 2
A Cserszegtomaj környéki kaolintípusok ásványos összetétele BOHN (1979) alapján
Minerological composition of the kaolines in the surroundings of Cserszegtomaj (after BOHN 1979)
Kaolin

Fehér

világossárga

halványlila

okkersárga

%

white

light yellow

light purple

ocherous

kaolinit, fireclay, halloysit

86

78

68

66

gibbsit

3

2

4

3

diaszpor

1

2

alunit

2

montmorillonit
goethit

1

amorf vashidroxid
amorf kovasav

2

1
3

dolomit
kalcit

4

5

3

5

1

5

1

hematit
kvarc

10

3

5

6

8

3

3

1

2

1

1

1

muszkovit

<1

földpát

<1
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A térképezés során mélyült Keszthely Kht–1 fúrás rétegsorában vörös, vöröseslila, valamint a fenti színek keveredésével kialakult tarka színû kõzettípus is elõfordult (41. ábra).
Külön típusként különíthetõ el az agyagtest és a dolomit határán lévõ 10–30 cm vastag, kemény „vaskéreg”. Ennek
összetételében meghatározó a vasoxid, vashidroxid. BÁRDOSSY (1961) egy 2–10 cm vastag hófehér, uralkodóan rostos
réteget is megkülönböztetett a vaskéreg és a dolomit határán. Ez a hófehér réteg a felszíni feltárásokban és a fúrási
rétegsorokban nincs mindenütt jelen, inkább rostos fészkek figyelhetõk meg a vaskéregben, melyeknek anyaga rendkívül
nagy tisztaságú gibbsit.
A cserszegtomaji bányaterület északi folytatásában a térképezés során lemélyült fúrások és felszíni feltárások
anyagában a fireclay jellegû kaolinit volt az uralkodó, gibbsit több mintában is elõfordult, maximális mennyisége 10%
volt. A rétegsorokban kvarc szinte mindenütt jelen volt, legfeljebb 5% arányban.
A Cserszegtomaj környéki telepek átlagos kémiai összetétele BOHN (1979) alapján: SiO2: 46,5%; Al2O3: 35,1%;
Fe2O3: 3,8%; CaO: 0,81%; MgO: 0,2%.
BORSY, KOZÁK (1983) a Kõvágóörs környéki agyag elõfordulások jellegét, szedimentológiáját a cserszegtomaji
telepekével azonosnak tekintették. Az Országos Érc és Ásványbányák vizsgálatai alapján összetétele kvarc, kaolinit, halloysit, goethit, hematit és sziderit. KOLOSZÁR (1988) ezt a képzõdményt a Vöröstói Agyag Formációba sorolta.
Az uzsai erdõ területén több kutatófúrás is feltárta a 40–83%-ban kaolinitet, fireclay típusú kaolinitet tartalmazó
rétegeket, itt található a jelenleg ismert legmélyebb töbör is. A Lesenceistvánd Uzst–2 fúrás 4,2 m negyedidõszaki fedõ
alatt 106,8 m kaolint harántolt a fekü dolomit fölött. Az összlet 68 m-ig vörös, alatta fehér, szürkésfehér. A kaolinit
rétegek között csak 78,3–79,0 m között található egy dolomit-törmelékbõl álló közbetelepülés. A keszthelyi-hegységi
elõfordulásokkal ellentétben az összlet gibbsitet nem tartalmaz. Az Uzst–1 fúrásban nyomokban böhmit, valamint amorf
alumínium-szilikát és alumínium-hidroxid volt kimutatható. Az Uzst–2 fúrásban — különösen az alsó, 64,8 m alatti szakaszon — számos mintában káliföldpát volt 1–4% mennyiségben. Két minta 3, ill. 2% amfibolt is tartalmazott. Az uzsai
területen a keszthelyi-hegységi rétegsorokhoz képest feltûnõen magas, 6–40% a kvarc mennyisége. Az Uzst–2 fúrásban
a fedõtõl 68,8 m-ig a goethit és a hematit végig kimutatható volt, ez alatt azonban változó mennyiségû, max. 15% piritet
tartalmaznak a rétegek.
A Keszthelyi-hegységben és az uzsai erdõben a kaolin mély, meredek, gyakran függõleges, sõt visszahajló falú,
„zsombolyszerû” töbrökben települ (XXV. tábla, 1–2). Ezek egy része egészen a gyökeréig erodálódott, ezért a kaolin
feltárások morfológiája nem utal az eredeti települési viszonyokra. A töbrök gyakran szerkezeti vonalak mentén illetve
azok metszéspontjában alakultak ki. Cserszegtomaj környékén 10–40 m távolságra találhatók egymástól, de elõfordul,
hogy csak keskeny, néhány méteres dolomit gerinc választja el egymástól a szomszédos üregeket.
A töbrök mélysége az erodáltság mértékétõl függõen területenként változik. Az uzsai erdõben a 110 m-t is meghaladja, Cserszegtomaj környékén 50 m körüli a maximális mélység, a felszíni átmérõ 7–47 m. A bányászati mûvelés során
feltárt töbrök lefelé összeszûkülnek, pl. a 47 m felszíni átmérõjû Pajtika-tetõ 4. kürtõ átmérõje 42 m mélységben 24 m
(CSILLAGNÉ 1959). A Keszthelyi-hegység többi részén csak erõsen lepusztult, néhány méter vastagságú, gyakran
geofizikai módszerekkel ki sem mutatható kaolin foszlányok õrzõdtek meg a töbrök roncsaiban.
A Káli-medence környéki Cserszegtomaji Kaolin elõfordulások nem karsztos eredetû depressziókban, hanem — feltehetõen miocén — szerkezeti mozgások során kialakult süllyedékekben halmozódtak fel.
A Cserszegtomaji Kaolin feküje a Keszthelyi-hegységben és környékén felsõ-triász dolomit, a Balaton-felvidéki
területen permi Balatonfelvidéki Homokkõ. Negyedidõszakinál idõsebb fedõje a cserszegtomaji Pajtika-tetõn minden
valószínûség szerint a Diási Kavics volt, míg a Káli-medencében a Kállai Kavics települ fölötte. A Vári-völgytõl K-re
lévõ kis medencében a Keszthely Kht–2 fúrás a Tihanyi Formáció alatti helyzetben harántolta a Cserszegtomaji Kaolint,
míg a hegység nyugati elõterében szarmata márga, mészkõ települ fölötte (Hévíz Hév–6).
Elterjedés, vastagság
A Keszthelyi-hegységben Cserszegtomaj környékén, a Pajtika-tetõn és a Koponáron folyt a bányamûvelés. A nagyobb vastagságú telepek elterjedése innen É felé nyomozható, amit a geofizikai mérések mellett a Keszthely Kht–1, –3,
–4 fúrások rétegsora igazol.
A Keszthelyi-hegység középsõ részére a gyökérzónáig lepusztult, vékony teleproncsok jellemzõek. A felszíni feltárások mellett a Kht–2 fúrás tárta fel ilyen telep maradványát. A hegység K-i részérõl teljesen hiányoznak a töbrök
(CSILLAG, NÁDOR 1997).
A Keszthelyi-hegységtõl északra lévõ uzsai erdõben geofizikai módszerekkel kimutatott töbrök közül kettõt tárt fel
fúrás (ezek a legmélyebbek az eddigi ismeretek szerint).
A Balaton-felvidéken Kõvágóörs mellett a Kö–59 fúrás rétegsorának 1,7–51,5 m közötti szakasza sorolható a formációba. Kõvágóörstõl keletre, a Bálint-hegy ÉNy-i tövében több fúrás is harántolt 100 m körüli vastagságú agyagösszletet negyedidõszaki és felsõ-pannóniai képzõdmények alatt. A Cserszegtomaji Kaolin Formációba sorolható agyag
elterjedése valószínûleg egy ÉK–DNy csapású, keskeny és viszonylag mély árokszerkezethez kötõdik. Tagyon mellett,
a Balázs-tetõ nyugati lábánál mélyült Szentantalfa Szaf–7 fúrásban harántolt agyagrétegek szintén ebbe a formációba
sorolhatók feltételesen.
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41. ábra. A Cserszegtomaji Kaolin Formáció rétegsora és ásványtani összetétele a Keszthely
Kht–1 fúrásban
1–6. a kaolin színei (a rétegoszlopon belül feltüntetve): 1. fehér; 2. sárgásfehér, világossárga; 3. halványlila; 4. okkersárga; 5. barnássárga, világossárga; 6. vörös, vöröses lila; 7. talaj; 8. lösz; 9. limonitkéreg; 10. porlott dolomit;
11. kaolinit; 12. halloysit; 13. illit; 14. montmorillonit; 15. kalcit; 16. kvarc; 17. gibbsit; 18. goethit; 19. goethit–hematit

Fig. 41. Stratigraphical column and mineralogical composition of the Cserszegtomaj Kaoline
Formation in the Keszthely Kht–1 borehole
1–6. Colours of the kaoline (shown in the column): 1. White, 2. Yellowish white, light yellow, 3. Light purple,
4. Ocherous, 5. Brownish yellow, light yellow, 6. Red, reddish purple, 7. Soil, 8. Loess, 9. Limonite crust,
10. Pulverized dolomite, 11. Kaolinit, 12. Halloysite, 13. Illite, 14. Montmorillonite, 15. Calcite, 16. Quartz,
17. Gibbsite, 18. Goethite, 19. Goethite-hematite

Õsmaradványok, kor
A Cserszegtomaji Kaolin õsmaradványaira és korára vonatkozó elsõ adatokat BÁLDI-BEKE M. vizsgálatai alapján
BOHN (1979) közölte. A paleogén nannoplankton-együttes elsõsorban középsõ-eocén, lutéciai (NP 14–17) és egri
(24–25) alakokat tartalmaz. A térképezés során vizsgált mintákból mindössze két faj 3 példánya került elõ a Keszthely
Kht–1 fúrásból (BÁLDI–BEKE meghatározása):
Cyclicargolithus floridanus középsõ-eocén–alsó-miocén
Coccolithus pelagicus
eocén–recens
A Kõvágóörs Kö–59 fúrás 2,25–57,2 m közötti szakaszának 25 mintájából készült nannoplankton-vizsgálat. BÁLDINÉ
BEKE (1984) szerint a rétegsorban végig elõfordul kis számban nannoplankton. A nannoplankton-együttes kora — az
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áthalmozott alakoktól eltekintve — miocén, de az eggenburgi és az alsó-pannoniai között pontosabb meghatározás a
nannoplankton alapján nem lehetséges. A meghatározott alakok a következõk: Coccolithus pelagicus, Cyclocargolithus
floridanus, Cyclocargolithus sp., Cyclococcolithus formosus (eocénbõl áthalmozott faj), Cyclococcolithus sp.,
Discolithina multipora, Eiffellithus turriseifelli (krétából áthalmozott faj), Eiffellithus sp. (krétából áthalmozott faj),
Helicosphaera carteri, Reticulofenestra pseudoumbilica, Reticulofenestra sp. aff. R. bisecta, ?Reticulofenestra sp.
Sphenolithus cf. moriformis, ?Sphenolithus sp., Watznaueria barnesae (krétából áthalmozott faj), Watznaueria sp.
(krétából áthalmozott faj).
Fácies
SZENTES (1957), CSILLAGNÉ (1959) és BÁRDOSSY (1961) a nyirádi bauxit szárazföldi mállás során keletkezett, annak
heteropikus fácieseként írták le a kaolint.
BÁRDOSSY (1961) szerint töbröket kitöltõ üledék szuszpenzióból, kolloid oldatból rakódott le, amit a 90%-ot meghaladó, 5 µ-nál kisebb szemcseméret is megerõsít. Az amorf anyag kristályosodása az erõsen oxidatív, morfológiailag
kiemelt környezetben azonnal megindult a meleg, nedves klímán. Az ásványos összetétel — kaolinit, hidrargillit, goethit
— megfelel a nyirádi bauxitnál oxidatívabb körülményeknek. A töbörfalak vasoxid és hidrargillit anyagú kérgének
kialakulását a korábban lúgos kémhatás savassá válásával meginduló epigenetikus folyamatokra vezette vissza, az ehhez
szükséges kénsavas oldatokat a fedõ pannóniai képzõdményekben található pirit bomlásából eredeztette.
BOHN (1979) a Cserszegtomaji Kaolin keletkezését a szilárd ásványos frakciók vízben történt leülepedésével magyarázta. A paleogén nannoplankton-együttes összetételére alapozott véleménye szerint „az elsõdleges szedimentáció a
kréta után, a középsõ-eocén vége elõtt volt, majd az áthalmozódás és szállítódás után, végül is a felsõ-oligocén után halmozódott fel ismét a finom diszperz anyag” (p. 48.). A nannoplankton-együttes különbözõ korú példányai között megtartásbeli eltérés nincs, a legkönnyebben oldódó alakok hiányoznak (p. 47.). Ez inkább az eltérõ korú üledékösszlet
együttes áthalmozódására utalhat.
A harmadidõszak során a kaolinitesedés feltételei a középsõ-miocénben voltak adottak (17–14,5 M év). Ebben az
idõszakban a közép-németországi miocén bazaltokon is vastag laterites málladéktakarók alakultak ki (SCHWARTZ 1997).
Az uralkodóan halloysit, fireclay, kaolinit összetétel kialakulásához szükséges meleg, nedves klíma a kárpáti végén és a
bádeni idején jellemezhette Közép-Európa területét.
Feltehetõen a kárpáti végén meginduló, majd a kora-bádeniben intenzívvé váló medenceképzõdés (DUDKO et al.
1992) alakíthatta ki a Káli-medence környéki elõfordulások süllyedékeit, majd az egész terület megemelkedése miatt a
tengeri kifejlõdésû bádeni rétegek csak a környezetükben rakódtak le (Tapolcai-medence, Zánka környéke).

VÖRÖSTÓI FORMÁCIÓ vMb-s
(korábban nagyvázsonyi bauxit, miocén (tortonai) bauxitos agyag, bauxitos eredetû vörösagyag stb.)

Litológia, település
Ebbe a formációba soroljuk azokat az uralkodóan allitos, törmelékes képzõdményeket, amelyek feküje általában
felsõ-triász dolomit, míg fedõjükben neogén vagy kvarter összlet települ. A kõzetek színe nedvesen sötét, kiszáradva
világos téglavörös, sárga vagy fehér foltos. Az áthalmozott jellegre utalnak a beágyazott bauxitkavicsok és a szögletes
bauxit- és dolomittörmelékek, valamint a homok- és kavicsszemcsék.
Más jellegûek a Tapolcai-medencében néhány fúrás által feltárt terresztrikus képzõdmények. A HgN–78/18 fúrásban
263,6–272,0 m-ig tarka agyag, kavicsos agyag települ a tengeri bádeni sorozat bázisán. A két mintából termikus elemzés
készült, amely a tarka agyagok ásványos összetételében illitet, montmorillonitot és kaolinitet mutatott ki, kevés limonit
mellett. A kaolinit jelenléte a bauxitos eredetet bizonyítja, így ezeket a képzõdményeket is a Vöröstói Formációba
soroljuk.
Elterjedés, vastagság
A Vöröstói Formáció a Tapolcai-medence peremein (a Billegei- és a Viszlói-erdõben, valamint Hegyesd és Diszel
környékén), a Nagyvázsonyi-medence környékén és Vörösberény É-i határában jelentõsebb elterjedésû.
A Tapolcai-medence északi peremén lévõ elõfordulások túlnyomórészt a Sáska jelû bakonyi térképlapra esnek, de a
zalahalápi rakodó környékén, a Vörös-dombon hasonló képzõdményeket térképeztünk. A formáció ezen a területen a
Fõdolomit és a Pécsszabolcsi Mészkõ kontaktusán nyomozható. Tapolcától Ny-ra, a HgN–39 fúrás harántolt kb. 26 m
vastagságú bauxitos agyagot ilyen települési helyzetben. A területi elterjedés szempontjából ennél jelentõsebbek a Diszel
környéki elõfordulások. A zömmel bauxitos agyag, agyagos bauxit kõzettípusokból felépülõ sorozat itt a Sédvölgyi
Dolomitra települ, fedõje a Tinnyei Formáció. Teleptanilag itt kétosztatúság a jellemzõ, amennyiben a lencseszerû
telepek mellett réteg- és lepelszerû elõfordulások is ismertek (MAROS, KNAUER 1987). Ásványos összetételükre a gibbsit, böhmit, goethit, hematit és kaolinit jellemzõ. A vörösagyag teleproncsokon belül durva dolomittörmelék alkot lencséket és zsinórokat. Feltûnõek a hazai bauxit formációkban nem ismert „lateroid” szöveti jellegek (intraklasztosság,
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kristályos gibbsit, indukációs hártyák stb.). A formáció vastagsága a lepelszerûen települt részeken 10–20 m, a lencsék
vastagsága ennél rendszerint nagyobb.
Nagyvázsony környékén a Vöröstói Formáció erõsen karsztosodott térszínre települ, vastagsága helyenként a 100
métert is meghaladja. Pontos kora nem ismert, így nem zárható ki, hogy részben heteropikus a Cserszegtomaji
Kaolinnal.
A nagyvázsonyi elõfordulásokhoz hasonlóan édesvízi mészkõ rétegekkel tagolt a szentkirályszabadjai vörösagyag.
Az itt talált lateritbauxit-törmelék (MINDSZENTHY A. szóbeli közlés) a Bakonyon kívüli, feltehetõen attól délre esõ
lehordási területre utal. A Vöröstói Formáció itteni képzõdését a bádeni laterites mállási periódusra, vagy a szarmata elejére tehetjük, mivel a szarmata üledékgyûjtõk a Bakonyon és a Balaton-felvidéken kívüli lehordási területektõl
elválasztják az elõfordulást.
Õsmaradványok, kor
A formáció kora az allochton jelleg miatt problematikus. A Rákosi és Tinnyei Formáció bázisán gyakran találunk
vörösagyag törmeléket, de az utóbbi a hegyesdi mészkõbányában és a tapolcai mesterséges feltárásokban réteges közbetelepülés formájában is tartalmaz vörösagyagot. Ugyanakkor az Eger-patak völgyében és attól K-re egyre fiatalabb
formációk alkotják a fedõt (Öcsi, Tapolcai és Nagyvázsonyi Formációk).
Területünkön sem rétegtani sem pedig õslénytani adat nem bizonyítja, hogy a formáció képzõdése már a kárpátiban
elkezdõdött volna. A bádeni, szarmata, pannóniai (s. l.) fedõképzõdmények viszont feltételezhetõvé teszik, hogy
képzõdése a kora bádenitõl a szarmata végéig tarthatott.
TEKERESI SLÍR FORMÁCIÓ

teMk-b

1

Ebbe a litosztratigráfiai egységbe tartoznak a Tapolcai- és Várvölgyi-medence miocén rétegsoraiban a „lajtamészkõ”
(Pécsszabolcsi Formáció) heteropikus medence fácieseként megjelenõ pélites kifejlõdések, és feltételesen ide sorolható
a Berhidai-medence miocén rétegsorának alsó, az alaphegységre közvetlenül települõ szakasza.
A formáció elnevezése a Mecsek ÉNy-i elõterében lévõ Tekeres községrõl történt (HÁMOR 1977), sztratotípusát a
Tekeres–1 fúrásban jelölték ki. Elkülönítését a Tapolcai- és a Várvölgyi-medence rétegsorában a litológiai és õslénytani
korreláción túl a Zala- és Dráva-medence felõl nyomozható õsföldrajzi kapcsolat is alátámasztja.
A berhidai területen harántolt, és a KÓKAY et al. (1991) által a kárpáti mélyebb részébe sorolt legalsó, szárazföldi
összlet nem illeszkedik a jelenlegi litosztratigráfiai rendszerbe, ezért csak kérdõjelesen vonhatjuk be a fedõ tengeri kárpáti és alsó-bádeni kifejlõdésekkel együtt a Tekeresi Formációba.
Litológia, település
A formáció alapvetõen pélites üledéksorát agyagos aleurit, márgás aleurit, aleuritos agyagmárga és finomhomokos
agyagmárga alkotja, a peremek felé homok és homokkõ kifejlõdések megjelenésével.
A képzõdmények általában jól rétegzettek, a disztális helyzetû rétegsorokban a nyugodt üledékképzõdési környezetet
a molluszkák helyzete mutatja.
A Tapolcai-medence területén mélyült HgN–78/18 fúrásban a bádeninél idõsebb miocén szárazföldi üledékek
alkotják a feküt, a 263,6–272,0 m közötti tarkaagyag–kavicsos agyag összlet a Vöröstói Formációba tartozik. A Balatonfelvidék Ny-i részének más rétegsoraiban (Várvölgy Várt–1, Zalaszántó Zszt–3, Tapolca Tpt–3) a Tekeresi Slír a relatív
tengerszint oszcillációs mozgásai következtében a „lajtamészkõvel” váltakozva jelenik meg. Itt a fedõt a Szilágyi
Agyagmárga Formáció képezi, vagy a pélites-karbonátos, oszcillációs sorozatot a lajtamészkõ zárja.
KÓKAY et al. (1991) szerint a Berhida Bh–3 fúrás által harántolt kárpáti összlet szárazföldi kifejlõdésû, kb. 40 m
vastag alsó szakaszát szürke, szénült növénymaradványokat tartalmazó homokkõ, aleurit és barnásvörös agyag váltakozása alkotja, amely a Küngös Kü–2 fúrásban mintegy 30 m vastag tarkaagyaggal kezdõdik. A rétegösszlet felsõ (tengeri) szakaszát túlnyomórészt agyagmárga, márga és márgás aleurolit építi fel, alárendelten homokos-kavicsos
betelepülésekkel. A 135 m vastagságú rétegsor felsõ harmadában a 3–5 m vastag dácittufa a 17,6 millió éves K/Ar kor
alapján a Tari Formációba sorolható.
A tengeri fáciesû kárpáti rétegsor felett szárazföldi, majd tengeri, végül ismét szárazföldi fáciesû alsó-bádeni összlet
települ, amelyet KÓKAY et al. (1991) a Bádeni Agyag Formációba sorolt. Véleményünk szerint ez az oszcillációs rétegsor
azonban a Tekeresi Slír felsõ, regresssziós szárnyaként értelmezhetõ, amely a középsõ-bádeni kõszénláp kialakulását
megelõzõen rakódott le (Hidasi F.).
Elterjedés, vastagság
A formáció kimutatható a Balaton-felvidék Ny-i részének fúrási rétegsoraiban. ÉNy felé, a medencebelsõ irányában
vastagsága fokozatosan nõ.
A HgN–78/18 fúrás 217,0–263,6 m között harántolta, ez a 46,6 m a formáció Tapolcai-medence területén ismert legnagyobb vastagsága.
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A Tapolca Tpt–3 fúrás 69,1–110,0 m közötti Pécsszabolcsi–Tekeresi Formáció átmeneti rétegsorának együttes
vastagsága mindössze 41 m, a tisztán slírüledékek ennek csak egy részét teszik ki.
A medenceperemhez hasonlóan közeli Zszt–3 fúrásban a Tekeresi Formáció rétegeinek összvastagsága 37,8 m, míg
a disztálisabb helyzetû Várvölgy Várt–1 fúrásban 62,4 m.
A térképezett terület határain kívül esõ Nagygörbõ Ng–1 fúrás 500,0–892,0 m közötti tengeri alsó-bádeni sorozatának zömét a Tekeresi Slír Formáció teszi ki.
Õsmaradványok, kor
A térképezett terület nyugati részén a Tekeresi Formációba sorolt üledékek képzõdése a biosztratigráfiai vizsgálatok
alapján a kora-bádenire tehetõ.
A Tapolcai-medencében a HgN–78/18 fúrás 217,0–263,6 m közötti homokos márga–homokkõ–aleurit sorozata kevés
molluszkát tartalmaz. KÓKAY (1986) szerint az alsó-bádenit jelzi a Cardium paucicostatum jelenléte a lagenidás
foraminifera-együttes társaságában. Fedõjében a Szilágyi Agyagmárga Formáció spiroplectamminás foraminifera aszszociációt tartalmazó rétegei következnek.
A Szigliget Szi–1 fúrás megfelelõ kifejlõdéseibõl elõkerült Flabellipecten besseri és Chlamys elegans-együttes jelenléte BOHNNÉ HAVAS (1985) szerint ugyancsak a bádenire utal.
A pélites üledékekben gyakori alak az Amussium cristatum badense, amely a kárpáti vagy annál fiatalabb üledékekre
jellemzõ.
A Tapolca Tpt–4 fúrásban 27,0–29,0 m között harántolt homokos aleurit KÓKAY (1986) meghatározása szerint a
következõ molluszkákat tartalmazta: Leucorhynchia rotellaeformis, Dorsanum nodosocostatum, Strioturbonilla alpina,
Chama austriaca, Cardium edule arcella, Cardium paucicostatum var., Clementia papyracea. Ezek a taxonok a várpalotai, a herendi és a nyugat-bakonyi alsó-bádenibõl ismertek, fiatalabb üledékekbõl azonban nem.
Az elõzõhöz hasonló faunakép jellemzi a Tpt–3 fúrás 101,0–103,0 m közötti szakaszát is. Ugyanebben a fúrásban a
62,6–65,4 m közötti agyagmárgás aleuritból alsó-bádeni foraminifera-együttes és Balanidae maradványok kerültek elõ
(KÓKAY 1986). Ez a képzõdmény közvetlenül a Pécsszabolcsi Formáció fekvõje.
A Várvölgyi-medence slírüledékeibõl LÁZÁRNÉ SZEGÕ (1984, 1985) végzett foraminifera-vizsgálatokat. A Várt–1
fúrás 390,0–418,0 m közötti szakaszából orbulinás–lagenidás együttesében a plankton alakok jelenléte nyílttengeri kapcsolatra utal.
A Zszt–3 fúrás alsó-bádeni aleurit és mészmárga kifejlõdéseiben a plankton alakok redukált jelenléte a rétegsor
medenceperemi helyzetére utal. A 333,6–410,7 m közötti kifejlõdések az alsó-bádenire jellemzõ foraminiferákat tartalmaznak.
BÁLDINÉ BEKE (1985) a Várt–1 és a Sümeg Süt–25 fúrásban a formáció üledékeibõl az NN5 zónát mutatta ki.
A Berhidai-medence rétegsorának (a Bh–3 fúrás) alsó szakaszán a növénymaradványok szárazföldi eredetûek, a
ritkán elõforduló molluszkákkal együtt. Az a fölötti tengeri fáciesû rétegsor azonban gazdag molluszka-együttest tartalmaz, az alábbi fajok dominanciájával: Abra parabilis, Anadara diluvii, Arcopsis lactea gaimardi, Callista erycinoides,
Chlamys improvisa, Corbula gibba, Dorsanum ternodosum, Loripes dentatus, Nassa edlaueri, N. hörnesi, Paphia sallomacensis, P. benoisti, Pirenella moravica, P. borsodensis, Protoma rotifera, Ringicula auriculata exilis, Turritella gradata, T. eryna turriformis. Az összlet — extrapolált adatok alapján — az NN4 és NN5 zónába tartozik (KÓKAY et al.
1991).
Fácies, korreláció
A Balaton-felvidék nyugati részén a formáció homokos üledékei partszegélyi-partközeli környezetben rakódtak le, a
vastag héjú molluszkák (Ostrea, Anomia) mozgatott vizet jeleznek.
A homokos aleurit, aleuritos homokkõ partközeli üledék. Jellemzõ molluszka-együttesét Lucina–Venus–Corbula
fajok uralják. A fauna sekély szublitorális övre, áramlásoktól mozgatott vízben történt lerakódására utal (BOHNNÉ HAVAS
1985).
Az agyagmárga, aleurit, és aleuritos agyagmárga parttól távolabb, csendes vízben képzõdött. Mollusca-faunájára a
vékonyabb héjú kagylók, a Nucula, Tellina, Amussium és Corbula túlsúlya jellemzõ. BOHNNÉ HAVAS (1985) szerint az
üledékfalók dominanciáját mutató infauna — a növényevõk teljes hiányával — a medence disztális, mély szublitorális
övét jelzi.
A Tapolcai- és Várvölgyi-medence slírje normál sótartalmú tengerben rakódott le.
BODOR (1984a, b) trópusi–szubtrópusi klímaigényû lombos fák sporomorpháit mutatta ki a Tpt–5 fúrásban.
Vizsgálatai szerint a Várt–1 fúrás Tekeresi Slírjében a bádeni tengeri mikroplankton szervezetek dominanciája jellemzõ,
mellettük (feltehetõen folyók által beszállított) édesvízi és vízparti fajok sporomorphái is megjelennek.
A Bh–3 fúrás rétegsorának alsó, szárazföldi fáciesû szakaszán kimutatott pollenek édesvízi láp, illetve meleg éghajlatú ligeterdõ környezetre, míg a tengeri fáciesû kárpáti rétegek jellegzetes foraminiferái (Rotalia beccarii, Nonion commune) öböl környezetre utalnak, akárcsak az alsó-bádeni fauna.
A Tapolcai- és a Várvölgyi-medence rétegsoraiból ismert homokos–pélites üledékek nagy vastagságban ismertek a
nagygörbõi süllyedék területérõl. A Nagygörbõ Ng–1 fúrás 500,6–891,3 m közötti szakaszából BÁLDINÉ BEKE (1985)
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kimutatta az NN5 zónát, és az üledékek képzõdését a kora-bádeniben valószínûsítette, amit megerõsítettek KORECZNÉ
LAKY (in BOHNNÉ HAVAS 1985) molluszka-vizsgálatai is.
A kora-bádeni idején a Tapolcai-medencével összeköttetésben álló devecser–nyirádi üledékgyûjtõben a slírüledékek
heteropikus kifejlõdése, a durvább szemcsés üledékekbõl álló Pusztamiskei Formáció rakódott le (SELMECZI 1989),
amely Devecser környékén már slír jellegû. Faunaképe hasonlóságot mutat a Tapolcai- és Várvölgyi-medence peremekhez közelebbi kifejlõdéseihez.
TARI DÁCITTUFA FORMÁCIÓ tMk
(korábban „középsõ-riolittufa”)

A térképezett területen fúrásokban ismert, a kárpáti–alsó-bádeni üledékek közé települõ tufa-, tufit elõfordulásokat
soroljuk ebbe a formációba. A Tari Dácittufa országosan elterjedt egység, elnevezése a Nógrád megyei Tar községrõl
történt (HÁMOR 1985).
Litológia, település
Területünkön leggyakrabban a tengeri környezetben lerakódott, finomszemû üledékekkel kevert kifejlõdése ismert.
Gyakran nem markáns rétegben van jelen, hanem a tengeri üledékekben horzsakõ, ill. biotit feldúsulás jelzi a tufaszórást.
A Tapolcai-medence területén a Tpt–3 fúrás 78,4–80,3 m és 94,1–98,8 m között tárt fel dácittufit rétegeket.
A berhidai Bh–3 fúrás kárpáti emeletbe sorolt tengeri üledékeiben 537,0–540,0 m között dácittufit réteg található.
A Tihanyi-félsziget területén mélyült Tihany Th–62 fúrásban a Hidasi Formáció rétegei között is kimutatható volt a
dácittufit (KÓKAY 1981).
Kor
A magyarországi miocén piroklasztit szintek közül a kárpáti–bádeni emelet határát jelzõ „középsõ-riolittufa”
radiometrikus kora — K/Ar módszerrel történt vizsgálatok alapján — 16,4±0,8 millió év (HÁMOR et al. 1980).
A Bh–3 fúrás dácittufit betelepülésének a kora 17,6±0,7 millió évnek adódott (RAVASZNÉ BARANYAI és BALOGH
KADOSA in KÓKAY et al. 1991).
A Balaton-felvidék Ny-i területén nincsenek adataink a formáció jelenlétérõl, viszont a Várvölgyi-medence szomszédságában mélyült Nagygörbõ Ng–1 fúrás alsó-bádeni tengeri sorozatában 665,6–667,0 m és 751,9–752,4 m között
harántolt két riolittufaréteg közül a mélyebb helyzetûnek a radiometrikus kora 13,5±0,6 millió év (BALOGH KADOSA.
1979). Ez az érték a tufának a bádeni magasabb részébe tartozását jelzi, ami azonban ellentmondásban van a biosztratigráfiai vizsgálatok eredményeivel.
Korreláció
A Balaton-felvidéki rétegsorokat vizsgálva általában több, vékony tufa-, tufit-betelepülés különíthetõ el. A nyugati
területen két markáns tufaszint biztosan kimutatható, amely arra utal, hogy két, egymástól nem túl távoli vulkáni centrum valószínûsíthetõ, de nem zárható ki a többszöri kitörés sem.
A devecser–nyirádi üledékgyûjtõ területén az alsó-bádeni tengeri sorozatnak az alsó részén figyelhetõk meg tufa,
tufit közbetelepülések. A Gyepükaján Gy–6 fúrásban, két szintben mutatható ki dácittufa betelepülés, közülük a felsõ
három vékony rétegecskébõl áll 191,2–196,2 m között, az alsót azonban egyetlen réteg alkotja 225,8–226,2 m között. A
terület szinte valamennyi rétegsorában, sõt, a felszínen is nyomozhatók a tufa-hintések, -nyomok, vagy bentonitos
agyagrétegek.
A devecser–nyirádi medence „függelékét” képezõ herendi területen KÓKAY (1966) szerint több riolittufit betelepülés
is van az alsó-bádeni rétegsorban. Ezek közül kettõ igen markánsan jelentkezik a Herend H–13 fúrásban 170,0–170,2 m
és 173,1–174,3 m-e között.
HIDASI BARNAKÕSZÉN FORMÁCIÓ hMb1
Az észak-baranyai hidasi barnakõszén-medence típusterületén jellegzetes kifejlõdésû formáció bakonyi megfelelõje
a „herendi és várpalotai kõszéntelepes összlet”. Ebbe a formációba sorolható képzõdmény a Várvölgyi- és a Tapolcaimedencében nincs kifejlõdve, a Berhidai-medencében mélyült fúrások (42. ábra) és a Tihany Th–62 fúrás rétegsorában
azonban elkülöníthetõ.
Litológia, település
A Berhida Bh–3 fúrás szelvényében (KÓKAY et al. 1991) a tengeri kárpáti rétegsor felett kb. 10 m vastag szárazföldi tarkaagyag és aleurolit, majd 23 m agyag-homok váltakozásából álló, tengeri alsó-bádeni molluszka-faunát tartalmazó rétegsor következik (véleményünk szerint ez még a Tekeresi Slír felsõ szakaszaként értelmezhetõ). E fölött kb.
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20 m vastag, kékesszürke, homokos
szárazföldi agyag és tarkaagyag, majd a
várpalotai barnakõszén-telep következik
8 m vastagságban. A fás-földes barnakõszén alsó szakaszán gyakoriak a
vékony szenesagyag-betelepülések. A
Hidasi Formációba soroltuk a fúrás
kõszéntelepes összlet fölötti, alsó szakaszán alginitbõl, túlnyomó részét tekintve agyagmárgából felépülõ rétegsorát. A felfelé elhomokosodó, mintegy
73 m vastag összletet KÓKAY et al. (1991)
a felsõ-bádenibe sorolta, és Várpalotai
Alginit Formáció néven különítette el (ez
a név azonban késõbb nem vált hivatalossá).
A berhidai területen a Hidasi Formációra eróziós diszkordanciával a Gyulafirátóti Formáció szárazulati összlete
települ.
A Tihany Th–62 fúrásban a Rákosi
Mészkõ fekvõjében 144,0–176,5 m között
harántolt szárazföldi rétegsort (mészmárga, tarka mészkonkréciós agyag, szenesagyag-összletet) sorolhatjuk a formációba, amely diszkordánsan az alaphegységet
alkotó alsó-triász agyagmárgás aleurolitra
települ.

42. ábra. A Berhida Bh–3 fúrás rétegoszlopa (KÓKAY et al. 1991 alapján,
módosítva)

Elterjedés, vastagság
A Th–62 fúrás a formáció üledékeit
32,5 m vastagságban harántolta.
A Hidasi Formáció a Várpalotaimedence D-i folytatását képezõ Berhidaimedencén kívül a Balaton-felvidék középsõ részén is kifejlõdött.

Õsmaradványok, kor
A széntelepbõl elõkerült növénymaradványok
között a leggyakoribb a
Fig. 42. Stratigraphic column of the Berhida Bh–3 borehole (after KÓKAY et
Glyptostrobus
europeus
és a Cupressoid
al. 1991, slightly modified)
ÁKOSI
in KÓKAY et al.
ágmaradványok
(R
1. Gravel, 2. Pebbly clay, 3. Sand, 4. Sandstone, 5. Variegated clay, 6. Clay, 7. Marl,
8. Limestone, 9. Alginite, 10. Lignite, 11. Volcanite
1991).
A Bh–3 fúrásban harántolt lemezes
alginitet kb. 6–7 m vastag dácittufa osztja ketté, amelynek átlagos abszolút kora 14,2 millió év (KÓKAY 1987).
1. kavics; 2. kavicsos agyag; 3. homok; 4. homokkõ; 5. tarkaagyag; 6. agyag; 7. márga;
8. mészkõ, 9. alginit; 10.barnakõszén, 11. vulkanit.

Fácies, korreláció
A szénkõzettani vizsgálatok valamint az õsmaradványok szerint a kõszén édesvízi fáciesû, képzõdési környezete
mocsár illetve sekély láp lehetett.
SZILÁGYI AGYAGMÁRGA FORMÁCIÓ

szMb

2

A formáció a Mecsek déli elõterében lévõ Szilágy községrõl kapta a nevét, legismertebb szinonimája a „turritellás–corbulás agyagmárga”. Ebbe a litosztratigráfiai egységbe sorolható a bádeni üledékképzõdési ciklus túlnyomóan
pélites, Spiroplectammina–Bulimina–Bolivina bentosz foraminifera-együttessel jellemzett záró összlete, amely az
ország miocén medenceterületein általában kimutatható. A Bakonyban a Herendi- és a Várpalotai-medencében mintegy
100 m körüli vastagságban fejlõdött ki (BENCE et al. 1990a).
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Litológia, település
Kõzettani felépítését tekintve monoton aleuritos és finomhomokos agyagmárga, ritkán finomhomok közbetelepülésekkel. A Bakony DNy-i miocén medencéiben feküje a Tekeresi–Pécsszabolcsi Formáció és folyamatosan
fejlõdik ki belõle a Tinnyei Formáció.
Elterjedés, vastagság
A Balaton-felvidék környékén a Várvölgyi- és a Tapolcai-medencében mélyült fúrások (Zalaszántó Zszt–3 és a
Várvölgy Várt–1, Szigliget Szi–1) rétegsorában egyértelmûen elkülöníthetõ (vö. 43. és 44. ábra), a sekély medenceperemi területeken — a Keszthelyi-hegység Ny-i és a Balaton-felvidék D-i elõterében, valamint a Berhidaimedencének a térképezett területre esõ részén — azonban hiányzik.
Õsmaradványok, kor
A bádenin belüli tagolásra a Cardium vidali ritzingense, ill. a nagytermetû corbulák dominanciájával jellemezhetõ
asszociációk jelenléte ad lehetõséget (BOHNNÉ HAVAS 1985), ezen kívül a Lucinák és a Turritellák gyakoriak. A GRILLféle foraminifera zónákat a hivatkozott fúrásokban általában kimutatták (KORECZNÉ LAKY 1969, LÁZÁRNÉ SZEGÕ 1984,
1985). MÜLLER P. (in BOHNNÉ HAVAS 1985) a Zszt–3 fúrásból Tasadia carniolica rák fajt határozott meg, amely az elsõ
hazai elõfordulása a bádeni fajnak.
A biosztratigráfiai adatok alapján a képzõdmény a középsõ–felsõ-bádeni emeletbe sorolható, bár a középsõ-bádeni
kimutatása — különösen molluszkák alapján — legtöbbször kétséges.
Fácies, korreláció
A Szilágyi Agyagmárga a késõ bádeni tagolt partvonalú, szigettengerszerû üledékgyûjtõ viszonylag nyílt, parttól
távoli medencéjében rakódott le (HÁMOR in BÉRCZI, JÁMBOR 1998).
PÉCSSZABOLCSI MÉSZKÕ FORMÁCIÓ

psMb

1

A formáció a kelet-mecseki Pécsszabolcs községrõl kapta a nevét (HÁMOR 1978).
Ebbe a formációba soroljuk a Balaton-felvidék Ny-i részén, a Tapolcai-medencében és a csatlakozó területeken
(Várvölgy–Zalaszántó térségében) a felszínen és fúrásokban tanulmányozható tengeri eredetû karbonátos kifejlõdéseket.
A Balaton-felvidéken és a környezõ területeken a formációba tartozó képzõdményeket korábban „lajtamészkõ”
(BÖCKH 1874); „lajtamészkõ, lithothamniumos kavicskonglomerát, bryozoás mészhomok, oolitos bryozoás mészkõ” (ID.
LÓCZY 1913); „lithothamniumos mészkõ” (PEREGI, BENCE 1987) néven említették.
Litológia, település
A Pécsszabolcsi Formáció jellegzetes kõzettípusa a mészalgás mészkõ, mészhomokkõ és a kavicsos mészkõ (meszes
konglomerátum). A mészalgákat kõzetalkotó mennyiségben tartalmazó típus fehér vagy halványsárga színû, gyakran
laza, porózus, molluszkákat, bryozoákat, korallokat, valamint szabad szemmel is jól látható foraminiferákat tartalmazhat
(XXVI. tábla, 2–3.). A kavicsos változatokban a mészkõanyag kemény, szívós, színe általában szürke, molluszka-lenyomatokat és kõbeleket tartalmaz (felszínen többnyire utóbbi változata található) (XXVI. tábla, 1.).
A képzõdmények általában rétegzettek, a mészkõ néhol rétegzetlen bioklasztit kifejlõdésben jelenik meg.
A medence belseje felé laterálisan összefogazódik a Tekeresi Formáció homokos–pélites üledékeivel. Egyes fúrási
szelvényekben a két formáció váltakozásából álló rétegösszletet Pécsszabolcsi–Tekeresi Formáció néven írtuk le.
A karbonátos rétegsor mélyebb részén szórt vulkáni anyag (dácittufa, -tufit) közbetelepülések figyelhetõk meg, amelyek a „középsõ-riolittufának” (Tari Formáció) feleltethetõk meg.
A formáció nagy területeken az alaphegységre transzgredálva jelenik meg. Ez figyelhetõ meg a Szigliget Szi–1,
Várvölgy Várt–1 és a Zalaszántó Zszt–3 fúrásban (43., 44. ábra).
Egyes rétegsorokban (pl. a Tapolca Tpt–3 fúrásban is) a lajtamészkõ és a homokos–pélites medence fáciesû üledékek
váltakozó sorozata (Pécsszabolcsi–Tekeresi Formáció) idõsebb miocén, szárazföldi eredetû képzõdményekre (Vöröstói
Formáció) települ.
A Pécsszabolcsi Formáció (egyes rétegsorokban a Pécsszabolcsi–Tekeresi Formáció) fedõjében általában üledékfolytonosan a Szilágyi Agyagmárga Formáció települ. A medence belsõ területei felé a Várvölgyi-medencében (Várt–1,
Zszt–3 fúrás) az alsó-bádeni fedõjében települõ felsõ-bádeni összlet teljes egészében tengeri fáciesû. Ezzel szemben a
Tapolcai-medencében (Szigliget Szi–1 fúrás) a lajtamészkõ fölötti Szilágyi Formáció spiroplectamminás tengeri kifejlõdését fölfelé csökkentsósvízi fáciesek váltják fel.
A Tapolcai-medence pereméhez közel mélyült Tpt–3 fúrásban a 26,6–110,0 m között települõ alsó-bádeni sorozat
(Pécsszabolcsi–Tekeresi Formáció) fölött szárazföldi fáciesû tarka, mészkonkréciós agyag, bontott dácittufit, gyökérnyomos édesvízi mészkõ települ.
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Elterjedés, vastagság
A Pécsszabolcsi Mészkõ Formáció a Balaton-felvidék neogén
medenceterületeinek felszínen is megjelenõ, egyik legelterjedtebb
képzõdménye. A Tapolcai-medencében mind feltárásokban, mind fúrási
rétegsorokban ismert, a Várvölgyi-medencében fiatalabb üledékekkel
fedett. Maximális vastagsága a Várvölgyi-medencében 80 m körüli, a
Tapolcai-medencében legfeljebb 45 m.
A medencék belseje felé a szomszédos nagygörbõi területen a nagy
vastagságú nyíltvízi, pélites alsó-bádeni összletben betelepülésként fordulnak elõ a Pécsszabolcsi Mészkõ Formáció képzõdményei (Ng–1
fúrás).
Sümeg környékén a Pécsszabolcsi Formáció az alaphegységre
transzgredálva, vagy a Pusztamiskei Formáció fölött, illetve azzal
összefogazódva jelenik meg (J OCHÁNÉ E DELÉNYI in HAAS et al.
1984).
A formáció elterjedt a közeli devecser–nyirádi medence területén is,
ahol nagy területen bukkan felszínre (KÓKAY 1967, 1986, PEREGI, BENCE
1987, SELMECZI 1989, DUDKO et al. 1992).
Õsmaradványok, kor
A Pécsszabolcsi Mészkõ Formáció kõzetalkotó mennyiségben tartalmazhat mészalgákat. A vörösalga gumók mellett helyenként feldúsulva
bryozoák, korallok és echinoideák, illetve foraminiferák vannak jelen
(XXVII. tábla, 1.). Molluszka-faunájának meghatározó alakjai az
Anomia, az Ostrea- és Pecten-félék (BOHNNÉ HAVAS 1985). Foraminifera
faunájára a Heterosteginák és Amphisteginák jellemzõek. A nyílttengerhez közelebbi kifejlõdésekben planktoni formák (Globigerina, Orbulina)
is elõfordulhatnak.
A biosztratigráfiai vizsgálatok a Pécsszabolcsi Mészkõ Formáció
helyét egyértelmûen az alsó-bádeniben jelölik ki (BOHNNÉ HAVAS 1985,
KÓKAY 1986).
A Szigliget Szi–1 fúrás 263,0–281,5 m közötti szakaszának korabádeni korát az alábbi molluszka-együttes igazolja: Turritella dertonensis, Vulgocerithium pseudobliquistoma, Cardita partschi plana. A
molluszkák mellett gyakori a Heterostegina costata foraminifera,
43. ábra. A Szigliget Szi–1 fúrás harmadamely az alsó-bádeni magasabb részére (felsõ-lagenidaes zóna), és a
idõszaki képzõdményeinek rétegsora
foraminifera zonáció szerinti középsõ-bádenire (spiroplectamminás
1. homok; 2. homokkõ; 3. homokos agyag, agyagos
zóna) jellemzõ. A Tapolca Tpt–3 fúrás 26,6–62,6 m között települõ
homok; 4. kõzetlisztes agyag; 5. agyagmárga;
mészkõsorozatában a Heterostegina costata mellett Calyptraea ornata,
6. márga; 7. mészkõ; 8. márgás mészkõ, mészmárga;
Dorsanum nodosocostatum, Clavatula styriaca, Cerastoderma edule
9. talaj
arcella, Cardium paucicostatum var. fajokból álló molluszka fauna
Fig. 43. Stratigraphical column of the
Tertiary formations of the Szigliget Szi–1
került elõ.
borehole
A terület miocén képzõdményeinek nannoplankton-vizsgálatát
1. Sand, 2. Sandstone, 3. Sandy clay, clayey sand,
BÁLDINÉ BEKE (1985) végezte. A Várt–1 és a Süt–25 fúrások laj4. Silty clay, 5. Clay marl, 6. Marl, 7. Limestone,
tamészkövével összefogazódó, illetve azok fölött települõ pélites rétegek8. Marly limestone, calcareous marl, 9. Soil
bõl az alsó-bádeni NN5 zónát mutatta ki.
A Várt–1 fúrásban a 390,0–418,0 m közötti karbonátos rétegsor közbetelepülõ pélites rétegeibõl LÁZÁRNÉ SZEGÕ (1984, 1985) alsó-bádeni orbulinás–lagenidae-s foraminifera-együttest
határozott meg, a Zszt–3 fúrás alsó-bádeni kifejlõdéseibõl Amphisteginákat és Heterosteginákat említett. A HgN–78/18
fúrásból KORECZNÉ LAKY (1969) planktonban szegény bádeni foraminifera-faunát írt le, ugyanebben a rétegsorban
késõbb KÓKAY (1981) elkülönítette az alsó- (lagenidae-s), középsõ- (spiroplectamminás) és felsõ-bádenit jelzõ (bolivinás–buliminás) foraminifera-együtteseket.
BODOR (1984b) a Várt–1 fúrás miocén rétegsorának legalsó részébõl (452,9–453,2 m között) bádenire jellemzõ
sporomorphákat említett.
Fácies, korreláció
A formáció képzõdése a miocén üledékgyûjtõk peremein, a sekély medencéket egymástól elválasztó gátak területén,
illetve a zátonyokon történt.
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44. ábra. A Várvölgy Várt–1 és a Zalaszántó Zszt–3 fúrás rétegsora és rétegtani korrelációjuk
1. konglomerátum; 2. kavics; 3. homokkõ; 4. homok; 5. kõzetlisztes homok; 6. homokos agyagmárga; 7. kõzetlisztes agyag; 8. kõzetlisztes márga;
9. kõzetlisztes agyagmárga; 10. agyagmárga; 11. márga, mészmárga; 12. aleurolit; 13. aleurit; 14. mészkõ; 15. márgás mészkõ; 16. dolomit;
17. bentonitos agyag

Fig. 44. Stratigraphical column and correlation of the Várvölgy Várt–1 and Zalaszántó Zszt–3 boreholes
1. Conglomerate, 2. Gravel, 3. Sandstone, 4. Sand, 5. Silty sand, 6. Sandy clay marl, 7. Silty clay, 8. Silty marl, 9. Silty clay marl, 10. Clay marl,
11. Marl, calcareous marl, 12. Siltstone, 13. Silt, 14. Limestone, 15. Marly limestone, 16. Dolomite, 17. Bentonitic clay
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A területen kimutathatók az abráziósparti, síkparti litorális és szublitorális képzõdmények, valamint a zátonyos
szigettenger sekélyvízi kifejlõdései is. A peremeken törmelékes (kavicsos mészkõ, homokos mészkõ Pecten-, Chlamysés Ostrea-félékkel), beljebb zátony-mészkõ fejlõdött ki. A zátonyüledékek a normál sótartalmú tenger felsõ, neritikus
övében keletkeztek. A corallinacea gumók, molluszkák és egyéb õsmaradványok töredezettsége erõsen mozgatott sekély
környezetre utal.
RÁKOSI MÉSZKÕ FORMÁCIÓ rMb2
A formáció a Magyarországon elterjedt „lajtamészkõ” felsõ tagját képviseli. A Nemzetközi Rétegtani Lexikonban
(FÜLÖP ed. 1978) „Fertõrákosi lajtamészkõ” néven szerepel. Ez az elnevezés a nyugat-magyarországi Fertõrákos községrõl történt, ahol évszázadokon át fejtették és ma is óriási kõfejtõk tárják fel.
HÁMOR (1979) Fertõrákosi Lajtamészkõ Formáció néven írta le a Keleti-Mecsek területén a lithothamniumos
mészkõbõl, bryozoás mészkõbõl és mészmárgából, homokból, kavicsos homokból és meszes homokkõbõl álló „felsõlajtamészkövet” a széntelepes összlet (Hidasi Formáció) és a szarmata képzõdmények közötti településben.
A formáció elnevezését késõbb Rákosi Mészkõ Formációra módosította a Magyar Rétegtani Bizottság Miocén
Albizottsága, és felszíni alapszelvényéül a budapesti „rákosi vasúti delta” bevágását jelölte ki.
Litológia, település
KÓKAY (1986) a Balatonakali Bak–40 fúrás 31,3–43,0 m közötti szakaszából írt le felsõ-bádeni üledékeket a Balatonfelvidék területén. A triász alaphegységre transzgredáló Rákosi Formációt alul kavicsos, felfelé egyre tisztább, molluszkás mészkõ alkotja, fedõjében kismértékû üledékhézaggal következik a szarmata Tinnyei Formáció.
A Tihany Th–62 fúrásban 129,4–144,0 m között harántolt lajtamészkõ sorozatot mészkõ, kavicsos mészkõ, homok
és homokkõ alkotja. Fekvõjében szárazföldi fáciesû rétegsor, mészmárga, tarka mészkonkréciós agyag, szenesagyag, és
dácittufa települ (Hidasi Formáció), fedõjében itt is üledékhézaggal következik a szarmata.
Elterjedés, vastagság
A Balaton-felvidék középsõ részén fúrásokban ismert formáció a felszínen nem volt kimutatható a legutóbbi
térképezés során. Felszíni megjelenése ennek ellenére nem zárható ki egyértelmûen, hiszen SCHRÉTER (in ID. LÓCZY
1913) említett Peneroplis sp. foraminiferákat tartalmazó — tehát szarmatánál idõsebb — mészkövet a triász és szarmata képzõdmények határáról Balatonakali és Zánka között.
A Rákosi Mészkõ Formáció vastagsága a Bak–40 fúrásban 11,4 m, a Th–62 fúrásban 14,6 m.
Õsmaradványok, kor
A képzõdmény felsõ-bádeni besorolását a Bak–40 fúrásban meghatározott molluszkák egyértelmûen igazolják
(KÓKAY 1986): Linga columbella, Turritella benoisti, Oxystele patula orientalis, Cerithium crenatum communicatum,
Flabellipecten leythajanus, Chlamys rakosense, Cardita partschi, Linga columbella. A rákfauna (MÜLLER P. 1984)
azonos jellegû a hasonló korú budapesti mészkõével: Callianassa munieri, C. pseudorakosensis, Matuta broccii,
Pilumnus mediterraneus, Actumnus telegdii. A jellemzõ foraminiferákat a Borelis melo (XXVIII. tábla, 2.) és a
Spirolina rimosa ukrainica mellett Miliolina fajok képviselik. Hasonló õsmaradvány-együttes került elõ a Th–62 fúrás
megfelelõ szakaszából is (KÓKAY 1986).
A Tapolcai-medence és környékének földtani térképezése során a felszínen nagy területen ismert mészalgás mészkõ
kifejlõdéseket korábban a Rákosi Formációba helyeztük. Az újabb biosztratigráfiai vizsgálatok alapján alsó-bádeninek
bizonyult összletet azonban a Pécsszabolcsi Mészkõ Formációba kell soroljuk, bár a két egység ilyen módszerrel történõ
litosztratigráfiai elkülönítését (térképezhetõségét) meglehetõsen nehézkesnek tartjuk.
Fácies, korreláció
A Rákosi és a Pécsszabolcsi Mészkõ üledékei változatlan feltételek között, normálsós sekélytengeri környezetben
keletkeztek.
GYULAFIRÁTÓTI FORMÁCIÓ gMs
(korábban: szárazföldi eredésû képzõdmény, szárazföldi sorozat, törmelékes összlet)

Litológia, település
A formáció a bádeni normálsósvízi és a szarmata csökkentsósvízi tengeri összlet közötti, illetve utóbbival részben
összefogazódó szárazföldi–édesvízi fáciesû kifejlõdéseket foglalja magába. A tarka agyagok zöld, zöldesszürke színûek,
okker és barnássárga foltosak. Általában meszesek, mészcsomósak, szövetük fényesre hengerelt felületekkel átjárt.
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Helyenként apró kvarckavics beágyazódások is észlelhetõk, a rétegsor bázisán általában a fekü anyagából származó,
rosszul kerekített durva kavicsok a jellemzõk.
A Gyulafirátóti Formáció a Tapolcai-medencében és a Balaton-felvidéken közvetlenül a triász alaphegységre, a
Várvölgyi-medencében a Szilágyi Agyagmárgára, a Berhidai-medencében pedig a Hidasi Formációra települ. Fedõjét
szarmata (Tinnyei, Kozárdi) formációk alkotják.
Elterjedés, vastagság
A pannóniai illetve fiatalabb szarmata képzõdmények alatt a Balatonfõ csaknem egész területén elterjedt. A Balatonfelvidék térképezése során, több helyen sikerült kimutatni a Tinnyei Formációt alkotó biogén mészkõ feküjében zöldfehér tarka, mésziszapos, bentonitos, kavicsos agyagot, amely a Gyulafirátóti Formációba sorolható. Ez a kifejlõdése
ismert a Tapolcai-medence K-i peremén lévõ gyulakeszi mészkõbányában, valamint a szarmata mészkõ Zánkától
Balatonudvariig nyomozható elterjedési területén (pl. a Zánka Zkt–1 és a Balatonakali Bakt–1 fúrásban, vagy a
Fövenyestõl É-ra létesített vízvezeték árkában). A bentonitos agyag feltehetõen a „felsõ riolittufa” (Galgavölgyi
Formáció) mállásának a terméke.
A Berhida Bet–4 fúrás által mintegy 54 m vastagságban harántolt Tinnyei Formáció mészkõ-mészmárga rétegsorát
több, max. 2,0–3,0 m vastag tarkaagyag réteg tagolja. A kenesei magasparton, a tótól mintegy 2 km-re mélyült
Balatonkenese Bkt–1 fúrás hasonló kifejlõdésben tárta fel a 60 m vastagságú szarmata összletet. A formáció vastagsága
a Berhidai-medencében É felé növekvõ tendenciát mutat, a Bh–3 fúrásban közel 90 m.
A Berhida környéki fúrások rétegsorához hasonló a Nagyvázsonyi-medence mészkõ–mészmárga-összlete, amelyet
tarkaagyag betelepülések tagolnak. A Vöröstói Formációra vagy közvetlenül az alaphegységre települõ képzõdményt
Öcsi Formáció néven definiálták, ami véleményünk szerint a Tinnyei és a Gyulafirátóti Formáció összefogazódása.
Önálló litosztratigráfiai egységként történõ elkülönítését ezért nem tartjuk indokoltnak.
KOZÁRDI FORMÁCIÓ kMs
(korábban szarmata erviliás agyagmárga)

Litológia, település
A formáció rétegsorát fõleg agyagmárga és aleuritos agyagmárga alkotja.
Elterjedés, vastagság
A Bakony DNy-i neogén medencéit feltárt fúrások közül egyedül a Tapolcai-medence közepén telepített Hegymagos
HgN–78/18 szelvényében mutatható ki, ahol az 53,6 m vastag szarmata összlet alsó 25 méterében max. l m-es agyagmárga rétegek települnek a mészkõ és a mészmárga közé. A formáció kifejlõdésének hiánya a neogén medencéknek a
szarmatában történt kiegyenlítõdésével magyarázható (DUDKO et al. 1992).
A balatonfõi területre É-ról benyúló Berhidai-medence rétegsorában a formáció mintegy 30 m vastag (KÓKAY et al.
1991), ahol a Gyulafirátóti Formáció tarkaagyag–aleurit összletére települ. A mészkõrétegek megjelenésével folyamatosan megy át a Tinnyei Formációba, amellyel részben heteropikus.
Õsmaradványok, kor
A Berhida Bh–3 fúrás agyagmárga összletét gazdag Mollusca fauna jellemzi: Abra reflexa, Cerithium rubiginosum
subtypicum, Dorsanum duplicatum, Mactra eichwaldi, Mohrensternia angulata, Musculus sarmaticus, Nassa colorata,
Pirenella nodosoplicata, P. picta, Solen subfragilis, Theodoxus pictus.
Fácies, korreláció
A formáció túlnyomórészt pélites üledékei a csökkentsós szarmata tenger partjától viszonylag távoli, nyílt
medencében rakódtak le.
TINNYEI FORMÁCIÓ tMs
(korábban szarmata mészkõ, cerithiumos mészkõ, kavicsos durva mészkõ)

Litológia, település
A formációt felszínen legtöbbször biogén kalkarenit, molluszka-kõbeles, üreges, porózus, ritkábban ooidos mészkõ
képviseli (XXIX. tábla, 1.), amelyet a medence peremei felé kavicsos mészkõ, majd abráziós kavics vált fel. A feltárt
szelvények rétegsorában ezen kívül gyakori a mészmárga, a mésziszap, a homokkõ és a képzõdmény bázisán a kaviccsal kevert zöld-fehér tarka bentonitos agyag is.
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Feküjét túlnyomórészt bádeni korú formációk (Szilágyi, Rákosi, Vöröstói) alkotják, a Tapolcai-medence peremein és
a Balaton-felvidék középsõ részén azonban azokon túlterjedve közvetlenül az alaphegységre települ (BENCE, BUDAI
1987). A neogén medencék belsejében a Száki, a peremeken a Kállai vagy a Somlói Formáció települ fölötte.
Elterjedés, vastagság
A szarmata emelet legjelentõsebb területi elterjedésû kifejlõdése a Balaton-felvidéken, a Tapolcai-medence pedig az
ország legnagyobb összefüggõ szarmata mészkõterülete, jelentõs karsztformákkal. A felszínen ezen kívül
Balatonszepezd és Balatonakali, valamint Fövenyes (Kiliántelep) és Balatonudvari között ismert. Ennél is jelentõsebb
elterjedésû a pannóniai üledékek feküjében a Keszthelyi-hegység környékén és a Tapolcai-medence D-i részén, ahol
vastagsága a 80–100 métert is elérheti. A sziliciklasztokkal feltöltõdött Berhidai-medencében vastagsága legfeljebb
15–20 m.
Õsmaradványok, kor
Mollusca-faunájára nagy egyedszámban elõforduló Cardium- és Cerithium-együttes jellemzõ, a foraminiferákat
szintén tömeges megjelenésû, Miliolina–Elphidium összetételû társaság képviseli (XXIX. tábla, 2.). Zánka és
Balatonakali térségében a típusos csökkentsósvízi makrofauna legjellemzõbb taxonjai a következõk:
— Bivalvia: Cardium vindobonense (újabban Cerastoderma vindobonensis), Irus gregarius, Ervilia dissita, Mactra
vitaliana.
— Gastropoda: Cerithium rubiginosum, Pirenella picta mitralis, P. disjuncta, P. nodosoplicata, Dorsanum duplicatum, Gibbula picta, Calliostoma poppelacki, C. anceps.
KÓKAY (1981) a Bak–40 fúrás gazdag Mollusca-faunája alapján elkülönítette a tinnyei és a kozárdi alemeletet,
valamint a bádeni „konka rétegeket”.
Fácies, korreláció
A formáció képzõdési környezete csökkentsósvízi, sekély tenger tagolt, partközeli sávja volt. A képzõdménnyel
foglalkozó irodalomban azonban már BÖCKH (1874) munkássága óta ismertek édesvízi mészkõ-betelepülések, amelyeket a Nyirádi-medencében „paludinás” (hydrobiás) mészkõ néven különítettek el korábban. LELKES mikrofácies vizsgálatai szerint az uralkodó molluszkás-foraminiferás biomikrit mellett ostracodás-characeás mikrit is elõfordul, ami
édesvízi környezetet jelez (XXX. tábla, XXXI. tábla, 2.). A kõzettípusok jelentõs részében a pedogén caliche fácies
diagnosztikus bélyegei, elsõsorban rhizolitok jellemzõek (XXIX. tábla, 1.). Tapolca É-i szélén a 20–30 cm vastag
mészkõrétegek hasonló vastagságú vörösagyag-betelepülésekkel váltakoznak (Vöröstói Formáció). A Várvölgyimedencében mélyült Várt–l fúrás 169,0–200 m-ig terjedõ szakaszán tömör, mikrites alapanyagú, szürkésdrapp, sötétszürke foltos mészkõ települ, amely átkalcitosodott édesvízi molluszka-metszeteket tartalmaz. A közbetelepült bentonitos, ill. szenesagyag rétegek szintén értelmezhetõk pedogén fáciesként.

Pannóniai s. l.
ELÕTÉRI MEDENCÉK
ÕSI TARKAAGYAG FORMÁCIÓ öPa1
Litológia, település
A formáció rétegsorát fõként gumós vagy fényes rogyási felületek mentén szétesõ tarkaagyag, agyagmárga, aleuritos agyag kõzetegyüttes alkotja. A szürke, zöldesszürke, okkersárga, sárgásvörös tarka pélites összletben gyakoriak a
piritesedett gyökérnyomok, a száradási hajszálrepedések, amelyekben néhány mm-es, oszlopos-tûs zsírfényû gipsz
kristályhalmazok is elõfordulnak (JÁMBOR 1980).
A másik fõ kõzettípus lemezes, kagylós, esetenként szemcsés-gumós elválású, világosszürke, fehér vagy halványsárga foltos mészmárga és mészkõ. Ezek a rétegek mindig vékony, sötétszürke, huminites agyag betelepülésekkel váltakoznak. Ezen kívül a meszes rétegek is sok szénült növényi töredéket tartalmaznak. A kavics önálló rétegekben nem,
de elszórt szemcsék formájában szórványosan elõfordul, elsõsorban a tarkaagyag rétegekben. Ezek legtöbbször max. 0,5
cm-es, jól kerekített, kvarcit, ritkábban fillit vagy dolomit anyagúak.
Az Õsi Tarkaagyag a fekü szarmata (Gyulafirátóti és Tinnyei Formáció) képzõdményekbõl folyamatos átmenettel
fejlõdik ki. A szarmata és az alsó-pannóniai képzõdmények határán vékony (legfeljebb néhány tíz cm vastagságú) dácittufa települ, pl. a Berhida Bh–3 fúrásban (KÓKAY et al. 1991). A formáció fedõjében éles szín- és kõzetváltással a
Csákvári Formáció következik.
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Elterjedés, vastagság
Az Õsi Tarkaagyag elterjedése a térképen ábrázolt területen a Balatonfõ környékére korlátozódik, ahol több fúrás (a
Balatonkenese Bkt–l, a Berhida Bh–3, és Bet–4) is feltárta, mintegy 30–40 m közötti vastagságban.
Õsmaradványok, kor
A formáció gyér és többnyire jellegtelen õsmaradványt tartalmaz. A törpe Cardiidae fajokon kívül a mészkõ és
huminites agyagrétegekben kevés édesvízi csiga is elõfordul. Jellegzetesek a nagytermetû Ostracodák, elsõsorban a
mészmárga rétegekben. A formáció korára nézve fontos adat a Mecsekia incrassata és a Mecsekia sp. szerves vázú
mikroplankton jelenléte, amely SÜTÕNÉ SZENTAI (in KÓKAY et al. 1991) szerint a szarmata-pannóniai határzónákban fordul elõ. A Berhida Bh–3 fúrásban az alsó-pannóniai rétegsor bázisán települõ dácittufa abszolút kora 12,6±0,5 millió év
(KÓKAY et al. 1991).
Fácies, korreláció
Az Õsi Tarkaagyag tipikus medenceperemi, tavi és terresztrikus fácies, amely nemcsak az üledékgyûjtõ mélyebb
részeiben, de a peremeknek a nyíltabb medence felé kitett térszínein sem fejlõdött ki.
CSÁKVÁRI AGYAGMÁRGA FORMÁCIÓ cPa1
Litológia, település
A formáció jellegzetes pélites összletét jól rétegzett, lemezes vagy lemezes-kagylós elválású, szürke vagy
zöldesszürke agyagos aleurit, agyagmárgás aleurit, aleuritos és finomhomokos agyagmárga építi fel. Feküje a Berhidaimedencében az Õsi Formáció. A Csákvári Agyagmárga fedõjében a peremi területeken a Somlói (pl. a Balatonkenese
Bkt–1 és a Berhida Bet–4 fúrásban), a medence belsõbb területein pedig a Csóri Formáció települ (Berhida Bh–3). A
képzõdményre jellemzõ a sok szenesedett növényi maradvány és az Y alakú életnyomok (JÁMBOR 1980).
Elterjedés, vastagság
A formáció elõfordulása eddigi ismereteink szerint a Berhidai-medence Balatonfõre benyúló részén ismert, ahol
vastagsága a peremek felõl a medence belseje felé 80,0 m-re nõ.
Õsmaradványok, kor
Legjellemzõbb puhatestû taxonja a Congeria cz¡jz¡eki, emellett a Berhida Bh–3 fúrásban Congeria cf. balatonica, C.
cf. neumayri, Lymnocardium triangulatocostatum, L. cf. trifkovici, Parvidacna tinnyeana, Hydrobia cf. subula és
Planorbarius sp. került elõ belõle (KÓKAY et al. 1991). A formáció képzõdményeibõl SÜTÕNÉ SZENTAI a Spiniferites bentori oblongus Zónába tartozó szerves vázú mikroplankton-együttest határozott meg. A kozmopolita édesvízi zöldalgák
(Botryococcus braunii) mellett gyakoriak a planktonikus elemek (Gonyaulax digitale tertius, Dinoflagellata 72. forma).
Fácies, korreláció
A Csákvári Formáció részben szellõzetlen, partközeli, lagúnáris medencerészeken képzõdött. Erre utal a Bh–3 fúrásban tapasztalt nagy piritkötésû kéntartalom (1,16%), a magas szervesszén-tartalom (1,43%) és ezek kicsiny hányadosa
(KÓKAY et al. 1991).
CSÓRI ALEURIT FORMÁCIÓ

crPa
1–2

Litológia, település
A viszonylag durvább szemcseösszetételével feküjétõl és fedõjétõl egyaránt elkülönülõ rétegcsoportot szürke aleurit, finomhomokos aleurit és agyagos aleurit alkotja. Az erõsen bioturbált összletre jellemzõek az ágas-bogas lakócsõmaradványok. Fedõjében folyamatos átmenettel fejlõdik ki a Somlói Formáció.
Elterjedés, vastagság
A térképezés során érintett területen a Berhidai-medence központi részén fejlõdött ki, ahol a Bh–3 fúrás 14 m
vastagságban harántolta (KÓKAY et. al. 1991). Ezenkívül JÁMBOR (1980) a Nagyvázsonyi- és a Tapolcai-medence
területén mélyült fúrásokban is leírta.
Õsmaradványok, kor
A Berhida Bh–3 fúrásban Congeria zagrabiensis, Lymnocardium secans, Gyraulus sp. került elõ belõle, a
szervesvázú mikroplanktont a Spiniferites paradoxus, Sp. bentori coniunctus és az Impagidinium globosum képviseli
(KÓKAY et al. 1991).
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Fácies, korreláció
A Csóri Aleurit szedimentológiai jellegei viszonylag nagy energiájú, hullámbázis feletti sekélyvízi környezetre utalnak.
SZÁKI AGYAGMÁRGA FORMÁCIÓ sPa1-2
Litológia, település
Szürke, molluszkás agyagmárgás aleurit, amely a Kisbéri-Kállai Kavics fedõjében települ a Keszthelyi-hegység
ÉNy-i elõterében. Fedõjében folyamatosan következik a Somlói Formáció.
Elterjedés, vastagság
A térképezett területen egyedül a Várvölgyi-medencében mélyült Zalaszántó Zszt–3 fúrásban ismert, amely mintegy
30 méter vastagságban harántolta (43. ábra). A medence peremei felé viszonylag hirtelen kiékelõdik, a Várvölgy Várt–1
fúrásban a Somlói Formáció már közvetlenül a kavicsösszletre települ.
Õsmaradványok, kor
Jellegzetes molluszka- és Ostracoda-együttese alapján képzõdése az alsó- és felsõ-pannóniai fordulóján rögzíthetõ.
Fácies, korreláció
A sekély szublitorális fáciesû összlet képzõdési környezete a vele részben heteropikus Csákvári Agyagmárgáénál
nyíltabb medence lehetett.
KÁLLAI FORMÁCIÓ

klPa
2

(korábban quarcz-konglomerát és quarcz-homokkõ; alsópannóniai-pontusi konglomerát, homokkõ, homok, fehér kvarczhomok,
fehérkvarczos homokkõ; kvarchomokkõ, kvarchomok)

A pannóniai képzõdmények közül a legmarkánsabb, jól térképezhetõ rétegtani egység. A Kállai Formáció JÁMBOR
(1980) értelmezése szerint magába foglalja az abráziós part helyi anyagú, valamint a strand fácies érett, többszörösen
áthalmozott, jellemzõen homok, homokos kavics, kavics, konglomerátum képzõdményeit. Az egymástól eltérõ
genetikájú és litológiai összetételû, valamint térben is elkülönülõ két összletet a legutóbbi térképezés során azonban
külön litosztratigráfiai egységként kezelték, az elõbbire bevezetve a Diási Formáció elnevezést (BUDAI, KOLOSZÁR 1990,
CSILLAG in GYALOG szerk. 1996, BUDAI, CSILLAG 1998).
Litológia, település
A térképezési program által lefedett területen alapvetõen két kifejlõdési típusa különíthetõ el, a markazitos–limonitos kötésû tömböket tartalmazó ún. „billegei kavics” és a kovás kötésû lencséket, tömböket tartalmazó, ill. helyenként
rétegeket alkotó „kállai kavics”.
A viszonylag nagy vastagságú (15–20 m) kavicsöszletekben helyi anyagú szemcsék csak szórványosan fordulnak
elõ. A kavicsok anyaga csaknem kizárólag kvarcit, kevés lidit és egyéb metamorfit, szórványosan tûzkõ és dolomit. A
szemcsék átlagos átmérõje 1 cm körüli, a maximális méret az 5 cm-t ritkán haladja meg. A kavics- és a homokfrakció
egymáshoz viszonyított aránya a formáción belül vertikálisan és laterálisan is változó. A homok szemcsemérete általában
közepes vagy durva, anyaga — helyenként az ipari felhasználásra is alkalmas arányban — szintén kvarc, másutt kevés
színes nehézásvány is elõfordul benne. Gyakori a lapos, íves, átlós keresztrétegzés (XXXII. tábla).
A „billegei kavicsot” JÁMBOR (1980) „Tinnyei gyöngykavics tagozat” néven az „alsópannóniai formációba” sorolta,
a jelenleg elfogadott litosztratigráfiai felosztás szerint talán a Kisbéri-Kállai név alkalmazása lenne célszerû. Az összlet
egyik legnagyobb feltárása a lesenceistvándi bánya, ahol a kavicsösszleten belül a jellegzetes szarmata durvamészkõ
padjai települnek a bányaudvar talpán, valamint az itt mélyült Lesenceistvánd Lest–1 fúrásban. A Várvölgyimedencében több fúrás is feltárta a formációt, ahol feküje a Tinnyei Formáció, fedõjében pedig a Száki, a peremek felé
pedig közvetlenül a Somlói Formáció települ (44. ábra).
A Kállai-medencében a formáció általában néhány méter vastag agyagréteggel közvetlenül az alaphegységre vagy
középsõ-miocén agyagra (Cserszegtomaji Kaolin? Vöröstói Formáció?) települ, néhány feltárásban azonban édesvízi
mészkõvel cementált bázisbreccsája is elõfordul. A részletes homokkutatás során (BIHARI GY. 1984) a következõ litofácieseit különítették el (alulról felfelé):
— homokos agyag, agyagos homok, aleurit;
— durvaszemcsés kvarchomok;
— finomszemcsés homok;
— kavics, homokos kavics, kavicsos homok;
— kvarcit.
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Elterjedés, vastagság
A strand-fáciesû „gyöngykavics”, kvarchomok, illetve ezek konglomerátummá, homokkõvé cementált kifejlõdése a
névadó Kállai-medence területén és a Tapolcai-medence ÉNY-i részén, a Lesence-völgyben és a Billegei-erdõben ismert
nagyobb vastagságban. A Kisbéri Kavicstól elválaszthatatlan kifejlõdését a Várvölgyi-medencében mélyült fúrások
harántolták (43. ábra).
A Kállai-medence híres kõtengerei Szentbékkállától nyugatra (Kelemenkõ, XXXIII. tábla, 2.), Salföld mellett,
Kõvágóörs keleti szélén (XXXIII. tábla, 1.), valamint a mindszentkállai Sanyarú-puszta melletti Kõ-hegyen találhatók,
de ehhez a kifejlõdési területhez tartozik a Csobánc DNy-i lábánál található elõfordulás is.
A kovás kötésû homokkõ kisebb, foltszerû elõfordulása ismert a Keszthelyi-hegységben, a Rezi-vártól D-re lévõ
nyeregben, a Bányafõ-tetõn (CSILLAG, NÁDOR 1997), valamint a Tagyontól K-re lévõ szõlõben (BUDAI, CSILLAG 1998).
A Kállai-medence területén végzett homokkutatás adatai szerint legnagyobb vastagsága 25–30 m (BIHARI GY. 1984),
a Lesence-völgyben és a Várvölgyi-medencében 50 m körüli.
Õsmaradványok, kor
A Kállai Formáció õsmaradványokban kifejezetten szegény, nagyobb mennyiségû molluszka a mindszentkállai
bányából került elõ belõle (MAGYAR 1988): Congeria sp., Lymnocardium sp., L. cf. soproniense, L. cf. majeri, Unio
atavus, Melanopsis cf. fossilis. A viszonylag gyakori növénymaradványok közül HABLY és DEBRECZY (in MAGYAR 1988)
a következõ fajokat határozták meg: Myrica sp., Rhamnus alaternus, Liriodendron, Pinus halepensis, P. cf. rostrata, P.
cf. sylvestris.
A s. str. Kállai Kavics a hivatalos besorolás szerint a felsõ-pannóniai alemelet bázisát alkotja és a Congeria ungulacaprae Zónába tartozik (GYALOG szerk. 1996, KORPÁSNÉ HÓDI 1998), a „billegei kavics” képzõdése azonban már a késõ
szarmata során megindult (BENCE, BUDAI 1987).
Fácies, korreláció
A Kállai Formáció képzõdési környezete az általános felfogás szerint erõsen mozgatott vízzel jellemzett, sekély
tengerpart és az elõtte épülõ delta volt, erre utal a szemcseösszetétel és a több helyen megfigyelhetõ keresztrétegzés is.
A szemcsék anyagának több mint 95%-át alkotó kvarcit idegen a helyi környezettõl, feltehetõen a Bakony helyenként
nagy vastagságú Csatkai Formációból felépülõ területérõl halmozódott át (JÁMBOR 1980, BENCE, BUDAI 1987), ami arra
utal, hogy a hegység e részei ebben az idõszakban viszonylag kiemelt szárazulati térszínek voltak. A partvonalat alkotó
képzõdmények szinte teljes hiánya a szemcsék anyagában részben a kvarcitnál lényegesen kisebb keménységükkel,
részben a part lapos, „strandszerû” morfológiájával magyarázható. Az éghajlat a mai mediterrán klímához lehetett hasonló a jellegzetes fenyõ-maradványok értékelése szerint (MAGYAR 1988).
A Kállai Kavics különleges kifejlõdése a Káli-medencében Salföld, Kõvágóörs, Mindszentkálla környékén ismert ún.
„kvarchomok”. A nagy tisztaságú kvarc, kvarcit anyagú, elsõsorban öntödei célokra kitermelt összlet SZATMÁRI (1971)
szerint a mállékony ásványok hidratációja, az oldatok kimosódása számára kedvezõ meleg, nedves klímán képzõdött,
lassan betemetõdõ, a nyílt víztõl viszonylag elzárt, „savanyú édesvizekkel táplált öböl-jellegû üledékgyûjtõ”-ben.
A kvarchomok néhány m3-es tömbökké, nagy kiterjedésû homokkõ, konglomerátum lencsékké, rétegekké cementálódása különbözõ folyamatok eredménye. A cement anyagát alkotó piritet, markazitot a Keszthelyi-hegység peremén
tektonikai törésekhez kapcsolódó, aszcendens oldatokból származtatják (JÁMBOR 1980). A billegei bányában feltárt
hatalmas konkréciók a markazit bomlása során limonitos kötésûekké alakulnak, miközben copiapit és romboklász is
keletkezik (VICZIÁN et al. 1986).
A Káli-medence kõtengereinek kovaanyagát általában bazalt-vulkanizmushoz kapcsolódó hidrotermális oldatokból
eredeztetik. Feltûnõ azonban a hasonlóság a Kállai Kavics Formáció kvarchomokkövei valamint a Párizsi-medence —
nyilvánvalóan nem vulkanizmushoz kapcsolódó — eocén és oligocén korú kovás kötésû összletei között (pl.
Fontainebleaui Homokkõ). A kifejlõdések közös vonásai a fáciesek rokonságára is utalhatnak. A kovakérgek (silcrete)
kialakulása meleg, nedves és meleg, száraz évszakok váltakozásához kapcsolódik. BALOGH KÁLMÁN (1992) szerint a
sós- és édesvíz keveredésekor is csapódhat ki kova az üledékekben, ami alapján feltehetõ, hogy a kvarchomok képzõdése
és a kovás cementációjú padok kialakulása hasonló körülmények között történt. THIRY, BERTRAND-AYRAULT (1988)
szerint a fehér kvarchomok és a kovás kötésû padok megjelenése összekapcsolódik a Fontainebleaui Homokkõ esetében
is, de szerintük a padok kialakulása a beszivárgó felszíni víz oldó hatásának, illetve a freatikus szintben, a helyi erózióbázis közelében az oldatok kiválásának eredményeként alakult ki. A több szintben megjelenõ kvarchomokkõ-padok a
vízszint változásával magyarázhatók.
*DIÁSI FORMÁCIÓ dPa2
A felsõ-pannóniai törmelékes, medenceperemi kifejlõdésû képzõdményeinek (Somlói és Tihanyi Formáció) az
alaphegységre települõ abráziós parti fáciesét definiálták önálló, a Kállai Formációtól független rétegtani egységként
(CSILLAG in GYALOG szerk. 1996).
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Litológia, település
A Diási Formációt jól kerekített kavics, konglomerátum, vagy breccsa alkotja, amely a parttól távolodva fokozatosan
kavicsos homokba megy át. A kavicsok anyagát kisebb részben a feküben települõ képzõdmények, nagyobb részben
pedig az abrázió, illetve a környezõ parti területrõl areális erózió által a hullámveréses övbe szállított durva hordalék
szolgáltatta, így annak összetétele területrõl-területre meglehetõsen változatos. A keszthelyi-hegységi elõfordulások
zömét igen jól kerekített dolomitkavics és konglomerátum, részint dolomitbreccsa alkotja (XXIV. tábla, 1–2.).
Kõvágóörs környékén az abráziós kavics, illetve konglomerátum anyaga a Balatonfelvidéki Homokkõ Formációból, a
Zánkától Örvényesig terjedõ területen fõleg a Megyehegyi Dolomitból és a Buchensteini Formációból származik. A dörgicsei Öcs-hegyen a két formáció kõzettípusai együtt jelennek meg a konglomerátumban. Balatonfüred térségében már
a Sándorhegyi Formáció is szolgáltat kavicsanyagot. A vizsgált területen a pannóniai abráziós jelenségek legkeletibb elõfordulása a balatonfûzfõi uszoda melletti feltárásból ismert, ahol a kavicsok anyaga az Aszófõi Dolomitból származik.
Az abráziós parti képzõdmények többnyire közepesen–jól cementáltak. A Keszthelyi-hegység területén gyakori a
dolomitliszt, egyébként a meszes kötõanyag jellemzõ, amely helyenként (pl. a balatonfüredi Bocsár-hegyen) igen
kemény konglomerátummá cementálja a kavicsot.
A Diási Formáció fedõje, részben heteropikus fáciese a Somlói, illetve a Tihanyi Formáció.
Elterjedés, vastagság
Az abráziós kavics és konglomerátum gallérszerû elterjedésben nyomozható a Keszthelyi-hegység körül, valamint a
Balaton-felvidék kb. a 240 m tengerszint feletti magasságig terjedõ parti sávjában. További jellegzetességük, hogy az
eróziónak viszonylag ellenállóbb kõzettestek — a lepusztulás és kiemelkedés eredményeképpen — a laza
fedõüledékeiktõl elszakadva, sok esetben azoknál térszínileg magasabb helyzetben, az alaphegységre tapadt foszlányszerû elõfordulásokban jelennek meg.
A formáció vastagsága 5–8 m-re tehetõ.
SOMLÓI FORMÁCIÓ

soPa
2

A formáció terepi elkülönítése a Tihanyi Formációtól gyakran problematikus, mivel a rétegsorának zömét alkotó
laza, homokos–agyagos képzõdmények feltártsága gyenge.
Litológia, település
A Somlói Formáció települési helyzete és kõzettani felépítése tekintetében a térképezett terület keleti és nyugati része
jelentõs eltérést mutat egymástól.
Balatonkenese és Berhida környékén a Somlói Formáció alsó-pannóniai képzõdményekre (Csóri Formáció, Csákvári
Formáció) települ „medencebeli” helyzetben. A finomhomokos, aleuritos agyagmárga rétegek 2–8 m közöttiek. Ezek
közé települnek a 0,5–4,0 m-es homok-, aleuritos homokrétegek, amelyek mésztartalma viszonylag csekély, csillámosak,
gyengén rétegzettek.
A Keszthelyi-hegység körül és a Tapolcai-medencében a formáció „peremi” kifejlõdésû, nagy területen települ
közvetlenül a Kállai Formációra, amely alatt az idõsebb pannóniai formációk hiányoznak. A rétegsor felépítésében a
homokfrakció helyenként uralkodó, mésztartalma is jelentõs. A Keszthelyi-hegység Ny-i peremén — esetleg tektonikus
feláramlási zónákhoz kötõdve — fordul elõ az ún. „kártyás homokkõ”, amelyet ugyancsak mészanyag cementál. JÁMBOR
(1980) által korábban a „tihanyi tagozatba” sorolt homokkõ vékonyréteges, lemezes, keresztrétegzett, a réteglapokon
gyakoriak a hullámfodrok (XXXIV. tábla, 1.), a csillámdúsulás és a limonitos festõdés. Ez a környezetéhez képest
cementáltabb összlet közel É–D-i csapású, kb. 1 km széles és 4 km hosszú, alacsony gerinc formájában preparálódik ki
Hévíz és Karmacs között. Ezen kívül a Vári-völgy déli részén is ismert a durva, völgykitöltõ üledékek alatt (ID. LÓCZY
1913).
Elterjedés, vastagság
A Somlói Formáció a Keszthelyi-hegységtõl Ny-ra és a Tapolcai-medencében a felszínen, míg a Balatonfõ területén
fúrásokban fordul elõ. A Tihanyi-félszigeten a Gödrös területén ismert klasszikus feltárása (FUCHS 1870). A keleti
területek 40–50 m-es átlagával szemben a Várvölgyi- és a Tapolcai-medencében akár a 160 m vastagságot is elérheti
(43., 44. ábra).
Õsmaradványok, kor
A bezárt makrofauna gyér és kizárólag kagylók alkotják. Jól határozható, és fõleg új faunaelemek a fúrásokból nem
kerültek elõ, az irodalom szerint a formáció jellemzõ együttesét a Lymnocardium majeri, L. penslii, L. variocostatum,
Congeria ungulacaprae és a Dreissena auricularis alkotja.
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Fácies, korreláció
A Somlói Formáció a fokozatosan feltöltõdõ pannóniai üledékgyûjtõ partközeli deltalejtõ fácieseként
értelmezhetõ.
TIHANYI FORMÁCIÓ tPa2
A pannóniai beltó üledékeinek a múlt század óta a Balaton északi partja mentén folyamatosan tanulmányozott
képzõdmény-együttese tartozik a Tihanyi Formációba, amelynek típusszelvénye a tihanyi Fehérpart (MÜLLER P.,
SZÓNOKY 1988).
Litológia, település
A Tihanyi és a feküjében általában települõ Somlói Formáció határának kijelölése még a fúrási szelvényekben is
gyakran ütközik nehézségbe, mivel mindkét összletet alapvetõen aleurit, finom-, apró- és középszemû homok, valamint
agyag és agyagmárga építi fel. Lényeges különbség azonban, hogy a különbözõ szemcseösszetételû rétegek a Tihanyi
Formációban vékonyabbak, és sûrûn váltakoznak egymással („dobostorta szerkezet”), valamint végig jellemzõek a
huminites festõdésû rétegek, vagy vékony lignittelepek. Utóbbiak kizárólag a Keszthelyi-hegység keskeny öblözeteiben,
medencéiben (pl. a Vállusi-árokban, a Rezi- és a Nemesvitai-medencében) ismertek, ahol a formáció vékony
bázisképzõdménnyel közvetlenül az alaphegységre települ. A kis medencék csonka rétegsorait harántolt fúrások alapján
a 0,5–2,0 m vastag kõzetliszt, finomhomokos kõzetliszt rétegek a leggyakoribbak. Ezeket tagolják a 0,5 m-t ritkán
meghaladó vastagságú, szerves festõdésû agyag, agyagos kõzetliszt, szenesagyag és lignitrétegek.
A Balatonfõ területén (Berhida és Balatonfûzõ környékén) a rétegsor felsõ szakaszának fokozatos elmeszesedésével
fejlõdik ki a fedõ Nagyvázsonyi Mészkõ.
Elterjedés, vastagság
A térképezés során, a kisméretû feltárások humusszal kevert, oxidált laza üledékeit nehéz volt elkülöníteni a Somlói
Formációtól. A Keszthelyi-hegység és a Tapolcai-medence területén a formáció átlagos vastagsága 30–40 m-re tehetõ,
míg a Balaton-felvidék középsõ és keleti részén átlagos vastagsága 60–80 m.
Õsmaradványok, kor
A fúrási szelvényekbõl és a jelentõsebb felszíni feltárásokból (tihanyi Fehérpart, balatonkenesei magaspart, XXXIV.
tábla, 5.) gazdag puhatestû fauna került elõ, amelyben a csigák dominálnak a kagylók rovására.
A héjak összemosódtak, tömegesek, általában a huminites és a homokrétegek tetején dúsulnak.
A limnobrack fauna az Unio mihanovici, Congeria balatonica, C. triangularis, Lymnocardium apertum, L. decorum, Pseudocatillus simplex, Parvidanca pannonica, Dreissenomya unioides, Viviparus cyrtomaphorus, V. sadleri,
Valvata gradata, „Valvata” balatonica, Melanopsis cylindrica, M. decollata, Theodoxus ecarinatus (XXXIV. tábla,
2–4.) alakokból tevõdik össze. A huminites, édesvízi rétegek faunáját Planorbarius cf. corneus, Segmentina loczyi,
Lymnaea sp., ezenkívül Bithynia cf. leachi, Theodoxus radmanesti (XXXIV. tábla, 3.), ritkán Lymnocardium decorum
alkotja.
Fácies, korreláció
A Tihanyi Formáció a pannóniai üledékgyûjtõ feltöltõdésének elõrehaladott stádiumát képviseli. Az egyre sekélyülõ
és kiédesedõ vizû medence peremén mocsári környezet jött létre, amely különösen a csendes, a nyílt medencérõl féligmeddig lefûzõdött öblökre volt jellemzõ (pl. a Keszthelyi-hegységben).

„NAGYVÁZSONYI-LAGÚNA”
A Balaton-felvidéki permotriász vonulat ÉNy-i oldalán húzódó sekély, „hegyközi” helyzetû Nagyvázsonyi-medence
pannóniai rétegsora alapvetõen eltérõ felépítésû, mint az elõtéri medencék hegységperemi kifejlõdése.
KAPOLCSI MÉSZKÕ FORMÁCIÓ

kaPa
2

Litológia, település
Általában kemény, tömör szövetû, halványszürke vagy sárgásfehér mészkõ alkotja. Réteges vagy vékony pados
elválású. Feküjét a Kállai Kavics, fedõjét a Taliándörögdi Márga alkotja. Elkülönítése a hasonló litofáciesû, fiatalabb
Nagyvázsonyi Mészkõtõl lényegében csak a települési helyzet ismeretében lehetséges.
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Elterjedés, vastagság
A térképen ábrázolt területen csak az Eger-patak völgyének környékén ismert a felszínen, ahol vastagsága mindössze
néhány m körüli.
Õsmaradványok, kor
A Kapolcsi Mészkõ faunáját édesvízi és csökkentsósvízi csigák alkotják: Planorbidae sp., Cepaea sp., Lymnaeidae
sp., Hydrobiidae sp. és Melanopsis fuchsi.
Fácies, korreláció
A Kapolcsi Mészkõ megjelenése a „Nagyvázsonyi-lagúnában” a terrigén anyag behordódásának átmeneti
szünetelésére vezethetõ vissza. Az édesvízi mésziszap lerakódásának körülményei hasonlóak lehettek a lagúna végsõ
feltöltõdésekor képzõdött Nagyvázsonyi Mészkõéhez.
TALIÁNDÖRÖGDI MÁRGA FORMÁCIÓ

tdPa
2

Litológia, település
A formációt 0,2–1,0 m vastag, szürke agyagmárga és agyagmárgás aleurolit rétegek váltakozása építi fel (JÁMBOR
1980). Igen gyakoriak a huminites festõdések, a szenesagyag- és lignitrétegek.
A formáció a „Nagyvázsonyi-lagúna” területén a Somlói és Tihanyi Formációnak részben megfelelõ kifejlõdés.
Feküje a Kapolcsi Mészkõ, de ezen túlterjedve a triász alaphegység erodált felszínére, illetve az annak töbreiben felhalmozódott Vöröstói Formációra települ, fedõje a Nagyvázsonyi Mészkõ.
Elterjedés, vastagság
A térképen ábrázolt területen elõfordulásai az Eger-patak környékén találhatók. Legnagyobb vastagsága 100–120
m-re tehetõ.
Õsmaradványok, fácies
A formáció rétegsorában a csökkentsósvízi faunaegyüttesek (Congeria ungulacaprae, Melanopsis impressa, M. fossilis, M. sturii) mellett édesvízi és szárazföldi csigákat tartalmazó rétegek is megjelennek, ami az egykori lagúna többszöri kiédesedésére illetve kiszáradására utal (JÁMBOR 1980).
NAGYVÁZSONYI MÉSZKÕ FORMÁCIÓ

nvPa
2

Litológia, település
A formáció legjellegzetesebb felszíni képzõdménye az édesvízi mészkõ, noha ennek részaránya alárendelt a fúrások
által harántolt rétegsorokban. A mészkõ piszkosfehér, világosbarna színû, tömör szövetû vagy porózus–üreges, ütésre
bitumenszagot árasztó. A mészkõ valószínûleg nem alkot összefüggõ rétegeket a formáción belül, hanem kiékelõdõ,
vékony, nagy kiterjedésû lencsékben, konkrécióként települ a fehér, zöldesfehér, általában többé-kevésbé cementált
mésziszap rétegeken belül. Utóbbi gyakran agyaggal, bentonitos agyaggal keverten fordul elõ, ami zöldre vagy vörösre
színezi.
A fúrások alapján a mésziszappal nagyjából azonos arányban fordul elõ zöld, zöldesszürke bentonitos agyag, vörösagyag. A zöldes árnyalatú, zsíros tapintású agyagban gyakoriak a mészkonkréciók, míg a vörösagyag kemény, kagylósan
rögös elválású, és szinte teljesen mészmentes.
A formáció a Nagyvázsonyi-medence jelentõs területén közvetlenül a triász alaphegységre vagy rétegtani feküjére a
Taliándörögdi Márgára települ (CSILLAG 1991, BUDAI, CSILLAG 1998), míg a Balatonfõn a Tihanyi Formációból fejlõdik
ki a mésztartalom fokozatos növekedésével (KÓKAY et al. 1991). A Nagyvázsonyi-medence déli részén ugyancsak ismert
a Tihanyi Formáció felé átmeneti jellegeket mutató rétegsora, többek között a Balatoncsicsó Bcst–1 fúrásban, valamint
a mencshelyi Halom-hegy lejtõin, ahol a triász mészkõ és bauxit anyagú báziskavics fölött édesvízi mészkõ, agyagos
kõzetliszt, homok és homokkõ következik.
Elterjedés, vastagság
A Nagyvázsonyi Mészkõ a legnagyobb felszíni elterjedésû pannóniai képzõdmény a Balaton-felvidék területén.
Legnagyobb kiterjedésû elõfordulási területe a Nagyvázsonyi-medence és a Balatonfõ, e mellett viszonylag jelentõs
területen nyomozható Szentkirályszabadja és Vörösberény környékén. Kisebb, foltszerû elõfordulása ismert a felsõörsi Kopasz-tetõn. A Keszthelyi-hegységben a Szobakõ-tetõtõl délre, a Tihanyi Formáció lignites rétegeivel együtt fordul elõ.
A formáció legnagyobb vastagsága 30–40 m körüli.
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Õsmaradványok, kor
A mészkõ édesvízi csigafaunája meglehetõsen egyhangú, elsõsorban, Planorbidae, Tropidomphalus-, Cepaea- és
Lymnaeidae-félék fordulnak elõ benne (HALAVÁTS, 1911, KORMOS, 1909).
A formáció kora — települési helyzete és a Tihanyi Formációval való összefogazódása alapján — egyértelmûen
késõ-pannóniai.
Fácies, korreláció
A formációt alkotó édesvízi, tavi-mocsári üledékek megjelenése a hegyközi lagúnákban és a hegységperemi
területeken a pannóniai üledékgyûjtõ végsõ feltöltõdési stádiumát jelzi.
PULAI ALGINIT FORMÁCIÓ pPa2
A Bakony földtani térképezése során 1973-ban Pula mellett felfedezett alginit-összletet JÁMBOR (1980) a „felsõpannóniai formáció” részeként, „Pulai alginit tagozat” néven különítette el. JÁMBOR (in CSÁSZÁR ed. 1998) a jelenleg elfogadott s. l. pannóniai képzõdmények között formáció rangon definiálta.
A képzõdmény kifejlõdését, települési viszonyait hasznosítási lehetõségeit JÁMBOR, SOLTI (1976), JÁMBOR (1980),
késõbb SOLTI (1987) részletesen vizsgálta, kõzettani feldolgozását RAVASZ (1976) végezte el.
Litológia, település
A rétegsort a tufagyûrû lepusztulásából származó, vulkanogén agyag, aleurit, homok és mésziszap mellett
Botryococcusokban gazdag alginit rétegek alkotják. Az összlet alsó szakasza rosszul rétegzett, gyakoriak benne a halmaradványok (XXXV. tábla, 4.). A magasabb szintre jellemzõ a vékonyréteges, laminites kifejlõdés. Az alginit vízszintes rétegzettségû (XXXV. tábla, 3.), de elõfordulnak benne iszaprogyásos, erõsen gyüredezett szerkezetû részek is. A
vulkanoklasztit rétegekben meredek, 30°-os dõlésû, keresztrétegzett bazalthomok közbetelepülések, az alginit rétegek
alsó szakaszán törmelékárak csatorna kitöltései találhatók (XXXV. tábla, 5.).
Elterjedés, vastagság
A vizsgált területen a Pulai Alginit egyetlen elõfordulása ismert. A nagy szervesanyag-tartalmú üledékösszlet egy
Pula melletti, kb. fél km2 kiterjedésû maar kráterben rakódott le. A morfológiailag erõsen behatárolt elterjedésû képzõdmény az egykori tufagyûrûn belül, a krátert kitöltõ bazaltra települ, fedõjét negyedidõszaki képzõdmények alkotják.
Vastagsága 20–40 m között változik, a peremek felé kivékonyodva.
Õsmaradványok, kor
Az alginit rétegeket a kõzetalkotó mennyiségben jelen lévõ mikroszkopikus méretû Botryococcus braunii plankton
barnaalga alkotja.
A Pulai Alginit palynológiai vizsgálatát NAGY E. (1976), a diatomák kiértékelését HAJÓS (1976) végezte el. A flóra
paleoökológiai és paleoklimatológiai, újraértékelése HABLY, KVAÈEK (1998) nevéhez fûzõdik. Az oligohalin víz sótartalma HAJÓS (1976) szerint max. 3‰ volt, a sekély vízben dús volt a magasabb rendû vegetáció. A paleobotanikai vizsgálatok egyöntetûen a mainál melegebb klímára utalnak. HABLY, KVAÈEK (1998) szerint az évi középhõmérséklet
10–14 °C közötti, a csapadék éves mennyisége 1000 mm vagy kevesebb lehetett, száraz és nedves évszakok váltakozásával.
A Pulai Alginit korára vonatkozó adatot BALOGH KADOSA et al. (1986) közölt, szerinte az alginit feküjét alkotó bazalt
kora 4,2 M év. HABLY, KVAÈEK (1998) flóravizsgálatai szerint az üledékképzõdés a középsõ- és a késõ pliocén határán
zárult le.
1988-ban egy csaknem teljesen ép orrszarvú csontváz került elõ a pulai alginitbányából. A mintegy 3 m hosszúságú
példány — koponyája és fogazata alapján — a Stephanorhinus megarhinus fajba tartozik (FUTÓ 1988).
Fácies, korreláció
JÁMBOR (1980, in CSÁSZÁR ed. 1997) a s. l. pannóniai üledékciklus részének tekintette a Pulai Alginitet. Az újabb
rétegtani felosztások szerint azonban a pannóniai emelet felsõ határa 7–8,5 M évre tehetõ (MÜLLER P., MAGYAR 1992,
MÜLLER P. 1998, MAGYAR et al. 1999), ennél a pliocén korú összlet lényegesen fiatalabb. Értelmezésünk szerint tehát az
alginites összlet egy freatomagmás explózióval kialakult tufagyûrûn belüli krátertóban rakódott le, jóval a pannóniai
üledékképzõdés itteni lezárulását követõen.
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VULKANITOK
TAPOLCAI BAZALT FORMÁCIÓ
A Balaton-felvidéki és déli-bakonyi bazaltterületeket nem lehet szétválasztani sem kutatástörténetük, de a földtani
felépítésük szerint sem. A legújabb vulkanológiai leírások a két területre a „Bakony–Balaton-felvidék vulkáni terület”
elnevezést használják a vulkanizmus hasonlóságára hivatkozva (pl. NÉMETH, MARTIN in prep. c).
A Balaton-felvidék és a Déli-Bakony bazaltjai, elsõsorban a Tapolcai-medence és a Kisalföld látványos tanúhegyei
miatt már az elsõ, utazó természetkutatók figyelmét magukra vonták (BRIGHT 1818, BEUDANT 1822). HAUER (1870),
késõbb a Földtani Intézet geológusai közül BÖCKH (1874) és HOFMANN (1878) végezték el a vulkáni összlet
feltérképezését és összefoglaló leírását.
Az ID. LÓCZY irányításával készült Balaton Monográfia részletesen foglalkozott a bazaltos vulkanitok elterjedésével,
települési viszonyaival, ásvány-kõzettanával, korával. VITÁLIS (1911) monografikus feldolgozása és ID. LÓCZY (1913)
földtani kötete sok, ma is hasznos adatot tartalmaz, amelyeket a két szerzõ ellentmondóan értelmezett több esetben is.
Számos, ma már hozzáférhetetlen feltárás leírása is megtalálható e két tanulmányban, amelyek a vulkanitok települési
viszonyaira és korára vonatkozó olyan kérdéseket is felvetnek, amelyek közül többre ma sem adható egyértelmû válasz.
A bazalt kémiai összetételének elsõ összefoglaló jellegû vizsgálatát MAURITZ (1948) végezte el, a bazalt alkáli voltát
igazolva.
JUGOVICS (1948, 1951, 1953, 1954, 1971a, 1976) több évtizedet felölelõ munkássága során pontosította az elõdök
megfigyeléseit. Részletes feldolgozásokat készített a vulkanitok elterjedésérõl, kémia elemzési adatairól, a vulkáni
hegyek lepusztulási folyamatairól, bánya- és mûszaki földtani viszonyairól.
A Földtani Intézet bakonyi térképezési programja során nemcsak a Déli-Bakony vulkanitjainak feltérképezésére
került sor, hanem a Balaton-felvidék bazaltterületeinek északi határán (a Haláp, a Király-kõ, és a Tálodi-erdõ környékén)
is megtörtént a földtani felvétel és elkészültek a földtani magyarázók. CSIMA, MÉSZÁROS (1976a, b, 1979) kabhegyi,
BENCE, PEREGI (1988a, b) és PEREGI, BENCE (1987) Haláp és Agár-tetõ környéki földtani térképei mellett a Pula melletti alginit felfedezése is e térképezési program eredménye (JÁMBOR, SOLTI 1975). A bazaltvulkanizmusra vonatkozó eredményeket JÁMBOR (1980) és JÁMBOR et al. (1981) foglalták össze.
A bazaltok radiometrikus korának meghatározása az 1970-es években vált lehetségessé. BALOGH KADOSA et al.
(1982, 1986) és BORSY et al. (1987) idõben hosszan elhúzódó vulkanizmust mutattak ki, amelynek kezdete a késõ
miocénre (kb. 7,5 millió évvel ezelõttre), vége pedig a késõ pliocénre (kb. 2,8 millió évvel ezelõttre) tehetõ.
A bazaltok és a felsõköpeny eredetû xenolitok vizsgálata jelentõs geokémiai, ásvány-kõzettani eredményekkel járt az
asztenoszféra és a litoszféra megismerésében (EMBEY-ISZTIN 1976, EMBEY-ISZTIN, DOBOSI 1995, 1998, EMBEY-ISZTIN et
al. 1990, 1993).
A vulkáni mûködés folyamatainak modern szemléletû vizsgálata a 90-es években kezdõdött (pl. NÉMETH et al. 1993,
NÉMETH et al. 1997, NÉMETH, SZABÓ 1998, NÉMETH, MARTIN 1998a, b).
A Balaton-felvidék térképezése során szinte minden felvételezõ térképezett bazaltokat, közülük elsõsorban BIHARI
D., KOVÁCS G. és MERZICH P. foglalkozott a vulkanitokkal.
Kõzettani összetétel
A Balaton-felvidék és a Déli-Bakony bazaltjain belül több kõzettípus különíthetõ el a kémiai és ásványtani összetétel alapján.
EMBEY-ISZTIN (1976) a korszerû beosztásnak megfelelõen újraértelmezte MAURITZ (1948) 58 db kõzetelemzését. Az
eredmények egyértelmûen igazolják a bazalt alkáli jellegét: bazanit (24 db), alkáli olivinbazalt (21 db), olivinbazalt
(5 db) mellett kevés olivintholeiit (6 db) és kvarctholeiit (2 db) található. Az újabb nevezéktan alapján az összalkália–SiO2 diagramon a Balaton-felvidéki alkáli bazaltok a bazanit-tefrit, hawaiit és alkáli bazalt mezõkbe tartoznak
(EMBEY-ISZTIN et al. 1993, EMBEY-ISZTIN, DOBOSI 1995, 1998).
KOVÁCS, G., Ó. KOVÁCS (1990, 1994) sokváltozós matematikai módszerekkel vizsgálták a dunántúli, ill. magyarországi alkáli bazaltok kõzetkémiai adatait. A Balaton-felvidéki–déli-bakonyi terület esetében fõként JUGOVICS
(1976) adatait használták fel. A fõelemek koncentrációja alapján történõ csoportosítás nem követi a hagyományos,
makroszkópos jellegek szerinti tipizálást, pl. ugyanabban a csoportban találunk oszlopos és réteges bazaltot is. KOVÁCS
G., Ó. KOVÁCS (1990) három, késõbb négy (1994), a differenciációs sor tagjaiként is értelmezhetõ csoportot különböztettek meg a Balaton-felvidéki–déli-bakonyi területen:
1. Mg-dús típus: a Bondoró és a Kopácsi-hegy lherzolit-zárványban gazdag bazaltja a legkevésbé differenciált magmából származik.
2. Fe-dús típus: a Tóti-hegy és a Láz-hegy egy-egy mintája tartozik a tárgyalt területrõl a csoportba.
3. Fõtípus: a minták túlnyomó többségét magába foglaló, viszonylag egyveretû kemizmusú csoport.
4. Alkália-dús típus: a Badacsony telérkitöltõ, ún. „szanidines bazaltja” a leginkább differenciálódott kõzetek közé
tartozik.
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A vulkanitok egyik jellemzõ vonása az ultrabázisos xenolitok jelenléte a lávakõzetekben és a piroklasztitokban
egyaránt. EMBEY-ISZTIN (1976) szerint ezek a zárványok a felsõköpenybõl származnak, jelenlétük általában a
telítetlenebb alkáli kõzetekre jellemzõ. Kõzettanilag tipikus, ún. 4 fázisú lherzolitok döntõ többségükben, amelyek
összetétele olivin>>ortopiroxén>klinopiroxén>spinell. TÖRÖK, DE VIVO (1995) szentbékkállai mintákból olivin websteritet, klinopiroxenitet, harzburgitot is leírtak.
A bazaltos magma származási helye a felnyomuló asztenoszféra, de különbözõ formában ehhez a litoszféra anyaga
is keveredett (EMBEY-ISZTIN, DOBOSI 1998).
A legújabb vizsgálatok közül említésre méltóak a vulkanoklasztitok — elsõsorban a piroklasztitok — juvenilis
kõzetüvegének elektron mikroszondás analízisének elõzetes eredményei is. A vulkanoklasztitok kõzetüvegének feltûnõ
üdesége (93–99%) lehetõvé tette a fõelem analízist. A kapott elemzések adatait a TAS diagramon ábrázolva alkáli bazalt,
bazanit összetétel adódott. A számos meglepõ eredmény közül figyelemre méltó a szentbékkállai lapillitufa dácitos
összetétele (NÉMETH, MARTIN in prep.a, NÉMETH, MARTIN 1999).
INTRUZÍV ÉS LÁVAKÕZETEK taPa2β

A lávakõzetek települési helyzete. Az effuzív vulkanitok települési helyzetük — a láva kõzetek és a felsõ-pannóniai üledékek kapcsolata — alapján három csoportra oszthatók.
Az elsõ csoportba soroljuk a felsõ-pannóniai üledékes sorozatba benyomult, és abban megrekedt magmából
keletkezett kõzettesteket.
BIHARI D. (szóbeli közlés) szerint a második csoportba azok a kis méretû bazalttestek tartoznak, amelyek a pannóniai üledékképzõdés során az üledékgyûjtõben kerültek a vízzel borított felszínre. BIHARI D. (szóbeli közlés) szerint ebbe
a csoportba tartoznak a bazalt hegyek alsó szintjét felépítõ lávakõzetek, amelyek fedõjében piroklasztitok és pannóniai
üledékek következnek.
A harmadik csoportba az üledékes fedõ nélküli, a felsõ-pannóniai vagy idõsebb kõzetek felszínére települõ bazaltokat soroljuk.
1. Szubvulkanitok: A bazaltterület Ny-i részére jellemzõek a „szubvulkáni” testek. Már VITÁLIS (1911 p. 39.) felismerte a sarvalyi (sümegprágai) bánya szelvényében a bazalt egy részének a megrekedését a felsõ-pannóniai összletben,
JÁMBOR (in BENCE et al. 1990a) meredeken álló telepteléreket említett Sümegprágától DK-re (Sarvaly).
A térképezés során ezeket a korábbi megfigyeléseket újabbak erõsítették meg. A Tátika DK-i és K-i oldalán
MUNTYÁN CS. több kis foltban észlelt felsõ-pannóniai homokot a Tátika platóját felépítõ bazalt fedõjében. A Kovácsihegyekben mélyült Zalaszántó Zszt–4 fúrás rétegsorában 21 m vastag felsõ-pannóniai üledékes összlet alatt írtak le
bazaltot. A bazalttest és az üledékes kõzet határán nem említettek termális hatásra utaló jeleket, mindössze viszonylag
nagy méretû (0,5–3,0 cm-es) hólyagüregek jelenlétét rögzítették. A Tátika-csoport É-i végén lévõ sümegprágai
kõbányában azonban megfigyelhetõ volt az 1 méternél nem szélesebb kontakt zónában az üledékrétegek összesülése és
a bazalt breccsásodása (NÉMETH 1996). A pannóniai rétegek „megsült” jellege az üledék konszolidáltságára illetve alacsony víztartalmára utal a magma benyomulása idején.
Jelenlegi ismereteink alapján ebbe csoportba sorolható a Kovácsi-hegyek mellett a Szebike és a Kõ orra vonulata,
valamint a Tátika platója és a térkép határán kívül esõ Sarvaly is. A Tátika és a Sarvaly között emelkedõ Farkas-hegyet
két, egymással meredek szöget bezáró, néhány méter széles hasadékba benyomult bazalt alkotja. A Tátika ún. várkúpja
azonban felszíni vulkanizmus eredményeként alakult ki. Erre utalnak a várkúp körüli piroklasztit elõfordulások.
2. Szinszediment lávakõzetek: BIHARI D. (1991) szerint ezek a kõzetek megjelenésükben is különböznek a típusos,
fekete vagy szürke, oszlopos vagy réteges bazaltoktól. Leírása szerint a pillow láva jellegû, „gömbded bazalt” néven
ismertetett kõzet grafitszürke, szürke foltos, általában 10–40 cm átmérõjû gömbökbõl áll. A gömbök közötti mátrix anyaga és színe megegyezik a gömbökével. Kalapácsütésre a kõzet 1–3 cm-es gömbökre esik szét.
A BIHARI D. (1991) által említett szerint feltárások a Szent György-hegy Ny-i oldalában (Szent Antal-kápolna)
és a Tóti-hegy alsó kõfejtõjében találhatók. A „gömbded bazalt” a Szent György-hegyi feltárásban a Somlói
Formációba települ (BIHARI D. 1991). Meg kell jegyezzük azonban, hogy BORSY et al. (1987) a Szent Antal-kápolnánál található bazaltot a hegy magasabban települõ bazaltterületérõl leszakadt, lejtõn lecsúszott tömegként írták le.
A bazalt erõs, de a felszínrõl lefelé csökkenõ mállottsága szintén megkérdõjelezi a „gömbded” formák elsõdleges és
nem utólagos, szubaerikus mállásos eredetét. BIHARI D. (1991) véleményét megerõsítõ adatot csak a Tapolcaimedence É-i peremén írtak le, ahol a Véndek-hegy környékén a Kállai Formáció piroklasztit rétegekkel váltakozik
(JÁMBOR 1980 p. 120.).
Hasonló korú, felsõ-pannóniai rétegek közé települõnek ítélt lávakõzet található a Gulács É-i tövében is (BIHARI D.
szóbeli közlés).
Elterjedés szempontjából a fentieknél sokkal nagyobb jelentõségû a helyenként — BIHARI D. (1991) szerint —
hasonló, „gömbded” kifejlõdésû, magasabb szintben települõ bazaltösszlet. BIHARI D. (1991) megfigyelései szerint az
oszlopos bazalt alatt változó vastagságú alsó bazalt szint települ a Tapolcai-medence tanúhegyein. A fekü általában
rosszul feltárt, ezért csak feltételezhetõ, hogy helyenként közvetlenül a felsõ-pannóniai üledékekre települt, de másutt
piroklasztit a feküje (pl. a Mindszentkálla Mkt–1 fúrásban, a Köves-hegy K-i oldalában). Fedõjében BIHARI D. (1991)
szerint a Szent György-hegyen bazalttufa és felsõ-pannóniai üledékes kõzetek települnek, a Gulácson, a Tóti-hegyen és
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a Köves-hegyen szintén felsõ-pannóniai törmelékes üledékek fedik a bazaltot. A Sátormán szintén felismerhetõ az alsó
bazalt-szint, azonban sem a feküje, sem a közvetlen fedõje nincs feltárva.
BIHARI D. (1991) szerint a bazalt jellegzetes gömbös szerkezete arra utal, hogy a láva nagy víztartalmú közegben
került felszínre.
3. Szárazulaton képzõdött lávakõzetek: Ezek a kõzetek alkotják a Tapolcai-medence mezáit (XXXVI. tábla, 1.),
valamint a Balaton-felvidéki (XXXVI. tábla, 2.) és déli-bakonyi lávatakarókat, de ide soroljuk a Tátika ún. várkúpját,
a Barnag melletti Kõ-hegy, a Mencshely környéki Ragonya és Halom-hegy bazaltkitörései során keletkezett vulkáni
képzõdményeket és az uzsai Nagy-Láz-hegyet.
A felszínen szétterülõ kisebb-nagyobb lávatakarók feküje helyenként felsõ-pannóniai, a Somlói vagy a Tihanyi
Formációba tartozó üledékes összlet, amelyre általában vékonyabb–vastagabb, helyenként mállott piroklasztit-összlettel
települ.
A lávaárak feküjének legjobb feltárása a Halyagoson látható, ahol a bánya déli részén hólyagos bazaltbreccsa és pannóniai homok kaotikus, buborékszerû képzõdményei találhatók több méter vastagságban az idõsebb bazalttal, illetve
pannóniai rétegekkel érintkezõ szakaszon. Ebben a szintben a bazalt és a homok keveredése során kialakult, valódi
peperit szerkezetek ismerhetõk fel, kis méretû pillow-láva nyelvekkel (MARTIN, NÉMETH in prep.). E jelenségeket, formákat tumuli néven ismeri a szakirodalom (XXXVI. tábla, 3., XXXVII. tábla, 1.).
Értelmezésünk szerint ez a jellegzetes szerkezetû összlet a nedves térszínre ömlött bazalt hõhatására keletkezett,
amikor a pre-vulkáni térszín vize a hirtelen felfûtés hatására gõzrobbanásokat hozott létre a lávafolyás talpzónájában
(BIHARI D. 1991, NÉMETH 1996, CSILLAG 1996d). Az intrúziók valószínûleg a Halyagos központi lávacsatornájához tartoznak, ahol a magma a felépülõ maarvulkán kráterét kitöltõ nedves, sárszerû vulkanoklasztba nyomult be (MARTIN,
NÉMETH in prep.)
A lávakõzetek döntõ többsége az egykori kitörési centrumok környezetében, tufagyûrûn, maarkráter szerkezeten
belül megrekedve hûlt ki. Ennek legszebb példája a Fekete-hegy déli peremén, a Vaskapu-völgy felsõ szakaszán lévõ
feltárás, ahol az egykori peremnek nekitorlódott és meggyûrt bazalt tanulmányozható.
A Tapolcai-medence bazalttakaróinak szimmetrikus, ellipszoid alakja szintén a lávaárak kráterkitöltõ jellegére utalnak. A kitörési centrumok maar voltára lehet következtetni a geofizikai adatokból is.
Több helyen ismerjük azonban a kitörési centrumtól távolabbi területekig eljutott lávafolyások maradványait. A
Tálodi-erdõ 8–10 méter vastag bazalttakarója a Kab-hegy egyik távolra eljutott lávafolyásaként értelmezhetõ (JÁMBOR
1980 p. 122.). A Kab-hegy déli tövében a Kõ-hegy1 bazaltja valószínûleg szintén lávafolyás maradványa. CSILLAG
(1991), BUDAI, CSILLAG (1998) szerint a mencshelyi Halom-hegyrõl Dörgicse irányában több 100 méter hosszan követhetõ egy lávanyelv. Feltehetõen hasonló lávafolyás maradványa a Káptalantótitól K-re lévõ Sabar néhány méter vastag
bazaltja, amelynek forrása a Tóti-hegy kitörési központja lehetett.
Fedõje gyakran az utolsó kitörések során a lávakõzetekre települõ bazaltsalak, legtöbbször azonban lejtõtörmelékkel
kevert eluviális málladék, nyirok, ritkán lösz, eolikus homok.
A Tapolcai-medence mezáinak egy részén a vulkáni mûködés viszonylag rövid idõ alatt zajlott le. Ezt igazolja a
bányák szelvénye, amelyben az elkülönülõ lávafolyások között nem láthatók felszíni mállásra utaló jelek (pl. a
Halyagoson).
A Fekete-hegy–Király-kõ képzõdményei azonban hosszan elhúzódó vulkáni mûködés során keletkeztek, erre lehet
következtetni a Kapolcs Kpt–1 fúrás rétegsora (JÁMBOR 1980) és a radiometrikus koradatok (BALOGH KADOSA et al.
1986) alapján is.
VULKANOKLASZTITOK

A vulkanoklasztitok olyan törmelékes kõzetek, melyek vulkanit anyagú szemcséket tartalmaznak. A piroklasztitok a
vulkanoklasztitok azon csoportját alkotják, amelyek elsõdleges, explóziós eredetûek. Ilyen megközelítésben a lapilli
tufák, tufák, vulkáni breccsák azon típusai, melyek az elsõdlegesen keletkezett vulkanoklasztitok (piroklasztitok) áthalmozása, vagy mállása során keletkeznek — pl. a maar-tavakban a piroklasztit gyûrû behordott anyagából gravitációs
tömegárak által lerakott rétegek — nem tekinthetõk piroklasztitoknak, noha azok vulkáni kõzettörmelék tartalma akár
90% is lehet. E terminológiai különbségtétel különösen fontos egy-egy kitörési centrum részletes térképezése során a
kitöréstörténet pontos leírásához, bár a földtani térképen szinte lehetetlen e képzõdmények elkülönítése.
Bazaltsalak taPa2βs. Két, megjelenésében hasonló, de különbözõ genetikájú bazaltsalak különíthetõ el a Balatonfelvidéken. Az egyik a tömör bazalt fölött folyamatos átmenettel települõ hólyagos, salakos bazalt, amely az illókban
gazdag lávák lehûlése során, a kõzettest felsõ szakaszának „felhabosodásával” meginduló autobreccsásodással
keletkezõ, hólyagos, salakos lávaszerkezet. Az egymást követõ lávaömlések bazaltsalakkal elválasztott lávasorozatot
hozhatnak létre. A földtani térképen ezek elkülönítése a tömör bazalttól általában megoldhatatlan, ezért nem ábrázoltuk
önálló képzõdményként.
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Nem azonos a Barnag melletti Kõ-heggyel!
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A Balaton-felvidéki és déli-bakonyi bazaltterületek másik hólyagos bazalttípusa (bazaltsalak) azonban jellegzetes
morfológiája alapján önálló képzõdményként is elkülöníthetõ (taPa2βs). A bazaltsalak e típusa a bazaltolvadék gáztartalmának hatására kialakuló magmás robbanásos kitörések során keletkezett. NÉMETH (1996), NÉMETH et al. (1997),
NÉMETH, SZABÓ (1998) Stromboli típusú salakkúpként, illetve Hawaii típusú lávafröccskúpként írta le a Fekete-hegy
környéki bazaltsalakot, amelynek kialakulása a kezdeti freatomagmás kitöréseket tápláló felszín alatti víz „elhasználásával”, a konszolidálatlan, nedves pannóniai üledékek kiszárításával, magmás robbanásos kitörésekkel magyarázható.
A bazaltsalak anyaga változó méretû törmelék (apró lapillitõl 1 m-es méretet is meghaladó blokkig, bombáig),
uralkodóan hólyagos bazalt, kisebb mennyiségben tömör bazalt, lherzolit zárvány. Megjelenése szinte mindig gyûrûs
formákhoz, kúpokhoz köthetõ. A fragmentumok, bombák mérete a kürtõ közeli, proximális zónában a legnagyobb, igen
gyakoriak az orsó-bombák (XXXVII. tábla, 3.). A Boncsos-tetõ oldalában, jól rétegzett, meredeken (kb. 30°) dõl
(XXXVII. tábla, 2.).
A bazaltsalak elsõsorban a bazaltplatókon fordul elõ. A legmagasabb salakkúp a Fekete-hegy 360–370 m magas
platójából 80–90 m-rel kiemelkedõ Boncsos-tetõ (45. ábra, 8.). A mai kúp azonban az egykori vulkáni építmény déli
részébõl áll csak, mivel a kúp északi oldalán feltehetõen a kráter belsõ lejtõjének meredek, déli dõlésû, kürtõközeli
fáciese látható a felhagyott bányában. A bazaltsalak mellett az egykori kráterek többé-kevésbé ép maradványai is megtalálhatók még a Halom-hegyen, valamint a Badacsony, az uzsai Nagy-Láz-hegy tetején, és a térkép déli-bakonyi részén
lévõ Bondorón (45. ábra, 2.). A Szent György-hegy tetején a légifotókon látható félkörív alakú, — SELMECZI I. felvétele
szerint — bazaltsalakból álló domborzat szintén erre utal. A Kisapáti Kat–1 fúrás 110 m vastagságban tárt fel bazaltot,
a terepen és légifotón egyaránt felismerhetõ ívelt szerkezeten belül, közel annak belsõ pereméhez. Ez a bazalt feltehetõen
az egykori krátert töltötte ki. BIHARI D. (szóbeli közlés) véleménye szerint azonban merev, közel É–D csapású hasadék
szolgáltatta a bazaltsalakot.
A Sátorma és a Fekete-hegy között, piroklasztitra települ a Kopácsi-hegy szinte teljes épségben megmaradt, a 45.
ábrán (4.) látható salakkúpja (NÉMETH 1996, NÉMETH et al. 1997, NÉMETH, SZABÓ 1998). A kráter belsejében a Füzestó medencéjét vastag negyedidõszaki rétegsor tölti ki.
NÉMETH (1996) a Fekete-hegy déli oldalán a freatomagmás piroklasztit- és a lávaösszlet között is leírta a bazaltsalakot, amit szintén Stromboli típusú mûködés termékének tart. Általában megállapítható, hogy Stromboli típusú
bazaltsalak rétegek szinte minden freatomagmás eredetû, lapilli tufa, tufa rétegben megtalálhatók néhány centiméteres
közbetelepülések formájában (pl. Tihanyban, lásd NÉMETH et al. in prep.b).
A 90-es évek kutatási programjainak jelentõs eredményeként számos olyan vulkanoklasztit sorozat kiértékelése
történt meg (pl. a Kis-erdõ-tetõ és a Csúcs-hegy Tihanyban), amelyek bazaltsalakból állnak ugyan, de szedimentológiai
jellegük alapján nem Stromboli típusú vulkáni mûködés, hanem gravitációs tömegárak üledékei. Az inverz-normál
gradáció, a keresztrétegzés, a kimosási csatornák, a forrásanyag juvenilis alkotóinak eltérõ geokémiai képe egyaránt a
vulkáni anyag utólagos áthalmozására utalnak. E képzõdmények maar tavakban lerakódott, gravitációs tömegár és turbidit üledékek. Az áthalmozott üledékek jelentõs bazaltsalak tartalma a közeli környezetben egykor létezett Stromboli
típusú salakkúp-mezõre utal. Ez a tihanyi területen is felhívja a figyelmet a Stromboli típusú robbanásos mûködés jelentõségére akkor is, ha ezek üledékei ma már csak kis vastagságban ismertek (NÉMETH 1998, NÉMETH in prep., NÉMETH et
al. in prep.b, c).
Piroklasztitok, vulkanogén üledékek taPa2βt. A hagyományosan tufa, tufit néven1 elkülönített kõzetek változatos
genetikájú képzõdményekbõl állnak. A Balaton-felvidéken a vulkáni mûködés — néhány kis lávakúptól, láva kürtõtõl
eltekintve — freatomagmás, explóziós mûködéssel kezdõdött. A freatomagmás explóziók bizonyítéka a juvenilis
kõzetüveg erõsen üveges, blokkszerû, hirtelen hûlésre utaló mikrorepedéses szerkezete, ami a bazaltolvadék külsõ víz
hatására történt hirtelen lehûlése eredményeként alakult ki.
A járulékos litikus szemcseanyag általában nagy mennyiségben van jelen a piroklasztitokban, azok anyagát a
közvetlen pannóniai fekü, a triász, valamint a paleozoos képzõdmények szolgáltatták (XXXVIII. tábla, 1., 3.). A litikus
elemek, és azokon belül az idõs képzõdmények magas aránya a robbanások mély fészkére, maar-diatréma jellegû vulkanizmusra utal. Az egykori térszínre mély maar-kráterek és azokat körbevevõ tufagyûrûk lehettek jellemzõk.
A legalsó, pannóniai képzõdményekre települõ vulkanoklasztit rétegeket korábban az üledékrétegekkel váltakozva
említették, pl. Tihanyban HOFMANN (in BÖCKH 1874), illetve a Véndek-hegyen és a kapolcsi Király-kõ alatt (JÁMBOR
1980). A jelenlegi feltártsági viszonyok mellett a pannóniai üledékek és a vulkanoklasztitok összefogazódását illetve váltakozását sem megerõsíteni, sem cáfolni nem lehet. Meg kell azonban jegyezni, hogy Tihanyban a vulkanoklasztit
sorozatban pannóniai homokkõként korábban leírt rétegek alapi torlóár üledékeknek bizonyultak. Erre utalnak az antidûne szerkezetek, a ballisztikus bombák, és az akkréciós lapillik (NÉMETH et al. in prep.b).
NÉMETH, MARTIN (1998a) a fekete-hegyi vulkanoklasztit rétegsorok alsó szintjének, szerkezet nélküli masszív
piroklasztitját nagy erejû, freatomagmás explózió során, a kitörési felhõ összeomlásából keletkezett, sûrû piroklaszt-ár
üledékeként írták le. A kompakt kõzetben sok a köpeny eredetû xenolit, emellett alárendelt mennyiségû hólyagos juve1

Kapolcs környékén helyi elnevezése van a vulkanoklasztitnak. Finom szemcsés rétegeit hupoka néven ismerik. Az elnevezés alapja, hogy megütve tompán hupogó hangot ad. (ID. LÓCZY 1913 p. 375.)
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45. ábra. A Káli-medence és környékének árnyékolt domborzati képe
1. Csuszamlás az Agár-tetõ oldalában (térkép területén kívül); 2. A Bondoró salakvulkáni gyûrûje; 3. A Sátorma lejtõjén kialakult csuszamlás területe,
északi végében a Herkentyû dombjának bazalttörmelékével; 4. A Kopácsi-hegy salakvulkáni gyûrûje; 5. A szentbékkállai piroklaszt-ár feltárás
(a szabadtéri színpad helye); 6. A Köves-hegy észak-déli hasadékvulkáni mûködésének kipreparálódott dyke-ja; 7. A kékkúti Haraszt észak-déli dykejának helye; 8. A Boncsos-tetõ: salakvulkáni gyûrû maradványa

Fig. 45. Shaded topographical view of the Kál basin
1. Land slide on the slope of the Agár-tetõ (out of the mapped area), 2. Scoria ring of the Bondoró, 3. Land slide on the slope of Sátorma, with the
basalt debris of the Herkentyû on the northern part, 4. Scoria ring of the Kopácsi Hill, 5. Pyroclast outcrop at Szentbékkálla (behind the open-air
theatre), 6. N-S dyke of fissure eruption of the Köves Hill, projecting out as a result of weathering, 7. Location of the N-S dyke of the Haraszt at Kékkút,
8. Scoria ring remnant of the Boncsos-tetõ

nilis törmeléket is tartalmaz. A szentbékkállai szabadtéri színpad feltárásában gyakoriak a max. 1,5 m-es gázkilépési
csatornák (XXXVIII. tábla, 4., 5.).
NÉMETH, MARTIN (in prep.a) szerint a Szentbékkálla környéki vulkanoklasztitok szerkezete alapján egy olyan, egykori völgy rajzolódik ki, amelyben északról dél felé tartó szállítási irány rekonstruálható. A piroklaszt-ár (XXXVII. tábla,
4., XXXVIII. tábla, 2.) a völgy középvonalában masszív, kaotikus szerkezetû üledéket rakott le (völgyi fácies), míg a
peremi részeken keresztrétegzett, dûne-rétegzett sorozat keletkezett (peremi fácies). A peremi fáciesben a lherzolit xenolitok aránya erõsen lecsökken, rendkívül jellemzõ azonban a nagy méretû litikus blokkok jelenléte (NÉMETH 1996). A
Fekete-hegy DNy-i oldalában, a Bocskorkúti-árok feltárásaiban például a Füredi Mészkõ közel 1 méteres blokkjai nagy
számban láthatók rétegsorban. A szentbékkállai feltárásban a két fácies egymás fölötti helyzetben is megfigyelhetõ.
Mindkét fáciesre jellemzõ a hullott blokkok alatti csekély réteghajlás, deformáció, ami viszonylag magas képzõdési
hõmérsékletre utal (XXXVIII. tábla, 3.).
Ezek a kifejlõdések jellemzõek az alsó piroklasztit néven összefoglalható képzõdményekre, amelyek a tanúhegyek
felsõ bazaltszintjének a feküjében települnek, de ide soroljuk a tihanyi és szigligeti piroklasztit-összletet is.
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Az ún. alsó piroklasztit feküjében a Kállai, a Somlói, a Taliándörögdi, a Nagyvázsonyi és a Tihanyi Formáció
egyaránt települhet. Fedõje bazalt, hévforrás-üledék vagy negyedidõszaki képzõdmény.
Sokkal ritkább a piroklasztitok megjelenése a lávakõzetek fedõjében. Régóta ismert a Tátika várkúpjának déli
oldalán a tufa jelenléte. VITÁLIS (1911) írt le 60 m vastag tufát a Szent György-hegy tetõszintjének D-i oldalában, ahol
fedõje bazaltsalak. A mencshelyi Halom-hegy déli lejtõjén szintén van egy kicsiny piroklasztit feltárás két bazalt szint
között (CSILLAG 1991, BUDAI, CSILLAG 1998).
Nehéz elhatárolni a piroklasztitoktól, ezért a térképen is azokkal összevontan szerepelnek a vulkanogén üledékek.
Bazalt, piroklaszt, xenolit anyagú törmelékrétegek felismerhetõk a pulai kráter rétegsorainak leírásaiból, JÁMBOR (1973)
pedig vulkanit anyagú homokkövet írt le a Kapolcs Kpt–1 fúrás rétegsorában.
Több helyen egykori maar-krátert kitöltõ, gravitációs tömegárak által lerakott vulkanoklasztit sorozat ismerhetõ
fel, általában jól körülhatárolható elterjedéssel, morfológiával. Ilyen sorozatok alapján azonosítható a Tihanyi-félszigeten legalább 3 maar-kráter (kitörési központ). Közülük a Kis-erdõ-tetõ és a Csúcs-hegy a maar-tavakat feltöltõ
ún. Gilbert-delta képzõdményekbõl áll (NÉMETH et al. in prep.b, NÉMETH in prep.). NÉMETH (1998, in prep.) hasonló
Gilbert típusú deltafront fáciest írt le a káli-medencei Kereki-hegyen, ami egy kisebb maar-vulkán maradványának
tekinthetõ.
Lávakõzettel és piroklasztittal kitöltött hasadékok, kürtõroncsok. A vulkáni formák észak–délies irányítottsága
viszonylag korán felkeltette a kutatók figyelmét. A Tátika-vonulat irányított, centrolabiális jellegére már JUGOVICS
(1951) felhívta a figyelmet. BENCE et al. (1990b) a Kékkút fölött emelkedõ Harasztoson (45. ábra, 7.) mágneses
mérésekkel igazolták VITÁLIS (1911) feltételezését a bazalttest telér voltáról. A kicsiny, mindössze 25 m hosszú, 1,5–3 m
széles telér enyhén Ny felé dõl. A bazalt hólyagüregei függõleges irányban megnyúltak. LANTOS M. (in BUDAI, CSILLAG
1998) szerint közel É–D-i irányú telér a Füzeti-tó mellett található kis bazalttest is a Szentantalfától K-re lévõ Herenderdõben.
BIHARI D. (1991) szerint hasonló irányú hasadékvulkáni mûködés eredményeként alakult ki a Halyagostól D-re lévõ
Köves-tetõ gerince, a Gulács és a Tóti-hegy csúcsa. A zánkai Hegyes-tû és a Hegyesd kipreparálódott vulkáni kürtõ, míg
a Badacsonytól északra lévõ Hármas-hegy centrolabiális mûködés kipreparálódott roncsa. Hasadék menti piroklaszt
kitörés maradványa a zánkai Vár-hegy, telérmaradványok a Tóti-hegytõl K-re a perm felszínen látható bazalt elõfordulások (JUGOVICS 1971a).
Kürtõroncsnak tekinthetõ ezen kívül számos kisebb, bazalt illetve piroklasztit elõfordulás is. Ilyen a Dörgicsétõl Nyra a Sárkút melletti, valamint a barnagi Kõ-hegytõl Ny-ra lévõ kis bazaltkúp.
KABHEGYI VÖRÖSAGYAG TAGOZAT
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A Kabhegyi Vörösagyag Tagozatba sorolta JÁMBOR (1980) a Nagyvázsonyi Mészkõ és a bazalt között települõ, kb.
1 méter vastag, vörös és sárgásbarna tarka, bentonitosan mállott bazalttufát a Tálodi-erdõben. Ehhez hasonló, vörösbarna, sárgásbarna tarka, bentonitos málladék 1–2 méter vastag rétegeit figyeltük meg a Halom-hegy déli lejtõjén (CSILLAG
1991, BUDAI, CSILLAG 1998). Ugyancsak vörös színû agyagos málladékot jelölt CSIMA, MÉSZÁROS (1976a, b) a Kab-hegy
délkeleti tövében, a bazaltrétegek közvetlen fedõjében. A montmorillonitos málladék vörösbarna, sárgásbarna tarka színe
felszíni mállásra utal.
Települési jellegük alapján a fenti vörösagyagokat a Kabhegyi Vörösagyag Tagozatba soroljuk.
HÉVFORRÁS-ÜLEDÉKEK („GEJZIRIT”)
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Gejzirit néven említi általában minden szerzõ az utóvulkáni mûködés során keletkezett forráskúp- és tavi üledékeket,
bár nincs bizonyíték arra, hogy a Balaton-felvidéki hévforrások valóban gejzírként mûködtek volna.
Recens analógiák és irodalmi adatok alapján e képzõdmények inkább olyan egykori hévforrások üledékei lehetnek,
amelyek vulkanotektonikus törésvonalak mentén törtek felszínre (XXXIX. tábla, 1.). Az ásványi anyagokban és szilikagélben gazdag forró vízbõl mészkõ, dolomit anyagú üledékek rakódtak le, vagy kicsapódó kova itatta át a maarkráterekben lerakódó finom szemcsés tavi üledékeket. A hévforrás-üledékek részben rendkívül jól rétegzettek, a lemezek
ritmikus váltakozásával varv jellegû sorozatok keletkeztek (XXXIX. tábla, 2.). Helyenként gravitációs tömegár
üledékek ismerhetõk fel, gyakoriak a slumpok (XXXIX. tábla, 3.), vízkiszökési jelenségek. E rétegzavarok szinszediment földrengések jeleiként is értelmezhetõk (NÉMETH et al. in prep.b).
A hévforrásos tevékenységhez kapcsolódó képzõdményeket JÁMBOR (1980, in CSÁSZÁR ed. 1997) a Nagyvázsonyi
Mészkõ Formációba sorolta, véleményünk szerint azonban a két képzõdményegyüttes litológiai és genetikai vonatkozásban is annyira eltérõ egymástól, hogy azokat litosztratigráfiai besorolásuk szerint is célszerû megkülönböztetni (erre
egyébként ID. LÓCZY (1913) is felhívta a figyelmet).
Tihanyon kívül SOLTI (1981) Pula mellett írt le utóvulkáni mûködéshez köthetõ porózus és lemezes, minimális SiO2tartalmú dolomitot, amelyet a tihanyi „gejzirittel” azonosított.
BIHARI D. Balatonfüred környékén három hévforráskúp maradványt észlelt. A 71. út mellett a város területén kb. 130
m, a Kéki-völgy medencéjének Ny-i részén kb. 205 m, a Kéki- és Sárkány-völgy találkozásától Ny-ra, egy kis tereplépcsõn pedig kb. 240 m a tengerszint feletti magásságban. Mindhárom elõfordulás triász képzõdmények alkotta felszínre települ, bár a két alsó környezetében pannóniai üledékek roncsai is ismertek. Ezek a hévforrás-üledékek
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valószínûleg a pannóniai rétegek lepusztulását követõen rakódtak le, így nem állítható teljes bizonyossággal, hogy a
tihanyi és balatonfüredi hévforrások kora megegyezõ lenne.
Ugyancsak a hévforrás tevékenység nyoma Balatonfüred környékén a LÓCZY-barlang, amit a jellegzetes gömbfülkék
bizonyítanak. A barlangtól északra kb. 1 km-re, a Som-hegy sándorhegyi mészkövének utólagos átkovásodása szintén
erre az eredetre vezethetõ vissza.
A Tapolcai Bazalt Formáció települési helyzete és kora
A vulkanitok és a pannóniai képzõdmények kapcsolatának, települési viszonyainak megítélésében alapvetõen két
szemlélet ütközött korábban. ID. LÓCZY (1913) szerint — néhány kivételtõl eltekintve — a vulkanitok eróziós diszkordanciával települnek a pannóniai felszínre, tehát a topográfiailag alacsonyabb térszíni helyzetben települõ vulkáni
képzõdmények fiatalabbak, mint a magasabban fekvõk.
JÁMBOR (1980) ezzel ellentétes szemléletet képviselt. Szerinte a legfiatalabb a Nagyvázsonyi Mészkõ fölötti bazaltmálladékra települõ bazalt a Tálodi-erdõben, míg az ez alatt egyre mélyebb szintekben települõ vulkanitok egyre
idõsebbek is egyben.
Újabb megfigyelések, információk, összeegyeztetve a radiometrikus adatokkal, mindkét felfogást megerõsíteni látszanak.
BIHARI D. (1991) szerint a vízbe, vagy vizes térszínre kifolyt, pillow-láva jellegû „gömbded” bazalt1 a Szent Györgyhegy legalsó bazaltszintje, és egyben a legidõsebb is lenne, elfogadva a Somlói Formációba való települését.
A Gulács alsó bazaltszintjét BIHARI D. (1991) szerint pannóniai homok fedi. BALOGH KADOSA et al. (1986) szerint e
bazalt kora 3,68±0,20 millió év. A pannóniai s. l. korára vonatkozóan akár a Magyar Rétegtani Bizottság (CSÁSZÁR ed.
1997), akár MÜLLER P., MAGYAR (1992), MAGYAR et al. (1999) véleményét fogadjuk el, a bazalt feltétlenül fiatalabb a
Somlói vagy Tihanyi Formációba tartozó fedõnél. Ez arra utal, hogy itt is olyan jellegû intrúzióról lehet szó, amilyenek
a Kovácsi-hegyekbõl már korábban ismertek voltak.
A pannóniai üledékképzõdés és vulkáni mûködés kezdete közötti eróziós periódusra utal több megfigyelés, adat is.
Részletesen vizsgált terület a pulai alginit környezete. Az alginit feküjében található bazalt radiometrikus koradatait
(4,2 millió év körül) HABLY, KVAÈEK (1998) paleobotanikai vizsgálatai is megerõsítették, az alginit flóraegyüttese a koraés késõ-pliocén határára volt jellemzõ. Figyelembe véve a kráter tágabb környezetét, jelentõs kora-pliocén lepusztulást
kell feltételeznünk ezen a területen. Az alginites kráter fölé dél felõl emelkedõ Tálodi-erdõ Nagyvázsonyi Mészkõre
települõ bazaltjának kora 5 millió év körüli (BALOGH KADOSA et al. 1986). Az egykori lávafolyás kb. 300 méter tengerszint feletti magasságú térszínre települt. Ezt a felszínt kb. 70–90 m szintkülönbségû, meredek lejtõ választja el az
alginites kráter 210–230 m-en lévõ felszínétõl. A szerkezeti mozgásoknak ellentmond, hogy a kráter környezetében a
Nagyvázsonyi Mészkõ feküjébe tartozó pannóniai képzõdmények vannak. Az egykori piroklasztit-gyûrû feltételezhetõ
maradványai néhányszor 10 m vastagok lehetnek a fúrások alapján, tehát települési felszíne 160–170 m körülire becsülhetõ. Ez a szintkülönbség elsõsorban lepusztulási folyamatokkal magyarázható, noha kialakulásában szerepet játszhatott esetleg a kráter beroskadása is.
A szigligeti és tihanyi piroklasztit-összletek közötti jelentõs korkülönbség szintén megerõsíti a pliocén vulkanizmust
megelõzõ lepusztulást. A tihanyi feltárások kor és települési viszonyai jól ismertek, igazolják a Tihanyi Formáció
képzõdésének és a vulkáni mûködés kezdetének közel egyidejûségét. Szigligeten ezzel szemben a Somlói Formáció
környezetében települnek a változatos piroklasztit rétegek. A fúrások alapján a felsõ-pannóniai rétegek vastagsága
Szigligeten 150 méter körüli, az alsó-pannóniai 40–50 méterre tehetõ. A közeli Badacsony felsõ-pannóniai összletének
vastagsága 200 méterre becsülhetõ, az alsó-pannóniai hiányzik (B–III fúrás). A kb. 50 m réteghiány — feltételezve az
egymáshoz közeli területek eredetileg azonos rétegvastagságát — az idõs felsõ-pannóniai rétegek környezetében megjelenõ pliocén piroklasztitok alapján részben már késõ-miocénben és a kora-pliocénben ki kellett alakuljon.
Ugyancsak eróziós térszínre utal a Fekete-hegy legalsó piroklasztitjainak délies szállítási irányt mutató települése
(NÉMETH 1996, NÉMETH, MARTIN in prep.a) a Kállai Kavics Formáció szintjében. Utóbbi kora több mint 8 millió év (lásd
in CSÁSZÁR ed. 1997), míg a fekete-hegyi vulkanizmus legidõsebb kor adata (a Kapolcs Kpt–1 fúrás 85,0–91,0 m közötti szakasza) mindössze 4,62±0,34 millió év (BALOGH KADOSA et al. 1986).
Némileg ellentmondóak a Hajagos esetében a bazalt 4 millió év körüli koradatai és a 260–270 m körüli térszínen
található, vizes/nedves felszínre ömlött lávafolyásra utaló jelek. Az itt települõ Somlói Formáció ennél feltétlenül
idõsebb, itt egy kora-pliocén felszínt fedett le a láva.
A Tapolcai Bazalt Formáció települési helyzete és radiometrikus kora tehát a késõ-miocénban kezdõdõ és a késõpliocénig2 elhúzódó vulkáni aktivitást mutat.
A jelenleg ismert legidõsebb vulkanitok közé tartoznak a tihanyi piroklasztitok, amelyek kora meghaladja a 7 millió
évet (BALOGH KADOSA 1995). BALOGH KADOSA et al. (1986) szerint a Balaton-felvidék több bazaltja mutat ehhez hasonló kort, például a Hegyes-tû Zánka mellett és a mencshelyi Ragonya kora 7,91±0,51, ill. 7,75±0,50 millió év.

1 Ebbõl a bazaltból radiometrikus korhatározás nem történt.
2 A kvarter/pliocén (pannóniai s. l.) határt a Gauss-Matuyama
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határnál (2,58 millió év) vontuk meg SUC et al. (1997) alapján.

Késõ-miocén korú vulkanizmus alakította ki a barnagi Kõ-hegy környéki két kis feltárás bazaltját, a Tóti-hegy déli
csúcsát és a Bondoró idõsebb kitöréseinek egyikét.
A pliocén elejére, kb. 5 millió évvel ezelõttre tehetõ a Kab-hegy effuzív vulkanizmusának a Tálodi-erdõ lávatakaróját
kialakító fázisa.
A Balaton-felvidéki bazaltvulkanizmus egyik legjelentõsebb szakasza kb. 3,9–4,5 millió éve zajlott le. Ekkor
keletkeztek Kovácsi-hegyek legidõsebb intrúziói, a Pula melletti kráter, a Halyagos, a Sátorma, és a Csobánc. Ebben az
idõszakban zajlott a szigligeti explóziós vulkanizmus és a Fekete-hegy kialakulásának 1. szakasza.
A következõ intenzív vulkáni mûködés kora kb. 3,2–3,6 millió év. Ekkor keletkezett a szigligeti bazalttelér, a Halomhegy, a Badacsony, a Szent György-hegy, és a Gulács felsõ szintje.
Az utolsó jelentõs mûködési szakasz 2,9–3,1 millió év közé tehetõ. Ennek nyomai a Bondorón, a Fekete-hegyen, az
Agár-tetõn, a Kovácsi-hegyekben és a Szigligeten találhatók meg.1
A radiometrikus koradatok alapján a legfiatalabb kitörést a Balaton-felvidéki–déli-bakonyi területen a térképünk
határától közvetlenül északra emelkedõ Haláp 2,7 millió éves bazaltja képviseli.
Fácies, korreláció
A Balaton-felvidék–Déli-Bakony vulkanizmusának értelmezésére az intrakontinentális maar, ill. diatréma vulkanizmus jelenségeinek adaptálásával új, elõzetes modell körvonalazható. A juvenilis kõzetüveg-tartalom és az üledékföldtani
jellegek egyértelmûen igazolják, hogy az (iniciális) piroklasztitok döntõ többsége freaotmagmás robbanásos kitörések
során keletkezett. A piroklasztitok jelentõs járulékos fragmentum-tartalma magma és felszín alatti víz érintkezése során
bekövetkezõ explóziókat jelez. Ez alól csak néhány kivétel ismert (pl. a kõvágóörsi Kis-Hegyes-tû), ahol a hirtelen lehûlt
kõzetüveg mellett csak kis arányban (10%) találhatók prevulkáni, feltépett kõzetzárványok a piroklasztit rétegekben.
Ezen a területen a magma feltehetõen felszíni vízzel találkozott, és sekély mélységû robbanás következett be. Az explóziók döntõ mértékben több 100 m-es mélységben következtek be. Ezek eredményeként a kitörési centrumokban jelentõs méretû és mélységû maar-kráterek alakultak ki, amelyeket 100 m vastagságot is elérõ alapi torlóár- és hullott
piroklaszt üledékek vettek körül (46. ábra). A maar-kráterek az explózió energiájának függvényében néhányszor 10
méterestõl akár 300 m mélységû, lokális, az explóziókat követõen vízzel kitöltött üledékképzõdési centrumokat jelenthettek (NÉMETH, MARTIN in prep.b, c).
A maar-krátereket létrehozó freatomagmás explóziók elsõsorban a szinvulkáni térszín alacsonyabb területein zajlottak le, ahol a felszín alatti vizek a felszínhez közelebb lehettek, és a magma-víz kontaktus hatására keletkezõ energia a
fedõ rétegeket könnyebben átszakíthatta. A magasabb területekre inkább a Stromboli típusú salakkúpok, lávaplatók
kialakulása volt jellemzõ (Kab-hegy, Agár-tetõ).
A freatomagmás explóziókhoz szükséges víz forrása valószínûleg a konszolidálatlan pannóniai rétegek víztartalma
(pórusvíz) és a permo-triász összlet (törésekkel kontrolált tároló közeg) karszt- és hasadékvize lehetett (NÉMETH, MARTIN
in prep.b, c). NÉMETH et al. (in prep.a, b) mutattak rá, hogy a két vízforrás eltérõ karakterû, így egymástól lényegesen
eltérõ vulkáni folyamatok, képzõdmények és formák alakultak ki attól függõen, hogy a benyomuló magma mely vízforrásból származó vízzel találkozott:
— A pannóniai pórusvíz — a tároló közeg viszonylag limitált permeabilitása miatt — a freatomagmás explóziók
során viszonylag rövid idõ alatt elhasználódott, utántöltõdése lassú volt a vulkáni folyamatokhoz képest. Ennek
következtében — megfelelõ lávautánpótlás esetén — a kezdeti freatomagmás explóziók folyamatosan fordultak át magmás explozív (Stromboli típusú) és effuzív mûködésbe. A kialakult maarokat salakkúpok, lávatavak töltötték ki. A viszonylag vastag pannóniai rétegsorral jellemzett Tapolcai-medence példa erre a típusra. Valószínûleg ugyancsak a vastag
neogén összlet „szárazságával” magyarázható a Kovácsi-hegyek környékén a bazalt „szubvulkáni” jellege és a
piroklasztit alárendelt jelentõsége.
— A permo-triász összletbõl származó karsztvíz azonban folyamatos és gyakorlatilag korlátlan mennyiségû utánpótlást biztosított a freatomagmás mûködés esetében.
NÉMETH et al. (in prep.b, c) vezették be a tihanyi típusú maar vulkanizmus elnevezést a sekély pórusvíz tárolóval
fedett, karsztvízrendszerbõl táplálkozó freatomagmás folyamatokra. Jellemzõ a típusra a mély maar-kráter kialakulása,
ami a kitörést követõen gyorsan feltöltõdik vízzel. A tavi üledékekben gyakoriak a Gilbert-delták, turbiditek. A Balatonfelvidék középsõ részén feltehetõen tihanyi típusú maar vulkánok alakultak ki.
NÉMETH, MARTIN (in prep.c) szerint az erõsen csapadékfüggõ karsztvíz meghatározó szerepe miatt változatos vulkanizmus jellemzõ ezekre a területekre. A nedves idõszakokra jellemzõ freatomagmás mûködést a száraz periódusokban
magmás explóziók és effúziós mûködés váltotta fel.

1

Sajnos a minták jelentõs részérõl nem állapítható meg, a terület mely részérõl, szintjébõl származnak. Pl. BALOGH KADOSA et al.
(1986) 885. számú, Fekete-hegy jelölésû mintájáról nem tudható, a fennsík lávatakarójából, vagy a fennsíkra települõ Boncsos-tetõ
bazaltsalakjából származik, aminek ismerete a legfiatalabb kitörés korának megállapítása szempontjából döntõ fontosságú.
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46. ábra Vulkano-szedimentációs környezetek a Balaton-felvidéken (nem méretarányos, elvi modell)
I. Maar-medence lávatavakkal, lávafröccskúpokkal, Stromboli típusú salakkúpokkal kitöltve (pl. Fekete-hegy, Badacsony, Szent György-hegy);
II. Maar-medence (pl. Tihany, Pula); III. Stromboli típusú salakkúpok (pl. Kopácsi-hegy); 1. paleozooos–mezozoos alaphegység; 2. neogén képzõdmények; 3. kráterperemi alapi torlóár- és hullott piroklasztit-rétegek; 4. alsó diatréma üledéksorozat; 5. Stromboli típusú salakkúpok; 6. lávakõzetek;
7. lávacsatorna kitöltések; 8. maar-kráterek tavi turbidit üledékei (Gilbert-delta); 9. maar-kráterek tavi dolomit, mészkõ üledékei és hévforráscsatornák;
10. tefra behordási irány

Fig. 46. Volcano-sedimentary environments of the Balaton Highland (theoretical model without scale)
I. Maar craters with lakes, filled with spatter cones, Stromboli-type scoria cones (e.g. Fekete Hill, Badacsony, Szent-György Hill), II. Maar crater (e.g.
Tihany, Pula), III. Stromboli-type scoria cones (e.g. Kopácsi Hill), 1. Paleozoic-Mesozoic basement, 2. Neogene formations, 3. Crater margin base
surge and pyroclastites, 4. Sedimentary sequence of the lower diatreme, 5. Stromboli-type scoria cones, 6. Lava rocks, 7. Lava conduit infillings,
8. Lacustrine turbidites (Gilbert delta) of maar craters, 9. Lacustrine dolomite, limestone and hydrothermal conduits of maar craters, 10. Influx
direction of tephra

TERCIER–KVARTER
HÉVFORRÁS-ÜLEDÉKEK hf
A keszthelyi-hegységi hévizes eredetû üregrendszerek, járatok, kiválások hosszú idõ óta ismertek (SZENTES 1953,
DARNAY (DORNYAI) 1954). A földtani térképezés során azonban a korábban ismert feltárások mellett nagy területen
rögzítettek számos új elõfordulást a felvételezõk (GYALOG, BUDAI 1985).
Litológia, település
A Keszthelyi-hegység területén a hévizes kiválásoknak két, területi elterjedésük szerint is elkülöníthetõ csoportja
különböztethetõ meg. A hegység északkeleti felére elsõsorban a kalcit, délnyugati felére a kova anyagú kiválások
jellemzõek (CSILLAG, NÁDOR 1997).
GYALOG, BUDAI (1985) löszbaba formájú, 2–5 cm-es konkréciókat írtak le a porlódott dolomitban, amelyek anyaga
kalcittal cementált dolomit por. A felszín közelében — feltehetõen a melegvízbõl kicsapódott — kalcittal cementált
dolomitpor alkot néhány méter vastag, kemény réteget. Ahol ez a védõréteg megmaradt, ott meredek lejtõkkel határolt,
keskeny, viszonylag sík felszínû tetõk alakultak ki, amelyeknek oldalában az egykori forrásjáratok (XL. tábla, 1–2.), kis
medencék is nyomozhatók (CSILLAG, NÁDOR 1997).
A hévforrás-üledékek általában 0,5–1 méter magas sziklatömbök formájában fordulnak elõ a felszínen. A krémszínû,
világossárga, fehér vagy vörös színû kõzet a dolomitnál mállékonyabb, a sziklák felszínén gyakoriak az oldódásos
üregek. Törési felületén 3–8 mm-es kristálylapok is megfigyelhetõk. A kalcitkiválások környezetében gyakori a 2–20
mm-es dolomit klasztokból álló, dolomitliszt és kalcit, vagy tiszta, pátos kalcit mátrixú breccsa. Elõfordul egy kevésbé
átalakult típus is, amelyben a kalciterek sûrûn behálózzák a dolomitot (GYALOG, BUDAI 1985).
A kovás kiválások kevésbé feltártak, elterjedtek. Jellemzõ a dolomit erõs átkovásodása, a dolomit repedéseiben
néhány mm-es kvarckristályok is elõfordulnak. A fehér, világosszürke, drapp színû, pados, vastagpados, kripto- és
mikrokristályos szövetû változat kovasavtartalma 3–22% között változik. A kovás kiválások másik típusa lyukacsos,
általában sávozottan réteges, néha néhány mm-es kéreggel bevont kõzet, SiO2-tartalma 9–95% között változik.
Elterjedés
A kalcitos kiválások a Keszthelyi-hegység északkeleti felében, a Rezi községtõl északra emelkedõ Meleg-hegytõl a
Pörkölt-hegyeken és a Büdös-kút környékén át az Ederics-hegyig követhetõk (GYALOG, BUDAI 1985). Legjobb feltárásai Vállustól keletre, a Somos-tetõn találhatók. Itt a Szent Miklós-völgy meredek keleti oldalán jól tanulmányozható a
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porlott dolomit, gyakoriak a konkréciók, a tetõn megõrzõdtek a forrásjáratok, felismerhetõ a kis üledékgyûjtõ
medencékbe lesüllyedt kalcitlemezek által kialakított rétegzettség (NÁDOR A. szóbeli közlés).
Ugyancsak jó feltárása látható a hévizes tevékenységnek az Ederics-hegy keleti oldalában, a felhagyott kõfejtõben,
ahol 1–1,5 m átmérõjû, 10–15 hosszú járat metszete látható (GYALOG, BUDAI 1985).
A kovás kiválások elterjedése elsõsorban a Keszthelyi-hegység délnyugati felére jellemzõ, Cserszegtomajtól északra
a Tusakos-tetõ és a Budai-hegy környékén, a Vári-völgy keleti oldalán emelkedõ dombokon ismertek törmelékes elõfordulásai. A Balatongyöröktõl északra emelkedõ Bodor-hálás-tetõ peremén és keleti lejtõjén 1–1,5 méter magas, erõsen
átkovásodott dolomitsziklák emelkednek, némelyiken a forrásjáratok maradványai is felismerhetõk.
A Keszthelyi-hegységen kívül a vörösberényi Megye-hegytõl északra, a szentkirályszabadjai szeméttelep melletti
felhagyott dolomitbányákban látható néhány, hévizes kiválásra emlékeztetõ képzõdmény.
Kor
A hévizes folyamatok korát bizonyító közvetlen rétegtani adat nem áll rendelkezésre. Feltehetõ azonban, hogy
ezeknek a képzõdményeknek a kialakulása nem egyszeri eseményhez kötõdik. A magasra kiemelt, tetõszintben lévõ
morfológiai helyzete alapján a Somos-tetõi elõfordulásról és a hasonló környezetben elõforduló hévizes kiválásokról
feltételezhetõ a pannóniai üledékképzõdést megelõzõ koruk (CSILLAG, NÁDOR 1997). A pannóniai rétegek és triász
dolomit határán kialakult, hévizes eredetû Cserszegtomaji-kútbarlang azonban biztosan fiatalabb a pannóniai
üledékképzõdésnél.
Genetika
GYALOG, BUDAI (1985) szerint a folyamat elsõ fázisában a dolomit aprózódása (murvásodása) zajlott, feltehetõen tektonikai zónák mentén. Ezt követõen ment végbe a porlódás a hévízek hatására, amelyekbõl az oldott hidrogénkarbonát
kalcit formájában vált ki és cementálta össze a porlott dolomitot. A felszín közeli, keményebb rétegek kialakulása a felszálló oldatok nyomáscsökkenésével és az ennek hatására meginduló kalcitkiválással magyarázható, míg a löszbabákra
emlékeztetõ konkréciók leszálló oldatokból is keletkezhettek.

KVARTER
A Balaton-felvidék földtani térképének szerkesztése az Egységes Országos Földtani Térképezés elõírásainak
figyelembe vételével történt (GYALOG szerk. 1996). Ez elsõsorban a negyedidõszak képzõdményeinek definiálásánál,
besorolásánál okozott helyenként nehézségeket, mivel az egykori felvételezést követõen kialakított szempontrendszer a
korábbinál lényegesen részletesebb genetikai felosztást tesz lehetõvé. Ugyancsak nehézséget jelentett a negyedidõszaki
rétegek fácieseinek, litológiájának meghatározásakor a rossz feltártság, számos képzõdmény rétegszelvény nélkül, felszíni elõfordulás alapján lett leírva. Külön gondot jelent a negyedidõszaki összletek korának meghatározása, mivel
õslénytani adatok csak a legritkább esetben állnak rendelkezésre, és azok jelentõs része is inkább õskörnyezeti, mint
rétegtani információkat szolgáltat.
Az egyes képzõdmények alsó- és alsó–középsõ-pleisztocén korbesorolása a legtöbb esetben relatív, amely a biztosan
felsõ-pleisztocén képzõdményekhez viszonyított települési helyzet és a morfológia alapján vezethetõ le.
A negyedidõszaki, szárazföldi fáciesek gyakran némileg ellentmondásos értelmezése miatt szükségesnek látszik
néhány — a térképen elkülönített — genetikai típus általunk használt definíciójának rövid ismertetése (KAISER in
GYALOG szerk. 1996 alapján).
A folyóvízi, a tavi, a mocsári és az eolikus fáciesek meghatározása egyértelmû, nem tér el az általánosan elfogadott
definíciótól.
Proluvium alatt az idõszakos vízfolyások durvatörmelékes, homokos mederüledékeit és a völgyek elõtt lerakott
hegylábi hordalékkúpokat értjük.
Eluviumként jelöltük a helyben maradt málladékokat, de ugyancsak eluviumként értelmezhetõek a degradálódott
kavicsos összletek nagy területen elõforduló, helyben maradt szórványkavicsai is.
A lejtõüledékek csoportjába tartozik a kõzettörmelék, az omladék, a deluvium, és a csuszamlásos (suvadásos) üledék.
A kõzettörmelék a legáltalánosabb, leggyakoribb csoportja a lejtõüledékeknek. Omladékon a tisztán gravitációs hatásra
mozgott lejtõtörmeléket értjük. Deluviumként határozzuk meg a lejtõn szoliflukció, areális leöblítés hatására áthalmozódott, finomszemû — agyag, aleurit, homok frakciójú — lejtõüledéket. Csuszamlásos (suvadásos) üledékek részben
átnedvesedett kõzettömegek egy tömegben, agyagos csúszási felületeken történt mozgása során keletkeztek.
A szerkesztés során az 1,5–2,0 méternél vékonyabb, holocén, holocén–pleisztocén eluviális, deluviális üledéket,
lejtõtörmeléket általában nem ábrázoltuk a térképen, amennyiben a feküjükben települõ negyedidõszaki üledékeknél
idõsebb képzõdmények fúrások, légi fotó alapján meghatározhatóak voltak.
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Pleisztocén
CSUSZAMLÁS, SUVADÁS sQp
A negyedidõszak során elsõsorban a bazaltvulkáni területek pusztuló, meredek peremein, valamint a negyedidõszak
fiatal szakaszában a balatoni tómeder magaspartjain a felszín formálásában jelentõs szerep jutott a csuszamlásoknak,
suvadásoknak.
A vulkáni területeken a freatovulkáni mûködés során kialakult piroklasztit gyûrûkön belül nagy vastagságú lávabazalt összletek alakultak ki. A piroklasztit gyûrûk lepusztulását követõen a vulkáni képzõdmények peremén a nagy
vastagságú bazalt-összletek meredek, alátámasztás nélküli lejtõket alakítottak ki az agyagos közbetelepülésekkel tagolt
felsõ-pannóniai képzõdmények fölött. Ezeken az instabil lejtõkön az általános lejtõüledék-képzõdés mellett idõszakosan
omlások és nagy méretû csuszamlások alakultak ki (45. ábra, 1., 3.) A csuszamlások jelentõségét a bazalthegyek morfológiájának kialakulásában már JUGOVICS (1954) és PEREGI, BENCE (1987) is hangsúlyozta.
Számos ilyen csuszamlás nyoma látható az Agár-tetõ déli lejtõjén.
A térképen elsõsorban azokat a csuszamlásokat jelöltük, ahol a lejtõkön elkülöníthetõek voltak a lesuvadt
kõzettestek.
A Fekete-hegy bazalt fennsíkjának keleti peremén, a Pósa-tetõ oldalában több, 200–300 méter hosszú, 50–100 méter
széles, lecsúszott bazalttest látható (CSILLAG 1991, BUDAI, CSILLAG 1998).
Hatalmas csuszamlás szakadási fala ismerhetõ fel a Sátorma tetõszintjének északi oldalán, kb. 300–310 méter
magásságban. Ez alatt, a Herkentyû dombján bazalttörmelék települ a felsõ-pannóniai rétegekre 210–220 méter
magásságban.
A csuszamlások pontos kora nem ismert, azokat általában a pleisztocénbe soroltuk, leszámítva a Balaton medréhez
kapcsolódó tihanyi és Balatonkenese környéki, ma is mozgó területeket (lásd késõbb).
Alsó-pleisztocén
Egy, a térképen nem ábrázolható képzõdményt települési helyzete miatt itt, a legidõsebb negyedidõszaki összlet
leírásánál kell megemlítenünk. A Zala és a Gyöngyös-patak közötti dombvonulat tetõszintjén szórványosan elõforduló
kavicsszemcsék nagy területen találhatók meg a felszínen a Sénye, Nemesbükk, Zalaköveskút környéki tetõk alatt
néhány méterrel, a nyergekben, valamint már áthalmozott lejtõüledékek között a mélyebb szinteken is. A kavicsok anyaga csaknem kizárólag kvarc, kvarcit. A kavicsok fehér, tejfehér, barna színûek, felületük néha vörös. A tengerszint felett
kb. 180–225 m között települõ kavics feltehetõen egy idõs pleisztocén vagy pliocén kavicstakarónak lehet a maradványa.
A kavicsok pontos rétegtani helyzete, települési viszonyai a szórványkavics jelleg miatt nem állapíthatók meg.
A tágabb környezetben elõforduló, uralkodóan kvarc, kvarcit összetételû poszt-pannóniai kavicsösszletek közül a
Kemeneshát kavicstakarója található a legközelebb, elképzelhetõ, hogy a kavicstakaró elterjedésének déli határa valahol
ezen a területen húzódott. KRETZOI, PÉCSI (1982) alapján a kemenesháti kavics kora felsõ-pliocén–alsó-pleisztocén.
PROLUVIUM pQp1
A Balatonakalitól északkeletre lévõ Horog-völgy nyílásának nyugati oldalán, a felszínen elszórt törmelékként megjelenõ hordalékkúp maradvány csak magas, az alsó–középsõ-pleisztocén korú folyóvízi-proluviális rétegek fölötti morfológiai helyzete alapján sorolható az alsó-pleisztocénbe.
Alsó–középsõ-pleisztocén
FOLYÓVÍZI ÉS PROLUVÁLIS HOMOK, KAVICS ÉS ELUVIÁLIS MÁLLADÉKA
(korábban „meridionalis-os kavics”, „Elephas meridionalis-os kavics”)

fpQp1-2

Balatonfûzfõ–Balatonkenese környéke
A Balatonfûzfõtõl keletre fekvõ Papvásári-szõlõhegytõl Balatonkeneséig a felszínt borító kavics és törmelék a
Balaton környékének legrégebben és legjobban ismert pleisztocén képzõdményei közé sorolható. ID. LÓCZY (1913)
„kenese–városhídvégi kavicsmeder” néven írta le az uralkodóan bakonyi és Balaton-felvidéki kõzetek anyagából álló
kavicstest 32 km hosszan követhetõ maradványait.
A kb. 3–4 méter vastagságúra becsülhetõ összlet szemcséinek anyagát uralkodóan kvarc, kvarcit és liditkavics,
valamint triász dolomit, mészkõ és permi vörös homokkõ anyagú kavics, törmelék alkotja. A kavicsok anyaga
uralkodóan kvarc, mérete 0,5–4,0 cm közötti, általában 1,5–2,5 cm. A kevésbé koptatott törmelék mérete 0,5 cm és 30
cm közötti, anyaga triász mészkõ, dolomit, ezek között sarkos kavicsok is elõfordulnak.
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Az összlet elterjedése a Balaton és a Dakai-süllyedék közötti 170–180 m magas hátra korlátozódik, amely a
Papvásári-szõlõhegy és Balatonkenese között húzódik. ID. LÓCZY (1913) a Séd által kialakított meder anyagának tartotta a kavicsot, amely a hegyvidéki területrõl Vilonya és Királyszentistván között lép ki.
KROLOPP (1978) részletes paleontológiai vizsgálata szerint az összlet a villányi–alsó-bihari (alsó–középsõ-pleisztocén) idõsebb részére tehetõ a meder déli szakaszán (Szabadhídvég, Kavicsos-domb), ami összhangban áll a ROTH L.
(1875) által leírt Elephas meridionalis korával. A Mollusca fauna folyóvízi környezetet, meleg, száraz éghajlatot jelez.
A kavics mellett elõforduló törmelék a folyóvízi fácies mellett idõnként kialakuló idõszakos vízfolyások
hordalékaként értelmezhetõ.
Balatonakali, Zánka környéke
A Balatonakalitól keletre lévõ Hegytetõn, a Horog-völgy elõtt kialakult hordalékkúp-rendszer triász mészkõ és
dolomit anyagú proluviális rétegei alatti homok folyóvízi környezetet jelzõ faunája szintén alsó–középsõ-pleisztocén
korúnak bizonyult (KROLOPP in BUDAI 1988 és BUDAI, CSILLAG 1998): Corbicula fluminalis, Valvata piscinalis, Radix
peregra ovata, Lithoglyphus naticoides.
Ugyancsak polimikt (permi homokkõ, triász dolomit, mészkõ, tûzköves mészkõ), proluviális durva törmelékes
hordalékanyag alatt települõ homokból koptatott, esetleg áthalmozott fauna került elõ a zánkai vasútállomás rézsüjének
feltárásából. KROLOPP ( in BUDAI 1988 és BUDAI, CSILLAG 1998) szerint a Valvata cf. naticina, Lithoglyphus naticoides
dominanciájával jellemezhetõ fauna középsõ-pleisztocén kort és folyóvízi környezetet jelez.
A Keszthelyi-hegység nyugati elõtere
A Zalai-dombság keleti peremén, Vindornyaszöllõs és Sénye környékétõl Zalaköveskúton és Felsõpáhokon keresztül
dél felé követhetõ dombvonulat keleti tövében húzódó hegylábfelszínt borító üledék anyaga valószínûsíthetõen az
alsó–középsõ-pleisztocénbe sorolható.
A feltárások uralkodó képzõdménye a sárga, sárgásbarna, gyakran vöröses árnyalatú finom–középszemû homok.
Változóan gyengén–közepesen osztályozott, néhány feltárásban csillámos — egyetlen ferde rétegzett lencsétõl eltekintve — rétegzetlen.
A homokban változó arányban van jelen 0,2–0,5 cm-es kvarckavics, a Kovácsi-hegyek tövében koptatott bazalttörmeléket is tartalmaz. Vindornyafok és Karmacs között, valamint a Vindornyai-medence és a Gyöngyös-patak közötti háton a felszínen elszórva, gyakran homokos környezetben 10 cm-t is meghaladó nagyságú kvarcit, kovásodott
dolomit 1–3-as kerekítettségû hordaléka található. Mellette koptatott homokkõ és a felsõ-pannóniai Diási Formációból
áthalmozott dolomitkavics is elõfordul.
A homok túlnyomórészt jól koptatott, szél által áthalmozott szemcsékbõl áll. A kovás dolomit, kvarcit hordalék felszínét több mm vastag, barna „sivatagi máz” borítja, gyakoriak a szabályos dreikanterek, és szinte minden darabon felismerhetõk a szélmarás nyomai.
A Béka-hegyrõl Karmacsra levezetõ út feltárásában a homok felsõ részén 20 cm vastag, fekete, vasas–mangános
kéreg látható, ami alatt áthalmozott, rétegzetlen homok települ. A kéreg felszíne nagyjából lejtõ irányban dõl.
Karmacstól nyugatra a hegy tövében néhány feltárásban agyag, homokos agyag található. A helybeliek által kályhaföldként hasznosított agyag kemény, rögös elválású, színe barna, másutt sárga-szürke tarka. Feltárt vastagsága 1,2 m.
Jelentõs kvarctartalma mellett illit, illit/montmorillonit, kevés kaolin, klorit, káliföldpát, plagioklász, kalcit alkotja.
A több kilométer hosszan követhetõ üledékösszletet folyó rakhatta le, amelybe a Kovácsi-hegyek és a Keszthelyihegység felõl jutott be a proluviális durva törmelék. A terület északi határán a homok kb. 175 m tszf. magasságban
települ. A Karmacs és Vindornyafok környéki kavics, homok feltárások tengerszint feletti magassága 155–175 m.
Egyedül a Béka-hegy alatti, a dombvonulat tövében, fiatal lejtõüledékekkel fedett feltárás 190–195 m közötti magassága nem illeszkedik a többi közé.
Az idõs folyóvízi-proluviális képzõdmények jelentõs része lepusztult, a durva hordalék maradványkavicsként borítja helyenként a felszínt. Az agyagos málladék, mállási kéreg jelentõs eluviális hatásra is utal.
A feltárásokból fauna nem került elõ. A feltételezhetõ idõs korra a gyakori „sivatagi máz”, a jelentõs lepusztulás és
az eluviális málladékok utalnak. A képzõdmény morfológiai helyzete egyértelmûen a felsõ-pleisztocénnél idõsebb kort
mutat, ugyanis a Keszthelyi-hegységbõl származó durva hordalékanyag csak a Gyöngyös-patak kb. 140–150 m magasságban kialakult, felsõ-pleisztocén korú teraszainak keletkezése elõtt juthatott mai helyére. Az összlet tulajdonképpen
egy idõs terasz maradványaként is értelmezhetõ.
Monostorapáti, Zsibátori-dûlõ
Monostorapáti keleti határában, az Eger-patak és az észak felõl betorkolló völgy találkozásánál egy idõs fluviálisproluviális terasz maradvány ismerhetõ fel. A terasz anyaga homokkal kevert durva bazalt- és dolomitkavics, törmelék
(XL. tábla, 3–4.), amely az Eger-patak ártéri szintje fölött 30 méterrel, kb. 192 m tszf. magásságban települ felsõ-pannóniai képzõdményekre.
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ELUVIÁLIS–DELUVIÁLIS KAVICS

k

eldQp1–2

A Tapolcai-medence északi peremének jellegzetes képzõdménye a nagy területet borító lepelkavics. A szemcsék
anyaga túlnyomórészt kvarc, kvarcit és kevés lidit, méretük 1–15 cm között változik. A kisebb szemcsék felülete üde,
színük fehér, szürke, fekete, rózsaszín, átlagos méretük 1–2 cm, maximum 6 cm, kerekítettségük 2–3. A nagyobb, 10–15
cm-es görgetegek felületét általában barna „sivatagi máz” borítja, de elõfordulnak szürke, matt fehér és vörösbarna felszínû kavicsok is. A kavicsok felszíne szélmarta, gyakoriak a dreikanterek. A mázas kavicsok aránya egyes feltárásokban az 50–70%-ot is eléri.
A kaviccsal együtt a legtöbb feltárásban a fekü miocén mészkõ törmeléke is elõfordul.
Az összlet mindenütt miocén mészkõre települ, vastagsága legfeljebb 1–2 méter lehet.
A mázas kavicsos összlet a Kállai Kavics helyben maradt, illetve alig áthalmozott eluviális-deluviális maradványa,
amit az egyik feltárásban talált laza, limonitos cementációjú konglomerátum is megerõsít. A gyenge áthalmozásra utalnak a kavicsban gyakran, de kis mennyiségben elõforduló miocén mészkõ anyagú törmelékek.
A kavics idõs korára a „sivatagi máz” utal.
LEJTÕTÖRMELÉK gQp1–2y
A bazalthegyek környezetében 10–160 cm nagyságú kõzet-blokkokból álló, sûrû törmelék található kisebb dombok,
kiemelkedések felszínén. Anyaga bazalt, ami homokkal, és kõzetlisztes homokkal keveredett. A bazalttörmelékben éles
peremû és koptatott darabok egyaránt elõfordulnak.
A képzõdmény elsõsorban a Tátika, a Szebike és a Hajagos környékén fordul elõ. A Tátikától délkeletre, a szálban
álló bazalt peremétõl 600–700 méterre emelkedõ, 10–20 m magas dombok tetején fordul elõ, ahol feküje a Somlói
Formáció. Ugyancsak a Somlói Formációra települ a Szebike nyugati peremétõl kb. 1 km-re, az Újszõlõk-dombjának
tetején található bazalttörmelék. A Hajagos nyugati tövében lévõ Kálvária-domb tetején a bazalt anyagú lejtõtörmelék
feküje a Kállai Formáció.
A képzõdmény feltételezett vastagsága a néhány métert nem haladja meg.
A lejtõtörmelék az egykori hegylábfelszínek — valószínûleg geomorfológiai inverzióval kiemelt helyzetbe került —
mélyebb részeinek maradványai, ahol a hegyomlások, kõfolyások durva törmelékei a környezetnél nagyobb vastagságban halmozódtak fel. A késõbbi lepusztulási folyamatoktól a vastag durva törmelékanyag megóvta az egykori felszínt,
így került kiemelt térszíni helyzetbe.
A lejtõtörmelék idõs pleisztocén kora kiemelt morfológiai helyzete alapján feltételezhetõ.

Felsõ-pleisztocén
FOLYÓVÍZI HOMOK, KAVICS fQp3
A felsõ-pleisztocén során a hegyvidéki, dombsági területeken kevés folyóvízi üledék rakódott le, a vízfolyások
általában erõsen bevágódtak, mélyítették völgyüket.
A folyóvízi üledékképzõdés során kavics- és homokrétegekbõl felépülõ teraszok jöttek létre, amelyek — anyaga,
kifejlõdése és kora alapján — megfeleltethetõ a KAISER (in BENCE et al. 1990a) által leírt ún. „folyóvízi és fluvioeolikus
homoknak” a Bakony északnyugati peremén.
A legjobban feltárt terület a Gyöngyös-patak terasza a Keszthelyi-hegység nyugati tövében (XLI. tábla). A homok
szemcsemérete a finomtól a durváig változó. A szemcsék egy része szél által erõsen koptatott. Az aprókavics anyaga
kvarc, kvarcit, az 5 mm-nél nagyobb darabok anyaga dolomit, néhány nagyobb méretû bazalttörmelék is elõfordul
(CSILLAG 1978). Az összlet jól rétegzett, a rétegek általában közepesen, jól osztályozottak. Az egyik homokbánya
feltárásában folyósodásra (likvefakció) utaló gyüredezettség volt látható (XLI. tábla, 3.). Az összlet vastagsága 6–8 m,
proluviális hordalékra, felsõ-pannóniai rétegekre vagy a triász alaphegységre települ.
A homok fedõjében vastag kovárványos barna erdõtalaj fejlõdött ki.
A fekü kavics felszínén Equus caballus felkar és lábközép csontjai kerültek elõ (KORDOS in CSILLAG 1978). A
homokösszlet több feltárásában 2–2,5 m mélységig lehatoló, kovárványos homokkal kitöltött fagyék volt megfigyelhetõ,
ami a würm utolsó stadiálisa elõtti képzõdésre utal (XLII. tábla, 3.).
Hegyesd község mellett, az Eger-völgyben uralkodóan durva dolomit, bazalt, kvarckavics anyagú kavicsterasz található. A terasz felszíne 6–8 méterrel emelkedik az ártéri szint fölé.
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PROLUVIUM pQp3
A felsõ-pleisztocén hegylábi hordalékkúpok a Dunántúli-középhegység jellegzetes negyedidõszaki képzõdményei.
A proluvium anyaga uralkodóan triász dolomit és mészkõ, valamint felsõ-pannóniai homok. A hordalékkúpok kõzetanyaga egyébként területrõl területre változó az adott vízgyûjtõ földtani felépítésétõl függõen, így abban a permi vörös
homokkõtõl a bazaltig a teljes rétegsor anyaga elõfordulhat. A területen elõforduló kõzetek közül leginkább a dolomit
hajlamos az aprózódásra, ezért a legnagyobb kiterjedésû, legnagyobb vastagságú proluviumok a dolomitterületek
peremén alakultak ki, a vizsgált területen elsõ sorban a Keszthelyi-hegység peremén.
A hordalék mérete az apró kavicstól az 1 métert is meghaladó blokkig változó (XLII. tábla, 1.). A homok erõsen
koptatott, eolikus, a Vári-völgyben és a Gyöngyösi csárda melletti feltárásban a szemcsék 90%-ot meghaladó arányban
koptatottak, legömbölyítettek (CSILLAG 1978). Az összlet rosszul osztályozott. A durva törmelékes rétegek között gyakoriak a vékony, eolikus homok közbetelepülések. A hordalékkúp felszínén gyakori a szélmarás nyoma, ami arra utal hogy
az eolikus hatás a hordalékkúp felszínét érte.
A nagyobb törmelékdarabok talpán gyakoriak a „mikrosztalaktit” jellegû vadózus kérgek.
A hordalékkúpok vastagsága 4–8 méter, helyenként azonban a 10 métert is meghaladhatja (XLII. tábla, 2.).
A felsõ-pleisztocén proluviumok diszkordánsan települnek a feküre. A fedõ képzõdmények általában vékony,
eluviális, deluviális üledékek. A Gyöngyös-patak völgyében a felsõ-pleisztocén folyóvízi homok alatt proluviális rétegek
települnek, amelyek feltételesen a felsõ-pleisztocénba sorolhatóak.
A proluviális rétegek elsõsorban a hegylábi hordalékkúpokat alkotják, de gyakran mélyen benyúlnak a völgyekbe is,
a völgytalp teljes szélességében. A völgytalpi és hegylábi helyzetben lévõ proluviális rétegek szemcseösszetételében
szemcseméret-, osztályozottság-különbség nem figyelhetõ meg (CSILLAG 1978).
A jellegzetes hordalékkúp megtalálható a keszthelyi-hegységi Vári-völgy elõtt, a Gyöngyösi-patak völgyében a
Gyöngyösi Csárdánál és a Várvölgyi-medencében a Rezi-vár és a Bányafõ-tetõ közötti völgy elõtt.
A Balaton-felvidéken Zánkától Vörösberényig számos felsõ-pleisztocén hordalékkúp található. Ezek kisebbek,
kevésbé jellegzetes formájúak, mint a Keszthelyi-hegység környékiek.
A proluviális hordalékkúpok korára a Gyöngyösi csárda közelében talált felsõ-pleisztocén Equus caballus leleten
kívül nem utal õslénytani adat. A proluvium felszínén elõforduló szélfújta kavicsokon nincs „sivatagi máz”, ugyanakkor
a talajfagyra utaló nyomok az utolsó stadiális elõtti lerakódást bizonyítják.
A proluviumok kialakulásához szükséges törmelékanyag keletkezése az erõs fagyaprózódás hatásával magyarázható
a pleisztocén hideg periódusaiban. A száraz, hideg idõszakokban a gyér növényzet által nem védett felszínrõl az epizodikus felhõszakadások nagy tömegben hordhatták le a törmeléket, amiket a völgyekben kialakult torrenciális zagyárak
szállítottak tovább.
LÖSZ-ÖSSZLET eQp3l
Ebbe a képzõdménycsoportba soroltuk a típusos löszt, a homokos löszt, a löszt tagoló paleotalajokat, és a löszön
belül települõ áthalmozott, néha törmelékes rétegeket is.
A Balaton-felvidéken és környékén a lösz igen elterjedt képzõdmény, felszíni elterjedése azonban jóval kisebb, mint
a számos korábbi térképen ábrázolt.
A lösz szürkés okkersárga, fakó barnássárga, nagy mésztartalom esetén szürkésfehér színû. A típusos, egy maximumos szemcseösszetélû lösz ritka. Csaknem mindig tartalmaz homokot, gyakran kõzettörmeléket is, így a kõzetliszt mellett más csúcsok is jelentkeznek a szemcseösszetételi görbéken (BIHARI D. 1991).
Nagyobb feltárásokban észlelhetõ a lösz rétegzettsége. A vékonyabb–vastagabb, rétegzetlen, törmelékmentes, normális karbonáttartalmú kötegeket néhányszor 10 cm vastagságú, lejtõirányban rétegzett, homokos, törmelékes lösz,
homok, illetve törmelék közbetelepülések tagolják.
Paleotalaj rétegek több szintben is megjelennek, a felsõ szint csernozjom beütésû barna erdõtalaj, míg az alsó barna
erdõtalaj. A talajok vastagsága 0,4–1,2 m. A két talajszint között változó vastagságú, maximum 2 m lösz települ (BIHARI
D. 1991). Ettõl az általános felépítéstõl eltér a Balatoncsicsó környéki lösz rétegsora. A falu északi szélén feltárt
szelvényben (47. ábra) a rétegsor bázisán egy szürke, csernozjom jellegû talaj maradványára emlékeztetõ 30–40 cm
vastag réteg települ a fekü Csicsói Márgára. Fölötte kb. 2 méterrel 0,5–1,5 m vastag, gyengén agyagosodott, vörösbarna szint következik, ami valószínûleg egy barna erdei talaj B szintjének a maradványa (CSILLAG 1991, BUDAI, CSILLAG
1998).
A Bakony területén a lösz kora felsõ-pleisztocén, würm (KAISER in BENCE et al. 1990a). A vizsgált terület löszei kifejlõdésükben nem különböznek a bakonyiaktól, így egykorúságuk szintén feltételezhetõ.
A lösz a Balaton-felvidéken elsõsorban a karni márgán kialakult medencék délies kitettségû lejtõin és a „balatoni riviéra” fölé emelkedõ hegyek déli–délkeleti lejtõin található meg jelentõs elterjedésben. Vastagsága a 10 métert ritkán
haladja meg. A lösztakaró egyik legvastagabb kifejlõdése Tagyontól nyugatra, a Hangyás-tetõ déli lejtõjén található. A
Tagyon Tgy–7 fúrásban 11,5 m vastag, 20 cm-es lejtõtörmelék-réteggel tagolt, változó mennyiségû homokot tartalmazó,
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elszórtan dolomittörmelékes lösz alatt 5,2 m vastagságú,
áthalmozott lösz, agyagos aleurit (áthalmozott, talajosodott
lösz) települ. Feküjében 1,6 m vastag, agyag és dolomitpor
mátrixba ágyazott, durva, dolomit anyagú lejtõtörmelék
található a felsõ-pannóniai homok fölött.
Vékony lösztakaró maradványai borítják a Veszprémifennsík Tótvázsony, Nemesvámos közötti területét,
Nagyvázsony környékét, míg az Eger-patak völgyét
Kapolcsnál viszonylag vastag lösz tölti ki.
Vastag, paleotalajjal tagolt lösz települ a Keszthelyihegységet körülfogó hegylábfelszínekre, és több völgyet
vastag lösz tölt ki (pl. Csider-völgy).
A Kovácsi-hegyek, valamint a Zalai-dombság
Keszthelyi-hegység felé nézõ lejtõin ugyancsak néhány
méter vastag lösz rakódott le.
GRAVITÁCIÓS TÖRMELÉKLEJTÕ DURVA KÕZETTÖRMELÉKE
y
oQp3

47. ábra. Lösz-szelvény Balatoncsicsó északi szélén
(CSILLAG 1991)
1. recens talaj; 2. rétegzett lösz; 3. vörösbarna paleotalaj B szint
maradványa; 4. típusos lösz; 5. barna, morzsalékos, csernozjom jellegû paleotalaj; 6. helyben maradt mészmárgatörmelék; 7. omladék;
8. mészmárga (Veszprémi Márga F.); 9. löszcsigák

Fig. 47. Loesss section at the northern part of
Balatoncsicsó (CSILLAG 1991)
1. Recent soil, 2. Stratified loess, 3. Reddish brown paleosoil, B horizon, 4. Typical loess, 5. Brown, crumbled, chernozem-type paleosol,
6. Elluvial calcareous marl debris, 7. Debris, 8. Calcareous marl
(Veszprém Marl Formation), 9. Loess gastropod

Különleges, magashegységi környezetet idézõ tájképi
elemek, egyben a klasszikus törtlejtõk iskolapéldái a
bazalthegyek oldalában helyenként kialakult törmeléklejtõk.
A Badacsony, a Szent György-hegy, Köves-hegy (45.
ábra, 6.) és a többi tanúhegy oldalában, az 50–60 méteres
magásságot is elérõ sziklafalak tövében meredek, durva
törmelékbõl álló lejtõk találhatók (XLIII. tábla, 1.). A
törmelék mérete általában 40–50 cm, de a blokkok mérete 1
m is lehet. Az oszlopos elválású bazalt alatt, a törmeléklejtõ
aljában több méteres oszlopok is elõfordulnak.
A törmeléklejtõk a pleisztocén hideg idõszakainak
periglaciális klímáján keletkeztek. Kialakulásuk a sziklafalakat alkotó bazalt fagyaprózódásával magyarázható.
A lejtõ meredekségét a gravitáció hatására mozgó
törmelék súrlódási együtthatója, mérete, alakja határozta
meg.
A törmeléklejtõk sok helyen máig megõrzõdött szabályos formái alapján feltételezhetõ, azok fiatal, würm kora. A
sziklafalak omlása nem befejezett folyamat (XLIII. tábla,
2.), de a törmeléklejtõk képzõdése valószínûleg alapvetõen
a holocén elõtt zajlott le.

Pleisztocén–holocén
FOLYÓVÍZI–PROLUVIÁLIS KAVICS, HOMOK, DURVA HORDALÉK

fpQp3-h

A Tapolcai-medencébe torkolló völgyek elõtt kialakult hordalékkúpok maximum néhány méter vastag, feltehetõen
részben állandó vízfolyások által lerakott üledékei nem tekinthetõk tisztán proluviális képzõdményeknek. Sok esetben
az oldalvölgyek hordalékkúpjai összeolvadtak, térszínük közvetlenül a holocén képzõdmények fölötti helyzetben van.
Az összlet átlagos szemcsemérete kisebb, mint a felsõ-pleisztocén proluviumok esetében. A szemcsék összetételében
uralkodó a kavics és a kõzettörmelék.
PROLUVIUM pQp3-h
A Balaton partvonala fölött kb. 115–120 m tengerszint feletti magasságú felszínekre települõ proluviumok a felsõpleisztocén hordalékkúpoknál több finomszemû anyagot tartalmaznak. A durva hordalék mérete kisebb, mint a felsõ128

pleisztocén, hasonló képzõdmények esetében. Valószínûleg a felsõ-pleisztocén hordalékkúpokhoz képest kisebb
energiájú szállítóközeg halmozta fel ezeket az üledéket.
A Tapolcai-medence északi peremén magasabb térszínen találhatók meg ezek az üledékek (XLIV. tábla, 1.).
Lerakódásuk nem a Balaton mai tómedréhez, hanem a Balaton-medence egy magasabb szintjéhez kötõdik.
PROLUVIUM–DELUVIUM

pdQp3-h

A térképen a száraz, illetve állandó vízfolyás nélküli völgyek kõzettörmelék, homok, agyag és talaj keverékébõl álló
völgytalpi üledékeit soroltuk ebbe a csoportba. Az üledékanyag felhalmozódásában a lineáris erózióval azonos jelentõsége van a lejtõk felületi lemosásának.
FLUVIÁLIS–MOCSÁRI ÜLEDÉKEK

fbQp3-h

A Tapolcai-medence északi peremén a felsõ-pleisztocén–holocén tavi–mocsári összlet és az Eger-patak, a Kötelespatak és a Lesence-patak torkolatának folyóvízi, alluviális képzõdményeinek keveréke nyomozható.
ELUVIÁLIS–DELUVIÁLIS ÜLEDÉKEK, HOMOK

eldQp3-h

(h)

A fekü felépítésétõl függõ kõzettani összetételû, az enyhe lejtõjû felszíneken kissé áthalmozott málladék és helyben
maradt törmelék tartozik ebbe a csoportba.
A bazaltból felépülõ területek lapos, enyhe lejtésû felszínét több helyen borítja eluviális málladék, nyirok jellegû
agyag, agyagosan mállott bazalt, salakos bazalt törmeléke (eldQp3-h). A Kopácsi-hegy salakos bazaltból felépülõ
gyûrûjén belüli egykori kráter belsejében tavi, mocsári üledékek nem rakódtak le (Füzes-tó). A lefolyástalan terület
12,8 m vastagot meghaladó rétegsorát kevés bazalttörmeléket tartalmazó agyagos aleurit alkotja (Szentbékkálla Szbk–1,
–2 kézifúrások), amelyben vékony homok közbetelepülések, gyengén talajosodott szakaszok, glejes szintek ismerhetõk
fel. A képzõdmény lejtõüledékek és eolikus üledékek változó víztartalmú környezetben történt mállása és felhalmozódása során keletkezett.
Ugyancsak az eluviális képzõdmények közé sorolhatóak a Kállai Formáció alig áthalmozott felsõ rétegei a Tapolcaimedence környékén. Az idõs eluviumtól eltérõen ezek feltárásaiban a kavicsok felszíne üde, mázas kavics nem fordul
elõ (eldQp3-h).
Szintén a felsõ-pannóniai képzõdmények lapos térszínén kialakult, részben helyben maradt üledék a tanúhegyek
lapos hegylábi felszínét borító homok (eldQp3-hh).
Az eluviális–deluviális üledékek korára nincsenek adatok, települési és morfológiai helyzetük alapján felsõ-pleisztocén–holocén korúnak tekinthetõk.
EOLIKUS–DELUVIÁLIS HOMOK

edQp3-h

h

A felsõ-pannóniai üledékösszlet lepusztulása, áthalmozódása a negyedidõszak során folyamatos volt, ennek eredményeként a kiemelt térszíneken maximum 2–3 méter vastag, homokból álló takaró alakult ki több területen.
A sárga, sárgásvörös, néha vörösbarna homok változó mennyiségû, agyagot is tartalmaz. A homokszemcsék többsége
koptatott, polírozott felületû.
A Keszthelyi-hegységben és a Tapolcai-medence északi peremén felsõ-triász dolomitra (XLII. tábla, 4.), máshol
felsõ-pannóniai összletre (XLIII. tábla, 3.), vagy miocén mészkõre települ.
LEJTÕTÖRMELÉK gQp3-hy
A lejtõket, lejtõk tövét borító, uralkodóan durva kõzettörmelékbõl álló, legfeljebb néhány méter vastag, gravitációs,
szoliflukciós, areális lemosásos folyamatokkal áthalmozott, helyenként ma is képzõdõ üledékeket soroltuk ebbe a csoportba.
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LEJTÕÜLEDÉK dQp3-h
A finomszemcsés, agyag, aleurit, homok anyagú üledékek elsõsorban areális felszínlemosással halmozódtak, illetve
halmozódnak át. A különbözõ korú sziliciklasztikus üledékek felszínén jelentõs a deluviális képzõdmények elterjedése
és vastagsága. A felsõ-pleisztocénben a deluviumok kialakulásában a szoliflukció, geliszolifukció (fagyos talajfolyás) is
jelentõs szerepet játszott. A felsõörsi középsõ-triász alapszelvény kb. 15 m vastag, erõsen mállott agyagosodott alsóladin tufa-összletében például egy lejtõ irányú redõ ismerhetõ fel, amelynek kialakulása szoliflukcióval magyarázható
(DUDKO A. szóbeli közlése).
A deluviális összlet vastagsága változó, a Sátorma északi oldalában például meghaladja a 8 métert.
LEJTÕTÖRMELÉK, LEJTÕÜLEDÉK gQp3-hy,a
A bazalthegyek meredek lejtõin a szál kõzet alatti durva törmelék lefelé húzódva lösszel és a hegyoldalt alkotó felsõpannóniai homokkal, kõzetliszttel, agyaggal keveredik. A lejtõn lefelé ez alatt lösz következik általában.

Holocén
(alluvium)

FOLYÓVÍZI ÜLEDÉKEK fQh

Az állandó vízfolyással jellemzett völgyek talpát több méter vastagságban talajosodott, öntéstalaj jellegû, agyagos
aleurit összetételû képzõdmény borítja, amely több-kevesebb durva törmeléket és kavicsot is tartalmaz. Vastagsága 2–3
méter.
A folyóvízi üledékképzõdés és a mederbevágódás váltakozásának, a recens hordalékmozgásnak egyik példája a
Csukréti-árok Szentantalfa fölötti szakasza. Az egyik oldalágban néhány éve elmosott betonlapok több száz méterre
történt elszállítása alapján ma is intenzíven bevágódó meder fölött kb. 3 m magas terasz található. A 2 m vastag
teraszanyagban talált égetett cserép arra utal, hogy nem csak a meder bevágódása, hanem azt megelõzõen a teraszanyag
felhalmozódása is már a történelmi idõkben történt (CSILLAG 1991, BUDAI, CSILLAG 1998).
Több vízfolyás medrében, források környezetében édesvízi mészkõ anyagú vékony kéreg borítja az idõsebb
kõzeteket, növényzetet. Ezek az igen kis kiterjedésû elõfordulások — amelyek a térképen külön nem ábrázolhatóak —
megtalálhatók többek között a Balatonhenyétõl keletre lévõ Harkai-árokban, a Csorszai-patak Szentantalfa és Tagyon
közötti szakaszán, valamint Nemesbükktõl keletre is.
PROLUVIÁLIS ÜLEDÉKEK pQh
A tómedence peremén alakultak ki az idõszakos vízfolyások völgyei elõtt kisebb kiterjedésû hordalékkúpok. A
pleisztocén torrensekhez képest kisebb energiájú vízfolyások által lerakott összlet több finom szemcsés törmeléket tartalmaz, a durva hordalék mennyisége alárendeltebb, és a hordalékkúpok mérete is kisebb, mint a felsõ-pleisztocén
megfelelõik esetében. A képzõdmény vastagsága általában 1–2 méter.
TAVI ÜLEDÉKEK liQh
A Balaton-felvidék területén nyíltvízi, tavi üledékek a tihanyi Belsõ-tó medencéjében találhatók (CSERNY 1997a).
TAVI–MOCSÁRI ÜLEDÉKEK

lbQh

A Balaton parti sávjában és a Tapolcai-medencében felváltva folyt tavi és mocsári jellegû üledékképzõdés a tómedence kialakulását követõen, valamint a kisebb, lefolyástalan tavak területén (XLIV. tábla, 2.).
A Balaton partján az üledékek általában 105–107 m tengerszint feletti magasságig követhetõk. Az üledékek a parti
sávban nagy szervesanyag-tartalmú agyag, aleurit, homok rétegekbõl állnak, míg a völgyek torkolata elõtt gyakori a kavics és a kõzettörmelék megjelenése is.
A parti sávban az üledékképzõdési szint fölött egy változó szélességû tavi abráziós szint alakult ki, ami kb.
112–113 m tengerszint feletti magasságig nyomozható (MAROSI, SZILÁRD 1981, BOROS et al. 1985). Ez a szint elsõsorban morfológiájával különül el környezetétõl, de Balatonszepezd és Révfülöp között megtalálhatók a Balaton abráziós
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kavicsai is. Ezek rosszul kerekített, szarmata mészkõ anyagú kavicsok, amelyek elkülöníthetõek a jól kerekített, permi
homokkõ anyagú, miocén abráziós kavicsoktól.
A Tapolcai-medence területén az agyag, aleurit, homok és tõzegrétegek legnagyobb vastagsága 4–5 m.
NAGY-BODOR, JÁRAI (in press) szerint a Tapolcai-medence területén a tavi–mocsári üledékképzõdés a késõ-glaciálisban, a Dryas II., l.c. Pollenfázisokban kezdõdött a Tapolcai-medence területén (vö. 72. ábra, Limnogeológiai fejezet). A
tõzegrétegek radiokarbon kormeghatározása és a teljes rétegsorok palynológiai kiértékelése szerint (3. táblázat) a
vízborítás már az idõs dryasban kialakult, a területet a holocén kezdetéig sekély és eutrof víz borította (NAGY-BODOR,
JÁRAI in press). A preboreálisban a térség szárazulattá vált, és az újabb vízborítás csak a boreálisban kezdõdött meg.
Ekkor a Tapolcai-medencében neutrális, vagy gyengén savas tõzeg képzõdött. A tavi fúrások rétegsora alapján a tõzeg
képzõdése fõként az allerõdben zajlott, és csak néhány fúrás harántolt boreálisban képzõdött ún. felsõ, második tõzegszintet.
A Tapolcai-medencében a tavi–mocsári üledékek 110 m fölött is nagy területen megtalálhatók, míg a Balaton partján
kb. 107 m az üledékképzõdés határa, azonban a tó partján e fölött még egy abráziós sáv is kialakult.

3. táblázat – Table 3
A Tapolcai-medence tõzegeinek üledékképzõdési viszonyai néhány kézifúrás rétegsora alapján
Sedimentary features of peat formation in the Tapolca basin
based on shallow borehole data
a fúrás jele

a tõzeges összlet
vastagsága (cm)

a tõzeg
felhalmozódásának
kezdete és vége, ill.
idõtartama

a holocén üledékek
a pleisztocén üledékek
felhalmozódási
felhalmozódási
sebessége, a radiokarbon sebessége, a palynológiai
vizsgálatok alapján
kor alapján

(év)
(year)

(mm/év)
(mm/year)

(mm/év)
(mm/year)

Btc–1

355

Qh

0,39

0,072

Btc–2

326

Qh

0,36

-

Btc–3

310

boreálistól
szubatlantikumig (6800)

Be–1

140

atlantikumtól a
szubatlantikumig (6300)

0,19

-

Be–2

288

boreálistól a
szubboreálisig (5800)

0,32

-

0,074

MOCSÁRI ÜLEDÉKEK bQh
A Balaton-felvidék és a Déli-Bakony területén elsõsorban a bazaltfennsíkok kisebb mélyedéseinek vizenyõs
területein, idõszakos tavaiban rakódtak le vékony, általában az 1 métert is alig elérõ, maximum 2 m vastagságú mocsári
üledékek. Az üledékek nagy szervesanyag-tartalmú, világosszürke, szürke, fekete színû rétegek, ritkán tõzeg is elõfordul. A lefolyástalan területeken kialakuló vízszint erõsen függ az éves csapadék mennyiségétõl. A 80-as évek hosszan
tartó száraz idõszakában a nyílt víz szinte mindenütt eltûnt, a korábban csak mocsaras, vizes területek kiterjedése lecsökkent, sok ki is száradt. A 90-es évek közepétõl a vízszint jelentõsen megemelkedett, a tómedreket ismét nyílt víz
borítja. Ezeknél a kicsi, zárt mélyedéseknél sokkal nagyobb területet borítanak mocsári képzõdmények a Vindornyai- és
a Káli-medencében, valamint a Balatonfûzfõtõl keletre lévõ Dakai-süllyedékben.
A mocsári üledékek uralkodóan sötétszürke, fekete, barna, agyag, aleurit, homok összetételû, nagy szervesanyag-tartalmú képzõdmények. A Vindornyai-medence központi részén jelentõs vastagságú tõzeg is képzõdött, míg a peremeken
vékony, általában 20 cm vastagságú tõzegrétegek tagolják az aleurit- és homokrétegeket.
MOCSÁRI–PROLUVIÁLIS ÜLEDÉKEK

bpQh

A Káli-medence északi peremén megjelenõ, durva hordalékkal kevert mocsári képzõdményeket soroltuk ebbe csoportba. A törmeléket a környezõ hegyek meredek lejtõibe vágódó völgyek idõszakos vízfolyásai szállították a medence
fenekén kialakult karsztlápok területére.
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KÕZETOMLÁS oQh
A periglaciális idõszakhoz képest sokkal kisebb jelentõségû a holocén gravitációs üledékképzõdés, amely elsõsorban
a bazaltterületekhez kötõdik (XLIII. tábla, 2.).
SUVADÁS, CSUSZAMLÁS sQh
Fiatal csuszamlások, suvadások a Balaton fiatal medrének kialakulását követõen jöttek létre a meredek, alámosott
partokon, elsõsorban Tihanyban és a balatonfûzfõ–kenesei magasparton.
MEDDÕHÁNYÓ amh
A térképen bemutatott területen számos kõbánya, homokbánya mûködött, néhány jelenleg is üzemel. Elsõsorban a
bazaltbányák gyakran nagy kiterjedésû meddõhányói jelentkeznek önálló morfológiai elemként, jelentõs területet borító,
vastag képzõdményként.
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A Balaton-felvidék szerkezete

A Balaton-felvidék több kutató szerint alapvetõen töréses jellegû, gyakori vetõkkel, eltolódásokkal és hosszanti
rátolódásokkal szabdalt, egymásra tolt, D–DK-i vergenciájú pikkelyekbõl áll, de nem takarós szerkezetû. A területet a
korábbi szerzõk többsége autochtonnak tekintette (ID. LÓCZY 1913, IFJ. LÓCZY 1917, 1925, PÁVAI VAJNA 1930, SZENTES
1961, TELEGDI ROTH 1935; TELEKI 1939, 1941b, VADÁSZ 1945, 1960), és UHLIG (1907) nézetét — amely szerint a középhegység allochton helyzetû és az Alpokból kitolódott, megatakaróként értelmezhetõ — a hiányos érvelés miatt
elvetették. A területet ID. LÓCZY (1913) „egyoldalú felépítésû, gyengén ráncokba redõzött hegységnek” minõsítette.
A tektonikai mozgások korára vonatkozó vélemények megoszlottak. A fõ orogén mozgásokat (a pikkelyes szerkezet
kialakulását) a középsõ-krétára (TELEKI 1939, SZENTES 1957, 1972), a barrémi-apti határra (TELEGDI ROTH 1935; VADÁSZ
1945, 1960), a mezozoikum végére (felsõ-kréta) és az oligocén végére (SZENTES 1961, 1972) vagy a harmadidõszakra
(PÁVAI VAJNA 1930, KÓKAY 1956, 1976) egyaránt tették.
A most kiadásra kerülõ térképváltozaton a Balaton-felvidék szerkezete nem rajzolódik ki, annak csak egyes elemei
tûnnek elõ a negyedidõszaki képzõdményektõl fedetlen területeken.
A terület szerkezeti felépítését a korábban készült 1:50 000 méretarányú fedetlen földtani térkép (DUDKO 1991a) és
a 1:100 000-es méretarányú pre-szenon felszíntérkép (DUDKO 1991b) alapján, valamint a legutóbbi térképezési program
keretében lefolytatott szerkezeti elemzésre támaszkodva tárgyaljuk. A fõvonalakat a fedetlen térképek alapján
szerkesztett szerkezeti vázlaton ábrázoljuk (48. ábra).
A Balaton-felvidék három szerkezeti emelete közül többé-kevésbé világosan rajzolódnak ki az eoalpi hosszanti kompressziós szerkezet elemei a térképen (köztük legmarkánsabban a Litéri-törés). A miocén medencék határvonalai szintén jól körvonalazhatók. A legnagyobb problémát a gyenge feltártsági viszonyok és a képzõdmények erõs töredezettsége miatt a törések kijelölése jelenti.
VARISZKUSZI SZERKEZETI EMELET
A Balaton-felvidéki területen a variszkuszi szerkezeti emelet képzõdményeinek szerkezete két felszíni feltárásban —
a lovasi útbevágásban és az alsóörsi Bajcsy-Zsilinszky úton — valamint számos fúrásban tanulmányozható (LELKESNÉ
FELVÁRI 1978, FÜLÖP 1990, DUDKO, LELKESNÉ FELVÁRI 1992).
A lovasi útbevágásban feltárt pala két deformációs fázisát MAJOROS (1984) ismerte fel. A kétféle palásság közül a
lapos dõlésû a rétegzõdéssel többnyire egybeesik, míg a másik a kink-zónákhoz közel esõ meredek dõlésû klivázs
(FÜLÖP 1990, DUDKO, LELKESNÉ FELVÁRI 1992). A flexurák (fodrok) tengelyirányai eléggé ingadoznak (ÉÉK–DDNy és
ÉK–DNy között változik), átlagos értékük 223°/17°. A flexurák ÉNy-i oldala meredekebb a DK-inél, a tengelysíkok DKnek dõlnek, néhol megtörve és kink-zónákat alkotva, 124°/30° átlagos pólussal. A vergencia ennek alapján ÉNy-inak
adódik, vagyis eltér a következõkben tárgyalandó eoalpi szerkezetek vergencia irányától.
A Bajcsy-Zsilinszky úti kõfejtõben feltárt porfiroid (metavulkanit) tömbös elválású kõzettömegnek látszik,
plasztikus deformáció nyoma nélkül. TELEKI (1941b) és BUBICS (1977) a porfiroidot intruzív testként értelmezték.
A feltárás udvarában mélyült Alsóörs Aöt–1 fúrás vékonyabb porfiroidpadokat tárt fel, amelyeken redõzöttség
(fodrosodás) nyomai észlelhetõk. Ebbõl vált egyértelmûvé, hogy a porfiroid ugyanazt a deformációt szenvedte el, mint
a lovasi agyagpala, csak — egy nagyobb tömegû testben — kompetens kõzetként viselkedve (DUDKO, LELKESNÉ
FELVÁRI 1992).
A Balaton-felvidék DNy-i részén nincs mikrotektonikai vizsgálatra alkalmas feltárás, viszont számos fúrás tárt fel
gyûrt metamorf képzõdményeket (Kékkút Kk–4, Révfülöp Rf–6, stb.), hasonló jellegû deformáció nyomaival.
Az alsó szerkezeti emelet képzõdményeiben tehát két deformációs szakasz különíthetõ el: az elsõben — nyírásos
erõtér hatására fellépõ plasztikus folyás következtében — képzõdött a lapos dõlésû palásság, diszharmonikus redõk és
flexurák kíséretében, s a másodikban alakultak ki az S2 klivázs síkjai és a kink-zónák. Mivel a deformáció iránya mindkét esetben hasonló volt, lehetséges, hogy egyazon deformációs folyamat két szakaszával van dolgunk. A deformáció
második szakaszában a kõzetek valószínûleg a rugalmassági határ közelében voltak, amire a kink-zónák megtörése utal
(DUDKO, LELKESNÉ FELVÁRI 1992).
133

134

48. ábra. A Balaton-felvidék és környéke szerkezeti vázlata (DUDKO 1991c alapján)

1. Litér fault, 2. Veszprém fault, 3. Southern fault, 4. Transverse fault, 5. Dip fault, 6. Sinistral strike-slip fault,
7. Dextral strike-slip fault, 8. Fault, 9. Anticline, 10. Syncline, 11. Boundary of the Csopak Marl and Aszófõ
Dolomite Formations, 12. Dip, 13. Miocene basin, 14. Basin axis, Formations: 15. Paleozoic and Mesozoic formations, 16. Sarmatian and older Miocene formations, 17. Pannonian formations, 18. Pannonian volcanics. Basins:
Ng. – Nagygörbõ, Vv. – Várvölgy, Ta. – Tapolca, Bh. – Berhida, Vp. – Várpalota

Fig. 48. Structural sketch of the Balaton Highland and its surroundings (after DUDKO 1991c)

1. Litéri-törés; 2. Veszprémi-törés; 3. Déli-törés; 4. haránt feltolódás; 5. normál vetõ; 6. balos eltolódás; 7. jobbos
eltolódás; 8. törés általában; 9. antiklinális; 10. szinklinális; 11. Csopaki Márga F. és Aszófõi Dolomit F. határa;
12. dõlés; 13. miocén medence; 14. medencetengely; képzõdmények; 15. paleozoos és mezozoos formációk;
16. szarmata és idõsebb miocén formációk; 17. pannóniai formációk; 18. pannóniai vulkanitok. Medencék:
Ng. – Nagygörbõi-; Vv. – Várvölgyi; Ta. – Tapolcai; Bh. – Berhidai; Vp. – Várpalotai

EOALPI SZERKEZET
A mintegy 3,5 km vastagságú mezozoos rétegsor (l. földtani térkép elvi rétegoszlopát) gyüredezettségének mértékét
— a korábbi megállapításokkal (IFJ. LÓCZY 1917, SZENTES 1947, 1949) összhangban — az azt felépítõ kõzetek kompetenciájára vezethetjük vissza. A redõk általában a finomabban rétegzett, nem kompetens márgás vagy mészköves összletekben alakultak ki, ezzel szemben a kompetens dolomit és homokkõ inkább töredezett. A triász rétegek dõlése a
kibúvásokban és a fúrásokban 0° és 80° között változik, néhol gyûrõdés, préseltség, töredezettség állapítható meg bennük. A területen néhány feltárásban talált gyûrt formaelemek közül többnyire flexurák figyelhetõk meg, de szimmetrikus
álló redõk is elõfordulnak (XLV. tábla, 1–2.), több helyen feltolódásokat is észleltünk (49. ábra, XLV. tábla, 1.). A redõtengelyek két fõirány körül csoportosulnak, amelyek közül az egyik ÉK–DNy-i (hosszanti), a másik pedig arra merõleges, ÉNy–DK-i (haránt) irányú (49. ábra, A). Ennek megfelelõen két kompressziós fõirány állapítható meg, amely
összhangban van a térképen kijelölt elsõrendû elemek irányeloszlásával.
Hosszanti szerkezeti elemek
A LITÉRI-TÖRÉS

A Balaton-felvidéken az eoalpi szerkezet legmarkánsabb eleme a Litéri-törés (48. és 49. ábra), amelyet PAUL
(1861–62) fedezett fel, késõbb BÖCKH (1872) írta le részletesen. A hegység csaknem egész hosszában követhetõ törést
— mozgásmechanizmusa alapján — ID. LÓCZY (1913) horizontális kompresszióval kísért „váltós tangenciális törésnek”,
késõbb TELEKI (1939) és ERDÉLYI FAZEKAS (1943) áttolódásnak tartotta. A törés Ny-i folytatását ID. LÓCZY (1913) a
Keszthelyi-hegységen keresztül vezette át (a Vári-völgy Fagyoskereszt nevû hágóján keresztül Rezi felé). CSÁSZÁR et al.
(1978) a Litéri-törés Ny-i folytatását a Tapolcai-medencében majd a Balatonban jelölte meg.
A Litéri-törés dõlésére és jellegére viszonylag kevés adatból lehet következtetni. A terület DNy-i részén a törés É-i
szárnyán lévõ balatonhenyei bányában alsó-anisusi Iszkahegyi Mészkõ átlagos dõlése (320°/50°), a réteglapokon rátolódási karcok figyelhetõk meg (XLV. tábla, 1., DUDKO 1991c). Ezek alapján feltételezhetõ, hogy a szerkezet síkja a felszín közelében párhuzamos a rétegzõdéssel, és a gyûrõdés (ÉÉNy–DDK-i kompresszió) következtében történt elmozdulás réteg menti rátolódásos eredetû. Litérnél a törés rétegtani amplitúdója eléri az 1,8 km-t, Balatonhenyénél kb. az
1,4 km-t.
A Litéri-töréstõl É-ra egy szétszakadozott antiklinális, D-re pedig egy széthúzott, Fõdolomit magvú szinklinális rajzolódik ki (48., 49. és I. melléklet). Az É-i antiklinális a D-i szinklinális fölé tolódott, ahogyan azt korábban Litérnél IFJ.
LÓCZY (1925) és TELEKI (1939) is megállapította.
A Litéri-törés amplitúdója csapás mentén változik. A Nagy-Gella és a balatonfüredi Nagymezõ között követése
bizonytalanná válik, csapása DK-i irányba fordul és Balatonszõlõstõl ÉK-re valószínûleg megszakad (a térkép rajzolata
szerint ezen a területen folyamatos a rétegsor). Hasonló elfordulás tapasztalható a Nagy-Gellától Ny-ra, a szerkezeti öv
D-i szárnyán lévõ szinklinális-tengelyben is (I. melléklet).
A Litéri-törésnek ebben a körzetben tapasztalható megszakadását haránt irányú, jobbos eltolódással magyarázták
korábban (MÉSZÁROS 1983a, b, CSILLAG 1991). A Bakonyban kijelölt ún. jobbos Padragkúti-törés Balatonszõlõsnél azonban nem rajzolódik ki a folyamatos rétegsorban. A folytatásaként értelmezett törés — amely a Nagymezõt Ny-ról
határolja le (I. melléklet) — a képzõdményhatárok lefutása alapján inkább feltolódásos jellegû, Balatonfürednél pedig
az amplitúdóját veszíti el. Ezeknek a jelenségeknek a lehetséges magyarázatára késõbb térünk ki.
A VESZPRÉMI-TÖRÉS

A Litéri-rátolódást É-on kísérõ antiklinálison túl egy kb. hasonló csapású szerkezeti vonal (48. és 49. ábra), a
Veszprémi-törés következik (LACZKÓ 1911, ERDÉLYI FAZEKAS 1943). A Keleti-Bakonyban, Öskütõl Kádártáig a törés jellege hasonló a Litéri-rátolódáséhoz, itt az É-i szárnyon lévõ Iszkahegyi Mészkõ tolódott rá a Budaörsi Dolomitra. Kádártától Ny-ra azonban a törés térképi rajzolata vetõdésnek fogható fel (CSÁSZÁR et al. 1978, GYALOG, CSÁSZÁR 1990),
mivel az É-i szárnyat alkotó Fõdolomit általában kis rétegtani elvetéssel érintkezik a D-i szárny idõsebb képzõdményeivel (többnyire a Buchensteini Formációval). Kádárta és Veszprém között a törés nyomozása nehézségekbe ütközik, ami
elsõsorban a felsõ-triász dolomitok rétegtani besorolásának bizonytalanságára vezethetõ vissza.
A Veszprémi-törés jellegének megítélésére több lehetõség adódik. IFJ. LÓCZY (1917) a törés mentén lejátszódott
elmozdulás ollós jellegével magyarázta azt a jelenséget, hogy K-en rátolódás, Ny-on pedig vetõdés olvasható a térképrõl. Ha abból indulunk ki azonban, hogy a Veszprémi-törés az eoalpi kompressziós szerkezethez tartozik, akkor azt kell
feltételeznünk, hogy annak mentén végig rátolódás van, s a vetõdés csak látszólagos.
Véleményünk szerint a Veszprémi-törés egy olyan, éles kõzetmechanikai határként fogható fel, amely az É-i szárny
merev, tömeges felsõ-triász dolomitjai és a D-i szárny idõsebb, képlékenyebb, réteges kõzetei között húzódik. Ezzel
magyarázható, hogy a két szárny szerkezete élesen eltérõ: az É-i töréses, a D-i pedig gyûrt. A D-i szárnyon térképezett
másodlagos antiklinálisok tengelye néhol szöget zár be az É-i szárny dolomitjának a csapásával (DUDKO 1991b), vagyis
a Veszprémi-törés helyenként metszi a gyûrt szerkezeteket, tehát nem konform azokkal.
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49. ábra. A Balaton-felvidék kompressziós szerkezete (DUDKO 1991c alapján, módosítva).

1. Litér fault, 2. Veszprém fault, 3. Southern fault, 4. Transverse fault, 5. Dip fault, 6. Sinistral strike-slip fault, 7. Dextral strike-slip fault, 8. Fault, 9. Anticline, 10. Syncline, 11. Boundary of the Csopak Marl and Aszófõ
Dolomite Formations, 12. Dip, 13. Microtectonic measurement, 14. Stereogram of the limbs and axis of the fold, 15. Stereogram of the fault plain, 16. σ1 of the compressional stress axis, A – direction of folds

Fig. 49. Compressional structure of the Balaton Highland (after DUDKO 1991c, modified)

1. Litéri-törés; 2. Veszprémi-törés; 3. Déli-törés; 4. haránt feltolódás; 5. normálvetõ; 6. balos eltolódás; 7. jobbos eltolódás; 8. törés általában; 9. antiklinális; 10. szinklinális; 11. Csopaki Márga F. és Aszófõi Dolomit F.
határa; 12. dõlés; 13. mikrotektonikai pont; 14. redõ szárnyának és tengelyének sztereogramja; 15. törési sík sztereogramja; 16. kompressziós feszültségtengely σ1 iránya; A – a redõk iránya

50. ábra. A Balaton-felvidék eoalpi szerkezetének modellje (DUDKO 1996 alapján)
1. Fõdolomit F.; 2. Veszprémi F.; 3. Buchensteini F.; 4. Buchensteini F.-nál idõsebb képzõdmények (Mezozoikum + perm); 5. gyûrt, metamorf aljzat

Fig. 50. Model of the eoalpine structure of the Balaton Highland (after DUDKO 1996)
1. Main Dolomite Formation, 2. Veszprém Formation, 3. Buchenstein Formation, 4. Formations older than Buchenstein F. (Mesozoic + Permian),
5. Folded, metamorphosed basement

Ebbõl kiindulva feltételezzük, hogy a Fõdolomit Formáció merev tömege az alatta lévõ Veszprémi Márgán megcsúszhatott (hasonlóan a balatonfüredi Nagymezõhöz), de más szinteken is (pl. a Buchensteini Formáció képlékeny tufarétegein) további csúszási felületek jöhettek létre. Feltételezzük továbbá, hogy a törés lényegileg az eredeti aljzatáról
lenyíródott és D felé tolódott, Fõdolomitból álló tömb frontját képezi. A Veszprémi-törés így ugyanúgy rátolódásként
fogható fel, mint a Litéri-vonal, s e felfogásra támaszkodva alakítottuk ki az eoalpi hosszanti, azaz ÉK–DNy-i csapású,
szerkezet modelljét (50. ábra). A modell szerint egy nagyobb szakítási nyírási felület tételezhetõ fel (valószínûleg az
ópaleozoos aljzatban), amelyen a felette lévõ tömeg csúszott. A szerkezet takarós vagy pikkelyes jellege azonban nem
dönthetõ el. RAMSAY, HUBER (1987) szerint — a mozgásmechanizmus tekintetében — csak a rátolódások mértékében
különbözik a kettõ egymástól.
Az MK–1 szeizmikus szelvény mentén a Litéri-törés rétegtani elvetése kb. 1400 m (ÁDÁM 1977). A törésnek
megfelelõ reflexiók a felszín közelében meredek dõlésûek, lefelé pedig ellaposodnak. Az azonban nem dönthetõ el,
milyen nyírási felületre csatlakoznak a feltolódásos síkok.
Fúrási adatok hiányában a feltolódások mentén a valóságos elmozdulás mértéke jelenleg nem állapítható meg, így a
középhegység takarós felépítésének kérdése a Balaton-felvidéken ma még nem dönthetõ el.
A DÉLI-TÖRÉS

A Balatonfüredtõl ÉK-re lévõ Nagymezõ Fõdolomitjának a feküjében lévõ, a Sándorhegyi és a Veszprémi
Formációból felépülõ pászta szerkezete eltér a Balaton mentén húzódó, hosszanti irányú, alsó–középsõ-triász vonulatáétól (II. melléklet). Ez a jelenség azokkal a rátolódási síkokkal értelmezhetõ, amelyeket geofizikai mérésékkel
mutattak ki a Fõdolomit és a Sándorhegyi Formáció alkotta blokk feküjében (HOFFER, SZILÁGYI 1990, SZILÁGYI et al.
1991).
Felsõörsnél, a Malom-völgy D-i részén még egy rátolódás rajzolódik ki a Litéri-töréstõl D-re (BUDAI 1991). A
Szentkereszt-hegynél 300 m hosszú flexura kíséretében 80° körüli dõlés tapasztalható (DUDKO 1991c, 1996), a pászták
elvékonyodása is meredek dõlésre utal. A fentiekbõl kiindulva a térségben egy általunk Déli-törésnek nevezett tektonikai
vonal tételezhetõ fel (48. ábra és II. melléklet), amplitúdója és síkjának jellege azonban nem világos.
Harántszerkezetek
A hosszanti szerkezeti elemek mellett a területen néhány harántszerkezet fordul elõ. A Balaton-felvidék központi
részén (Dörgicse és Aszófõ között) a képzõdmények általános NyDNy–KÉK-i, hosszanti csapásának a haránt irányba
fordulását SZENTES (1972) tangenciális erõhatásokkal magyarázta. A térképezés során a dörgicsei területen BUDAI (1988)
a rétegek kimaradása alapján rátolódásokat, továbbá harántirányú gyûrt szerkezeteket ábrázolt. A képzõdmények
csapásának változását a Káli-medence területén és környékén KOLOSZÁR (1988) is rögzítette.
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A KÖZPONTI TERÜLET HARÁNTSZERKEZETEI

A terület központi részén a Füredi Mészkõ, a Buchensteini Formáció és a Megyehegyi Dolomit többszörösen
ismétlõdik, gyenge gyûrõdés és harántrátolódások révén (BUDAI 1988, BUDAI, KOLOSZÁR 1990). Mivel a harántrátolódások csak két-három rétegtani szintet fognak át, amplitúdójuk legfeljebb néhányszor tíz, esetleg száz méter
lehet.
A rátolódásokat D-en egy hosszanti jobbos törés zárja le, amelynek nyoma a balatonudvari feltárásokban tükrözõdik.
É-on a rátolódások egy balos eltolódásba vagy eltolódási zónába hajlanak át (48. ábra és III. melléklet), amibõl az ún.
„dörgicsei lófarok-szerkezet” rajzolódik ki (DUDKO 1991c).
A hosszanti pásztákkal lehatárolt harántszerkezet valószínûleg az eoalpi kompresszió késõbbi szakaszában jött létre,
amikor a további haránt irányú összenyomódás során — a terület kõzetmechanikai heterogenitása következtében — az
egyes blokkok különbözõ mértékben tértek ki oldalirányban (51. ábra). Ezzel a modellel összhangban É-on, Balatonhenyétõl Vászolyig balos eltolódások sorozata, D-en pedig — Zánka és Örvényes között és tovább K-re — egy déli, jobbos eltolódás zárja le a harántszerkezeteket. Zánkától Ny-ra ez utóbbi törés valószínûleg a Balatonban fut (48. és 49.
ábra).
A terület DNy-i részén, Badacsonytomajtól és Révfülöptõl Szentantalfa felé balos eltolódások húzódnak, amelyek a
redõszárnyak elvékonyodásából és széthúzódásából, valamint a képzõdmények balos elrendezõdésébõl sejthetõk. A balatonrendesi és a kõvágóörsi feltárásokban hasonló irányú balos elmozdulásos síkokat észleltünk. Ezen eltolódások valószínûleg szintén a harántszerkezet kialakulásával függnek össze.
A MEGGY-HEGY–SZÁKA-HEGY KÖZTI TERÜLET

A pécselyi Meggy-hegy és a balatonfüredi Száka-hegy közötti területen Füredi Mészkõbõl, valamint a Buchensteini és
a Felsõörsi Formációból felépülõ, kissé
hajladozott pászták nyomozhatók. A feltárásokban észlelt flexurák és hajlatok
(XLV. tábla, 2.) tengelyirányai a harántrendszernek felelnek meg (48. ábra,
DUDKO 1991c).
A többféle repedésrendszer között a
Meggy-hegyen megfigyelt 320–140 irányú összefügg a térképen ábrázolt balos
eltolódással (48. ábra, XLVII. tábla, 1.).
A TÓTVÁZSONY–TORMÁN-HEGYI TERÜLET

51. ábra. A Dörgicsei-harántszerkezet modellje (DUDKO 1991c alapján)
a — balos eltolódást kompenzáló rátolódásos lófarok szerkezet (JAROSEVSZKIJ 1981 alapján);
b — balos eltolódások és a kapcsolódó rátolódások sorozata; 1. eltolódás;
2. feltolódás; 3. kisebb feltolódás; 4. σ1 kompresszió iránya

Fig. 51. Model of the Dörgicse transverse structure (after DUDKO 1991c)
a — Overthrusted horse-tail structure, recompensating the sinistral strike-slip fault (after
JAROSEVSZKIJ 1981), b — series of sinistral strike-slip faults and accompanying reverse
faults, 1. strike-slip fault, 2. Reverse fault, 3. minor overthrusts, 4. σ1 direction of
compression
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Tótvázsonytól DK felé, Hidegkúton
keresztül egészen a Recsek-hegyig antiklinálisok sorozata követhetõ, amelyek
tengelyei az óramutató járásával megegyezõ iránnyal fordulnak el, elrendezõdésük jobbos nyírással függhet
össze esetleg (48. ábra és I. melléklet).
Az ettõl K-re lévõ Tormán-hegyen egy
NyDNy-i dõlésû harántrátolódás mentén
érintkezik a Megyehegyi Dolomit a
Füredi Mészkõvel, ennek hatása a kõfejtõben látható duplex szerkezetben tükrözõdik (XLVI. tábla, 3.). A rátolódás vergenciája azonban ÉK-i irányú, vagyis
ellentétes a Litéri-töréssel. A Tormánhegyi-törés valószínûleg akkor alakult
ki, amikor a Litéri-törés meghajlott, majd
megszakadt, és a Fõdolomit blokkja
megnyomta a tormán-hegyi blokkot (52.
ábra). Ezt a jelenséget tehát a blokkoknak a kompresszió hatására bekövetkezett egyenlõtlen mozgásával és forgásával magyarázhatjuk.

A Keszthelyi-hegység eoalpi szerkezete
A hegység mind rétegtanilag, mind
szerkezetileg a Déli-Bakonyhoz áll közel, felépítése a Veszprémi-fennsíkhoz és nem a
Balaton-felvidékhez hasonló (BÖCKH 1874;
ID. LÓCZY 1913; SZENTES 1953, 1957, 1972).
A Keszthelyi-hegység általános csapását
SZENTES (1953) ÉK–DNy-inak, majd 1972-es
munkájában É–D-inek vélte, amely a Balaton
tengelyére — vagyis a középhegység irányára
— ferdén áll. BOHN (1979) szerint a Keszthelyi-hegység peremi vetõkkel lehatárolt,
mély árkokkal szabdalt, típusos röghegység.
A Keszthelyi-hegység legutóbbi földtani
térképezése változást hozott a triász képzõdmények minõsítését és elrendezõdését illetõen
(BUDAI, KOVÁCS S. 1986, CSILLAG et al. 1995),
s ennek megfelelõen változott a hegységrõl kialakított szerkezeti kép is. Az új felvételezés
szerint a hegység fõ tömegét alkotó Fõdolomit
elterjedési területén ugyanis két, Rezi Dolomitból álló vonulat rajzolódik ki (53. ábra).
Ezek közül a korábban is ismert nyugati közel
ÉNy–DK-i, a keleti pedig közel ÉÉNy–DDK-i
csapású. A nyugati vonulat a Rezi-vártól egészen Gyenesdiásig nyomozható, és formálisan
egy olyan szinklinális tengelyzónájaként fogható fel, amelynek iránya közel merõleges a
Balaton-felvidék hosszanti szerkezetére. A
másik vonulat a vállusi Barbacs-hegytõl a Bo52. ábra. A Tótvázsony–Tormán-hegyi terület szerkezeti modellje
dor-hálás-tetõig követhetõ, és a Szt. Miklós(DUDKO 1991c alapján)
völgytõl a Püspökházi-völgyig a Fõdolomit
a
–
a
térrövidülés
kialakulása;
b – a térrövidüléses szerkezetek befordulása;
feküjét alkotó karni képzõdményekkel érintke1. Litéri-feltolódás; 2. antiklinális-tengely; 3. szinklinális-tengely; 4. Tormán-hegyizik (l. térképet és CSILLAG et al. 1995). A képrátolódás; 5. a Fõdolomit F. eltérjedési határa; 6. a mozgás iránya; 7. σ1 kompresszió iránya
zõdmények nagyon töredezettek, szinszediFig. 52. Structural model of the area between Tótvázsony and the
mentációs (É–D-i irányú) gyûrõdés nyomain
Tormán Hill (after DUDKO 1991c)
kívül más gyûrt formaelemet nem tapasztala – Compressional phase, b – Rotation of the compressional structures, 1. Litér reverse
fault, 2. Anticline axis, 3. Syncline axis, 4. Tormán Hill overthrust,
tunk bennük. A feltárásokban a törések közül
5. Boundary of the Main Dolomite Formation, 6. Direction of movement, 7. σ1 direction
vetõket, bizonytalan feltolódást, valamint balos
of compression
és jobbos eltolódásokat észleltünk, amelyeket
többnyire karcok alapján minõsítettünk.
A triász rétegek dõlése a kibúvásokban és a fúrásokban 0° és 60° között változik. A dõlésirány gyakori változása szintén erõs tektonizáltságra utal. A dolomit dõlése azonban nem mindig határozható meg kellõ biztonsággal, ezért gyakoriak az eltérések a korábbi (SZENTES 1953, BOHN 1979), és a jelenlegi térképek között.
A Fõdolomit rétegtani kimaradását SZENTES (1953, 1957) azzal magyarázta, hogy a Szt. Miklós-völgyben a „karni
márga” (dõlése a Szt. Miklós-kútnál 260–280°/25°) lapos, Ny felé irányuló sík mentén tolódott rá a „rhaeti dolomitra”
(= Rezi Dolomit F.). A két összlet kontaktusa sehol sincs feltárva, ezért ez a feltevés nem ellenõrizhetõ. E koncepció
ugyanakkor azt a problémát veti fel, hogy a Keszthelyi-hegység a deformáció-történet szempontjából nem korrelálható
a Balaton-felvidékkel, mivel az utóbbi területén Ny-i vergenciájú rátolódások jelenleg nem ismertek.
A Fõdolomit vastagságát meghaladó amplitúdójú tektonikus kontaktus kialakulására más magyarázat is adható. A
földtani térképezés során észlelt dõlésadatok alapján a Rezi Dolomitban kulisszás elrendezõdésû szinklinálisok sora rajzolódik ki (l. földtani térképet és 53. ábrát), amelynek elrendezõdése balos eltolódást mutat (JAROSEVSZKIJ 1981,
MANDL 1988). A geofizikai mérések eredményei alapján szintén eltolódásra lehet következtetni, amennyiben a karni képzõdmények blokkja éles, meredek határral különül el a tõle Ny-ra lévõ, Rezi Dolomitból és Fõdolomitból felépülõ blokktól (GULYÁS 1991). A képzõdmények jelenlegi elterjedése arról tanúskodik, hogy ez az idõsebb, közel É–D-i irányú eltolódás a késõbbi mozgások során szétdarabolódott, és szintén balra tolódott (53. ábra).
A fõ törések közül a Keszthelyi-hegységet K-rõl lehatároló, kb. 400 m-es ugrómagasságú vetõ (SZENTES 1953, BOHN
1979) az eoalpi tektonizmus során valószínûleg szintén balos eltolódásként mûködött, majd a neoalpi mozgások során
újult fel normál vetõként.
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53. ábra. A Keszthelyi-hegység K-i része (A Keszthelyi-hegység fedetlen földtani térképe, M=1:50 000, részlet, DUDKO 1991a
alapján, módosítva)
1. települési határ; 2. tektonikus határ; 3. feltolódás; 4. szinklinális tengely; 5. horizontális elmozdulás iránya

Fig. 53. The eastern part of the Keszthely Mountains (part of the geological map of the Keszthely Mountains, without
Quaternary, 1:50 000, modified after DUDKO 1991a)
1. stratigraphic boundary; 2. tectonic boundary; 3. overthrust; 4. syncline axis; 5. direction of strike-slip

NEOALPI SZERKEZET
A Balaton-felvidéken az óalpi (késõ-kréta) és mezoalpi (paleogén) szerkezet nyomai a képzõdmények hiányában
nem különíthetõk el. A neoalpi szerkezetek közül legjelentõsebbek a haránt irányú eltolódások és a miocén medencék.
Haránt jobbos eltolódások
A Bakonyban térképezett késõ-bádeni–szarmata korú, haránt irányú jobbos eltolódások (MÉSZÁROS 1982, 1983a, b)
egy része nem mutatható ki a területen. A Szõci- és a Padragkúti-vonal a Litéri-törésig követhetõ (48. ábra). Az Úrkútieltolódás — a képzõdmények elterjedése alapján dél felé csökkenõ amplitúdóval — egészen a Balaton partjáig nyomozható, a herend–márkói jobbos eltolódás pedig a Balatonfõi-vonalig tart. A Padragkúti-vonalat egyes szerzõk a Nagymezõ Ny-i határára vezetik át (MÉSZÁROS 1983a, CSILLAG 1991).
TARI (1991) a jobbos eltolódások kialakulását — paleomágneses adatokra támaszkodva — a Bakony (és annak
kisebb blokkjainak) forgásával magyarázta. A késõ-miocén során forgó blokkot szerinte két, hosszanti balos eltolódás, a
Rába- és a Balaton-vonal határolja le. A Bakony alatt egy szakítási nyírási felületet tételezett fel, amelyen a Bakony egy140

ség csúszott és forgott. A nyírási felület szerinte egy felújult, akár kréta korú takaróhatár lehetett, amely esetleg a Bakony
alatt korábban kimutatott jól vezetõ réteg határával azonosítható, kb. 10 km mélységben (ÁDÁM et al. 1983, ÁDÁM 1985).
Ezzel a modellel azonban ellentmondásban van az a tény, hogy a haránt irányú vonalak zöme elvégzõdik DK felé, s
már a Balaton-felvidéket sem szelik át (48. ábra). A szerkezeti mozgások késõ bádeni–szarmata kora csak a Herend–márkói-vonal esetében tekinthetõ megállapítottnak. Az egyes vonalak elvégzõdése a Litéri-törésnél idõsebb
voltukra utalhat, ez azonban nem zárja ki egyes szakaszaik késõbbi felújulását.
A haránt vonalak Balaton-felvidéki elvégzõdése arra is mutat, hogy azok nem tekinthetõk a Balaton-vonal kísérõ
töréseinek (vö. KÁZMÉR, KOVÁCS 1985).
Miocén medencék
A neoalpi eseményekkel áll kapcsolatban a miocén medencék kialakulása, amelyek Ny-ról és K-rõl veszik körül a
területet. Ny-on a Tapolcai-, a Várvölgyi- és a Nagygörbõi-medence, K-en pedig a Berhidai- és a Várpalotai-medence
D-i pereme tartozik ide (48. ábra). A térképen látható, hogy a medencék határai diszkordánsak a hosszanti törésekkel,
vagyis az eoalpi szerkezetekkel.
NY-I TERÜLET

A Bakonyt, illetve a Balaton-felvidéket és a Keszthelyi-hegységet elválasztó Ny-i neogén medencékrõl korábban úgy
vélték, hogy azok a Kisalföldi- és a Zalai-medencék üledékgyûjtõjének peremét képezik, mivel parti, öböl, lagúna stb.
fáciesû képzõdmények találhatók bennük (BENCE et al. 1990a). A Tapolcai-medence kialakulását pliocén árkos beszakadással (ID. LÓCZY 1913), illetve stájer vagy szávai tektonikai mozgásokkal magyarázták (BENCE et al. 1990a). DUDKO
et al. (1992) a medencék kialakulását — azok elrendezõdése és felépítése alapján — balos eltolódásos regionális feszültségtérrel hozták összefüggésbe, a többi kisalföldi részmedencéhez hasonlóan.
A medencéken belül a neogén üledékek vastagsága a Kisalföld felé nõ, a Tapolcai-medencében 200 m, míg a Nagygörbõi-medencében a 700 m-t is eléri. A rétegsor települése nyugodt, majdnem vízszintes, ami szintén a törések menti
besüllyedésre utal.
A medencék többnyire jól lehatárolhatók a térképen. A peremi vetõk a fúrások és a geofizikai mérések alapján, elsõsorban a gravitációs BOUGUER-térképre támaszkodva jelölhetõk ki (DUDKO et al. 1992). A medencék tengelye két irányba rendezõdik: a Nagygörbõi- és a Várvölgyi-medence tengelye párhuzamos egymással, míg a Tapolcai-medencéé
szöget zár be azokkal (48. ábra).
A Nagygörbõi-medence közepe felé legnagyobb mértékben a bádeni üledékek vastagsága növekszik meg (DUDKO et
al. 1992). A szarmata rétegek kisebb vastagságváltozása a süllyedés csökkenésére utal. A pannóniai rétegek túlterjednek
a miocén üledékeken, ami a medence végsõ feltöltõdését jelezi. Hasonló képet mutat a Várvölgyi-medence szelvénye is,
bár a bádeni képzõdmények itt közvetlenül az aljzatra települnek (54. ábra).
A Tapolcai-medence „mélyvonalát” KÓKAY (1986) a Keszthelyi-hegység K-i határa közelében vélte felismerni, a
fáciesek elrendezõdése alapján. Ezzel szemben a gravitációs adatok szerint a medence tengelye ettõl keletebbre rajzolódik ki. A Tapolcai-medence É-i határa a Veszprémi-vonallal párhuzamosan, D-i határa pedig feltehetõleg a Balaton
alatt fut (48. ábra).
A Tapolcai-medencét nyugatról és keletrõl közel É–D-i, a Nagygörbõi- és a Várvölgyi-medencét pedig közel
ÉNy–DK-i csapású vetõk határolják (55. ábra). A medencék alakjának és tengelyük irányának eltérése arra utal, hogy

54. ábra. A Várvölgyi-medence vázlatos földtani szelvénye. Jelkulcs ua. mint a földtani térképen
Fig. 54. Simplified geological profile of the Várvölgy basin. Legend is the same as of the geological map
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55. ábra. A Ny-i miocén medencék kialakulási modellje
1. prekainozoos blokkok; 2. neogén medencék; 3. pannóniai bazaltos vulkanitok; 4. blokk mozgásiránya; 5. eltolódás jellege

Fig. 55. Model of formation of the western Miocene basins
1. Pre-Cenozoic blocks, 2. Neogene basins, 3. Pannonian basalt volcanites, 4. Movement of the blocks, 5. Style of the lateral fault

kialakulásukban a Keszthelyi-hegység, a Balaton-felvidék és a Bakony blokkjainak együttes, vízszintes és függõleges
mozgása játszott szerepet (48. ábra). A vízszintes mozgás során a Bakony blokkjához viszonyítva a Keszthelyi-hegység
az óramutató járásával ellentétes irányban fordult, míg a Balaton-felvidék balosan tolódott el. A blokkok közötti
medencék a fellépõ helyi tágulás hatására süllyedtek be.
K-I TERÜLET, BERHIDAI-MEDENCE

A K-i terület medencéi közül a Várpalotai- a neoalpi események korai, a Berhidai-medence egy késõbbi szakaszában
alakult ki, amennyiben a Várpalotai-medence legidõsebb miocén üledékei ottnangi (KÓKAY 1956, 1976), míg a Berhidaimedencéé az újabb vizsgálatok szerint — kárpáti korúak (KÓKAY et al. 1991).
A Balaton-felvidék területére esõ Berhidai-medence süllyedése a Balatonfõi-blokknak a Bakonyhoz és a Balatonfelvidékhez képest végzett mozgása és forgása következtében jött létre, eltolódások és vetõk mentén (BALLA, DUDKO
1989).
A PANNÓNIAI KÉPZÕDMÉNYEK TÖRÉSEI ÉS BAZALTVULKANIZMUS

A pannóniai képzõdmények felszíni kibúvásaiban — amelyek többsége a Ny-i területre esik — a törési síkok
általában normál vetõk (XLVII. tábla, 2.). Az észlelt vetõk csapása közel esik a miocén medencék peremi töréseinek
irányához (56. ábra). Balatonfûzfõnél, a pannóniai üledékekben észlelt vetõk csapása közel É–D-i (DUDKO 1991c),
hasonlóan a Balaton ÉK-i csúcsánál lévõ fiatal töréséhez (48. ábra).
E vetõk részben az idõsebb törésekbõl öröklõdtek át. A nyugati területen pannóniai üledékekben megfigyeltünk szinszedimentációs vetõket is, amelyek iránya megegyezik a medence peremi töréseinek irányával (56. ábra, 8.).
A pannóniai vetõk regionális erõtere általános tágulásra mutat. A bazaltok alkáli típusú, köpeny eredetû magmából,
kontinentális riftesedés során képzõdtek (EMBEY-ISZTIN 1981). A vulkanizmus idõszakában jelentõs izosztatikus süllyedés játszódott le a pannóniai és az ópleisztocén idején (JÁMBOR 1980, JÁMBOR et al. 1981).
Több kutató szerint a vulkánok elhelyezkedését a mélytörések határozzák meg, magmavezetõ csatornaként, amelyek
közül két nagy, egy ÉNy–DK-i és egy ÉK–DNy-i irányú különíthetõ el (HOFMANN 1878, JUGOVICS 1948, 1954, SZENTES
1953, BALLA 1967, MÉSZÁROS 1980).
A magma valószínûleg 140–160 km mélységbõl jött a felszínre. A bazaltok elterjedési területe egy kb. 20×40 km-es
területre esik, ez felelhet meg a nagy mélységbõl felfelé emelkedõ magma általános útvonalának. Ezen a területen belül
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56. ábra. A Ny-i terület pannóniai törései és a bazaltvulkanitok elrendezõdése

1. Upper Pannonian basalt volcanos, 2. Basalt dyke, 3. Pannonian formations, 4. Sarmatian formations, 5. Badenian ? formations, 6. Paleogene ? formations, 7. Pre-Cenozoic formations, 8. Fault, 9. Number of the microtectonic measurement point, 10. Stereographic projection of the fault plains in the Upper Pannonian formations, 11. Dip of the Upper Pannonian formations. Basins: Ng. – Nagygörbõ, Vv. – Várvölgy, Ta. – Tapolca

Fig. 56. Pannonian faults and basalt volcanos of the western area

1. felsõ-pannóniai bazaltos vulkanitok; 2. bazalt-telér; 3. pannóniai képzõdmények; 4. szarmata képzõdmények; 5. bádeni? képzõdmények; 6. paleogén? képzõdmények; 7. prekainozoos képzõdmények; 8. vetõdés;
9. mikrotektonikai mérési pont száma; 10. felsõ-pannóniai képzõdményekben mért törési síkok sztereográfikus vetülete; 11. felsõ-pannóniai képzõdmények dõlése. Medencék: Ng. – Nagygörbõi-; Vv. – Várvölgyi-;
Ta. – Tapolcai-

a bazaltok zöme a két feljebb említett sávba rendezõdik. Ezek a sávok jelezhetik azokat a meggyengült öveket, amelyek
a kéreg mélyebb szintjeiben a magma további emelkedési útvonalaiként szolgáltak.
A bazaltok felszíni elterjedését a fenti sávokon belül végül a felszínközeli szerkezetek határozták meg, amelyek
részben összefüggtek a miocén medencékkel és törésekkel, amelyek felújulása tehát elõsegítette a bazaltok felszínre
kerülését. A Kovácsi-hegyek és a Tátika a Nagygörbõi-medence D-i pereméhez, a Szebike, a Láz-hegy és a lesenceistvándi bazalttelér (a Fertõs-hegy) a Várvölgyi-medence tengelyéhez kötõdik (56. ábra). A vulkanizmussal kapcsolatban
több helyen is észleltek É–D-i irányú bazaltteléreket (BENCE et al. 1990b). A Tapolcai-medence K-i peremén elhelyezkedõ bazalt vulkánok szintén közel É–D-i irányú sávba rendezõdnek.
ÖSSZEFOGLALÁS
1. A Balaton-felvidék szerkezetének fõ elemei a középsõ-kréta (eoalpi) orogenezis során alakultak ki. Az eoalpi kompresszió elsõ szakaszában elsõrendû, a Középhegységi-szinklinális tengelyével párhuzamos, hosszanti pikkelyes szerkezet jött létre. A késõbbi eoalpi szakaszban pedig — további harántnyomás következtében — az egyes blokkok különbözõ mértékben tértek ki oldalirányban, és fordultak el, ekkor alakultak ki a harántszerkezetek, eltolódásos és rátolódásos elemekkel (Dörgicsei-lófarokszerkezet, Tormánhegyi-rátolódás stb.). Nagyobb elnyíródási felület tételezhetõ fel az
ópaleozoos aljzatban, amelyen a felette lévõ tömeg csúszott. További csúszási felületek más szinteken is létrejöhettek.
A szerkezet takarós vagy pikkelyes jellege azonban nem dönthetõ el.
2. A Veszprémi-törés a Litéri-töréshez hasonló jellegû rátolódás, amely éles kõzetmechanikai határnak fogható fel az
É-i szárny merev, tömeges dolomitja és a D-i szárny idõsebb, képlékenyebb réteges kõzetei között.
3. A Keszthelyi-hegység területén a Rezi Dolomit két vonulata rajzolódik ki. A nyugati vonulat formálisan egy szinklinális tengelyzónájaként fogható fel, amelynek iránya közel merõleges a Balaton-felvidék hosszanti szerkezetére. A
másik vonulat Szent Miklós-völgy menti, korábban feltolódásnak vélt határa — a geofizikai mérések és a szerkezeti rajzolat alapján — balos eltolódásként értelmezhetõ.
4. A miocénben lejátszódott deformációk során medencék és eltolódások jöttek létre, amelyben a különbözõ blokkok
együttes, vízszintes és függõleges mozgása játszott szerepet.
5. A Bakonyban kimutatott haránt irányú jobbos eltolódások egy része nem mutatható ki a Balaton-felvidék területén,
ami arra is utal, hogy azok nem tekinthetõk a Balaton-vonal kísérõ töréseinek.
6. A pannóniai képzõdmények felszíni kibúvásaiban észlelt törési síkok általában normál vetõk. A vetõk kialakulása
részben neotektonikai eseményekkel függött össze, részben idõsebb törésekbõl öröklõdtek át. A pannóniai üledékek lerakódása során tágulásos erõtér uralkodott. A köpeny eredetû bazaltok felszínre kerülésében három szakasz rekonstruálható.
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Fejlõdéstörténet

A térkép által lefedett, illetve ahhoz csatlakozó terület földtani fejlõdéstörténetérõl rendszerenként, illetve eononként
eltérõ részletességû, a jelenkor felé egyre megbízhatóbb ismeretekkel rendelkezünk.
PREALPI TÖRTÉNET
A Balaton-felvidék gyûrt prealpi aljzatának fejlõdéstörténeti rekonstrukciójához — a rendelkezésre álló adatok
szórványos és viszonylag nagy bizonytalansággal terhelt jellege, valamint a paleogeográfiai kapcsolatok bemutatása
miatt is — szükséges a kitekintés a jobban feltárt és alaposabban tanulmányozott alpi területek felé.
A variszkuszi, és esetünkben attól csak bizonytalanul elhatárolható kaledoniai üledékciklus és szerkezetfejlõdés modelljét NEUBAUER, SASSI (1993) vázolta fel. Ebben a különféle vulkanitokat is tartalmazó ausztroalpi kvarcfillites, fillites
rétegsorokat egy kora-ordovíciumi–kora-karbon medence kitöltéseként értelmezték. Ennek elsõ lépését a cadomi
pánafrikai metamorf kérgen, az ordovícium folyamán létrejött ívmögötti (back-arc) medence kialakulása jelentette. Az
ordovícium és a kora-devon folyamán ismétlõdõ riftesedés eredményeként az ausztroalpi térség közelében valódi óceáni
medence alakult ki. Ezzel összhangban egyre jellegzetesebb formát öltött a passzív óceáni perem is, amelyet a középsõés felsõ-devon karbonátplatform reprezentál. A devon korszak végén határozott jelei vannak a térrövidülésnek: elkezdett
becsukódni az óceáni aljzatú medence, a breton, a szudétai, majd a leoni (érchegységi) fázis idején áttolódások mentek
végbe, takaróképzõdés zajlott, aminek eredményeként elõtéri süllyedék jött létre, amelyben az elõrenyomuló takarók
frontjáról származó törmelék beáramlása nyomán flis képzõdés indult a kora-karbonban. E szerkezeti fázisok eredménye
az általános elterjedtségû regionális metamorfózis, amelyre a késõbbiekben rárakódhattak a granitoid intrúziók által okozott termometamorfózis hatásai is.
A balatonfõi alsó-paleozoos üledékciklus uralkodóan finom törmelékes rétegsora alapján konszolidált, mélyvízi
medence feltételezhetõ az ordovícium idején (Balatoni Fillit Formációcsoport). Hasonló jellegû, gyengén vagy erõteljesebben metamorfizált, aleurolit eredetû képzõdmények a Drauzug, a Déli-Alpok és az ausztroalpi egységek területén
is általánosan elterjedtek.
A szilur idõszak folyamán folytatódott a medence jellegû, de a korábbinál változatosabb üledékképzõdés. Egyes
területrészeken a homokkõ és a gradált rétegzés megjelenése disztális turbiditekre utal. A bazaltos vulkanizmus kora a
sziluron belül bizonytalan, alpi analógia alapján a llandovery korszakra datálható (Litéri F.).
A devon elején továbbra is pelágikus medencében folytatódott a sziliciklasztok lerakódása, az alpi területeken azonban már a szilurban és még inkább a devonban egyre nagyobb jelentõségûvé vált a karbonátos üledékképzõdés. A
Balaton-felvidéken a kora-devon végén (az emsi korszakban) szakította meg pelágikus mészkõ képzõdése a
finomtörmelékek lerakódását a medencében (Kékkúti Mészkõ). Hasonló fácies („rote Flaserkalk”) az ausztroalpi
területeken több szelvényben is megjelenik, és a felsõ-devonba is átnyúlik.
A Karni-Alpokban a passzív óceáni peremnek tekintett platformkarbonát és zátonymészkõ, továbbá a lejtõüledék és
a medence fáciesû rétegsorok összefogazódása is megfigyelhetõ a középsõ- és a felsõ-devonban (FLÜGEL 1973). Ehhez
hasonló heteropikus fáciesek építhetik fel a balatonfõi devon karbonátos rétegösszletet (Balatonfõi Mészkõ
Formációcsoport). Ennek egyik megõrzõdött eleme a platform fáciesû Polgárdi Mészkõ, melynek pontos kora nem
ismert ugyan, de nem zárható ki, hogy átmenetét a medence felé a lejtõ fáciesû Úrhidai Mészkõ képviseli.
A csupán takaró vagy pikkely maradványaként megõrzõdött alsó-karbon rétegsor-foszlány (Szabadbattyáni F.)
alapján valószínûsíthetõ, hogy a visei során normális sótartalmú, sekély szublitorális környezetben folyt az
üledékképzõdés. A korall biosztrómák kialakulásának kedvezett a sziliciklasztitok alárendelt beszállítódása, annak
idõszakos felerõsödésének hatására ugyanakkor hosszabb idõszakokra gyakorlatilag megszûnt a karbonátok lerakódása
(hasonló rétegsor az alpi területen a Nötschgraben csoportban ismert, EBNER 1978). A rétegsor tektonikus helyzete arra
utal, hogy a variszkuszi orogén szudétai fázisa idején a térségben is komoly mozgások zajlottak, jelentõs mérvû lepusztulás kíséretében.
A kora-paleozoos üledékciklusnak a nálunk szétválaszthatatlan szudétai és érchegységi (vagy leoni) fázis vetett
véget, amelynek során jelentõs takaróképzõdés és regionális metamorfózis, továbbá intenzív denudáció zajlott. A
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szerkezetalakulás során kialakult redõk tengelye általában NyÉNy–KDK-i irányú, ezzel
összhangban
a
kompresszió
iránya
ÉÉK–DDNy-i, miközben a takarók DDNy-i
vergenciát mutatnak (TELEKI 1941b, DUDKO
1986).
A variszkuszi intramontán molasszmedencék üledékeit a Balatonfõ területén a Fülei
Konglomerátum képviseli, a Balaton-felvidéki alsó-permi (?) „kékkúti dácit” pedig a délialpi Bolzano Kvarcporfir megfelelõje lehet.
57. ábra. A Déli-Bakony késõ-perm fáciesmodellje (HAAS et al. 1988
alapján, módosítva)
1. gyûrt variszkuszi aljzat; 2. alluviális síkság, delta; 3. peritidális árapályövi síkság;
4. lagúna; BH – Balatonfelvidéki Homokkõ; TE –Tabajdi Evaporit; DD – Dinnyési
Dolomit

Fig. 57. Late Permian facies model of the Bakony and Vértes Mountains
(after HAAS et al. 1988, modified)
1. Folded Variscan basement. 2. Alluvial plain, delta, 3. Peritidal flat, 4. Lagoon,
BH – Balatonfelvidék Sandstone, TE – Tabajd Evaporite, DD – Dinnyés Dolomite

ALPI TÖRTÉNET
Tafrogén ciklus (perm–triász)
A KÉSÕ-PERM SZÁRAZULATI SÜLLYEDÉKEK
FELTÖLTÕDÉSE

Az alpi orogén ciklus tafrogén szakaszának kezdeti stádiumában extenziós árkok,
intramontán süllyedékek alakultak ki a Déli-Alpok lombard területein, amelyek szárazföldi törmelékes üledékekkel és
vulkanitokkal (Collio F.) töltõdtek fel a kora-perm során (PASINI et al. 1986). Ehhez hasonló képzõdmények a Balatonfelvidék területén nem ismertek. A középsõ–késõ-perm idejére nagy kiterjedésû, szemiarid klímájú alluviális síkság jött
létre (Balatonfelvidéki Homokkõ, Val Gardena Homokkõ), amelyet — a felsõ-perm heteropikus fáciesövek elrendezõdése szerint (57. ábra) — kelet (illetve a Dunántúli-középhegységi egység mai orientációja szerint ÉK) felõl ért el
a transzgresszió (MAJOROS 1980, KÁZMÉR, KOVÁCS 1985, HAAS, BUDAI 1995).
A KORA-TRIÁSZ SZILICIKLASZTOS RÁMPA

A perm–triász határon bekövetkezett eusztatikus tengerszint-emelkedést követõen nagy kiterjedésû sekélytengeri
rámpa jött létre a Tethys selfjén, ahol sziliciklasztos és karbonátos üledékek lerakódása zajlott a kora-triász során. Az
indusi transzgresszió nyomán két, egymástól térben jól elkülönülõ üledékképzõdési környezet alakult ki a Balatonfelvidék területén (58. ábra): DNy-on sekély, idõszakonként terrigén beáramlással jellemzett, a peremein helyenként
hiperszalinná váló lagúna jött létre (Köveskáli F.), amelyet ÉK felé inter és szubtidális belsõself medence váltott fel
(Arácsi F.). Utóbbi a Keleti-Bakony és a Vértes elõterében szubtidális selfmedencével (Alcsútdobozi F.) állt kapcsolatban (HAAS et al. 1988).
Az olenyoki közepén a terrigén sziliciklasztos behordódás felerõsödése (Zánkai
Homokkõ) a Nyugati-Tethys területén
általánosan kimutatható jelenség („campil
event”, BROGLIO LORIGA et al. 1990). Az
üledékképzõdés markáns változása a klíma
csapadékosabbá válására, esetleg a lepusztuló
szárazulati háttér (feltehetõen tektonikus)
kiemelekedésére vezethetõ vissza (BUDAI,
HAAS 1997). A relatív tengerszint ezt követõ
esése nyomán hiperszalin lagúna jött létre
(Hidegkúti Dolomit), majd a következõ
transzgresszió eredményeként mélyebb, nyílt
rámpa alakult ki (Csopaki F.).
A KORA-ANISUSI KARBONÁTOS RÁMPA
KIALAKULÁSA

Az olenyoki medence karbonátostörmelékes üledékekkel történt feltöltõdése
nyomán sekélytengeri karbonátos rámpa
alakult ki az anisusi elején (BUDAI et al.
1993). Az üledékképzõdés kezdetben sekély
szubtidális, illetve arid árapályövi síkság
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58. ábra. A Bakony–Vértes kora-triász fáciesmodellje (HAAS, BUDAI 1995
alapján)
1. alluviális síkság; 2. árapályövi síkság; 3. félig elzárt lagúna; 4. belsõself medence;
5. iszap-dombok; 6. nyíltself medence; 7. ooid-dombok; AM – Arácsi Márga; AlM –
Alcsútdobozi Mészkõ; KD – Köveskáli Dolomit; P – felsõ-perm képzõdmények

Fig. 58. Early Traissic facies model of the Bakony and Vértes Mountains
(after HAAS, BUDAI 1995)
1. Alluvial plain, 2. Tidal flat, 3. Restricted lagoon, 4. Inner shelf basin, 5. Mud shoals,
6. Open shelf basin, 7. Ooid shoals, AM – Arács Marl, ALM – Alcsútdoboz Limestone,
BH – Balatonfelvidék Sandstone, KD – Köveskál Dolomite, P – Permian formations

(szabkha) környezetben folyt (Aszófõi F.),
majd a következõ relatív vízszintemelkedés
eredményeként félig elzárt, kezdetben rosszul
szellõzött belsõself medence (elzárt rámpa)
jött létre (Iszkahegyi F.). Az üledékgyûjtõ ezt
követõ sekélyülése eredményeként sekély
szubtidális, normálsós tengeri, karbonátos
rámpa (Megyehegyi F.) alakult ki a középsõanisusi elejére (BUDAI, VÖRÖS 1992, BUDAI,
HAAS 1997).
A KÖZÉPSÕ-ANISUSI
SZINSZEDIMENT BLOKKTEKTONIKA

A Balaton-felvidéki üledékgyûjtõ evolúciójában hirtelen változást idéztek elõ a pelsoi
szerkezeti mozgások, amelyek eredményeként a sekélytengeri karbonátrámpa kb.
ÉNy–DK-i csapású vetõk mentén tagolódott
szét (BUDAI, VÖRÖS 1992, 1993). A megsülylyedt területeken viszonylag keskeny,
félárokszerû medencék alakultak ki
(Felsõörsi F.), míg a kiemelt helyzetben
maradt blokkokon karbonátplatformok jöttek
létre (Megyehegyi Dolomit, Tagyoni Mészkõ).
A Balaton-felvidék központi (Tagyon és
Aszófõ közötti), valamint északi részén
(Vöröstó környékén) egy-egy kisebb szigetplatform körvonalazódik (59. ábra). A KeletiBakony lényegesen nagyobb kiterjedésû anisusi platformjának DNy-i pereme Szentkirályszabadjánál húzódik, amelynek a szinszediment tektonika által preformált jellegét a
neptuni telérek igazolják (BUDAI et al. 1993,
VÖRÖS et al. 1997).
A LADIN MEDENCÉK KIALAKULÁSA ÉS
A VULKANIZMUS

59. ábra. A Déli-Bakony középsõ-anisusi fáciesmodellje (HAAS, BUDAI
1995 alapján)
1. Iszkahegyi Mészkõ; 2. platformkarbonátok; 3. Felsõörsi-medence; MP – Megyehegyi-platform; TP – Tagyoni-platform

Fig. 59. Middle Anisian facies model of the Southern Bakony (after
HAAS, BUDAI 1995)
1. Iszkahegy Limestone, 2. Platform carbonates, 3. Felsõörs basin, MP – Megyehegy
platform, TP –Tagyon platform

60. ábra. A Déli-Bakony fáciesmodellje a ladin-karni határon
1. Buchensteini F.; 2. Füredi-medence; 3. platformkarbonátok; BM – Berekhegyi
Mészkõ; BP – Budaörsi-platform

Fig. 60. Facies model of the Southern Bakony at the Ladinian/Carnian
boundary
1. Buchenstein Formation, 2. Füred basin, 3. Platform carbonates, BM – Berekhegy
Limestone, BP – Budaörs platform

A pelsoi tektonikus eseményt követõ
vulkanizmus korai tufaszórásai az illyr végén,
a jelentõsebb explóziók pedig a ladin elején zajlottak a Tethys nyugati területén. A vulkáni centrumok a Balatonfelvidéktõl távoli területeken, részben a Déli-Alpokban (illetve azok elõterében) valószínûsíthetõk.
A pelsoiban széttagolódott medencealjzat differenciált süllyedése (illetve a relatív vízszintemelkedés) a ladin során
tovább folytatódott (VÖRÖS et al. 1997), ennek eredményeként az anisusi platformok fölött tenger alatti hátságok jöttek
létre (Vászolyi F.), míg a medenceterületeken kondenzált karbonátképzõdés zajlott (Buchensteini F.).
A déli-alpi vulkáni centrumok környékén a kezdetben savanyú, idõvel fokozatosan intermedierré, majd bázikussá
váló magma felszínre kerülésében egyre nagyobb jelentõsége lett a lávaömléseknek a ladin második felében és a karni
elején, ezzel arányban csökkent az explóziók hevessége is, és erre vezethetõ vissza a szórt vulkáni anyag szórványos
megjelenése a középhegység területén (BUDAI, VÖRÖS 1993).
MEDENCEFELTÖLTÕDÉS A KARNIBAN ÉS A NORI KARBONÁTOS TÁBLA KIALAKULÁSA

A karni során a középsõ-triászban kialakult hemipelágikus medence feltöltõdése zajlott, amit részben a nagy
vastagságú márgaösszlet lerakódása, részben a platformok egyre nagyobb kiterjedése eredményezett. A Budaörsi
Dolomit platformja a ladin végén az északról, majd a karni elején északkelet felõl (Kádártai Dolomit) nyomult a
Balaton-felvidéki medence irányába (60. ábra), ahol — ennek eredményeként — jelentõs mennyiségû karbonátiszap
halmozódott fel a kora-juliban (Füredi Mészkõ). A következõ relatív vízszintemelkedés nyomán nagy mennyiségû terrigén sziliciklaszt beáramlása vette kezdetét (Mencshelyi Márga), ennek következtében a platformok visszahúzódtak a
középsõ-juli elején (HAAS 1994). A transzgressziót követõ magas tengerszint idején (BUDAI, HAAS 1997) a platformok
erõteljesen progradáltak a medence felé (Edericsi Mészkõ, Sédvölgyi Dolomit), ahol ismét a karbonátiszap felhalmozódása vált uralkodóvá (Nosztori Mészkõ). A következõ transzgresszió nyomán a Balaton-felvidéki medencét
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környékezõ platformok területe kissé lecsökkent a középsõ- és késõ-juliban. A platformmagok területén azonban épülésük lépést
tudott tartani a vízszint emelkedésével, ezt
igazolja az Edericsi Formáció több száz
méter vastag rétegsora a Déli-Bakony és a
Keszthelyi-hegység területén. A medence
feltöltõdése a nagy vastagságú márgás
üledékek lerakódásával ezzel párhuzamosan
tovább folytatódott (Csicsói Márga).
A Balaton-felvidéki medence feltöltõ61. ábra. A Déli-Bakony késõ-karni fáciesmodellje (HAAS, BUDAI 1995
désének záró szakaszát a késõ-juli végén a
alapján, kissé módosítva)
1. platformkarbonátok; 2–4. Sándorhegyi F. 2. bitumenes laminit; 3. márga; 4. sekélySándorhegyi Formáció képzõdése képviseli
tengeri gumós mészkõ; 5. Sándorhegyi-lagúna; EP – Edericsi-platform; SP – Sédvölgyi(BUDAI, HAAS 1997). Az üledékképzõdési cikplatform
lus alacsony vízállású szakaszában zárt,
Fig. 61. Late Carnian facies model of the Southern Bakony (after HAAS,
rosszul szellõzött lagúna jött létre (61. ábra),
BUDAI 1995, slightly modified)
amelyben feltehetõen arid klímán rakódott le
1. Platform carbonates, 2-4. Sándorhegy Formation, 2. Bituminous laminite, 3. Marl,
4. Shallow marine nodular limestone, 5. Sándorhegy lagoon, EP – Ederics platform,
hiperszalin fáciesû, bitumenes laminit
SP – Sédvölgy platform
(Pécselyi Tagozat). A normálsós tengeri
faunát tartalmazó márga megjelenése e fölött
a medence kínyílását, a relatív tengerszint
emelkedését jelzi a juli végén. A magas
vízszinthez kapcsolódó platform progradációt
a Henyei Dolomit és a Hévízi Mészkõ
képviseli a peremeken, míg az erõsen
összeszûkült medence belsõbb területén a
Barnagi Tagozat alsó szakaszának üledékei
rakódtak le a juli–tuvali határon (GÓCZÁN,
ORAVECZ-SCHEFFER 1996). A következõ
vízszintemelkedés következtében a karni platformok jelentõs területén ismét finom szili62. ábra. A Déli-Bakony és a Zalai-medence késõ-nori fáciesmodellje
ciklasztos rétegsor rakódott le (a Barnagi
(HAAS, BUDAI 1995 alapján, kissé módosítva)
Tagozat ún. „nagy onkoidos” fáciese). E cik1. platformkarbonátok; 2. Rezi Dolomit; 3. Kösseni-medence; FP – Fõdolomit-platform
lus legfelsõ szakasza azonban a Fõdolomit
Fig. 62. Late Norian facies model of the Southern Bakony and the Zala
képzõdését megelõzõ rövid szárazulati szabasin (after HAAS, BUDAI 1995, slightly modified)
1. Platform carbonates, 2. Rezi Dolomite, 3. Kössen basin, FP – Main Dolomite platform
kasz során lepusztult.
Az egységes Fõdolomit-platform kialakulása a tuvali végén indult meg, a több száz km2 kiterjedésû sekélytengeri táblán kb. a nori közepéig, legalább 5–6
millió éven keresztül folyt — lényegében változatlan körülmények között — a karbonátképzõdés.
A KÉSÕ-NORI–RAETI MEDENCÉK KIALAKULÁSA

A középsõ–késõ-nori extenzív szerkezeti mozgások hatására megindult a Fõdolomit platformjának feldarabolódása
a Dunántúli-középhegységi egység területén (62. ábra), amelynek eredményeként rosszul szellõzött, félig zárt medence
alakult ki a Keszthelyi-hegységben (Rezi Dolomit). A NY felé mélyülõ medence átmeneti sekélyülésekor a Fõdolomit
platformjának elõrenyomulása rekonstruálható a hegység keleti részén (Padkõi Tagozat, CSILLAG et al. 1995). A nori végi
újabb vízszintnövekedés nyomán jelentõsen megnõtt a medencék területe, majd a humidabbá váló éghajlaton megindult
a terrigén törmelék beszállítódása is (Kösseni F.).
*

*

*

A Balaton-felvidék és a Keszthelyi-hegység területén raetinél fiatalabb mezozoos és miocénnél idõsebb kainozoos
képzõdmények nem ismertek, ezért a fejlõdéstörténetnek ezt a szakaszát csak nagy vonalakban, a bakonyi ismeretek
extrapolálásával próbálhatjuk meg rekonstruálni.
A Dunántúli-középhegység alpi felgyûrõdési fázisait megelõzõ idõszak során a Balaton-felvidék fejlõdéstörténete
nem különbözhetett lényegesen a Déli-Bakonyétól, az üledékképzõdés hasonló környezetben, a szinszediment
szerkezetfejlõdés azonos intenzitással folyhatott: a karbonátplatformok feldarabolódása a liászban, a mély eupelágikus
medencék kialakulása a doggerban és azok fejlõdése a malm és a kora-kréta során.
Az apti közepén, majd az apti–albai határ fordulója környékén a kompressziós szerkezetalakulás eredményeként
létrejött bakonyi szinklinális szárnyain gyûrõdés, pikkelyezõdés történt, majd a kiemelkedést követõen megkezdõdött a
fiatal mezozoos rétegsor lepusztulása, és a karbonátos kõzetek karsztosodása.
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A bakonyi szinklinális belsõ területén a paleogén végéig ezt követõen több üledékképzõdési ciklus rögzíthetõ (szenon,
középsõ-eocén, késõ-eocén, oligocén), amelyek rövidebb-hosszabb lepusztulási idõszakokkal váltakoztak. A viszonylag
kiemelt helyzetû szárnyakat — a Balaton-felvidék területét is — feltehetõen csak a legnagyobb elöntések boríthatták el,
így legfeljebb a szenon Polányi Márga és a felsõ-eocén Padragi Márga egykori jelenléte valószínûsíthetõ a területen. A
preszenon felszínre települõ üledékek lepusztulása és a felsõ-triász karbonátösszletek intenzív karsztosodása az oligocén
végére és a miocén elejére tehetõ.
A molassz-medencék kialakulása és feltöltõdése a neogénben
A nyugat-bakonyi neogén medencék a Keszthelyi-hegység, a Balaton-felvidék és a Bakony, míg a kelet-bakonyi
medencék a Balatonfõ, a Bakony és a Balaton-felvidék blokkjainak egymáshoz viszonyított vízszintes és függõleges
mozgása során, a blokkok közti tágulás hatására süllyedtek be, eltolódások és vetõk mentén (BALLA, DUDKO 1989,
KÓKAY 1996). A medencék legidõsebb üledékei alapján a szerkezeti mozgások a kárpáti és a kora-bádeni idejére tehetõk.
A medencék szedimentációval párhuzamosan folyó süllyedése a bádeni közepéig rekonstruálható a képzõdmények
vastagsági viszonyai alapján, attól kezdve azok passzív feltöltõdése zajlott.
A Balaton-felvidék környéki miocén medencék fejlõdésében jelentõs különbségek mutathatók ki a szarmatát
megelõzõen. A Várpalotai-medence déli nyúlványát képezõ Berhidai-medence süllyedése a kárpátiban, míg a nyugati
medencéké a kora-bádeni során indult meg (Tekeresi F.). Az üledékképzõdés jellege is eltérõ volt a két területen, amenynyiben a Berhidai-medence túlnyomórészt sziliciklasztokkal töltõdött fel (egyes szakaszokban viszonylag jelentõs
szerevesanyag dúsulással, Hidasi F.), míg a nyugati medencék tagolt partvonalú peremi területeit sekélytengeri karbonátok lerakódása jellemezte a kora-bádeni idején („alsó lajtamészkõ”), bár a bádeni vulkanitok mindenütt elterjedtek
(„középsõ riolittufa”). A késõ-bádeni során fokozatosan elsekélyülõ keleti és nyugati medencékben egyre csökkenõ
sótartalom mellett folyt az üledékképzõdés (KÓKAY et al. 1991, DUDKO et al. 1992), míg a Balaton-felvidéken továbbra
is normálsós, sekélytengeri környezetben rakódtak le a karbonátok („felsõ lajtamészkõ”). A szarmatára a miocén sülylyedékek lényegében feltöltõdtek, a következõ ciklus üledékei a korábbi medencék területén lényegesen túlterjedtek. Az
üledékképzõdés jellege ennek megfelelõen a korábbinál egységesebbé vált, a kezdeti tufaszórást („felsõ riolittufa”),
illetve rövidebb szárazulati szakaszt (Gyulafirátóti F.) követõen sekély, csökkentsós tengeri környezetben folyt a sziliciklasztok (Kozárdi F.), illetve a peremeken a karbonátok lerakódása (Tinnyei F.).
A pannóniai korai szakaszában a korábbi miocén medencék területén alakultak ki sekély üledékgyûjtõk, ahol túlnyomóan finom sziliciklasztok rakódtak le, kezdetben tavi (Õsi F.), késõbb partmenti lagúna környezetben (Csákvári
F.). A késõ-pannóniai során a korábbinál lényegesen jelentõsebb medenceperemi területek kerültek elöntésre, bár a DéliBakony elõterét és belsõ medencéit a Balaton-felvidék triász vonulata szárazulatként választhatta el egymástól. A sziliciklasztokkal fokozatosan feltöltõdõ (Somlói F.), egyre sekélyülõ beltengeri üledékgyûjtõ peremi területei egyre jobban
elmocsarasodtak (Tihanyi F.), míg a belsõ medencék több ízben töltõdtek fel (Taliándörögdi F.), vizük több esetben teljesen kiédesedett (Kapolcsi Mészkõ). Az üledékciklus záró szakaszában, a feltöltõdés végsõ stádiumában a belsõ
medencék területén, késõbb a nyílt elõtéri medencék peremein is tavi karbonátképzõdés zajlott (Nagyvázsonyi F.).
Bazalt vulkanizmus (késõ-miocén–pliocén)
A vulkáni mûködés elsõ szakasza kis tömegû piroklasztitkumot és lávakõzetet szolgáltató szinszediment vulkanizmus volt a késõ-pannóniai korai szakaszában (JÁMBOR 1980; BIHARI D. 1991). Ezt követõen indult meg a freatomagmás
explóziós vulkanizmus Tihanyban, kb. 7 millió évvel ezelõtt (BALOGH KADOSA 1995), amellyel egyidõben több kisebb
lávaömlés zajlott le a Balaton-felvidéken (pl. a monoszlói Hegyes-tûn, barnagi Kõ-hegyen, és a mencshelyi Ragonyán).
A pliocén elején lávatakarók alakultak ki (Tálodi-erdõ). A bazalt feküjében települõ, vörösbarna, sárgásbarna tarka
montmorillonitos agyag az eredeti piroklasztit szárazföldi, arid körülmények közötti mállására is utalhat.
A kora-pliocén lepusztulási térszínen a Balaton-felvidék és a Déli-Bakony határán (Fekete-hegy, pulai kráter),
valamint Szigligeten freatomagmás, explóziós vulkanizmus indult meg, ugyanakkor a nyugati, Kovácsi-hegyek környéki területen láva intrúziók nyomultak a felsõ-pannóniai rétegek közé. A két területen lezajló, erõsen eltérõ jellegû
folyamatok esetleg szerkezeti különbségekkel magyarázhatók. A Tapolcai-medence, Fekete-hegy környéki területeken a
viszonylag vékony, részben karbonátos kõzetekbõl álló neogén alatt a dunántúli-középhegységi karszttal kapcsolatban
álló alaphegységi képzõdmények települnek kis mélységben. A feláramló magma nem csak a pannóniai rétegvízzel,
hanem az alaphegységi karszt- és hasadékvízzel is érintkezhetett, ami lehetõvé tette az intenzív freatomagmás vulkanizmust. A Kovácsi-hegyek miocén rétegsorában a karbonátos kõzetek alárendeltek, a Nagygörbõi-medence vastag törmelékes rétegsora is kevés vizet tartalmazhatott, feltehetõen erre vezethetõ vissza a freatomagmás vulkanizmus hiánya.
A késõ-pliocénben a freatomagmás mûködés jelentõsége csökkent, ebben az idõszakban az effuzív vulkáni mûködés
volt jellemzõ, amit általában Stromboli típusú kitörés zárt le.
Posztpannóniai fejlõdéstörténet
Pliocén–pleisztocén. A késõ-pannóniai üledékképzõdési ciklus lezáródása, vagyis a késõ-miocén után megindult a
Balaton-felvidék és a Déli-Bakony mai felszínének kialakulása. Ez az idõszak elsõsorban lepusztulási periódus, az
üledék-felhalmozódás alárendelt jelentõségû volt a vulkáni mûködéshez kapcsolódó képzõdményektõl eltekintve.
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A denudációs folyamatok hatására a vulkáni képzõdmények is eróziós felszínekre, a felsõ-pannóniai üledékek eltérõ
szintjeire települtek. A pliocén és a kora-pleisztocén a hegylábfelszín-képzõdés „klimax idõszaka” volt KRETZOI, PÉCSI
(1982) szerint. KAISER (1997) a Messinai-esemény idején és a késõ-pliocén idõszakban jelentõs pedimentációs folyamatokat, a kettõ között eróziós, völgyképzõdési periódust állapított meg a Dunántúli-középhegység területén, jelezve
egyben a korábban felsõ-pannóniaival borított területek jelentõs kiemelkedését. A Zala és a Keszthelyi-hegység közötti
hát tetõszintjének, kavicstakarójának kialakulása (szórványkavicsok) köthetõ ehhez a periódushoz.
Pleisztocén. A késõ-pliocén pedimentációt csak az kora-pleisztocén végén, középsõ-pleisztocén elején váltotta fel
völgyképzõdés a Balaton-felvidék, Keszthelyi-hegység környékén. A Bakonyból érkezõ folyóvízi üledékek a lapos,
kislejtésû, több 10 km hosszú hegylábfelszínen hosszan követhetõk (ID. LÓCZY 1913, MAROSI, SZILÁRD 1981). A völgyek
nyílásában folyóvízi és proluviális hordalékkúpok alakultak ki (alsó–középsõ-pleisztocén folyóvízi, proluviális homok,
kavics).
A Balaton szerkezeti medencéjének kialakulása a középsõ-pleisztocénben kezdõdött meg, a medence déli pereme a
meridionális hátak északi, meredek, 160–190 m magas peremeinél húzódott, majd a következõ szakaszban a 120–150
m-es medencefelszín alakult ki és csak ezt követte késõ-glaciális–holocén tómedence kialakulása (MAROSI, SZILÁRD
1981). Ennek hatására elõbb csak a durva szemcsés hordalék, majd késõbb minden, Balaton-felvidéki, bakonyi hordalék
a kialakuló süllyedékben halmozódott fel. A Balaton-medence kialakulásával egyidõben alakult ki a Vindornyaimedence, Dakai-süllyedék is. A laza üledékeken a mélyedések, lefolyástalan területek kialakulásában jelentõs szerepe
volt a deflációnak is.
A Balaton-felvidéken és a Keszthelyi-hegységben folytatódott a felsõ-pannóniai képzõdmények letarolódása és a
völgyképzõdés. A Keszthelyi-hegység blokkonként eltérõ módon emelkedett ki, a hegység északnyugati részén a felsõpannóniai képzõdmények bázisa 450 m tszf. magasságig emelkedett, déli oldalán ez a szint 120 m alatt fekszik (CSILLAG,
NÁDOR 1997).
A kéõ-pleisztocén során — feltehetõen az erõs fagyaprózódás és a terület erõteljes kiemelkedése hatására nagy
területû proluviális hordalékkúpok alakultak ki a hegylábfelszíneken.
A késõ pleisztocén löszök képzõdését megelõzõen kialakult a mai völgyhálózat, és a mai felszín jelentõs része is. A
würm lösz sok helyen kitölti a völgytalpakat, és megtalálható az egykor felsõ-pannóniai képzõdményekkel fedett,
exhumált felszíneken is, amire a legjobb példa az ún. „balatoni Riviéra”.
Késõ-pleisztocén–holocén. A Balaton-medence kialakulásának történetére számos rekonstrukció született. ID. LÓCZY
(1913) geológiai és geomorfológiai kutatásai alapján a Balaton medencéjét lokális süllyedékek vetõk mentén kialakult
sorozataként értelmezte, azok egymásba kapcsolódását erõteljes deflációs hatásra vezette vissza, a Balaton
medencéjének kialakulását pedig a kora pleisztocénba helyezte. A kutatók egy része a medence kialakulását — teraszmorfológia vizsgálatok alapján — a riss–würm interglaciális idõszakára tette (KÉZ 1931, BULLA 1958), míg a pollenanalitikai vizsgálatok a würm III. végére datálták (ZÓLYOMI 1952).
Az újabb vizsgálatok alapján a Balaton kialakulását és földtani fejlõdéstörténetét a következõképpen vázolhatjuk fel.
A késõ-pleisztocén ún. posztglaciálisában, a jelenlegi négy (a Keszthelyi-, a Szigligeti-, a Szemesi- és a Siófoki-)
részmedence fejlõdéstörténete jelentõsen eltért egymástól. Mintegy 14 500 és 15 000 év BP (Before Present, azaz 1950
elõtt) között a klíma csapadékosabbá és melegebbé válása következtében a mai Balaton helyén több kis mélységû, tiszta és hideg vizû tavacska alakult ki. A medencerendszer részben csapadékvízzel, másrészt talaj- és rétegvízzel történt
feltöltõdése nyugatról kelet felé egyre késõbb következett be. Ennek magyarázata az lehet, hogy a nyugati rész vízgyûjtõje jelentõsen nagyobb volt, továbbá a közelebbi karszt- és talajvízforrások is nagyobb vízbetáplálást biztosítottak.
A mocsaras, többször kiszáradó, nádassal gazdagon övezett nyugati medencéket nyugodt, mezotrof illetve mezo-eutrof
sekélyvíz borította. Kelet felé haladva a mocsaras állapot egyre késõbb következett be, és egyre rövidebb ideig tartott
(ezt bizonyítják a tõzegrétegeken végzett radiokarbon kor- és a pollen-vizsgálatok). Állandó víztükör a legkeletibb
Siófoki-medencében csak a késõ-pleisztocén legvégén alakult ki. A víz minõsége huzamosan mezotrof és mezo-eutrof
között ingadozott, tartósan nem vált eutroffá (NAGY-BODOR, CSERNY 1997a, 1998a, b).
A holocén során a Balaton vízi és szárazföldi környezetében két jelentõs változás játszódott le, az egyik a késõ-pleisztocén és a holocén határán, míg a második a szubboreális (Quercus-Fagus vegetációs) szakasz kezdetén (kb. 5100 év
BP). A preboreális kezdetén (Pinus-Betula vegetációs fázis, 10 300 év BP) a még külön életet élõ részmedencékben
mezotrof, illetve mezo-eutrof minõségû, sekély víz uralkodott. A boreális (Corylus vegetációs fázis, 9000–7500 év BP
között) idején vált a tó vize — története során elõször — tartósan eutroffá. A szubboreálisban folytatódott a hõmérséklet további melegedése és az éghajlat csapadékosabbá válása, amelynek következtében a még egymástól elszeparált
tavacskákban a vízszint fokozatosan megnõtt, majd a parti abrázió következtében az elválasztó gátak megszûntek. Ezt
követõen — elsõsorban a hõmérséklet és a csapadék függvényében — a tó mélysége és trofitása többször változott
(CSERNY, NAGY E. 1996, NAGY E., CSERNY 1998a). A tó vízszintjének többszöri, de nem azonos idõközökben történt
megemelkedését (kb. 600 év idõtartam), illetve visszahúzódását (kb. 1100 év idõtartam) a 104,6 m és 112,5 m tengerszint feletti magasságban nyomozható színlõk is igazolják (BENDEFY, NAGY I. 1969). Az ember megjelenése a térségben
már az atlantikum (Quercus vegetációs fázis) elején (kb. 7500 év BP) feltételezhetõ, míg a földmûvelõ tevékenység
hatása a szubboreális kezdetétõl kísérhetõ nyomon (NAGY E., CSERNY 1998a).
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Hidrogeológia

A BALATON-FELVIDÉK
A Balaton-felvidék mélyföldtani és vízföldtani egységként történõ vizsgálata a korábbi kutatások szemléletére nem
volt jellemzõ. Az esetek többségében lokális, a források genetikájához, illetve vízkémiai összetételéhez, helyi
vízkivételekhez, egyes vízmûvek védõterület meghatározásához, késõbb, a 80-as évek második felétõl környezetvédelmi problémák megoldásához kötõdõ tanulmányok készültek a területen.
A Balaton-felvidéket többnyire csak nagyobb régiók részeként vizsgálták vízföldtani szempontból, így a területet a
Bakony hegységgel együtt mérte fel elõször a Földtani Intézet az 1950-es években. A kutatások eredményei
Magyarország Vízföldtani Atlaszában, illetve magyarázó mellékletében kerültek ismertetésre (SCHMIDT E. et al. 1962).
Késõbb a vízföldtani kutatások összefoglaló értékelését LORBERERNÉ SZENTES et al. (1980) a Balaton felszíni vízgyûjtõjének egészére vonatkozóan közölték.
Ugyanakkor az 1960-as évek végétõl az 1990-es évek elejéig a Dunántúli-középhegység fõkarsztvíz-tárolójában
lejátszódó folyamatokról és változásokról készült számos tanulmány a Balaton-felvidékkel nem foglalkozott, a szakemberek többsége ugyanis a területet különálló hidrogeológiai egységként kezelte.
A Földtani Intézet által végzett legutóbbi térképezés során rendszeres, vízföldtani méréseken alapuló hidrogeológiai
reambuláció nem történt a Balaton-felvidéken.
Az elsõ, konkrétan csak a Balaton-felvidék vízföldtanával foglalkozó, elsõsorban az egyes képzõdmények vízföldtani jellemzésén alapuló, összefoglaló tanulmányt GONDÁR (1986) és SÕREGI (1986) készítette.
A Balaton-felvidék egészére kiterjedõ, részletes, legalább 1:10 000-es kondíciójú hidrogeológiai reambuláció nem
történt meg.
A Balaton-felvidéket felépítõ kõzetek vízföldtani jellemzése
A Balaton-felvidék vízkészletének nagy része a területet felépítõ triász képzõdményekben, kisebb hányada a fedõ,
illetve fekü képzõdmények pórusaiban és hasadékaiban tárolt felszín alatti víz.
A PALEOZOOS KÉPZÕDMÉNYEK

A területen található ópaleozoos kõzetek közül vízföldtani szempontból csak az ordovícium–szilur Lovasi Agyagpala
Formáció (fillit) jelentõs. Szivárgási tényezõje gyakorlatilag olyan kicsi, hogy csaknem vízzárónak tekinthetõ. Csopak,
Alsóõrs, Balatonalmádi vidékén a fedõjében települõ permi homokkõben szivárgó hasadékvíz elterjedését határolja le,
és mint vízrekesztõ gát kényszeríti azt felszínre.
A perm Balatonfelvidéki Homokkõ Formáció közepes víztároló képességû. A kõzet közlekedõ mátrix porozitása nem
számottevõ, és másodlagos porozitása is csak a hasadékos zónákban, a fellazult részeken jelentõs. Az összlet egészében
hasadékvíz-tároló. A felsõ mállott zónáiban beszivárgó víz a fekü vízrekesztõ fillit felett összegyûlik és a bevágódó
patakvölgyeknél forrásokon keresztûl tör a felszínre. A permi homokkõ hézagtérfogata kicsi, ezért a belõle fakadó források hozama alacsony (10 l/perc), de egyenletes. A források hozama évszakonként is ingadozik. Teljes elapadásuk csak
nagyon hosszan tartó száraz idõszak után következik be, azonban a tároló feltöltõdése is hosszabb ideig tart. A
homokkõbõl fakadnak a Balaton-felvidéki szénsavas források (pl. a balatonfüredi Berzsenyi-kút és a Kossuth-forrás, a
lovasi Savanyú-forrás).
A TRIÁSZ KÉPZÕDMÉNYEK

A triász rétegsort felépítõ kõzetek eltérõ transzmisszibilitási és tározóképességi tulajdonságaik miatt nem képeznek
egységes karsztrendszert. Az egyes rétegcsoportoknak eltérõ az átadási, vízadó és víztározó képessége. Az egymáshoz
hasonló vízföldtani tulajdonságokkal jellemzett rétegcsoportok nagyobb egységeket képeznek, horizontálisan és vertikálisan felosztva a területet jó vízvezetõ, illetve csaknem vízzáró kõzettestekre. A heterogenitás részben a rétegsorrend,
részben az utólagos tektonikai hatások következménye. A triász képzõdmények az alábbi négy, egymástól határozottan
elkülöníthetõ vízföldtani egységbe sorolhatók:
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1. A Balaton-felvidéken a triász képzõdmények közül a leggyengébb vízvezetõ-, víztároló- és vízadó-képességûek az
alsó- és felsõ-triász márgás kõzetek.
Az alsó-triász Köveskáli Dolomit Formáció töredezett, hasadékos kõzet. A hasadékokat azonban agyag tölti ki rendszerint, így azok vízvezetésre vagy víztárolásra kevéssé alkalmasak. Az Arácsi Márga Formációban vízszivárgás szempontjából csak a márga közé települt mészkõpadok játszhatnak szerepet, amelyek viszont helyenként karsztosodott,
szabálytalan likacsokkal teli képzõdmények. A Hidegkúti Formációban tározódó, hasadékvíz jellegû felszín alatti víz
csak a törések mentén tud áramlani, a hasadékok aleuritos, kalcitos kitöltése miatt a köztes blokkokban a szivárgás
sebessége nagyon kicsi. A homokkõ rétegek porózus szerkezetük miatt késleltetik a lefolyást. Az alsó-triász Csopaki
Márga Formációban a mészkõpadok néhol dõlés irányban elhelyezkedõ apró, zárt üregeit a litoklázisok átszakították, és
üregrendszerekké alakították. A vízkutató fúrások szerint (Sóly–1, Balatonudvari Bu–1, Zánka Z–2, Köveskál Kk–I)
ezek a szintek erõsen vízjáratos zónák. A mészkõpadokból fakadó források idõszakosak (pl. a kövesdi templomrom alatti forrás), mivel az összletnek nincs számottevõ víztározó-képessége. A források vizét a rossz vízvezetõ-képességû márgarétegek kényszerítik a felszínre. A Csopaki Márgát összességében mégis vízrekesztõ hatásúnak kell tekinteni. A
képzõdmény rossz vízvezetõ-képessége eredményeként alakult ki a Káli-medence karsztláp rendszere is.
A felsõ-triász Veszprémi Márga Formáció hidrogeológiai szempontból az alsó-triász összlethez hasonlítható. A márga
vízvezetõ-képessége kicsi, bár a hasadékok mentén megnõhet. A közbetelepült, jól karsztosodott mészkõpadokból, azonban nagyon sok, kis hozamú (10–20 l/perc) forrás fakad (pl. az óbudavári Alma-kút, a balatonfüredi Kéki-forrás). A
mészkõpadok üreges, hasadékos járatrendszereiben a víz jól áramlik. A nagyobb vastagságú mészkõtestekbõl — mint pl.
a Nosztori Mészkõ — bõvizûbb (330 l/perc) források is a felszínre törnek (pl. a pécselyi Klárapuszta forrásai). A források fakadása rétegfej kibúvásokhoz, haránt irányú szerkezeti vonalakhoz kötött, ahol a márgarétegek között felszínre
bukkannak a mészkõpadok. A Veszprémi Márgát nagy vastagsága és laterális elterjedése miatt a felszín alatti regionális
áramlásokat alapvetõen befolyásoló képzõdménynek kell tekinteni. Jelentõs vízföldtani határ, amely gátat szab a fedõ
Fõdolomit felõl beszivárgó felszín alatti víz áramlásának, nagy hozamú források fakadását eredményezve. A haránttörések és a lépcsõs vetõdések azonban megszakíthatják a márga folytonosságát, lehetõséget adva bizonyos mértékû
kommunikációra a fekü és a fedõ képzõdményekben tárolt víz között.
2. A Balaton-felvidék közepes vízvezetõ-, víztároló- és vízadó-képességekkel rendelkezõ triász képzõdményei az
alsó-anisusi sekélytengeri karbonátok.
Az Aszófõi Dolomitban a különbözõ szulfátásványok, gipsz, anhidrit kioldódása következtében keletkezett likacsos,
sejtes kõzetszövet jelentõs mátrix-porozitást eredményezett, amelynek kisebb része effektív porozitás, ahol a likacsokat
mikrorepedések kötik össze. A kõzet nagy mésztartalma miatt ezek a mikrorepedések helyenként karsztos járatrendszerekké szélesedtek. A kõzet különösen a breccsás, tektonikusan zúzott részeken tudott ily módon karsztosodni. Nagy
felszíni elterjedése és jelentõs vastagsága (200 m) települések vízmûvének vízbázisát adja (pl. Köveskál, Szentbékkálla).
Az Iszkahegyi Mészkõ a réteglapok mentén és a szerkezeti zónák mentén karsztosodásra hajlamos kõzet. A
réteglapok menti erõs vízmozgásra utal a likacsos, üreges szerkezet. Az üregek elérhetik a cm-es nagyságot is. A
vízáramlás csak határozott szintekhez köthetõ.
3. Jó vízvezetõ-, víztároló- és vízadó-képességekkel rendelkezik az anisusi Megyehegyi Dolomit Formáció és a
Felsõörsi Mészkõ Formáció, a ladin Buchensteini Formáció és az alsó-karni Füredi Mészkõ Formáció által felépített
folyamatos rétegsor.
A több száz méter vastagságot elérõ Megyehegyi Dolomit Formáció a terület legjobban karsztosodott kõzete. A
karsztvízkutató fúrások szerint a kõzetben nagyobb hozamú szinteket lehet megkülönböztetni, amelyek elsõsorban a
szerkezeti zónák lefutási irányát követik. A feltárt vetõknél gyakran látni vízmozgás nyomát, mm-tõl 2 cm-ig terjedõ
nagyságú, féregjáratszerû likacsok formájában. Nagyobb barlangok azonban nem képzõdtek, mivel a dolomit járatrendszereit általában dolomitbreccsa és agyag tölti ki. A kõzet vízvezetõ képessége jobb, mint a feküjében lévõ alsó-anisusi
karbonátoké, ennek következtében több bõvizû forrás fakad a formáció bázisán (pl. a malom-völgyi Szurdok-forrás, a
balatonfüredi Koloska-forrás). A képzõdmény karsztos, jó vízvezetõ-képességére utal, hogy nagy kiterjedésû, lapos,
kopár felszín alakul ki rajta (pl. Örvényes és Balatonakali között).
A Felsõörsi Mészkõ Formáció karsztvízföldtani tulajdonságai hasonlóak a Megyehegyi Dolomitéhoz, felszíne karsztos formákban (karr-barázdák) gazdagabb.
A Buchensteini Formációban mind a vörös tûzkõgumós mészkõrétegekben, mind a radiolaritban találhatók nyitott
üregek, repedések, vízjáratos zónák. A rétegsor több szintjében települõ mállott, bentonitosodott tufarétegek — csekély
vastagságuk és tektonizáltságuk következtében — nem jelentenek lényeges akadályt a regionális vízáramlás szempontjából.
A pados felépítésû Füredi Mészkõben sok karsztos járat, üreg található, közülük legnagyobb a balatonfüredi LÓCZYbarlang. A dörgicsei Kõ-hegy tetejét alkotó mintegy 50 m vastag összlet felszínén karr-mezõ alakult ki. Az agyagos márgabetelepülések mentén a formáció vízvezetõ képessége közepes. A fekü jó vízvezetõ képessége miatt viszonylag kevés
és kishozamú forrás fakad belõle.
4. A terület vízföldtanilag legjelentõsebb összletei a felsõ-triász kiváló vízvezetõ-, víztároló- és vízadó-képességû,
nagy vastagságú platformkarbonátjai, a Budaörsi és a Sédvölgyi Dolomit, az Edericsi Mészkõ és a Fõdolomit
Formáció.
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A Fõdolomit víztároló képessége a legjobb a területen (ide sorolva a fekü Sándorhegyi Formáció felsõ szakaszát is).
Az erõsen összetört, kataklázos szövetû, autigén breccsás kõzetben a kõzetrések sûrûsége olyan mértékû, hogy a
szivárgás kvázi-izotróp. Ahol a Fõdolomit és a feküjében lévõ karni márgák érintkezése a mélyebb térszínû eróziós völgyekben a felszínre kerül, ott bõvizû források fakadnak (pl. a balatonfüredi Siske-forrás, a csopaki Nosztori-forrás, a
lovasi Király-kút). A márga felsõ réteghatára fölött is fakadhatnak források; törések, illetve haránt irányú regionális vetõk
mentén. A balatonhenyei völgy pl. 1 km hosszúságban csapolja meg a Fõdolomitból, illetve Sándorhegyi Mészkõbõl álló
vízgyûjtõt, a sok kis forrás vízhozama együttesen 900 l/perc.
A TERCIER KÉPZÕDMÉNYEK

Miocén s. str. A Cserszegtomaji Kaolinit és a Vöröstói Agyag Formáció csak kisebb foltokban fordul elõ, ezért nagyon rossz vízvezetõ képességük csak lokális jelentõségû. A középsõ-triász sekélytengeri karbonátokra viszonylag
vékony lepelként települõ miocén durvamészkövek — a Rákosi és a Tinnyei Formáció — nem alkotnak önálló vízföldtani egységet Zánka és Balatonudvari között.
Pannóniai. A Kállai Formáció jó vízvezetõ képzõdmény. A salföldi bányatavak a Kállai Formációban tárolt felszín
alatti vizet csapolják meg. A fúrások szerint a homokrétegek közé gyakran agyagosabb rétegek települnek, ezek azonban nem töltenek be regionálisan vízrekesztõ szerepet. A jó vízvezetõ pannon képzõdmények vertikális szivárgási
tényezõje nagy, így akadálytalanul átadhatják a lefelé szivárgó vizet a fekü tárolóknak, járulékos hozzászivárgás révén
táplálva azok vízkészletét.
A triász képzõdményeket nagy területen fedi pannóniai bazalt, illetve bazalttufa.
A Tapolcai Bazalt által felépített platók felszínén, a legmagasabb dombtetõk és a platók pereme között kialakult
lokális áramlási rendszer feláramlási zónájában kisebb lefolyástalan tavak találhatók az egykori lávaárakkal elzárt
területeken (CSILLAG et al. 1994a, b), pl. a Fekete-hegy tetején a Bika-tó, a Barkás-tó, valamint a Sátorma és a Feketehegy közötti gerincen található Füzes-tó. A platók felszínén beszivárgó víz nagyobbik része lefelé áramlik a bazaltösszlet hasadékaiban, majd a bazalt és bazalttufa, valamint a Somlói Formáció agyagos rétegeinek a határán forrásként lép
a felszínre, a triász összlet karsztvízszintjénél kb. 100–150 méterrel magasabban.
A hasadékokban történõ áramlással kapcsolatos jelenség, hogy a vizsgált terület leghidegebb forrásai a töredezett,
hasadékos bazaltból fakadnak. A litoklázisokban uralkodó légmozgás miatt ugyanis a litoklázis-rendszerekben egyenlõtlen a hõmérséklet-eloszlás, a rendszer leghidegebb pontja a forrás fakadási helye közelében alakul ki. Ezt a hatást
kéményhatásnak nevezik, és következtében a fakadó források hõmérséklete 8–10 °C.
A Tihanyi Formáció néhány kisebb, Balaton-parti foszlánya vízföldtani szempontból a felsõ negyedkori törmelékes
üledékekkel azonos szerepet tölt be, vagyis a fõkarsztvíztároló mezozoos, illetve a hasadékvíztároló permi képzõdményeket csapolja meg. A belõle fakadó források vize ezért nem magára a formációra, hanem a származási tárolóra
jellemzõ. A Tihanyi Formáció elterjedése elsõsorban Tihanyban jelentõs, s vízföldtanilag is itt játszik jelentõsebb
szerepet. A tihanyi Cyprián-forrás a rossz vízvezetõ képességû Somlói Formáció és a Tihanyi Formáció határán fakad.
Veszprémfajsz és Szentkirályszabadja környékén közvetlenül triász képzõdményekre települten, a Nagyvázsonyimedencében és a Balatonfõn általában idõsebb neogén képzõdmények fölött található nagyobb kiterjedésben a
Nagyvázsonyi Mészkõ. Az édesvízi mészkõ a felszínen sok helyen karrosodott, lyukacsos tömbökben jelenik meg, de
tömör szövetû, igen kemény változata is ismert. Az édesvízi mészkõ vízföldtanilag teljesen elszigetelt a triász karszttól,
abban lokális függõkarszt-vízszint alakulhat ki.
A KVARTER KÉPZÕDMÉNYEK

A terület negyedkori képzõdményei a hegyvidéki területeken a beszivárgási viszonyok szabályozásában játszanak
fontos szerepet, ugyanis késleltetik a csapadék-beszivárgást az idõsebb víztartó rétegekbe. Mivel a területen a kvarter
képzõdmények vastagsága nem haladja meg a 10 métert, a csapadék mélybeszivárgási lehetõségeit nagymértékben nem
befolyásolják.
A hegységszerkezeti adottságok vízföldtani következményei
Vitatott kérdés, hogy a fenti karsztvízföldtani egységek milyen kapcsolatban állnak egymással. Egyes értelmezések
szerint egymástól elszigetelt függõkarszt-blokkok (JASKÓ 1957, SCHMIDT E. 1962), de lehetnek olyan, hidraulikus
összeköttetésben álló egységek is, amelyek a Balaton-felvidék egészére kiterjedõ regionális — bár inhomogén —
karsztvízrendszert alkotnak.
A karsztvízföldtani egységek hosszanti, ÉK–DNy-i irányú pásztákban húzódnak, a permotriász képzõdmények
csapásirányának megfelelõen (63. ábra). A pászták lefutásának irányát azonban jelentõsen módosítják a haránt irányú
horizontális elmozdulások, amelyek mentén különbözõ transzmisszibilitású képzõdmények kerültek egymás mellé.
Különösen a nagy amplitúdójú horizontális elmozdulások mentén alakult ki olyan földtani szerkezet, amelyben a vízmozgás nemcsak a rétegzõdésre merõlegesen, hanem a képzõdmények csapásirányában is korlátozott. Legnagyobb
eltérés a szomszédos kõzetek vízvezetõ képességében ott jelentkezik, ahol a karni Veszprémi Márga vastag mészkõ
illetve dolomit rétegsorral érintkezik, így például a Balatonakali és Szentantalfa között húzódó, vagy a balatonfüredi
Nagymezõt Ny-ról határoló vonal mentén.
153

63. ábra. A Balaton-felvidék vízföldtani egységei (SÕREGI, GONDÁR 1988 alapján)
1–4. Karsztvíz vezetése, tárolása és vízadása szempontjából minõsített kõzettestek: 1. rossz, 2. közepes, 3. jó, 4. kiváló; 5. vízrekesztõ képzõdmények;
6. hasadékvíz-tároló homokkõ

Fig. 63. Hydrogeological units of the Balaton Highland (after SÕREGI, GONDÁR 1988)
1-4. rock units qualified as conducting, storing and discharging karst water: 1. Bad, 2. Medium, 3. Good, 4. Excellent; 5. Aquicludes, 6. Fracture
reservoir sandstone

A horizontális vetõk ugyanakkor csapásirányban rendkívül jó vízvezetõ-képességûek. Ilyen például a perm és a triász
összlet határán, Kékkúttól nyugatra húzódó ÉÉNY–DDK-i irányú szerkezeti vonal, a „Kékkúti-vetõ” (CSILLAG et al.
1994a, b), ahol erõs vízmozgás valószínûsíthetõ DK felé.
A legtöbb forrás fakadási helye horizontális elmozdulási vonalhoz kötött, ami csökkentett nyomásviszonyokkal,
illetve a törésvonalakkal determinált, a képzõdményekbe bevágódó völgyekkel magyarázható (pl. a Burnót-patak szurdokvölgye). A horizontális vetõknek jelentõs nyomás-kiegyenlítõ szerepe van.
A horizontális, nagy mélységbe lehatoló töréseknek a Balaton-felvidéken igen gyakori szénsavas források
feltörésében is szerepe van. A mélységi eredetû szén-dioxid felfelé migrálása ugyanis ezeken a dilatációs zónákon
keresztül történik.
A vízföldtani egységek kapcsolatát befolyásoló másik fõ tényezõ a térrövidüléses mozgások során létrejött, a
Balaton-felvidékre jellemzõ pikkelyes szerkezet. A feltolódások klasszikus példája a Litéri-zóna, de a lokális áramlási
rendszereket befolyásoló kisebb pikkelyek Hidegkút, Nemesvámos, és Szentkirályszabadja környékén, valamint a
Pécselyi-medence és a Balaton közötti területen is nyomozhatók. A feltolódások mentén a jó vízvezetõ tulajdonságú karbonátos kõzetek folytonosságát ismételten gyengébb vízvezetõ képzõdmények, a szerkezeti zónákba becsípõdött, elvonszolt márgarétegek szakítják meg. A felszín alatti víz a feltolódások csapása mentén, kényszerpályán mozoghat a
tárolóban, a természetes megcsapolások, a feltolódásokat keresztezõ fiatalabb haránt irányú vetõrendszerek felé (JASKÓ
1957).
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A felszín alatti víz áramlása
A Balaton-felvidék jellemzõje az ún. szabadtükrû magas karsztvíz (SCHMIDT E. 1962), amelynek vízjárása elsõsorban a csapadék függvénye. A forráshozamok a csapadék-maximumokra 1-2 hónapos késéssel reagálnak, ezt a mechanizmust azonban több tényezõ is befolyásolhatja, úgymint:
— a kút vagy forrás közvetlen környezetének áteresztõképességi tényezõje, vagyis a kõzet helyi vízvezetõ
képessége;
— a Balaton vízszintjének állása, amelynek folyamatos depressziós hatása a partközeli zónákban leszívja a kiugró
maximumokat, ugyanakkor a maximális vízszint nívót is az határozza meg;
— a források és a karsztlápok lecsapoló kiegyenlítõ hatása (pl. a Káli-medencében);
— a fedõkõzetek (pl. a szarmata mészkõ, pannóniai bazalt, kvarter homok, lösz stb.) puffer hatása (pl.
Mindszentkálla és Szentbékkálla környékén);
— a helyi mesterséges vízkivételek, amelyek Balatonfürednél és Fûzfõnél a legnagyobb mértékûek.
A potenciometrikus vízszintet a területen a karsztvízszint-megfigyelõ kutak vízállása, az állandó források tengerszint
feletti fakadási magassága, az ásott kutakban mért nyugalmi vízszint és a domborzat figyelembe vételével lehet megszerkeszteni (64. ábra).
A Balaton-felvidéken a természetes áramlási irányok elsõsorban a beszivárgási és a megcsapolási helyek közötti geodéziai magasságkülönbségre vezethetõk vissza, a hõkonvekciós áramlások hatása elhanyagolható. A nyíltkarsztos
hegységrészekre és környezetükre ugyanis a beszivárgással kapcsolatos konvekciós hûtés, a regionális méretû negatív
geotermikus anomália jellemzõ.

64. ábra. A Balaton-felvidék intermedier áramlási rendszerét bemutató potenciometrikus térkép (SÕREGI, GONDÁR 1988
alapján)
1. forrás; 2. termelõ karsztvízkút; 3. karsztvízszint-észlelõ fúrás; 4. karsztvízszint 1985. 01. 01. állapot (m B.f.); 5. karsztvízszint-választó vonal;
6. mellék karsztvízszint-választó vonal; 7. a mezozoos képzõdmények jelenlegi elterjedésének határa

Fig. 64. Potentiometric map, showing the intermedier flow system of the Balaton Highland (after SÕREGI, GONDÁR 1988)
1. Spring, 2. Operating karst water well, 3. Karst water observation well, 4. Piezometric level 01. 01. 1985. (m Bf), 5. Karstwater level divide,
6. Subordinate karstwater level divide, 7. Present distribution of the Mesozoic formations
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Az alaphegység szerkezetének jelentõs szerepe van a karsztvíztárolóban végbemenõ természetes vízmozgások
kényszerpályáinak kialakulásában. A kõzettömegekben tárolt karsztvíz jelentõs része ugyanis a feltolódások rossz
vízvezetõ zónájának csapásirányában mozoghat a természetes megcsapolások, a kisebb nyomású övek, azaz a haránttörések irányában (ALFÖLDI et al., 1977). Ezt igazolja az a tény is, hogy a források általában a képzõdmények csapását
megszakító törések mentén lépnek a felszínre.
A szerkezeti és domborzati viszonyokat és az áramlási képet figyelembe véve megállapítható, hogy a Balatonfelvidéken kisebb lokális áramlási rendszerek alakultak ki. Ezekre az jellemzõ, hogy a medencerész legmagasabban
fekvõ beszivárgási területeirõl a felszín alatti víz a feltolódások csapása mentén, a megcsapoló harántvölgyekben fakadó
források, valamint a kútcsoportok irányában mozog. Ilyen lokális rendszer a Káli-medence, a Balatoncsicsói-medence,
a Pécselyi-medence, a Balatonfüredtõl Balatonalmádiig esõ területrész és Balatonfûzfõ–Peremarton térsége. A terület
többi részétõl jelentõsen eltér a Káli-medence peremi forrás feltörései által közrefogott tároló rész, amelyben igen kis
mértékû a nyomásingadozás, részben a karsztláp lecsapoló hatása, részben a medence peremét fedõ bazalttakaró puffer
hatása miatt.
Fûzfõgyártelep térségében az ipari célú karsztvízkivételek eredményeként az elmúlt évtizedekben helyi nyomásdepresszió alakult ki (GONDÁR 1991), a karsztvíztároló nyugalmi karsztvízszintje az eredeti állapothoz képest 20–30 mrel csökkent. Ennél valamivel kisebb a nyirádi bauxit-bányák regionális nyomás-csökkentõ hatása a DNy-i
peremvidéken, Hegyesd–Monostorapáti környékén.
Figyelembe véve a Balaton-felvidék földtani felépítése által meghatározott áramlási képet azt állapíthatjuk meg,
hogy a lokális rendszerek hidraulikai kapcsolatban állnak egymással. A lokális rendszerek közötti kapcsolatot esetenként
kis permeabilitású zónák jelentik. Kis távolságon belül nagy nyomáskülönbségek jöhetnek létre. A Balaton-felvidék
egésze tehát hidraulikailag folytonos, intermedier áramlási rendszernek tekinthetõ, amelyre az a jellemzõ, hogy a
szerkezeti és domborzati viszonyoknak megfelelõen a karsztvíz északon a bakonyi fõkarsztvíztároló, míg délen a fõ
erózióbázis, a Balaton felé áramlik. A felszín alatti karsztvízválasztó vonal gyakorlatilag egybeesik a Litéri-övvel. A
Balaton felé szivárgó karsztvíz egy része közvetlenül táplálja a Balatont. A tó fenekén fakadó kisebb forrásokról már ID.
LÓCZY (1913) is tett említést, megállapítva, hogy a fakadási helyek fölött télen vékonyabb a jégtakaró. Azóta a modern
termoviziós módszerekkel is kimutatták a jelenlétüket (RÁDAI 1979). A Balatonba jutó, jó minõségû, tiszta karsztvíz hozzájárul a tó vízminõségének javításához. A partmenti településeken a vízkivétel növelése azonban ellenkezõ változást is
elõidézhet azzal, hogy a parti sávban létrehozott depresszió hatására a vízáramlás iránya megfordulhat és a Balaton vize
táplálja a karsztvíz készlet partközeli részeit.
Meg kell jegyezni, hogy a 64. ábrán bemutatott potenciometrikus térkép elsõsorban a Balaton-felvidéket, mint intermedier rendszert mutatja be, ezért méretarányánál fogva nem tükrözi teljes mértékben a lokális rendszerek sajátosságait.
Ennek az az oka, hogy a fentiekben részletesen taglalt, az eltérõ, sokszor szélsõséges permeabilitással jellemezhetõ
képzõdményeket és szerkezeti elemeket is figyelembevevõ, mindegyik lokális rendszer sajátosságait bemutató potenciometrikus térképet csak 1:10 000-es méretarányban lehetne szerkeszteni. A Balaton-felvidék ilyen méretarányú
vízföldtani felvétele azonban sajnálatos módon nem történt meg.
A Balaton-felvidék és a Bakony fõkarsztvízrendszerének kapcsolata
A hidraulikus folytonosság a viszonyítási idõ és viszonyítási térfogat függvénye (TÓTH 1990). A Balaton-felvidék
hidraulikusan folytonos intermedier rendszerén belül a rendelkezésre álló hidrogeológiai adatok elsõsorban a kisebb
lokális rendszerek megismerésére elegendõek. A Balaton-felvidék regionális rendszerben (vagyis a Dunántúliközéphegység karsztvíztárolójában) elfoglalt helyzetének megítéléséhez mélyföldtani, és a mélyáramlásokat jellemzõ
különbözõ potenciál-adatokra lenne szükség. Ezek hiányában a Balaton-felvidék regionális rendszerhez való kapcsolatára csak a következõ megfontolásokat tehetjük:
1. A Balaton-felvidék és a bakonyi fõkarsztvíztárolót elválasztó zónát korábban egyértelmûen a Litéri-feltolódással
azonosították, s vízzárónak tekintették. A szerkezeti vonal azonban önmagában nem tekinthetõ vízzárónak. Vízföldtani
szerepe abban jelentkezik, hogy meghatározza a víztároló és vízrekesztõ összletek elhelyezkedését, néhol többszörösen
ismételve a rossz vízvezetõképességû képzõdményeket.
Öskütõl a balatonfüredi Nagymezõig a Litéri-szerkezet több mint kétharmad része mentén jó vízvezetõ tulajdonságú,
vastag alsó- és középsõ-triász rétegösszlet tolódott a Fõdolomitra. A feltolódás folytonosságát horizontális eltolódások
szakítják meg. Ettõl DNy felé Balatonhenyéig a feltolódási öv déli szárnyát alkotó mintegy 400–700 m vastagságú karni
márga összlet rossz vízvezetõképességû, de nem tekinthetõ teljesen vízzárónak. Balatonhenyétõl Gyulakesziig a Litérifeltolódás fiatal képzõdményekkel fedett. A fúrások alapján végzett szerkezetelemzések szerint azonban a szerkezeti
zóna ezen szakaszán a feltolódás amplitúdója viszonylag csekély, mindkét szárnyon közel hasonló vízföldtani sajátossággal rendelkezõ képzõdmények találhatók.
Földtani, szerkezeti megfontolások alapján tehát a Balaton-felvidék, különösen annak északkeleti része összeköttetésben van a Bakony fõkarsztvíz-rendszerével, a kommunikáció mértéke azonban a jelenlegi feltártság mellett nem
becsülhetõ meg.
2. A kapcsolat megítélésének másfajta megközelítésére ad lehetõséget a bauxitbányászat vízkivételével létrejött,
regionális méretû nyirádi depressziónak a területre gyakorolt hatása, amely a fõkarsztvíz-választótól csak északra jelent156

kezett. A karsztvízszint csökkenését, a hegyesdi karsztvízszint-megfigyelõ kutak monoton vízszint csökkenésén kívül az
Eger-patak völgyében fakadt források túlfolyásának fokozatos megszûnése jelezte Diszel, Hegyesd, Monostorapáti,
Kapolcs, és Vigándpetend felé terjedõen. A vízválasztótól délre a depresszió hatása nem volt kimutatható, a Balatonfelvidék nagy részén a korábbi természetes állapotok uralkodtak a bányászati vízkivétel idõszaka alatt is. A depresszió
hatásának keleti irányú terjedését a Litéri-zóna mentén torlódó rossz vízvezetõ képzõdmények lassították le. Ebben a
megközelítésben a hidraulikus folytonosság megítélésére a viszonyítási idõ mindössze 30 év, amely idõszak nem elegendõ a kapcsolat mértékének mérésére. A rossz vízvezetõ képzõdmények ennyi idõ alatt nem közvetíthették a nyomáscsökkenést.
A felszín alatti víz geokémiai összetétele
Vízkémiai szempontból a terület karsztvizei két csoportra oszthatók. Az egyik típust a kékkúti Theodora-forrás,
a Köveskál Kk–4 fúrásból származó víz, valamint Kékkút, Salföld és Kõvágóörs határában a perm és az alsó-triász
határán fakadó kisebb források képviselik. Nagy szabad széndioxid-tartalmukból következõ jelentõs
oldóképességük miatt a forrásvizek összes sótartalma nagyobb, mint a leszálló karsztvizekben. Az anionok közül a
hidrokarbonát, a klorid és a szulfát mennyisége uralkodó. A víz ammónium tartalma magas, tízszer nagyobb, mint a
legtisztább normál karsztforrások vizében. A Theodora-forrásvíz nyomelemei közül a Li, B, Sr, Co, Ni, As tartalma
emelkedik ki. Ezeknek a forrásvizeknek magas a vastartalma, mivel az agresszív szénsav a vörös homokkõbõl jelentõs mennyiségû vasat old ki. A forrás vizébõl amorf vas-oxihidroxid gélként kiváló csapadék a források környezetét
vörös, okkeres színûre festi (pl. Theodora-forrás, zánkai Vérkút). Külön meg kell említeni a Balatonfüred környékén
fakadó szénsavas forrásokat — a balatonfüredi Berzsenyi-kutat és a Kossuth-forrást, valamint a lovasi Savanyú-forrást — amelyek vizét szív- és érrendszeri bántalmak gyógyítására használják, valamint a csopaki savanyú forrásokat.
A Balaton-felvidéki szénsavas források szén-dioxid tartalma és vize eltérõ helyrõl származik. A források vize felfelé
áramló felszín alatti víz, míg a szén-dioxid CORNIDES (1993) szerint köpeny eredetû, és a mélyre hatoló szerkezeti
zónákon keresztül migrál a felszín felé.
Vízkémiai szempontból a másik fõ típust a mészkõ- vagy dolomittárolókból fakadó karsztvízforrások képviselik.
Vizük magnézium hidrokarbonátos jellegû, hideg (átlagosan 12 °C hõmérsékletû), kis töménységû, kevés Cl-, NO3-,
illetve közepes SO42-tartalommal.
A KESZTHELYI-HEGYSÉG ÉS A TAPOLCAI-MEDENCE
A Dunántúli-középhegység DNy-i részén a Hévízi-tó, a Keszthelyi-hegység, valamint — a több évtizedes bányászati vízkiemelés következtében — Nyirád környéke kiemelkedõ fontosságú karszthidrogeológiai szempontból. A térség
áramlási modellje e területek karszthidrogeológiai jellemzõinek megismerése, valamint egymással való kapcsolataik
megértése alapján adható meg.
Az utánpótlási és a megcsapolási területek közötti áramlási útvonalak és a karsztvízszint alakulásában meghatározó
szerepe van a felszín alatti tér felépítésének. Lényeges a vízföldtani szempontból eltérõ viselkedésû — víztároló,
vízáteresztõ, illetve vízrekesztõ — kõzettestek térbeli helyzete és érintkezési felületeik jellege (65. ábra).
A térség karsztvízföldtani szempontból legnagyobb jelentõségû kõzetcsoportja a 2500–3000 méter vastagságúra becsülhetõ fõkarsztvíztároló összlet, amelyet a felsõ-triász karbonátos kõzetek uralnak. A regionális vízzáró képzõdmények
közül különösen a felsõ-triász nagyvastagságú karbonátos összletet tagoló, uralkodóan pélites kifejlõdésû kõzettesteknek
van jelentõsége, úm. a Fõdolomit alatt települõ Veszprémi Márgának, valamint a Fõdolomit és a Dachsteini Mészkõ
között kifejlõdött Kösseni Formációnak.
A csaknem tisztán karbonátos képzõdmények sem teljesen homogének, így víztároló és vízvezetõ-képességük is változó. A nagyvastagságú Fõdolomit és a jóval vékonyabb Dachsteini Mészkõ ciklikus felépítésû képzõdmények. Ennek
megfelelõen egyes litofácieseik jelentõs elsõdleges porozitással rendelkeznek, másodlagos üregrendszerük kialakulását
pedig a kõzettéválási folyamat utáni események — a tektonikai és a karsztosodási folyamatok — szabták meg.
A fõkarsztvíztároló összlet képzõdését követõ elsõ jelentõs karsztosodási idõszak az ausztriai fázishoz, majd — a pár
száz méter vastagságú függõkarszt-víztárolót is magába foglaló albai képzõdménysor lerakódását követõen — a szenon
elõtt végbement pregosaui tektonikai fázis szerkezetalakulásához köthetõ. Az ekkor létrejött szinklinális-szerkezet
tengelyében az uralkodóan aleuritos, agyagos, márgás kifejlõdésû, helyenként függõkarsztvíz-tároló karbonátos közbetelepüléseket is tartalmazó albai képzõdmények voltak felszínen. A szinklinális-szerkezet szárnyain — a fiatalabb
képzõdmények lepusztulása következtében — jelentõs területi elterjedésben alkották az egykori felszínt a felsõ-triász
karbonátos kõzetek, amelyek hosszú ideig zajló erõteljes karsztosodása az akkori trópusi klímán másodlagos üregrendszerük kialakulásához vezetett.
A szerkezetalakulást követõ felsõ-kréta üledékciklus során képzõdött az Ugodi Mészkõ jelentõs elsõdleges porozitással rendelkezõ zátonyképzõdménye, amely ma csak a nyirádi terület É-i részén ismert. Ez a karbonáttest általában
ugyancsak függõkarsztvíz-tároló, de helyenként — a képzõdése elején kiemelt helyzetû, csak késõbb elöntésre került
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65. ábra. A Hévíz–Nyirád közötti terület karszthidrogeológiai térképe (szerk. JOCHÁNÉ EDELÉNYI E.)
1. felsõ-triász platformkarbonátok (víztározó); 2. felsõ-triász és felsõ-kréta márgák (vízzáró); 3. szarmata–pannóniai kavics, homok és mészkõ
(víztározó); 4. feltolódás; 5. oldaleltolódás; 6. piezometrikus karsztvíz-szint (1996. 01. 01. állapot); 7. meleg víz áramlási iránya; 8. hideg víz áraml
á
s
i
iránya; 9. földtani szelvény nyomvonala (69. ábra)

Fig. 65. Karst hydrogeological map of the Hévíz–Nyírád area (compiled by JOCHA-EDELÉNYI)
1. Upper Triassic platform carbonates (aquifer), 2. Upper Triassic and Upper Cretaceous marls (aquiclude), 3. Sarmatian, Pannonian gravel, sand and
limestone (aquifer), 4. Reverse fault, 5. Strike-slip fault, 6. Piezometric karst water level (01. 01. 1990.), 7. Cold groundwater flow, 8. Thermal ground
water flow, 9. Geological section (Fig. 69)

sávokban — közvetlenül a felsõ-triász karbonátok fölött települ, és e területeken a fõkarsztvíztárolóval egységes hidrodinamikai rendszert alkot.
A felsõ-kréta üledékciklust követõen ismét kiemelkedés, lepusztulás, s a karsztvíztároló képzõdmények karsztosodása következett.
Az ezt követõ eocén üledékciklushoz újabb függõkarsztvíz-tároló karbonátösszlet, a Szõci Mészkõ képzõdése
kötõdik, amely ugyancsak a nyirádi területen jelenik meg.
A miocén közepén aktivizálódott horizontális szerkezetek vízföldtani jelentõsége többoldalú. Egyrészt igen jelentõs
szerepük van a nagy üledékvastagsággal jellemzett miocén medencék kialakulásában, másrészt egymástól eltérõ földtani felépítésû és vízföldtani sajátosságú kõzettesteket rendeztek egymás mellé, és az általuk harántolt kõzetekben meghatározhatják a felszín alatti vízáramlásokat.
Karsztosodásra az oligocén végén, kora-miocén elején nyílott lehetõség, elsõsorban a már kialakult szerkezeti vonalak mentén.
A medencék feltöltõdésének utolsó fázisaként rakódtak le a biogén karbonátos üledékek, a karsztvízföldtani szempontból is jelentõs bádeni és a szarmata mészkövek (a Pécsszabolcsi és a Tinnyei Formáció).
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66. ábra. A Hévízi-tó (A) oldalnézeti, és a forrásbarlang (B) fölülnézeti metszete (EMBER 1980)
Fig. 66. Lateral section of the Hévíz lake (A) and top view of the spring cave (B) (EMBER 1980)

A pannóniai beltó partvonalai mentén a meredeken kiemelt területek parti sávjában abráziós barlangok létrejöttére, a
karbonátokból felépülõ fennsíkokon pedig jelentõs kiterjedésû karsztos üregrendszerek kialakulására nyílt lehetõség. A
karsztosodási folyamatok eredményeként a fõkarszt kõzeteinek átlagos hézagtérfogata a barlangokkal együtt 2,5–2,8%,
a Tinnyei Formációban a területen kialakult barlangok össztérfogata a kõzettest 1%-a.
A felsõ-pannóniai vulkanizmus jelentõs tömegû, a fõkarsztvíztároló összletet átharántoló gyökérzónájuk
következtében a vízáramlásokat korlátozó bazalttesteket hozott létre.
A hegység mai morfológiai képe alapvetõen a pleisztocén folyamán alakult ki. A fõkarsztvíztároló összlet a
Keszthelyi-hegységben, Nyirád környékén s a Bakonyban jelentõs területen bukkan felszínre (65. ábra), beszivárgásra
alkalmas területeket képezve, ahol a lehulló csapadék a mélybe szivárog, s a kõzetek üreg és hasadékrendszerében a
megcsapolási pontok felé áramlik. A függõkarsztvíz-tároló képzõdmények közül a szarmata Tinnyei Formáció tapolcaimedencei utánpótlási területe a leglényegesebb. Az utánpótlási és megcsapolódási területek alakulását, s a földtani
felépítés által meghatározott áramlási pályákat a késõbbiekben az emberi tevékenység lényegesen módosította.
A Hévízi-forrástó
A térség karsztvízkészletének legjelentõsebb természetes megcsapolója a Hévízi-tó, amely Európa legnagyobb
gyógytava. A 45 000 m2 felületû tavat tápláló forrás eredeti hozamát 600 l/sec körüli értékre becsülik. A forrásban
feláramló víz utánpótlódása uralkodóan a Déli-Bakony tömegét alkotó mezozoos karbonátokba beszivárgó
csapadékvízbõl történik, a vízhozam körülbelül negyedrésze pedig a dombvidéki területek finomtörmelékes pannóniai
összletébõl származik.
A tó vízmélysége 1–40 m között változik, s a meder erõsen aszimmetrikus. Mélysége csak területének kevesebb, mint
1,5%-án haladja meg a 35 m-t, a tó közepén, a „kráternél” meredeken süllyed 40 m-re. A tavat tápláló források a pannóniai homokkõben kialakult forrásbarlangban fakadnak, amely a „kráterrel” a déli irányba nyíló forrásfolyosón át van
összeköttetésben (66. ábra). A barlangot 1975-ben felfedezõ búvárok a keleti oldalon 17,2 °C-os hideg, a nyugati
oldalon 39,6 °C-os meleg víz beáramlását észlelték, amelyek keveredése a barlang szájánál 38,8 °C-os vízhõmérsékletet
eredményezett. A hõmérsékleti arányok alapján a hozam 4–5%-a származik a hideg vízbõl. A forrásvíz korának megismerését célzó izotópvizsgálatok szerint a meleg víz pár tízezer évig, a hideg azonban csak néhány ezer évig tartózkodott
a felszín alatt. E tények egyértelmûen arra utalnak, hogy a kétféle víz különbözõ utánpótlási pályákon érkezik a forrásbarlangba.
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67. ábra. A Keszthelyi-hegység földtani szelvénye a karsztvízszint feltüntetésével (szerk. BUDAI, CSILLAG, KOLOSZÁR)
1. hideg víz áramlási iránya; 2. meleg víz áramlási iránya; 3. pannóniai üledékek; 4. Kösseni és Rezi F.; 5. Fõdolomit F.; 6. Edericsi F.; 7. Veszprémi
Márga F.; 8. vetõ; 9. oldal elmozdulás

Fig. 67. Geological section of the Keszthely Mountains with the piezometric karstwater level (compiled by BUDAI, CSILLAG,
KOLOSZÁR)
1. Cold groundwater flow, 2. Thermal groundwater flow, 3. Pannonian sediments, 4. Kössen and Rezi Formations, 5. Main Dolomite Formation,
6. Ederics Formation, 7. Veszprém Marl Formation, 8. Fault, 9. Strike-slip fault

A kevert víz kémiai összetétele a következõ: Na+K 30,59 mg/l, NH 0,2 mg/l, Ca 77,90 mg/l, Mg 33,41 mg/l, Cl 24,00
mg/l, Br 0,05 mg/l, J 0,01 mg/l, F 0,95 mg/l, SO4 77,96 mg/l, HCO3 353,80 mg/l, S 0,36 mg/l, H2SiO3 19,76 mg/l, CO2
(szabad) 39,99 mg/l, O2 (oldott) 2,0 mg/l, s természetes radioaktív anyagok kis mennyiségben.
A tóforrások hozama a 80-as évek második felében 300 l/sec alá esett, amely részben a térség karsztvízháztartásába
való mesterséges beavatkozások (a tó közvetlen környezetében történt termálvíz-, majd a jelentõs mértékû bányászati
vízkiemelések), részben a viszonylag hosszú csapadékszegény idõszak hatásának tulajdonítható. A hozamcsökkenés
következtében megnõtt a tóban a vízcserélõdés idõtartama, ami a felszíni vízhõmérséklet 2 °C-os csökkenését eredményezte. A nyirádi bányászati célú vízkiemelés felhagyása után a vízhozam jelentõsen emelkedett, és 1999-ben már
meghaladta a 400 l/sec értéket.
A tó és környéke a Középhegységi-szinklinális déli szárnyára, a hegységet DNy-ról lehatároló lépcsõs vetõrendszer
területére esik (67. ábra), ahol a pannóniai üledékek közvetlenül a felsõ-triász Fõdolomit fölött települnek.
A nyirádi bauxitterület
A nyirádi terület kívül esik ugyan a Balaton-felvidék földtani térképe által ábrázolt területen, az eocén bauxittelepek
kitermelése során idõvel egyre intenzívebb vízszintsüllyesztés hatása azonban annak egyes részeire jelentõsen kihatott.
A kezdeti állapotban a nyirádi terület karsztvízszintje +175–180 m-rel volt a tengerszint felett, s fokozatosan lejtett
Ny–DNy felé, a Hévízi-tó irányába. A vízkiemelés a 70-es évek végén érte el a 300 m3/perc maximális mértéket, majd
a 80-as évek során fokozatosan csökkent 220 m3/perc mértékre. Hatására a fõkarsztvíz nyomásszintje az eredeti értékrõl
–60 m tengerszint feletti értékre csökkent jelentõs területen, s a kialakult depresszió következtében utánpótlási területbõl megcsapolási területté vált a térség. Csökkentek a vízhozamok a fõkarsztvíztárolóval közvetlen kapcsolatban álló
függõkarszt-víztárolókban is, elapadtak a környezõ források, köztük a Tinnyei Mészkõben kialakult tapolcai barlangtavat, s az Eger-patakot táplálók is.
Elsõsorban a Hévízi-tó vízhozamcsökkenése miatt megszüntették a bányászati célú vízkiemelést 1990 közepétõl, bár
annak a nyirádi vízkiemeléssel való összefüggése nem volt egyértelmûen tisztázott. Ennek következtében megszûnt a
Balaton évi 46 millió m3 karsztvízzel történt utánpótlódása is a Kétöles-patakon keresztül, amely a tó víztömegének
kilenc százalékát jelentõ vízmennyiség volt.
A nagyarányú vízkiemelés befejezõdését követõen a feltöltõdés a depresszió központi részén gyorsan, nagy vízszintnövekedéssel kezdõdött meg. 1991-ben a fõkarsztvízszint +80–85 m közé emelkedett, 1993-ban +95 m, 1994-ben
már +100–105 m volt a legalacsonyabb érték, 1995-ben pedig már csaknem +110 m volt a depresszió központi részén a
piezometrikus nyomássszint. A közvetlen környék peremi sávjában az elsõ két-három évben ugyanakkor csekély (0,5–1
m-es) vízszintcsökkenés volt észlelhetõ. A vizsgált térségben a depresszió távolabbi területein a központi részen végbemenõ emelkedés a nagy szerkezeti vonalak mentén történõ nyomásterjedés hatására 10–30 m-es fõkarsztvízszintemelkedést eredményezett.
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A depressziós tölcsér és a földtani szerkezet kapcsolatának elemzése során egyértelmûen meghatározhatóvá váltak a
vízszint alakulására hatást gyakorló földtani tényezõk (65. ábra):
— ÉNy-on a szinklinális szerkezet központi sávjának folyamatos rétegsorában erõsen korlátozottan alakultak ki
víztároló, vízvezetõ karsztos üreg- és járatrendszerek; míg a déli szárnyon a karni márgaösszlet szolgál vízrekesztõül.
— DNy-on, DK-en és ÉK-en az ÉNy-DK-i, illetve erre merõleges irányú miocén horizontális elmozdulási vonalak
játszanak lényeges szerepet. A karsztvíz nyomásszintjét bemutató izovonalak lefutása jól demonstrálja, hogy e tektonikai
elemek csapásirányukban igen kedvezõ, arra merõleges irányban pedig erõsen korlátozott lehetõséget biztosítanak a
nyomásterjedés és az áramlás számára, a tektonikai vonalak menti kõzetfelaprózódás, illetve a csapásuk mentén jelentkezõ elagyagosodás következtében.
— A horizontális elmozdulási vonalaknál fiatalabb, azokat elfedõ felsõ-miocén és pannóniai képzõdmények jó
vízvezetõ, mészkõ-homok-kavics rétegösszletei lehetõséget teremtenek a tektonikai vonalak által egyébként korlátozott
nyomásterjedés számára (65. ábra). Ezzel magyarázható, hogy a depresszió hatása a Tapolcai-medence és a Keszthelyihegység DK-i részén is jelentkezett a közöttük húzódó horizontális elmozdulások ellenére, s ennek köszönhetõ az is,
hogy a tapolcai tavasbarlangban már a visszatöltõdés korai szakaszán megjelent a víz.
— A Várvölgyi-medencében és a nyirádi plató DK-i részén lévõ bazaltoknak a nyomásterjedést és a vízáramlást gátló
szerepük lehet.
Nyirád környéke — a korábbi utánpótlási terület — a nagymértékû bányászati vízkiemelések következtében a
legalacsonyabb nyomásszintû megcsapolódási területté vált, s e tény hatással volt a Hévízi-tó utánpótlódására is. A tó
meleg ágát adó karsztvíz — amelynek utánpótlódását uralkodóan a Bakonyban beszivárgó csapadék adja — jelentõs
hosszúságú áramlási pályáján felmelegszik. A karsztos kõzetekbe beszivárgó csapadék a szinklinális szerkezet északi
szárnyán DNy-i irányba áramlik, majd a zalai térségben elérve egy — Nagylengyel térségébõl kiinduló — ÉNy–DK-i
csapású, felsõ-triász–felsõ-kréta korú vízrekesztõ kõzetekbõl felépülõ, a miocén szerkezetalakuláshoz kapcsolódó horizontális elmozdulási vonalakkal határolt vízrekesztõ zónát, kelet felé áramlik tovább (65. ábra). A Hévízi-tó alatti
szerkezeti vonalak sávjához érkezve, annak Ny-i oldalán áramlik fel a tó melegágát szolgáltatva. E DNy-i irányba áramló meleg ágban a karsztvíz utánpótlásához a Keszthelyi-hegységbõl származó csapadék is hozzájárul, a hegység
elõterében húzódó ÉNy–DK-i irányú horizontális elmozdulási vonalak mentén ÉNy felé áramolva.
A nyirádi vízkiemelés azon idõszakában, amíg a depressziós tölcsérben a nyomásszintek alacsonyabbak voltak mint
a Hévízi-tó térségében, a nyirádi térség is a meleg ág megcsapolási területét képezte a szinklinális középsõ, vízrekesztõ
részét átharántoló horizontális elmozdulási vonalak közvetítésével.
A Keszthelyi-hegység
A hegység karbonátos kõzettömegének utánpótlási szerepe egyértelmû. A nyirádi depressziót megelõzõ természetes
állapotban a karsztvízszint a Keszthelyi-hegységen keresztül a Hévízi-tó irányába lejtett, a bányászati vízkiemelés
hatására azonban egy ÉNy–DK-i irányú vízválasztó alakult ki a hegységen belül (67. ábra). A karsztvíz szintje Vállus
környékén a legmagasabb, ahol a +140 m-es tengerszint feletti magasság csupán egy-két méterrel csökkent. A legmélyebb megcsapolási terület a Hévízi-tó (+109 m) és a balatoni fenékforrások (+106 m).
A hegység karszthidrogeológiai szerepét meghatározó földtani vonások a legutóbbi részletes földtani felvételezés
során rajzolódtak ki:
— A hegység DK–K-i részén uralkodóan a felsõ-triász Edericsi Formáció zátony fáciesû mészkõ, dolomitosodott
mészkõ és dolomit kõzetei vannak felszínen (65. ábra), elterjedési területük Ny-i peremén a Veszprémi Márga vízzáró
kõzetei ismertek keskeny sávban. A hegység központi és Ny-i területét a mintegy 1000 m vastagságú Fõdolomit és Rezi
Dolomit alkotja, e fölött a Kösseni Formáció települ a Rezi medencében. A két, egymástól eltérõ földtani felépítésû
egység határát alkotó szerkezeti vonal balos elmozdulásokkal szabdalt, kulisszás lefutású eltolódásként értelmezhetõ.
Ennek a szerkezeti zónának tulajdonítható, hogy a nyirádi depresszió hatása a hegység fõ tömegét nem érintette jelentõs mértékben.
— A hegységnek a Dunántúli-középhegység általános ÉK–DNy-i irányától eltérõ, É–D-i csapású szerkezete a
miocén medencéket létrehozó mozgások során alakult ki, a határait alkotó ÉNy–DK-i irányú horizontális elmozdulásokkal együtt.
— A hegység karsztosodása több szakaszban történt, melyek közül legjelentõsebb a pannóniai. Területileg és
anyagában egymástól jól elkülönülõ hévforrás-képzõdmény nyomozható: DNy-on a kovás üledékek, ÉK-en a karbonátos hévforrás-üledékek jellemzõek.
A Keszthelyi-hegység döntõ szerepet játszik a Hévízi-forrástó hideg ágának utánpótlódásában (65. és 67. ábra). A
karsztos felszínre hulló csapadék beszivárgó része lefelé maximálisan a vízrekesztõ Veszprémi Márga rétegig szivárog,
majd Ny felé áramló része viszonylag rövid — felmelegedést nem eredményezõ — áramlási pályája végén a tó alatt
húzódó szerkezeti vonal K-i oldalán áramlik fel, a forrásbarlang hideg ágát szolgáltatva.
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Limnogeológia

A Balaton Közép-Európa legnagyobb sekély vizû tava, fontos nemzeti kincsünk. A tavat és környékét a múlt század
vége óta a szakemberek sora, hidrológusok, biológusok, limnológusok, geológusok és geográfusok kutatták, más és más
szempontok szerint. A teljesség igénye nélkül soroljuk fel azon rokonszakmák mûvelõinek összefoglaló munkáit, amelyekre a késõbbiekben nem térünk ki, de fontosságuk miatt meg kell említeni: ENTZ, SEBESTYÉN (1942), HERODEK et al.
(1988), ISTVÁNOVICS et al. (1989), SZESZTAY (1966), SOMLYÓDI (1983), VIRÁG (1998), VÖRÖS L. et al. (1984).
A Balaton kialakulására és fejlõdéstörténetére vonatkozó kutatási elõzményeket az alábbiak szerint foglalhatjuk össze.
A Balaton medrét elõször ID. LÓCZY fúratta meg, a 8–15 m mélységû tizenhét tavi fúrás rétegsorát és faunalistáját a
monográfia földtani kötete tartalmazza (ID. LÓCZY 1913), a limnológiai és hidrográfiai elemzéseket CHOLNOKY (1897,
1918) foglalta össze
1948-ban Balatonakali és Keszthely között hét darab 10–16 m-es fúrás mélyült le, amelyek elsõ pollen-statisztikai
vizsgálatait és ennek alapján a környezet vegetáció- és klímafejlõdésének rekonstrukcióját ZÓLYOMI (1952) végezte el.
A hatvanas évek elején a VITUKI vezetésével 22 intézmény vett részt a Balaton kutatásában, amelynek eredményeit
több cikk foglalta össze (ZÓLYOMI 1987, ZÓLYOMI, NAGY L.-NÉ 1991, ZÓLYOMI 1995).
1969 és 1970 folyamán G. MÜLLER és kollegái 6 helyen mintázták meg a meder üledékeit, és elõször végeztek komplex ásványtani, geokémiai és stabilizotóp vizsgálatokat. Eredményeiket párhuzamosították a palynológiai vizsgálatokkal,
és fontos következtetéseket vontak le az üledék kémiai összetétele és a klímaváltozások, illetve az emberi tevékenység
hatására vonatkozóan (MÜLLER G. 1970, MÜLLER G., WAGNER 1978).
Az 1970-es évek elejétõl közel tíz éven át tartott az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete által végzett kutatás,
amelynek során a tó mederüledékeinek felsõ 10 cm-es vastagságú rétegébõl gyûjtött közel ötezer minta laboratóriumi
elemzései alapján geokémiai térképsorozat készült 1:50 000-es méretarányban (MÁTÉ 1987).
A Földtani Intézet Balatont célzó kutatása az 1978–1980 között mélyült mederfúrások üledékeinek pollenanalitikai
vizsgálatával vette kezdetét (MIHÁLTZNÉ FARAGÓ 1983), az azóta eltelt idõszakot az alábbi négy szakaszra oszthatjuk fel:
1. Az 1981–1986 között folyt aktuálgeológiai kutatás során a lemélyült 17 darab mederfúrás rétegsorának szedimentológiai, talajfizikai, szerves- és szervetlen geokémiai (BRUCKNERNÉ 1988), ásvány és kõzettani (CSERNY et al.
1992), továbbá paleontológiai (BODOR 1987) vizsgálatai eredményeként megismertük a tavi üledékek legfontosabb tulajdonságait, valamint a karbonátos iszapok specifikus sajátosságait (CSERNY 1987a, b).
2. Az 1987–1989 között végzett komplex geofizikai-földtani kutatás szeizmoakusztikai és echográfos folyamatos
szelvényezése mintegy 370 km összhosszúságban, egyenletes hálóban fedte le a Balaton területét. A szelvények
kiértékelésének eredményeként elkészült a tó laza iszapjának vastagsági és az aljzat szeizmosztratigráfiai-tektonikai
térképe (CSERNY, CORRADA 1989 a, b, 1990). A térképek és az azokat kiegészítõ szelvények segítségével képet alkothattunk a tavi üledékek térbeli helyzetérõl, az iszap szerkezetérõl, továbbá a Balaton aljzatának változatos morfológiájáról
és földtani felépítésérõl (CSERNY 1993, CSERNY, NAGY-BODOR 1996, SACCHI et al. 1998).
3. 1990 és 1995 között folytatódott a tó fejlõdéstörténetének megismerése. Ebben a szakaszban újabb 16 darab fúrás
mélyült le a Balaton területén, amelyek rétegsorán korszerû izotóp-geokémiai és paleontológiai vizsgálatok, valamint
paleoökológiai, paleoklimatológiai elemzések készültek (CSERNY et al. 1991a, b, CSERNY, NAGY-BODOR 1996, NAGYBODOR, CSERNY 1997, 1998 a, b, SZUROMINÉ KORECZ, NAGYNÉ BODOR 1998). A radioaktív (elsõsorban Cs137 és Cs134)
izotópok szelvénymenti vizsgálata lehetõvé tette a tó feliszapolódási jellegének és sebességének megállapítását (CSERNY
et al. 1995, 1999).
4. A jelenleg is folyó alapkutatások egyik célja a Balatont körbevevõ olyan szatellit-területek vizsgálata, amelyeket
a tó — magasabb vízállása során — valaha elöntött (Tapolcai-medence, Kis-Balaton). A kutatások eredményeivel a tó
vízszintjének és trofitásának változását kísérjük nyomon az idõ függvényében. Szedimentológiai, geokémiai és
radioizotóp méréseken alapul a Keszthelyi-öböl vízminõségét javító, ún. lepelkotrások kivitelezésének stratégiáját megalapozó és hatékonyságát ellenõrzõ kutatás, amely a feliszapolódás sebességére, a fenékiszap kúszásának mértékére ad
információt (CSERNY 1997, 1999a, b, CSERNY et al. 1998). A környezetföldtani kutatások másik célja a Kis-Balaton
szûrõhatásának megítélése, amely az iszap, a lebegtetett üledékek és a víz nyomelem-, illetve nehézfémtartalma alapján
mérhetõ fel a Zala-folyó–Kis-Balaton–Keszthelyi-öböl rendszerben (ELBAZ-POULICHET et al. 1997a, b).
A Földtani Intézet által lemélyített fúrások helyszínrajzát és a geofizikai szelvények nyomvonalát a 68. ábra mutatja be.
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68. ábra. A Balaton-medrében mélyült fúrások (1) és a geofizikai szelvények (2) helyszínrajza
Fig. 68. Location map of the drillings (1) and geophysical sections (2) in Lake Balaton

A BALATONI ÜLEDÉKEK KOMPLEX FÖLDTANI JELLEMZÉSE
ÉS TÉRBELI HELYZETE

A negyedidõszaki tavi üledékek diszkordánsan települnek az ugyancsak tavi eredetû felsõ-pannóniai korú aljzatra. A
Balaton üledéksora néhány centiméter vastag kavicsos, homokos bázisképzõdménnyel kezdõdik, ezen általában néhány
deciméter vastag tõzegréteg található, majd végig többé-kevésbé homogén összetételû karbonátos iszap. A déli partnál
és a Tihanyi-szoros körzetében 1,0–2,5 m vastag homok települ az aljzatra, s csak ezután találjuk meg a karbonátiszapot. Az iszap szemcseösszetételét tekintve legtöbbször agyagos kõzetliszt, melynek karbonáttartalma 50–70%, azaz az
üledék valójában mésziszap. Színe szürke, különbözõ színárnyalatokkal. A tavi üledékek testsûrûsége a mélység felé
fokozatosan nõ, az agyagos mésziszap esetében 1,0 g/cm3-rõl 1,4 g/cm3-re, a mésziszapos finomhomoknál 1,7 g/cm3rõl 2,0 g/cm3-re. Anyagsûrûségük 2,2–2,3 g/cm3 között mozog. Porozitásuk az iszap felszínén 50% feletti (szuszpenzió),
mely a szemcseméret és a mélység függvényében 20–30%-ra csökken. A konzisztencia index alapján az üledék az „igen
lágytól” a „puha” állapotba megy át. A képzõdmények plasztikus indexe az agyagtartalom függvényében változik, nem
egyszer a 100%-ot is eléri. A vártnál nagyobb érték a nagy (több mint 10%) montmorillonit tartalomnak köszönhetõ
(BOROS, CSERNY 1983, 1987, CSERNY 1987a). Az aljzat és a balatoni üledékek elvi földtani rétegoszlopát a 69. ábra
mutatja be.
A tavi karbonátok igen nagy elsõdleges porozitásúak, anyaguk elsõsorban magnéziumtartalmú kalcit, alárendelten
dolomit és kalcit, néhol protodolomit. Mg-kalcitot egyáltalán nem tartalmazó iszap a tó nyugati részén, kevés Mg-kalcitot tartalmazó a tó hossztengelyének középtáján, míg Mg-kalcitot és normál kalcitot egyaránt tartalmazó iszap a keleti
medencében jellemzõ. Ez a jelenség a Zala által szállított víz hígító hatásával magyarázható. A karbonát túlnyomó
hányada anorganikus, alárendelten a fitoplankton anyagcseréjét kísérõ folyamatok eredménye. A kvarter tavi rétegsor
alsó harmadában elemi kén kiválása, elemi szén feldúsulása, sziderit és esetenként gipsz megjelenése figyelhetõ meg,
amely oxigén-szegény környezetre és a víz magas szervesanyag-produktivitására utal (BRUCKNERNÉ WEIN 1988, CSERNY
1987a, b, CSERNY et al. 1991a, b, 1992.)
A Balaton üledékeinek szedimentológiai vizsgálata alapján a tó fejlõdéstörténete és az üledékképzõdés folyamata két,
egymástól alapvetõen eltérõ szakaszra osztható fel. Az elsõ szakasz a holocén kezdetéig tartott, ennek során a törmelékes
üledékképzõdés és a tõzeglápok kialakulása játszott meghatározó szerepet. A második szakasz a holocén folyamán jelenleg is zajlik, erre az elsõdlegesen (kémiai úton) kivált agyagos mésziszap dominanciája és a törmelékes alkotók
fokozatos visszaszorulása jellemzõ. Az üledékképzõdésben történt váltás a klíma vátozása, és az annak nyomán kialakult
új ökológiai körülményekre vezethetõ vissza. A gazdag szárazföldi vegetáció az erózió, azaz a törmelékes
üledékképzõdés háttérbe szorulását eredményezte. A tó, amelynek vize a kialakulásakor még tiszta volt, hamar mezomajd eutroffá vált (NAGY-BODOR, CSERNY 1997, 1998a, b). A vízi növényzet elszaporodása a biogén eredetû karbonátiszap arányának növekedését okozta a tavi üledékben, különösen a boreálistól (Corylus vegetációs fázistól) kezdve
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69. ábra. A Balaton üledékeinek és közvetlen aljzatának elvi földtani rétegoszlopa
1. agyagos mésziszap; 2. tõzeg; 3. kavics; 4. homok; 5. kõzetliszt; 6. agyag; 7. kõzetlisztes agyagmárga; 8. márga; 9. homokkõ; 10. üledékhézag

Fig. 69. Ideal section of the sediments and direct basement of Lake Balaton
1. Clayey calcareous mud, 2. Peat, 3. Gravel, 4. Sand, 5. Silt, 6. Clay, 7. Silty clay marl, 8. Marl, 9. Sandstone, 10. Unconformity

(9000–7500 év BP). Ehhez adódott hozzá — az éghajlat szárazabbá és melegebbé válása következtében — a további
abiogén eredetû karbonát-üledék kicsapódása is. A fúrási rétegsorokban általában két szintben figyelhetõ meg a magas
Mg-tartalmú, de labilis ásványtani szerkezettel rendelkezõ karbonátásványok (pl. protodolomit, Mg-tartalmú kalcit)
megjelenése.
A Balaton kvarter üledékeinek felsõ 10–20 cm-es szakasza lágy kolloid. Az iszap vastagsága a mederben nagyon vál164

tozó (1,0–8,0 m közötti), maximális értéke (10 m) a Zala torkolatában mérhetõ (70. ábra). Az iszap vastagságának változása az aljzat változatos morfológiájára vezethetõ vissza, térképi ábrázolásában kirajzolódnak a kezdetleges, „embrionális” részmedencék is. A tó nyugati medencéiben az átlagos iszapvastagság 6 m, középsõ részén 5 m, míg a keleti
részmedencében 4 m körüli (CSERNY, CORRADA 1989a, b). A rendelkezésre álló radiokarbon korok (12–13 ezer év BP)
és az iszapvastagság adatok szerint a feliszapolódás sebességének mértéke — a teljes tavi szelvényre vonatkoztatva —
0,38–0,48 mm/év, amely az egységnyi vízfelületre jutó vízgyûjtõ terület nagyságával és a tápláló vízfolyások által szállított üledék mennyiségével áll egyenes arányban. A kisebb érték a siófoki részmedencére, a nagyobb a keszthelyi
medencére jellemzõ (CSERNY et al. 1995, 1999).
A holocén üledéksor bázisán 11 fúrásban harántolt tõzegréteg radiokarbon kora 10 140 (±300) és 12 490 (±300) év
BP között váltakozott. A Balaton területén a tõzegképzõdés az idõs dryasban indult meg, és fiatal dryas elején fejezõdött

70. ábra. A Balaton iszapvastagság-térképe
Fig. 70. Mud thickness map of the Balaton

be idõtartama mintegy 1000–1500 évre tehetõ (CSERNY, CORRADA 1989a, CSERNY et al. 1995, 1999).
Hat balatoni fúrás (Tó–25, –27, –28, –30, –31, –33) karbonátüledékeiben mért δ18OPDB és δ13CPDB izotóp értékeinek
változása jól mutatja az éghajlatban bekövetkezõ fokozatos felmelegedés tendenciáját a holocén (10 000 év) során. A
klímaváltozáson belül ugyanakkor kimutatható volt egy megközelítõleg 1000 éves periodocitás is (MEDVE 1996), ami
egyezik a nemzetközi irodalomból ismert adatokkal. Az izotóp értékek korreláció-számítása alapján végzett paleohidrológiai rekonstrukció szerint (TALBOT 1990) a Balaton zárt hidrológiai rendszerként mûködött keletkezése óta.
A tavi üledékek felhalmozódási sebessége átlagosan 0,28 mm/év, ami azonban térben és idõben erõsen változik. A
Balaton nyugati végén ez az érték 0,3–0,4 mm/év, míg a keleti medencében alig éri el a 0,2 mm/év értéket. A feliszapolódás mértékét jelentõsen befolyásolja a felszíni vízfolyások által beszállított üledék mennyisége, a víz alatti áramlások által kifejtett erózió, a tó mélysége, a vízzel borított terület nagysága, a víz minõsége, továbbá az éghajlat és a parti
területek növénytakaróval borítottsága.
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A Balaton-felvidék környezetföldtana
és földtani természetvédelme

A Balaton környéke a XlX. század eleje óta az ország jelentõs idegenforgalmi központja. Noha létszámában — és
a környezetre gyakorolt hatásában — a XX. század második felének tömegturizmusával összehasonlíthatatlan a
századforduló balatoni idegenforgalma, a Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei c. monográfiában a
szerkesztõ, ID. LÓCZY LAJOS már helyet biztosított „A Balaton környékének társadalom és embertani földrajza” c.
kötetben „A Balatonparti fürdõk és üdülõhelyek leírása” c. résznek (BOLEMANN 1900). Jóllehet a munka mai értelemben nem tekinthetõ környezetföldtani tárgyú mûnek, az üdülõhelyek leírásában azonban történik helyenként említés az
idegenforgalom környezetre gyakorolt hatásáról, úm. a partot szegélyezõ nádasok helyén kialakított fürdõkrõl, a
parthoz közeli lejtõkön a filoxéra következtében kipusztult szõlõk helyén megjelenõ nyaralókról, a területhasználat változásáról.
Az idegenforgalom, az üdülés tömegessé válása az 1950-es évektõl egyre nagyobb környezeti terhelést jelentett a
tavon és annak közvetlen parti sávjában. A települések és környezetük egyre intenzívebb beépítése tette szükségessé a
Balaton parti sávjának építésföldtani felmérését 1:10 000-es méretarányban. A munka elsõ szakasza, a Tihany atlasz
(LÁNG et al. 1969) elkészítése meghatározó jelentõségû volt a részletes (1:10 000-es méretarányú) építésföldtani
térképezés módszertanának kialakításában (FODOR 1971, 1975).
Az atlaszok a földtani térképre alapozott vízföldtani, építésföldtani, geomorfológiai térképváltozatokat tartalmaznak,
valamint egy szintetizáló térképet, ami az építésföldtan szempontjából legfontosabb információk kombinációján alapuló
értékelést ad a vizsgált területrõl.
A program lezárása során a térképek összeszerkesztése 1:20 000-es méretarányban történt meg. Négy változat (földtan, vízföldtan, geomorfológia, építés-alkalmassági körzetbeosztás) 1:50 000-es méretarányban nyomtatott formában
(BOROS et al. 1985) és CD formátumban (MÁFI 1997) is megjelent. Az elkészült térképváltozatok szakvélemények és
regionális rendezési tervek készítéséhez, lineáris létesítmények elõzetes tervezéséhez, rendezési tervek és koncepciók
kialakításánál hasznosíthatók (RAINCSÁKNÉ KOSÁRY, CSERNY 1984, CSERNY 1999a).
A parti sáv építésföldtani feldolgozását követõen — kielégítve a tó vonzáskörzetének megnövekedése miatt felmerült
igényeket — 1982 és 1991 között kéziratos formában elkészült a Balatoni Kiterjesztett Üdülõkörzet Építésföldtani
Térképsorozata a tó tágabb környékérõl. A felvétel és a több változatos atlaszok méretaránya 1:50 000, az összeszerkesztett változaté 1:100 000 volt. Az 1:100 000-es térképsorozat — az aktuálgeológiai kutatás során szerzett adatokat is felhasználva — a Balaton medrének földtani viszonyait is bemutatja. Az alkalmazottföldtani-változatok alapjául
szolgáló földtani térkép szerkesztése során felhasználták a Balaton-felvidéki felvétel elkészült anyagát is (BUDAI et al.
1991). Az építés-alkalmassági térkép (CSERNY, KLEB 1991) az egyes képzõdmények alapozási teherbírásáról, a felszínközeli és az agresszív vizek helyzetérõl, az alapozást befolyásoló egyéb adottságokról ad információt. A talajvízmélység
és keménység (MÁTÉ, VATAI 1991), valamint a talajvízkémiai térkép (KUTI, MÁTÉ 1991) foglalja össze a hidrogeológiai
ismereteket. A korábbi építésföldtani térképezés tematikáját agrogeológiai (FARKAS, CSERNY 1991) és meliorációs térkép
(FARKAS, MÁTÉ 1991) egészíti ki (PAPP 1991, CHIKÁN, CSERNY 1993, CSERNY 1997b). Ehhez a programhoz kapcsolódóan
dolgozta ki FARKAS (1990) a talajpusztulást befolyásoló földtani tényezõk térképezésének módszertanát, és készítette el
a Balaton-felvidék erózió-veszélyeztettségi térképét (FARKAS 1988).
A Balaton környékén egyre növekvõ környezetszennyezés, a tó vízminõségének romlása indokolta az 1:100 000-es
„A Balaton környékének szennyezõdésérzékenységi térképe” elkészítését (MÁFI KÖZÉPDUNÁNTÚLI ÉS DÉLDUNÁNTÚLI
TERÜLETI SZOLGÁLATA 1981), amelynek célja a felszínalatti vizek védelméhez szükséges ismeretek térképi megjelenítése
volt. Az archív földtani térképek alapján szerkesztett térkép a felszínt három csoportba sorolva ábrázolja: felszíni szennyezõdésre érzékeny, kevésbé érzékeny és nem érzékeny képzõdmények. Az uralkodóan karsztos jellegû triász rétegek
nagy felszíni elterjedése miatt a Balaton-felvidék jelentõs része erõsen szennyezõdés-érzékeny területnek minõsül, ahol
a természetvédelmi területek mellett az utak, vízkivételi helyek, települések védõzónái is tovább nehezítik a szennyezõdésre nem érzékeny zónákban a különbözõ típusú hulladékok elhelyezését.
A környezetföldtani térképezéssel párhuzamosan 1980-tól folyt a földtani természetvédelem szempontjából is jelentõs rétegtani, bio- és litosztratigráfiai kutatás a Balaton-felvidéken. A Magyarország Geológiai Alapszelvényei program
és a Balaton-felvidéki térképezés biztosított lehetõséget a legjelentõsebb paleozoos és triász szelvények feltárására és
tudományos feldolgozására. A Földtani Intézet által kiadott sorozatban 15 Balaton-felvidéki alapszelvény részletes
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ismertetõje jelent meg 1985 és 1991 között. Ezzel megteremtõdött az alapja a Balaton-felvidék földtani értékei bemutatásának a szakmainál szélesebb körben is.
Részben a Földtani Intézetben a 80-as évek eleje óta folyó Balaton-kutatásra, részben a részletes földtani
térképezésére alapozva kezdõdött meg a 90-es évek elsõ felében a földtani természetvédelmi kutatások új szakasza a
Balaton-felvidéken. A felmerülõ problémákhoz alkalmazkodó specifikus módszereket választva számos új eredményt
hozó program munkái zárultak le, illetve folynak jelenleg is több területen.
A Tihanyi-félsziget kiemelt jelentõségû természeti értékeinek feltárása volt az egyik fontos cél (CSERNY 1997a). A
Külsõ- és Belsõ-tó fejlõdéstörtének, ökológiai viszonyainak megismerése (SIEGL-FARKAS, CSERNY 1997), a hazánkban
páratlanul érdekes vulkáni terület felépítésének bemutatására alkalmas tanösvény leírása (NÉMETH 1997) sorolható az
eredmények közé.
Részletes geokémiai vizsgálatok folytak a Zala–Kis-Balaton–Balaton rendszer környezetállapotának felmérése
céljából (NAGY A. et al. 1997).
A Földtani Intézet 1993-ban kezdte el a földtani természetvédelmi térképezés új módszereinek kidolgozását, amelynek mintaterülete a Káli-medence volt. A program célja az éppen lezárult részletes földtani térképezés adatainak természetvédelmi szempontú térinformatikai feldolgozása és kiértékelése volt (71. ábra). (A feldolgozás méretaránya
1:25 000.) Az adatbázis nem csak a közvetlen, földtani feldolgozásra, hanem a földtudományokon kívülálló szakemberek
szempontjai szerinti kiértékelésre is lehetõséget nyújt (CSILLAG et al. 1998).
Földtani észlelés, fúrásVízföldtani észlelés
geofizikai mérés

Fedett földtani

Fedetlen földtani

térkép

térkép

Összevont földtani
térkép

Környezetállapot

vízelemzések

felvétel

Alaphegységi
térkép

Vízföldtani

Környezetállapot

térképek

térkép

Vízszint

Vízkémia

térkép

térkép

Élõhelyek földtani feltételei

Környezetterhelési

térkép

térkép

71. ábra. A Káli-medence földtani természetvédelmi módszertani vizsgálatának felépítése (CSILLAG et al. 1998)
Fig. 71. Geological nature conservation study scheme of the Kál basin (after CSILLAG et al. 1998)

A Káli-medence az 1997-ben megalakult Balaton-felvidéki Nemzeti Park része, középpontjában, Kékkúton található
az egyik legjelentõsebb hazai ásványvízüzem. A terület jelentõs részét felépítõ karsztos kõzetek, a jelentõs vízkitermelés
és fokozottan védett növények — köztük a hazánkban már csak itt elõforduló lisztes kankalin (Primula farinosa) jelenléte — külön-külön is indokolta volna a vízföldtani térkép elkészítését (GONDÁRNé SÕREGI 1996). A terület hidrogeológiai felmérésének eredményeként megállapítható volt, hogy a Káli-medence karsztvízrendszere a bakonyi fõkarszttól
független. A kékkúti ásványvízforrás nem közvetlenül a karsztból táplálkozik, hanem két jelentõs szerkezeti vonal
találkozásánál található. A vetõk mentén nemcsak jelentõs vízáramlás történik, hanem a permi homokkõ hasadékvize és
az alsó-triász karsztvíz keveredése is kimutatható volt (CSILLAG et al. 1994a, b, KISS et al. 1995).
A földtani természetvédelmi adatbázis kialakításának elsõ szakaszában elvégeztük a Káli-medence természetvédelmi állapotának felmérését. Az elkészített földtani természetvédelmi állapot térkép tartalmazza a szennyezõ forrásokat,
védett és védelemre javasolt természeti értékeket, az értékek veszélyeztetettségének jellegét. A felmérés eredménye nem
csak az értékek számbavétele volt, hanem — elsõsorban a bazaltvulkáni területeken — számos tudományos publiká167

cióhoz elegendõ új megfigyelés is történt (lásd a Tapolcai Bazalt Formáció leírását). A legfontosabb, a képzõdményeket,
a geomorfológiai és üledékföldtani jelenségeket legjobban reprezentáló feltárásokat külön kiemelve ismertettük
(CSILLAG 1996d, CSILLAG et al. 1998). A környezet-érzékenységi térképet (CSILLAG 1996a) az adatbázis három
térképének kombinációjával állítottuk elõ. A fedetlen földtani és a paleozoos–mezozoos felszín térképeket felhasználva
nem csak az egyes formációk szennyezõdés-érzékenységét vizsgáltuk, hanem az alap- és fedõhegységi képzõdmények
egymáshoz való viszonya (4. táblázat), valamint a szerkezeti vonalakhoz viszonyított helyzet alapján is értékeltük a
Káli-medence területét. A földtani természetvédelmi állapottérkép adatai közül a szennyezõ forrásokat feltüntetve
lehetõség van egy adott terület veszélyeztetettségének gyors vizsgálatára is.
4. táblázat – Table 4
Az alap- és fedõhegységi képzõdmények hidrogeológiai csoportosítása a Környezetterhelési térképen
(CSILLAG 1996a)
Hydrogeological classification of the basement and covering formations on the environmental assessment map
(after CSILLAG 1996a)
Alaphegységi

Fedõ képzõdmények

képzõdmények

Fedõ nincs
PIROS

Karsztos
fedõ
PIROS

Rétegvíz
tározó
PIROS

Hasadékvíz
tározó
PIROS

Vízzáró
képzõdmények
SÁRGA

Karsztos tározók
Rétegvíz tározók

PIROS

PIROS

PIROS

SÁRGA

ZÖLD

Hasadékvíz
tározók
Vízzáró
képzõdmények

SÁRGA

PIROS

SÁRGA

ZÖLD

ZÖLD

ZÖLD

PIROS

SÁRGA

ZÖLD

ZÖLD

A földtani adatok természetvédelmi felhasználási lehetõségeinek illusztrálására elkészítettünk — kísérleti jelleggel
— egy „Élõhelyek földtani feltételei” c. térképet (CSILLAG 1996b). Ezen a Káli-medence két védett növényritkaságának
potenciális elõfordulási területeit szûrtük ki, a csarab (Calluna vulgaris) és a pókbangó (Ophris sphecodes) elõfordulásának földtani feltételei alapján (CSILLAG et al. 1998).
Ugyancsak a földtudományok adatait felhasználó természetvédelmi, talajtani szakemberek, botanikusok és az érdeklõdõk szempontjait igyekeztünk figyelembe venni az egyszerûsített földtani térkép szerkesztésénél (CSILLAG 1996c). A
földtani térképen feltüntetett több tucat formációt összevontan, a képzõdményeket leginkább jellemzõ közös tulajdonságaik alapján csoportosítva ábrázoltuk (CSILLAG et al. 1998):
1. SAVANYÚ KÕZETEK:
1.1. Szilárd, savanyú üledékes kõzetek
1.2. Szilárd, extrém savanyú üledékes kõzetek
1.3. Laza, savanyú üledékes kõzetek
2. NEUTRÁLIS KÕZETEK:
2.1. Fillit
3. BÁZISOS KÕZETEK:
3.1. Bázisos vulkáni kõzetek
4. KARBONÁTOS KÕZETEK:
4.1. Mészkõ
4.2. Dolomit
4.3. Lösz
4.4
Meszes homok, aleurit, márga

5. MOCSÁRI, LÁPI, ÖNTÉS KÉPZÕDMÉNYEK:
5.1. Mocsári üledékek, durvatörmelékes mocsári, réti
üledékek
6. VEGYES, TÖRMELÉKES ÜLEDÉKEK
6.1. Durvatörmelékes üledékek
6.2. Finomtörmelékes lejtõüledékek
7. EGYÉB KÉPZÕDMÉNYEK (PL. ANTROPOGÉN
ÜLEDÉKEK)

A Keszthelyi-hegység természeti értékeinek rövid, ismeretterjesztõ jellegû összefoglalása (CSILLAG 1998) a földtani,
geomorfológiai értékeke számbavétele mellett felhívta a figyelmet a földtani felépítés és a növényvilág közötti kapcsolat jelentõségére. A hegységet egykor elborító felsõ-pannóniai homok lepusztulása során a lejtõkön és helyenként a
tetõkön felhalmozódott eolikus–deluviális homokhoz kapcsolódik a királyné gyertyája (Asphodelus albus) megjelenése.
A Keszthelyi-hegységtõl északra, a Várvölgyi-medence területén a Nagyréti-patak (Zsidi-patak) völgytalpának
növényritkaságokban gazdag vizes élõhelyét a hegység elõterében felhalmozódott vastag dolomit hordalékkúpból származó víz, és nem a patak táplálja. A különleges növényegyüttes fennmaradásához tehát elsõsorban a hegylábi
hordalékkúp-rendszer és a Keszthelyi-hegység hidrogeológiai viszonyainak megismerésére és a jelenlegi állapot
megóvására van szükség.
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Introduction
The Transdanubian Department of the Geological Institute of Hungary started the geological mapping of the Balaton
Highland in 1982, in the Keszthely Mountains and finished it at Balatonfõ in 1988 (Fig. 1). After the field work, the
1:20 000 scale sheets were unified and the basic data for each sheet were compiled. The surface and subsurface geological maps on a scale of 1:50 000 were edited in manuscript (BUDAI, KOLOSZÁR 1990, DUDKO 1991a), while the description of the maps and the explanatory texts were completed in 1991.

Geological buildup
According to the facies of the Palaeozoic and Mesozoic formations, the Transdanubian Range belongs to the Pelso
(North Pannonian) megatectonic unit (Fig. 2). According to KÁZMÉR and KOVÁCS (1985) many researchers think that the
Pelso megatectonic unit was transposed from the Alps to its present situation during the Palaeogene to Early Miocene
(BALLA 1988, CSONTOS et al. 1992).
The Balaton Highland forms the southern flank of the syncline of the Transdanubian Range (Fig. 3). The oldest formations of the mountain outcrop here, striking generally parallel with the NE–SW axis of the syncline. The typical dip
is NW, but the structure is further complicated by folds, overthrusts, slices and transverse faults. One of its most characteristic elements is the Litér overthrust, which runs in the major strike direction of the Balaton Highland and divides
the area into a northern and a southern imbricate structure.
Based on the deformational style and the structural discordances, three structural phases can be identified on the
Balaton Highland, namely the Variscan, Eoalpine and Neoalpine.
The lowermost structural unit is characterised by a slightly metamorphosed, folded, overthrusted Variscan basement
(FÜLÖP 1990, DUDKO, LELKESNÉ FELVÁRI 1992). The middle structural unit is composed of non-metamorphic PermoTriassic formations, which were affected by Eoalpine compressional tectonics, and which are the predominant factor
determining the structural pattern of the Balaton Highland. The uppermost structural unit is represented by undisturbed
Neogene formations, where several phases of Alpine deformation can be identified. These include horizontal and vertical block movements creating Miocene basins, eruption of Pannonian basalts, and the faulting tectonics which can be
partly linked to neotectonics which are responsible for the present day morphology.
The formations of the Transdanubian Range can be grouped into the following evolutionary cycles: Early Palaeozoic,
Late Carboniferous, Permian to Early Cretaceous, Late Cretaceous, Eocene, Oligocene, Miocene, Pannonian, and
Quaternary. A number of formations are missing from this sequence. Those of the Permian to Lower Cretaceous, which
are younger than Triassic, are missing on the Balaton Highland, as well as those of the Senonian, Eocene and Oligocene,
which are also missing completely (Fig. 3).
The dominant lithology of the Lower Palaeozoic sedimentary cycles are slightly metamorphosed clays and siltstones,
shales and psammites. The Balaton Phyllite Group of Ordovician to Devonian age comprises mostly basin facies members to which more and more carbonate facies are added from the Devonian onwards (Fig. 4).
Only the molasse type Füle Conglomerate Formation represents the first, independent sedimentary cycle after the
Variscan orogeny.
The Permo-Triassic formations, which have a determining role in the geological buildup of the Balaton Highland,
represent the early (taphrogenic) phase of the alpine orogeny. Its starting member is the fluvial Balatonfelvidék
Sandstone Formation, of Permian age. The Lower Triassic is mostly represented by clastic and clastic-carbonate shallow marine formations (“Werfen Group”). The sedimentary rocks of the Lower Anisian shallow marine carbonate ramp
(Aszófõ Dolomite, Iszkahegy Limestone) are overlain by the different heteropic platform carbonates (Megyehegy
Dolomite, Tagyon Limestone) and basin facies sedimentary rocks (Felsõörs Limestone) of the Middle Anisian. Basin
facies limestones and volcanites on the Balaton Highland represent the major part of Ladinian (Vászoly and Buchenstein
Formations) which are replaced by platform carbonates (Budaörs Dolomite) to the NE and north. The lower part of the
Upper Triassic is represented by a thick pelitic sequence, which becomes more carbonate upwards (Veszprém Marl and
Sándorhegy Formations). On the NE part of the Balaton Highland and in the Keszthely Mountains these rocks interfinger with heteropic platform carbonates (Sédvölgy Dolomite, Ederics Limestone). The major part of the Upper Triassic
is built up of thick platform carbonates (Main Dolomite and Dachstein Limestone), which interfinger with the restricted basin facies which displays an increasing thickness towards the SW (Rezi Dolomite, Kössen Formation).
Until the formation of the synclinal structure of the Transdanubian Range, the sedimentation of the Balaton Highland
was probably similar to that of the Bakony Mountains. After a major phase of folding in the Middle Creataceous the
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younger Mesozoic rocks started to erode on the flanks of the syncline, during the pre-Senonian and Palaeocene–Early
Eocene denudation phases, an event which was coeval with sedimentation in the inner parts of the syncline.
The next sedimentary cycle of the Balaton Highland is connected with the formation of the Miocene basins.
Sedimentation is characterised by predominantly clastic sediments, but carbonates are also widespread at the margins of
the shallow basins (Pécsszabolcs, Rákos and Tinnye Formations). The cycle starts at different ages in each basin: it is
Carpathian in the Berhida basin, and Badenian in the Tapolca basin and in the middle part of the Balaton Highland.
The Transdanubian Range occupied a relatively uplifted position within the Pannonian basin, which started to subside intensively from the end of the Miocene onwards. According to this interpretation, the southern foreland of the
Balaton Highland is covered by marginal Pannonian facies, while lagoon facies sediments fill the shallow intramontane
basins (Nagyvázsony basin, Vigándpetend basin). Significant eruptions and lava flows occurred at the end of the
Miocene and in the Pliocene as a result of post-orogenic basalt volcanism.
The present surface of the Balaton Highland was formed during the Quaternary at the site of the former Pannonian
basin, which gradually became a subaerially exposed area. This period is characterised by denudation (linear erosion and
deflation), incision of streams and valleys, formation of the intramontane basins, and continental sedimentation. The
periglacial formation of the Pleistocene is the 10–15 m thick loess deposit. Slope debris was formed on the eroding hill
sides, while streams deposited small fans at the entries of the valleys which still form today. The Holocene is represented by the sedimentation of mud in Lake Balaton.

Stratigraphy
PALAEOZOIC
BALATON PHYLLITE GROUP
ORDOVICIAN
KÕSZÁRHEGY SLATE FORMATION
There are no detailed data about the occurrence of this recently defined formation from the Balaton Highland. Only
the Szabadbattyán Szb–9 borehole at the northern foreland of the Szár Hill at Szabadbattyán intersected this formation
(Fig. 5). The only reason to distinguish this as a separate stratigraphic unit was the biostratigraphic evidence provided
by acritarcha studies, indicating this is the oldest formation of the country (ALBANI et al. 1985). Previously these rocks
were grouped with the “Balaton Highland schist series” (LELKESNÉ FELVÁRI 1978), or to the less well defined Lovas
Slate.
Neither the basement nor the cover of this formation is known, which is in a structurally complex position. Upwards
it is contact with the Lower Carboniferous Szabadbattyán Formation along a tectonic breccia, which in turn is overlain
by a thin imbrication of the Polgárd Limestone and the Balatonfõkajár Quartz Phyllite. This latter unit is also found in
the form of thin nappe slices.
BÓNA (1972) first proved the presence of acritarches of the genus Baltisphaeridium from the Szb–9 borehole (Fig.
4), on the basis of which the age was determined as Silurian. ALBANI et al. (1985) identified the following acritarches at
four horizons: Baltisphaeridium nanum, Baltisphaeridium sp., Goniosphaeridium gracile, Micrhystidium nannacanthum, Micrhystidium shinetonense, Micrhystidium stellatum, Micrhystidium sp. 1, Micrhystidium sp. 2, Micrhystidium
sp. 3, Peteinosphaeridium sp., Striatotheca principalis parva, Acanthodiacrodium tasselii, Coryphidium australe,
Coryphidium cf. C. milada. The age of this formation could be determined as Late Arenigian, based on this peri-gondwana assemblage. A similar acritarcha assemblage is known from the eastern part of the Northern Grauwacke zone
(REITZ, HÖLL 1989).
ALSÓÖRS METARHYOLITE FORMATION aO3
The original composition of the cm to m thick volcanic units was dacitic, whereas the major porphyritic component
is quartz, feldspar and biotite in a vitreous, recrystallized matrix. Quartz is often corroded, feldspar is mostly albitic, but
albitised K-feldspar also occurs. Biotite is often altered (chloritized or pumpelleyitized). The ratio between the matrix
and the phenocrysts shows a wide range. Based on the relict structures, the deposit originated from a mass flow (LELKESFELVÁRI et al. 1994).
The formation overlies the Lovas Slate (Fig. 4). Its key section is found at Alsóörs (LELKESNÉ FELVÁRI 1986). In the
Alsóörs Aöt–1 borehole, the lower two units are located between sandstone bodies, while the upper two ones are
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interbedded with shales (Fig. 7). In the key section, as well as in other outcrops, there are some thin tuff layers and mixed
volcanic clasts within the sediments, in addition to the large volcanite bodies (BUBICS 1977).
LELKESNÉ FELVÁRI (1998) also described a 600 m thick “quartz porphyry”, crossed by the Kékkút Kk–4 borehole,
which was previously thought to be Permian (FAZEKAS et al. 1981), since it showed the same metamorphic grade as that
of the parent rock.
Fossils, age
No fossils are known from the sedimentary rocks of the formation. The age of the metamorphism is known from a
Rb/Sr whole rock–muscovite isochron age which is 316±22 Ma (KOVÁCH in LELKES-FELVÁRI et al. 1996). K/Ar dating
of the sericite fractions of the porphyroids yields ages of 311 and 315 Ma (BALOGH KADOSA in LELKES-FELVÁRI et al.
1996). The K/Ar dating of the feldspar from Kékkút gave an age of 363–272 Ma (BALOGH KADOSA et al. 1987).
Facies, correlation
LELKESNÉ FELVÁRI (1998) correlated the Alsóörs Metarhyolite with the Upper Ordovician acidic volcanites of the
Alps, described by NEUBAUER and SASSI (1993). The correlation is based on its stratigraphic position, i.e. the thin acidic
volcanite overlies Arenigian beds whose age has been proved by fossils.
ORDOVICIAN–SILURIAN
BALATONFÕKAJÁR QUARTZ PHYLLITE FORMATION bO–S
The only outcrop, which at the same time is the stratotype section, is in an abandoned quarry on the Somlyó Hill next
to Balatonfõkajár (Fig. 6). Its expanded stratotype is the Bf–1 borehole, which was drilled within the quarry. LELKESNÉ
FELVÁRI (1998) identified repeated sections of phyllite and carbonate phyllite in the borehole section, in addition to the
dominant quartz phyllite. Quartzite also occurred sporadically. According to the ratio of quartz, feldspar and micaceous
components, LELKESNÉ FELVÁRI (1998) also made a distinction between different macroscopic types. In thin sections carbonate quartz phyllite, chlorite gneiss, muscovite- and chlorite phyllite were also identified. In some of the quartz phyllite samples, clasts of rhyolitic–dacitic volcanic rocks were also identified.
A bi-directional schistosity, isoclinal folds, and well-developed kink zones can be observed in the section. The deformation and metamorphosis are the result of the Variscan orogeny, the main compressional direction of which was
NNE–SSW (DUDKO 1986). This was complemented by nappe formation with a SSW vergence.
Fossils, age
No fossils are known from the formation due to the effects of metamorphism. Its stratigraphic position can be only
inferred on the basis of acidic volcanic clast intercalations. These clasts are characteristic for the Upper Arenigian and
Caradocian–Ashgillian boundary in the metamorphic Palaeozoic sequence of the Eastern and Southern Alps. K/Ar dating from muscovite and chlorite crystals gave 320–343 Ma for the age of metamorphism (BALOGH KADOSA, in LELKESNÉ
FELVÁRI 1996).
Facies, correlation
According to LELKESNÉ FELVÁRI (1978), the original facies of the greenschist metamorphic sequence was sandstone,
which also had clayey and carbonate intercalations, occasionally with high organic content. On the basis of magmatic
quartz and albitizated K-feldspar, some acidic volcanoclastic horizons can be outlined.
ORDOVICIAN–DEVONIAN

LOVAS SLATE FORMATION lO–D

The formation is built up of lighter and darker grey clay and silt shales, which also contain sandstone shales forming lenses of different sizes. Occasionally it also contains marl, siliceous shale and metavolcanite intercalations. The
major component of the clay shale is sericite, but chlorite and paragonite can be also frequent minerals. In the silt shale
quartz is predominant, while sericite, chlorite and sometimes plagioclase are common. The sandstone shales are mostly
composed of quartz, feldspar, muscovite, altered biotite and chlorite. The frequency of the sandstone is highly variable.
It is very frequent in the Litér Li–2 (500 m) and Alsóörs Aöt–1 boreholes (Fig. 7). The basement of the formation is the
Kõszárhegy Slate, with which it shows a continuous transition (Fig. 4).
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KÁNYÁSVÖLGY SILICEOUS SLATE MEMBER

This is a “black quartzite” (TELEKI 1941), which varies in thickness from a few dm to some m, forming part of the
Lovas Shale and is characterised by lens shaped bodies. It is also known as lydite. The characteristic fine lamination of
the rock is due to the laminated organic content of the rock. This is the only part of the whole formation where fossils
were preserved. After the correlation with the Silurian of the Alps (NEUBAUER, SASSI 1993) it turned out that those do
not contain lydite of significant thickness. It is known only from the Devonian of Murau and from the Lower
Carboniferous of Stolzalpe and Sausal.
RÉVFÜLÖP METAANDESITE MEMBER

The Révfülöp Metaandesite Member is composed of intermediate volcanite and volcanoclastic components, and is
known from the surroundings of Révfülöp and Balatonszepezd (LELKESNÉ FELVÁRI 1983). Most of the rock has a porphyritic structure affected by hydrothermal alteration.
The real thickness of the formation is not known. It may be as thick as 1500–2000 m. It is covered by the Upper
Permian Balatonfelvidék Sandstone, or by Tertiary formations.
Fossils, age
The formation is poor in fossils, however, as a result of the paleontological studies of the last decades, several fossil
groups have been identified (Fig. 4). The first macrofossils (Orthotethes crinistria) and trace fossils were described by
SCHRÉTER (1937). Later ORAVECZ (1964, 1965) proved the Silurian age of a part of the formation with graptolites and
hystrichosphaerides, and also described siliceous spicules, chitinozoae, radiolarians and palynomorphs. Acritarches,
described by GÓCZÁN (1971) are characteristic for the Ordovician and Lower Silurian. Based on conodonts, acritarches
and graptolites, KOZUR (1984) placed the formation of the siliceous shales in the interval between the Upper
Llandoverian and Lower Wenlockian. FÜLÖP (1990) published the additional fauna list: Hystrichosphaeridium
longispinosoides, Baltisphaeridium cf. brevispinosum, Baltisphaeridium longispinosum, Micrhystidium mendax,
Micrhystidium parincospicuum, Monograptus ex gr. exiguus, Monograptus ex gr. kolihai, Ancyrochitina ancyrea,
Angochitina echinata, Chonochitina sp., Cenosphaera sp., Aldridgeisphaera comispinosa, Aldridgeisphaera goczani,
Armstrongisphaera brevispinata, hexactinellid soicules, Scolecodonta sp., Dapsilodus obliquicostatus, Panderodus unicostatus, Trachytriletes. Based on the graptolites and conodonts, he determined the age as Early–Middle Wenlockian.
However, there are some fossils, which suggest other ages.
Facies, correlation
According to FÜLÖP (1990), the pelitic, fine-grained sediments of the formation were deposited on a hemipelagic
inner shelf, while the siliceous shales were deposited in a restricted environment. Intermediate and basic volcanic material was also deposited in the marine basin. The formation was affected by a very low grade metamorphism of the
pumpellyite–prehnite–quartz facies. The age of the metamorphism was determined by Rb/Sr dating as 316±22 Ma
(KOVÁCH in LELKES-FELVÁRI et al. 1996). The K/Ar dating gave an age of 311–327 Ma.
LITÉR METABASALT FORMATION
At the type area, next to Litér, the metabasalt is greyish green, strongly altered, schistose, and has a blastoporphyric
texture. The matrix now consists of actinolite needles, epidotite and albite. Relicts of pyroxene can occassionally be
identified, but they are mostly transformed into a mixture of actinolite, chlorite and opaque grains. The relict porphyritic plagioclase crystals are also characteristic. There are chlorite–actinolite shale, and actinolite shale interbeddings in the
epidot–actinolite shale in the Litér Li–7 borehole, which is considered to be the key-section (FÜLÖP 1990). There are also
some relict amygdules, now filled by calcite, epidote, chlorite, and actinolite (LELKESNÉ FELVÁRI 1998).
Its maximum thickness is 130 m, which is known from the Li–7 borehole, but this borehole ended within the formation. Its presence in the basement of the Balaton Highland has not been proved.

BALATONFÕ LIMESTONE GROUP
DEVONIAN

KÉKKÚT LIMESTONE FORMATION kD1

Within the Kékkút Kk–4 borehole there is pink, reddish or greyish, nodular, flaser, tentaculitic limestone, some stylolitic limestone, as well as clay-flaser, lenticular dolomite (Fig. 8). There are some lydite intercalations of max. 1 m
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thickness, but they also occur below and above this section. The formation contains four thin, fine grained, acidic volcanoclastic intercalations. This formation is only known from the Kékkút Kk–4 borehole from the Balaton Highland,
where it is 40 m thick.
Fossils, age
There are a lot of Stylolinia, echinoderms, brachiopods, ostracods, bivalve fragments, and forams in the stylolitic,
nodular-flaser limestone of the Kékkút–4 borehole (LELKESNÉ FELVÁRI et al. 1984). KOVÁCS S. described the following
conodonts from 939.1–939.3 m: Spatagnathodus steinhornensis, Polygnathus cf. inversus, P. cf. laticostatus. This latter
species proves the Early Devonian, Emsian age of the formation. This age is also supported by the tentaculites, which
are characteristic for the Lower and Middle Devonian of the Eastern and Southern Alps.
Facies, correlation
LELKESNÉ FELVÁRI et al. (1984) and FÜLÖP (1990) reconstructed a pelagic basin for sedimentation based on the fossils described above, where the water flow, and accordingly the oxygen supply varied widely. Similar formations were
cut by the ZH–1 borehole in region of the Pelso megatectonic unit, next to Ógyalla in Slovakia. KULLMANOVÁ, BIELY
(1981) described the following fossils: Nowakia praecursor, Viriatellina pseudogeinitziana, V. galinae, Guerichina sp.
Striatostyliolina striatula, Metastyliolina sp. (tentaculites), Globochaete alpina and Gemeridella minuta.
The classic areas for formations of the same facies as those of the Kékkút Limestone are the Carnian Alps and
Southern Karavanks, but they are also known from the upper nappes of the Eastern Alps.

MOLASSE FORMATIONS
CARBONIFEROUS
A major discordance separates the younger strata of the Lower Paleozoic molasse formations from the underlying
metamorphic Variscan basement in the Balatonfõ area (Fig. 9). This area covers the eastern part of the Balaton Highland
as can be seen on the geological map.
FÜLE CONGLOMERATE FORMATION
The strata of the Füle Conglomerate start with a red, multi-coloured fanglomerate, followed by the major, cyclic part
of the unit, built up of grey conglomerate with sandstone and siltstone intercalations (Fig. 10). The fanglomerate is loose,
and poorly cemented. Occasional clasts of black siliceous shale (lydite) are derived from the Balaton Phyllite Group. A
grey, sometimes reddish, polymict conglomerate with siliceous cement is the most frequent lithology of this formation.
It is matrix supported, unbedded, and massive. The pebbles are 4–6 cm in size, and are mostly metamorphic quartzite.
The percentage of quartzite pebbles can be as much as 70%. The quartzite pebbles and the majority of the quartz phyllite was derived from the Balatonfõkajár Formation. Pebbles derived from the sandstone, siltstone and sericite shales,
similar to the Lovas Formation, or metarhyolite pebbles are very rare. The composition of some pebbles is garnetiferous
schist.
The detritic material of the sandstone is mostly quartz and quartzite, with subordinate muscovite, feldspar and minor
chlorite or muscovite. The feldspar is a minor, but constant component. The grains are angular and poorly sorted. The
sandstone is cemented by clay minerals, silica and carbonate. Some quartz grains have an overgrowth and sutured contacts. Cementation by carbonate occurs only in patches. Heavy minerals are mostly derived from quartz phyllite.
According to the terminology of DOTT (1964), these sandstones are litarenites.
The clay and the siltstone are mostly grey or dark grey with a high organic content. They often contain carbonaceous
plant debris and coal strings. They are well bedded with thin intercalations. According to XRD analysis, the component
minerals are quartz (10–60%), feldspar (traces), siderite (0–10%), chlorite (0–20%), muscovite (40–60%), mixed layer
illite–montmorillonite (0–10%), montmorillonite (0–10%) and kaolinite (10–40%).
The imbricate structure of the conglomerate beds is related to paleo-current directions. Cross-bedding was also measured in this unit, as well as the orientation of infilled, former Calamites tree trunks, which could be as long as 1 m.
The Füle Conglomerate is cyclic, with the thickness of the cyclothems ranging from a few metres to 30–40 m. There
are some well identified symmetric meso-cycles of 100–150 m wavelength in both the Füle Fü–2 and Polgárdi Po–2
boreholes (Fig. 10).
Neither the basement, nor the cover of the formation is known. Considering its lithology, it might have formed in the
former contact zone of the Balatonfõkajár Quartz Phyllite or the Lovas Slate, so both formations could have been its
basement.
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Fossils, age
BARABÁS-STUHL (1971, 1975) described a rich assemblage of pollen spores from the Polgárdi Po–2 borehole, which
was deepened between the Kõ Hill at Füle and the Szár Hill at Polgárdi. These include Sporites main group – Triletes
group – Azonotriletes sub-group: Punctatisporites sabulosus, Punctatisporites punctatus, Punctatisporites obscurus,
Calamospora liquida f. maior, Calamospora liquida f. minor, Calamospora breviradiata, Granulatisporites piroformis,
Granulatisporites microgranifer, Granulatisporites parvus, Laevigatisporites giganteus, Apiculatisporites raistricki,
Tuberculatisporites regularis, Tuberculatisporites gigantonodatus, Canaliculatisporites spongiatus, Leiotriletes
sphaerotriangulus, Leiotriletes gulaferus, Leiotriletes adnatus, Converrucitriletes armatus, Converrucitriletes verrucosus.
Zonales group – Aurititriletes sub-group: Triquitrites tricuspis. Zonotriletes sub-group: Lycsopora punctata,
Lycsopora parva, Lycsopora spinosa, Densosporites sp.
Monoletes group – Azonomonetes sub-group: Verrucososporites obscurus, Verrucososporites verrucosus,
Granulatosporites fabaeformis, Granulatosporites granulatus, Latosporites latus.
Pollenites main group – Saccites group – Monosaccites sub-group: Florinites ovatus. Disaccites sub-group:
Alisporites sp.
In the material investigated, there are predominantly spores of pteridophytes. According to BARABÁSNé, the most frequent Verrucosoporites obscurus (29%) and Granulatosporites granulatus (15%) indicate a Late Carboniferous age
(Westfalian, Early Stefanian).
MIHÁLY (1980) described the following macroflora in the Polgárdi Po–2 borehole: Asterophyllites longifolius,
Pecopteris lammurensis, Pecopteris koenigi, Pecopteris feminaeformis, Asterotheca cyathea, Asterotheca hemitelioides,
Neuropteris tenuifolia, Neuropteris obliqua, Alethopteris grandini, Cordaites angulosostriatus, Cordaites principalis,
Calamites caunaeformis.
The range of these fossils supports a Westfalian–Early Stefanian age for the formation.
Facies, correlation
On the basis of its sedimentological features and geotectonic position, the Füle Conglomerate is a typical intramontane molasse (MAJOROS 1983). It was an alluvial fan of which the proximal, middle and the distal part could all be reconstructed. The red, multi-coloured fanglomerate bodies together with the matrix supported conglomerate represent the
proximal part of the former alluvial fan. The carbonaceous sandstones with thin siltstone intercalations are characteristic for the distal parts. The thin coal beds are the products of smaller bogs which were formed between the fan lobes, and
in the inner parts of the basin (Fig. 11).
The grey colour of the sediments, the frequent occurrence of carbonaceous plants, and the thin coal beds all point to
a humid climate. However, the red, multi-coloured fanglomerates are indicative of an arid source area. Overall the climate might have been moderately humid, while the red intercalations at the upper part of the sequence show that the climate became more arid in the Late Carboniferous.
PERMIAN

BALATONFELVIDÉK SANDSTONE FORMATION bP2

The formation has three major parts. Its lowest part is coarse grained, and is represented by red, sometimes grey basal
beds (fanglomerate, coglomerate). Numerous beds of red sandstone and siltstone overlie it, with siltstone predominant,
while the sediments become coarser again in the uppermost part of the formation, with intraformational conglomerates
developed locally (MAJOROS 1983). The formation is cyclic, built up of alluvial cyclothems (Fig. 12). Additionally two
sedimentary mesocycles (A, B) can also be recognised (Fig. 13).
PALOZNAK FANGLOMERATE MEMBER

A red, coarse-grained, loose, polymict breccia can be found at the base of the Balatonfelvidék Sandstone Formation.
The lithological composition of the material is siltstone- and sandstone shales, metaandezite, minor metarhyolite and
quartzite, and occasional siliceous shale and limestone. The thickness of the fanglomerate ranges widely from a few
metres to some hundreds of metres. In many large areas it cannot even be identified. Its debris is derived from the
denudation of a close source area. It consists predominantly of 3–5 cm, poorly rounded, unsorted rock debris, and subordinately of larger boulders. It is cemented by red, ferroan-oxide, fine-grained siltstone-shale debris. Dolomite, gypsum
and sometimes hematite nodules are occasionally found.
BADACSONYÖRS CONGLOMERATE MEMBER

The Badacsonyörs Conglomerate, which is the coarse starting member of the Balatonfelvidék Sandstone Formation,
is widespread. Its pebbles are mostly derived from the former surrounding areas, formed by old Palaeozoic phyllites and
“Kékkút dacite”. The quartz pebbles of the siltstone shales, and the more resistant sandstone shales are dominant.
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Siliceous shale, diabase, metaandesite and metarhyolite pebbles are subordinate. A few limestone and gneiss pebbles are
also present (Fig. 12). The size of the pebbles ranges from a few mm to 10–15 cm. The predominant pebble size is 3–6
cm. The grain size distribution is bimodal, with a separation of the sand and pebble fractions, which is characteristic for
fluvial sediments. There are matrix and clast supported conglomerates as well. Imbrication indicates the former paleocurrent directions, which was mostly NE–SE.
The conglomerate and its sandstone matrix is cemented by siliceous and kaolinitic cement at the margin of the sedimentary basin, and in the grabens within the basin. The debris is more mature in these areas. In the basin areas the
cement is hematite, illite and dolomite.
The dominant rock type of the Balatonfelvidék Sandstone Formation is a red sandstone, alterned by red siltstone. The
marginal parts, and the pyrite and organic matter-bearing coarser parts at the bottom can be grey or green, as are the
intraformational conglomerate beds and siltstone lenses with plant fragments in the upper part. In total, more than 80%
of the sandstone and siltstone layers are red (Fig. 12), which is the result of the abundant iron-oxides.
The mineralogical composition of the sandstone and the siltstone is rather homogenous, though differences exist in
maturity. The sandstone grains are mostly composed of rock debris and quartz, with minor feldspar, muscovite and
biotite (Fig. 12).
Grain size varies widely, even within the sandstone. This reflects sedimentary environments of changing energy,
which is characteristic for semi-arid fluvial environments.
Most of the sandstones have a bimodal grain size distribution, while a unimodal pattern is subordinate, and can be
found only at the former margins. Coarse channel sediments are poorly sorted, but at the same time the fine-grained
sandstone and the siltstone are well sorted.
The commonest cement is sericitic and illitic, with dispersed hematite, accompanied by microcrystalline dolomite (or
gypsum). This can squeeze out the sericitic cement.
The most characteristic lithological type in the red sandstone–siltstone sequence is the re-sedimented intraformational conglomerate. It occurs in the form of individual layers between the sandstone, or as scattered pebbles in the sandstone. The thicker (0.5–1 m) layers are the starting members of the cyclothems, and occur most frequently in the upper
third part of the formation (Fig. 13). All rock types found in the entire formation are present in the material of the pebbles of the intraformational conglomerates. Grain size ranges from 1 mm to 10 cm, though the dominant pebble size is
a few cm.
The lower boundary of the formation is an unconformity, related to the Saal orogeny, along which it overlies the
Lower Palaeozoic phyllite. It is overlain by Lower Triassic formations, with a disconformable contact to the west,
becoming more paraconformable/conformable to the east.
The Balatonfelvidék Sandstone is the thickest and most widespread of all the Permian formations in the
Transdanubian Range. On the SW side, in the area of the Bakony Mountains, this is the sole Permian unit. Towards the
E–NE (Vértes Mountains) it interfingers laterally with the Tabajd Formation. The thickness of the Balatonfelvidék
Sandstone Formation varies widely. On the marginal areas of the former sedimentary basin, it is 100–200 m, while it can
be as thick as 1000 m in the central parts of the basin.
Fossils, age
The Balatonfelvidék Sandstone Formation is poor in fossils. Carbonaceous, siliceous plant debris are relatively widespread. Bioturbation is frequent in the fine-grained floodplain sediments. Some reptile footprints also occur. From the
250–330 m thick sequence, just below the Permian/Triassic boundary at Lovas–Litér, BARABÁS-STUHL (1961) identified
the following spore-pollen assemblage: Pityosporites schaubergeri, Pityosporites zapfei, Pityosporites delasaucei,
Illinites bentzi, Lueckisporites virkkiae, Lueckisporites richteri, Platysaccus papilionis, Jugasporites tectus,
Jugasporites perspicius, Falcisporites zapfei, Favisporites tenuis, Nuskoisporites dulhuntyi.
This flora assemblage indicates a Zechstein age. The presence of the macrospores, which cannot be transported so
easily, indicate a close source area, while the large amount of wood fibres and cuticules is an indication of fluvial transport.
The leaf and stem prints, sporangiums, and cone prints, found on the bedding planes of the red, siliceous, laminated
sandstone are unique. The leaf and cone prints are very similar to the Voltzia hungarica species, described from the
Mecsek Mountains (MAJOROS 1983).
Siliceous trunk fragments are also found. GREGUSS (1967) identified them as Ullmanites (Dadoxylon) rhodeanum and
Arauxylon sp.
The reptile footprints, were found in the quarry at Balatonrendes were identified by KASZAP (1968) as Korynichnium
sphaerodactylum.
Bioturbation is frequent in the fine-grained siltstone layers of floodplain sediments belonging to the Balatonfelvidék
Sandstone Formation (DUDICH, HALÁSZ 1967).
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Facies, correlation
The large scale denudation and debris accumulation of the Balatonfelvidék Sandstone Formation in the
Transdanubian Range is an expression of the Hercynian orogeny. The Paloznak Fanglomerate, which can be found at the
base at certain locations, was formed under a semi-arid climate, and represents sediments of a former slope debris and
alluvial fan. The sedimentological character of the Balatonfelvidék Sandstone Formation makes it possible to reconstruct
deposits of an alluvial fan and flood plain (Fig. 14).
Correlative geological studies have shown that the Balatonfelvidék Sandstone Formation was in direct paleogeographical contact with the Grõden Sandstone (Val Gardena Formation) of the Southern Alps. Both successions represent
the same stratigraphic interval from the Saal unconformity to the base of the Lower Triassic marine sediments (MAJOROS
1980, KÁZMÉR, KOVÁCS 1985).

MESOZOIC
TRIASSIC
The 4 km thick Triassic sequence has a determing role in the geological buildup of the Southern Bakony Mountains.
It has been studied in detail for more than 150 years, and as such, it has become a classic research area of the Tethyan
Triassic.
The older members of the Triassic sequence can be followed in strips from the Permian/Triassic boundary to the middle part of the Main Dolomite on the Balaton Highland. Younger Triassic strata are known from the Keszthely and the
Southern Bakony Mountains.
Lower Triassic
“WERFEN GROUP”
Induan

KÖVESKÁL DOLOMITE FORMATION kT1

The Köveskál Dolomite Formation is built up by light grey, thinly bedded, laminated, dolomitic sandstones, siltstones
and marls, with abundant micas on the bedding planes. It is also represented by grey, sometimes red, massive, saccharoidal dolomite, which is often porous. The terrigenous material is mostly medium or coarse grained sand, rich in mica,
while the upper part of the formation is generally characterised by siltstone and marl.
The basal beds, which overlie the Balatonfelvidék Sandstone Formation, are built up of coarse-grained sandstone 1–2
m in thickness. There are different facies types above these layers on the north-eastern and on the south-western parts of
the Balaton Highland. NE from Balatonfüred the formation is represented by the Nádaskút Dolomite Member (knT1),
10–15 m in thickness (Fig. 16). In addition to the lithologies described above, oolitic dolomite is characteristic for this
member (Plate I, 1). According to thin section studies, the nuclei of the ooids are quartz grains (HAAS et al. 1988). Algae
laminated dolomite also occurs next to the quarry at the ship factory in Balatonfüred. In addition to these special lithologies, the member is characterised by porous, grey, yellowish grey, thinly bedded, strongly fractured dolomite with glauconite grains in some locations (mostly north from the Litér line). The sandstone horizons of the Nádaskút Dolomite
Member are characterised by cross and oblique lamination, and ripple-marked bedding planes; parallel lamination is
rare.
On the south-western part of the Balaton Highland, in the Kál basin and in its surroundings, the formation is thicker, about 80–100 m. According to the investigation of uranium prospecting drilling, the amount of siliciclasts decreases
upwards, parallel with the increase of carbonate content (Fig. 17). The dolomite in the Köveskál Kk–9 borehole has a
continuous transition upwards to the overlying Hidegkút Formation, with alternating beds of dolomarl, siltstone and
dolomite (Fig. 18). The Köveskál Dolomite Formation overlies the Balatonfelvidék Sandstone Formation with erosional unconformity, in the surroundings of the Kál basin, with coarse-grained basal beds. On the northern part of the Balaton
Highland, its lower member, the Nádaskút Dolomite overlies the Upper Permian sediments without any noticeable
unconformity.
In the Tapolca basin and on the south-western part of the Balaton Highland the formation is overlain in a continuous
transition by the lower member (Zánka Sandstone) of the Hidegkút Formation (Fig. 19). To the NE it interfingers with
the Arács Marl Formation, which is partly its heteropical facies.
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Fossils, age
The Köveskál Dolomite Formation is poor in fossils. From the Köveskál Kk–3 borehole Claraia ex gr. griesbachi
(GÓCZÁN et al. 1986) was identified. From the Köveskál Kk–9 borehole, which represents the upper part of the formation, Clariai clarai, Claraia aurita and Myophoria laevigata were described (HAAS et al. 1988 and BROGLIO LORIGA et
al. 1990). In the Felsõörs Föt–1 borehole, from the Nádaskút Dolomite, LENNER described Clariai wangi and Lingula
spp. (in GÓCZÁN et al. 1989a).
The formation has a high content of terrigenous material. The sandstone and marly layers often contain sporomorphes. The flora assemblage of the studied sections showed that deposition started at the beginning of the Griesbachian
and also continued in the Dienerian (GÓCZÁN et al. 1986).
Facies, correlation
The Köveskál Dolomite Formation was deposited on a large, shallow, inner shelf, and sometimes closed lagoon
(HAAS et al. 1988, BROGLIO LORIGA et al. 1990). Simultaneously with the deposition of the calcareous mud, siliciclastic
terrigenous material was transported into the basin. The episodic increase of terrigenous input might have had been due
to climatic variations.
The ripple marked bedding planes of the sandy facies, the micro cross-stratification, and the lenticular inner structures indicate a high energy zone of a tidal flat above the wave base level. The dolomarl laminites were deposited in a
subtidal environment. Oolitic facies and coquinas represent a high energy tidal zone. The evaporitic dolomites in the
Northern Bakony Mountains and the Tapolca basin show that there was a temporary closing and evaporation of the lagoon.
The style and facies of the Permian-Triassic boundary in the Balaton Highland has a lot of similarities with that of
the lombardian territories of the Southern Alps (KOLOSZÁR 1992). The Upper Permian sandstones (Balatonfelvidék
Sandstone Formation, Val Gardena Sandstone) are overlain by the basal sandstone beds of the Lower Triassic (Fig. 20).
In the sections, the grain size and the amount of the terrigenous material decrease simultaneously with an increase in carbonate content. The characteristic oolitic facies are represented by limestones on the Lombardian areas, and by dolomite
on the Balaton Highland.
ARÁCS MARL FORMATION aT1
The Arács Marl Formation is mostly built up of marl, calcareous marl, and subordinate siltstone with limestone and
dolomite intercalations. With the exception of the purple-red silty beds, the formation has a homogenous greyish colour
in the boreholes. The marly parts have a laminar structure. The calcareous- and dolomarl thinly bedded layers are 1–20
cm thick. Carbonate intercalations are characteristic for the whole section, but the distribution of the dolomite and limestone beds is sporadic.
In the Felsõörs Föt–1 borehole, the whole section of the formation can be studied in a 56 m thickness (BUDAI 1991).
In the marly section, there are grey, brownish grey, microcrystalline, hard limestone beds, sometimes with “gastropodoolites”.
The following limestone types can be differentiated within the formation:
— 1–2 cm thick laminae of microcrystalline, medium grey or “rusty-patchy “ limestone, which characterises the
lower part of the formation. This can be identified with the “lower-rõth” section of LÓCZY (1913).
— 20–30 cm thick, bedded, grey, microcrystalline limestone with coquinas, which is characteristic for the upper part
of the formation.
— The so-called “gastropod-oolite” found in 1–5 cm thick laminae, which can be found within the formation as well
as in other Lower Triassic formations (Plate I, 2).
The texture of the different rock types of the formation ranges widely; the limestones are mostly bioclast wackestones, packstones or grainstones.
There are many types of stratification, such as parallel lamination, cross lamination, lenticular and micronodular
stratification (Plate I, 3). The original texture is hard to recognise in a number of cases due to the strong bioturbation.
The Arács Marl Formation is the heteropic facies of the Köveskál Dolomite on the north-eastern part of the Balaton
Highland, overlying the Nádaskút Dolomite Member. The formation is overlain by the Zánka Sandstone Member of the
Hidegkút Formation.
The Arács Marl Formation has developed on the north-eastern part of the Balaton Highland, and has an average thickness of 50–70 m.
Fossils, age
The biostratigraphic zonation (Fig. 16) of the Arács Marl Formation is mostly based on palyno-zones (GÓCZÁN et al.
1986).
The first small species of the Claria group appear in the lower beds of the formation in the road-cutting at
Balatonarács (HAAS et al. 1988). In the upper parts Claraia clarai, then Claraia aurita, Lingula sp., Unionites fassaen179

sis, Bellerophon vaceki, Eumorphotis gr. multiformis, Unionites canalensis, Neoschizodus praeorbicularis are present
(BROGLIO LORIGA et al. 1990).
LENNER (1989) described gastropods belonging to the Bellerophontacea superfamily on the Ürge Hill at Felsõörs.
7 palynozones were identified in the Felsõörs Föt–1 borehole (Fig. 16) within the Arács Marl Formation (GÓCZÁN,
ORAVECZNÉ-SCHEFFER 1990). Based on these palynozones, it can be concluded that deposition of the formation started
at the beginning of the Griesbachian and continued into the Dienerian.
Facies, correlation
The coarse-grained, cross-laminated sediments with ripple-marked bedding planes represent tidal facies. The majority, which is fine grained and parallel laminated were deposited in subtidal environment. Mud clasts, intraclasts, “gastropod-oolites” and coquinas indicate a higher energy environment, and probably represent storm deposits. Based on the
facies, macrofauna and stratigraphic position, the Arács Marl Formation can be correlated with the Siusi Member of the
Dolomites and with the lower part of the Servino Formation on lombardian area, which is built up of marls, calcareous
marls and limestones (HAAS et al. 1988, KOLOSZÁR 1992).
Olenekian

HIDEGKÚT FORMATION hT1

The Hidegkút Formation has a uniform facies distribution in the Southern Bakony area contrasting with the lateral
facies change, which characterise the older formations of the Lower Triassic.
ZÁNKA SANDSTONE MEMBER hzT1

The most homogenous Lower Triassic formation is built up of red, purple-red, sometimes greyish, clayey, dolomitecemented sandstone and siltstone beds of 1–5 cm thickness. The bedding planes are often micaceous. The sandstone,
which alternates with siltstone, is mostly fine-grained. There are marl and clay marl intercalations in the coarse-grained
parts. Trace fossils (Plate II, 1), release fractures, bivalve prints and ripple marks (Plates II, 2 and III, 1) are frequent
on the bedding planes. Alternations of horizontal and oblique lamination, and flaser bedding are the most characteristic
sedimentary structures (Plates III, 2 and IV, 1). Load casts are also characteristic (Plate IV, 2). There are some 2–5 cm
thick, red “gastropod-oolite” limestone intercalations in the siliciclastic sequence.
HIDEGKÚT DOLOMITE MEMBER hhT1

There are two lithological types, which often occur together in surface outcrops:
— dirty white, yellowish white, well bedded (1–5 cm thick laminae) microcrystalline, or sacchroidal evaporitic
dolomite with calcite dots and bird’s-eye or chicken-wire structure (Plate V, 2–4);
— brecciated ochreous unbedded dolomite with thin calcite veins.
In addition to the types described above, intraclastic (Plate V, 1) and oolitic lithofacies also occur. The most frequent
microfacies type is an intraclastic, cavernous dolomicrite to dolomicropatite.
The formation overlies the Köveskál Dolomite in the Tapolca basin and in the south-western part of the Balaton
Highland, and shows a continuous transition from the Arács Marl on the north-eastern areas. The lithological change
between the lower sandstone and the upper dolomite members is sharp, as is its contact with the overlying Csopak Marl.
In this latter case, the contact with the overlying formation is marked by a dolomite with a greyish brown, medium-crystalline, Crinoidea-bearing bed with galena spots. The total thickness of the Hidegkút Formation is about 80 m in the
Tapolca basin (Szigliget Szi–1 borehole), while it is 60–70 m in average on the Balaton Highland (Fig. 19), of which
35–40 m is represented by the Zánka Sandstone and 25–30 m by the Hidegkút Dolomite.
Fossils, age
There is a significant difference in the fossil content between the members of the Hidegkút Formation. While the
Hidegkút Dolomite is practically fossil-free, the Zánka Sandstone has a rich bivalve fauna (Plate II, 2) with occasional
Ophiuroidea fossils (Plate IV, 3). The “gastropod-oolite” intercalations also indicate a rich benthos.
Two levels within the Zánka Sandstone can be distinguished, based on fossils from the Gulyás-erdõ outcrop
(CSONTOSNÉ-KISS 1990a):
The fauna of the lower level is rather poor and less variable: Unionites fassaensis, Unionites canalensis, Eumorphotis
hinnitidea, Eumorphotis gr. multiformis, Bakevellia pannonica, Neoschisodus cf. laevigatus, Neoschisodus ovatus and
the forms of the gastropod-oolite: Natica gregaria, Hollopella sp., Coelestylina sp.
The macrofauna has a greater diversity on the upper part of the member, and there are several Pecten species:
Pseudomonotis loczyi, Entolium microtis, Scythentolium cf. euroasiaticum, Entolium discites, Eumorphotis hinnitidea,
Costatoria subrotunda, Unionites canalensis, Unionites fassaensis, Neoschisodus laevigatus, Pleuromya elongata,
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Bakevellia pannonica. From the determined species Eumorphotis hinnitidea and Costatoria subrotunda are biostratigraphic markers, and their presence refers to the Smithian stage. The foraminifera assemblage is represented by
Glomospira regularis, Earlandia sp., Glomospirella sp. The rich sporomorph assemblage of the formation has an important biostratigraphic role. Based on the “nejburgii event” at the boundary of the two members, the Zánka Sandstone
belongs to the upper part of the Induan stage, while the Hidegkút Dolomite belongs to the lower part of the Olenekian
(BROGLIO-LORIGA et al. 1990, Fig. 19).
Facies, correlation
During the last stage of the Induan the siliciclastic influx to the basin suddenly increased. The ripple-marked, crosslaminated beds of the Zánka Sandstone were deposited in a high energy tidal environment above the wave base level,
while the clayey siltstone laminites deposited in the subtidal region. The sparse “gastropod oolite” intercalations are
interpreted as storm deposits. The rich benthos indicates a well-ventilated basin floor (HAAS et al. 1988).
A large hypersaline lagoon was formed under a warm arid climate during the deposition of the Hidegkút Dolomite.
The formation of evaporites, the “chicken wire” structure, and the desiccation cracks show that the lagoon was exposed
in the supratidal environment and periodically became dry. The homogenous dolomite beds are indicative of the subtidal zone, while the syndiagenetic evaporites were formed in the peritidal zone in a sabhka environment.
The lithostratigraphic equivalent of the Zánka Sandstone is the Campil Member of the Dolomites. The Hidegkút
Dolomite can be correlated with the lower peritidal dolomites of the Val Badia Member of the Dolomites (BROGLIOLORIGA et al. 1990).
CSOPAK MARL FORMATION cT1
The Csopak Marl Formation consists of claymarl, marl with siltstone, and some limestone intercalations. The formation can be divided into three parts of approximately equal thickness.
The lower third of the formation is built up of grey, brownish-, greenish-grey, thinly bedded, strongly bioturbated
clay marl, marl, calcareous marl with laminal joint surfaces. The limestone intercalations are 1–5 cm thick, with a maximum of 15–20 cm, forming beds or lenses. The thickness and the ratio of the intercalations increases towards the upper
part of the member. In addition to crinoids, coquinas are frequent (Plate VI, 1). The faunal assemblage represented by
Tirolites cassianus characterises the upper part of the member. Formerly the member was named after these ammonites.
The middle member of the formation is built up of red, purple red, well-bedded calcareous siltstone with laminated
joint surfaces. Compared to the lower and upper members, the ratio of the limestone intercalations and the bioturbation
are subordinate, and fossils are only sporadic.
The grain size of the siliciclasts increases upwards in the upper member. In addition to the grey marl and siltstone,
sandstone intercalations also start to appear. The 15–20 cm thick limestone intercalations are mostly coquinas, and in
addition to a large number of crinoids, Bakevellia and Costatoria specimens are also frequent (Plate VI, 2). The finegrained clastic beds have laminar joint surfaces and are strongly bioturbated. The fine-grained, brownish grey sandstone
which occurs at the topmost level of the formation is built up of 2–5 cm thick laminae. Bedding planes are micaceous,
often with ripple marks. Uneven, undulatory bedding planes and parallel lamination are characteristic for the formation,
however, carbonate interbeddings often have lenticular to nodular structures.
The texture of the formation is variegated. The most characteristic microfacies is the echinodermata bearing
biopatite, in which the Meandospira pusilla foraminifera is also frequent. Mollusc biopatite is also common, where
coquinas can be observed. Biopatites are mostly wackestones and packstones, while the “gastropod-oolite” is a grainstone.
The Csopak Marl overlies the Hidegkút Dolomite without any discontinuity, however, there is a sudden change
between the two formations. In the surroundings of Felsõörs and Balatonfüred, the dolomite is overlain by a red siltstone
and dolomarl, in turn overlain by well bedded, light brown, crinoid-bearing limestone beds of this formation (BUDAI
1991). In other sections (e.g. in Hidegkút Hdt–1 borehole) the basal crinoid-bearing beds with galenite spots and secondary dolomitization sharply overlie the Hidegkút Dolomite.
There is a continuous transition to the overlying Aszófõ Dolomite, which is represented by dolomitic sandstone,
sandy, marly dolomite, followed cellular dolomite with a decrease in clastic component (e.g. in the Hidegkút Hdt–1 borehole).
The biggest surface outcrop is found on the south-western part of the Balaton Highland, in the Kál basin, where it
was exposed by the Köveskál Kk–9 key-borehole (Fig. 18). The thickness of the Csopak Marl ranges from 100 to 200 m.
Fossils, age
Based on macrofaunal studies, the late stage of the Olenekian can be characterized with the following paleontological events (LENNER 1988b):
— appearance of the first Triassic ammonites;
— the mollusc assemblage is characterised by the occurrence of Natiria costata and “Turbo” rectecostatus gastropods, and the bivalve Costatoria costata. It is also characterised by the flourishing of Bakevellia species;
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— a rich mud-consuming fauna develops (Unionites, Pleuromya, Homomya), of which both valves often are fossilized;
— the first occurence of the Ophiolepis-type ophiuroids.
The following fauna assemblage, characteristic to the upper part of the formation was described north from the
Savanyú-kút at Kékkút (LENNER 1987): Gervilleia exporrecta var. linearis, Gervilleia polydonta mut. paleotridica,
Hoerensia sp., Costatoria costata, Myophoria laevigata var. elongata, Gervilleia costata, and Pentacrinus stems.
The fauna which came from debris west of Zánka in the vinyards is characteristic for the lower and middle part of
the formation (LENNER 1987): Tirolites cassianus, “Turbo” rectecostatus, Natiria semicostata, Natiria costata,
Emorphotis, Gervilleia exporrecta.
The richest fauna was described from an artificial shaft at Zsellér Hill, at the south-eastern part of Hidegkút. The transition to the underlying Hidegkút Formation is missing due to its tectonic position, but the rest of the formation is well
represented by a 50 m long section (BROGLIO-LORIGA et al. 1990 and CSONTOSNÉ KISS, KOLOSZÁR 1990). The macrofauna collected there consists of 25 taxa, of which the most frequent are: Tirolites gr. seminodus, Dalmatites morlaccus,
Eumorphotis telleri, Costatoria costata, Leptochondria albertii, Avichlamys csopakensis, Natiria costata, Turbo rectecostatus (Plate VI, 1–2), Bakevellia gr. exporrecta, Neoschizodus laevigatus, Neoschizodus fassaensis, Unionites
canalensis, Ophiolepis sp. (Plate VII, 1).
A detailed microfauna and microflora study (Fig. 18) was carried out at the Hidegkút Hdt–1 borehole during geological mapping (GÓCZÁN, ORAVECZNÉ-SCHEFFER 1990). Of the foraminifera zones, the Meandospira pusilla akme zone
was idenitifed, as well as the accompanying elements (Glomospira sp., Glomospirella sp.) of the youngest foraminifer
zone of the Lower Triassic, the Meandospira gigantea-Glomospirella assemblage zone. The sporomorph assemblage of
the formation is characterised by the dominance of Densoisporites nejburgii (BROGLIO-LORIGA et al. 1990).
The lower part of the Csopak Marl Formation (up to the occurence of Tirolites cassianus, and Meandospira pusilla)
represents the Smithian, and the overlying part the Spathian stage respectively (BROGLIO-LORIGA et al. 1990, GÓCZÁN et
al. 1986).
Facies, correlation
The facies pattern of the Csopak Marl indicates an open, relatively deep, marine environment with normal salt content. The following facies changes can be recorded in the sequence (from bottom to top):
— The few m thick crinoid-bearing, oolitic, biocalcarenitic basal beds were deposited in the tidal zone, under higher energy conditions.
— The fine laminated clay marl section at the lower part was deposited on an open shelf, below the tidal zone. The
bioclast-, crinoid-, and coquina bearing intercalations are interpreted as storm deposits, which were re-deposited from
the shallow marine environment. The rich benthos fauna and the bioturbation indicate a well-ventilated basin floor.
— The middle, red, silty, marly section of the formation are indicative of the greatest water depth. The subordinate
bioclastic limestone intercalations, and the fossilisation (e.g. the unbroken skeleton of the fragile Ophiuroids) indicate a
low energy environment.
— The facies distribution of the upper part of the formation shows a relative sea-level fall. The subtidal formations
interfinger with tidal deposits, in which an increasing terrigenous input can be seen, up to the presence of the micaceous,
ripple-marked sandstones.
The lower part of the Csopak Marl can be correlated with the upper part of the Val Badia Member in the Dolomites
(HAAS et al. 1988, BROGLIO-LORIGA et al. 1990).
Middle Triassic
SHALLOW MARINE CARBONATES
Anisian

ASZÓFÕ DOLOMITE FORMATION aT2

The formation is built up of thinly bedded, laminated (algal mats), yellowish white, or light grey, loosely cemented,
calcite spotted, cellular dolomite and dolomarl. The fenestral structure, thin cobweb-like calcite veins (desiccation
cracks) and subordinate “chicken-wire” structures are characteristic. Its microfacies is characterised by the following
types (HAAS et al. 1988, LELKES 1989): bioclastic (ostracods or foraminifers) micrite; ooilitic-oncolitic patite (Plate VII,
3); pelletic micrite; silty or porous dolomicrite; peloidic micrite with carbonate pseudomorphs after evaporites (Plate
VII, 2).
Of these microfacies types, the alternation of dolomicrite and the peloidic micrite characterizes the section in the
form of micro-beds.
The Aszófõ Dolomite sharply overlies the clastic Csopak Formation. There is a few m thick intermediate section in
each borehole (e.g. Köveskál Kk–9), with marl–limestone–dolomite alternations between the two formations (Fig. 18).
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There is a continuous transition towards the overlying Iszakahegy Limestone, which is represented by a succession
a few 10s of m thick, which is well known from several boreholes and outcrops. The characteristic lithology of this transitional unit comprises alternating beds of dolomite and limestone, as well as authigenic breccia, and brecciated dolomarl and marl. This lithofacies is cellular or cavernous in surface outcrops, and white or ocherous because of the
limonite, carbonate cemented, often weathered rauwacke (Plate VIII, 1).
There is a change in the thickness of the Aszófõ Dolomite along the strike of the Balaton Highland. It is interesting
that this difference can be also be seen between the later Anisian platforms and basin areas. On the Pelsonian platform,
in the central part of the Balaton Highland, its thickness is 250 m, based on the Balatonudvari Bu–1 borehole, while it
is only 100 m in the Balatonfüred basin as it was shown in the Bdt–2 borehole.
Fossils, age
Apart from the characteristic microfauna and flora, it is poor in fossils, and there are only a few Natiria sp. and
Costatoria sp. Foraminifers (ORAVECZNÉ SCHEFFER 1987): Glomospirella senghi, Earlandia tintinniformis.
Facies, correlation
The facies pattern refers to a low-energy, hypersaline environment under a warm, arid climate. The poor, low diversity euryhaline fauna also supports this interpretation (ORAVECZNÉ SCHEFFER 1987, p. 28, LELKES 1989). During evaporation, as a result of gypsum and anhidrite precipitation, the Mg/Ca ratio increased significantly in the seawater, which
resulted syndiagenetic dolomitisation (HAAS et al. 1988, p. 48).
Based on the facies evaluation, and recent and fossil analogies from the Southern Alps, the sedimentary environment
of the peritidal Aszófõ Dolomite is interpreted as a tidal flat under arid climate conditions (BUDAI et al. 1993). The original sediment was calcareous mud which was deposited in shallow sublittoral zone and in intertidal lagoon, where the
carbonate production was connected with blue-green algae (stromatolites). During sea-level lows the supratidal sabhka
prograded towards the lagoon, which resulted in the early dolomitisation of the former lagoonal sediments (bird’s-eye
structures, desiccation cracks, intraclasts of the algal mat are characteristic to the supratidal zone).
The thin silt and marl intercalations indicate a temporary terrigenous sediment input, most probably through welldeveloped channels. LELKES (in CSÁSZÁR et al. 1984) explained this phenomenon as a result of temporary torrent floods,
which are also characteristic for an arid climate. According to the evaluation of the oolitic-oncolitic microfacies (HAAS
et al. 1988 and LELKES 1989) the intertidal lagoon was separated from the open marine environment by carbonate sand
shoals.
Formations comparable to the Aszófõ Dolomite, in terms of identical lithofacies, stratigraphic position, and paleogeography, are widespread in the western part of the Tethys, such as the lombardian Carniola di Bovegno, the Lower
Serla Formation of the Dolomites (Frassené Dolomite) and the Reichenhalle beds of the Eastern Alps (BUDAI 1992a,
b, c).
ISZKAHEGY LIMESTONE FORMATION iT2
The Aszófõ Dolomite is overlain by a dark grey, bituminous, well-bedded limestone, which is thinly bedded and laminated in its lower part (Plate VIII, 2), and thickly bedded and bioturbated in the upper part. The limestone has a continuous transition towards both to the underlying (Aszófõ Formation) and the overlying (Megyehegy Formation)
dolomites. Its microfacies is mudstone and wackestone with ostracods, molluscs, and forams, and subordinately with
echinoderm fragments. It is strongly tectonised and folded, and it is assumed to be as thick as 250–300 m in the southern zone.
Fossils, age
The formation is poor in fossils. There are hardly any macrofauna in the lower part of the formation, and the laminated structure refers to the lack of inbenthos. A special Ostracod assemblage (Renngartenella sp.) was described from
the Malom valley at Felsõörs, which refers to hypersaline bottom conditions (MONOSTORI pers. comm.). The overlying
thickly bedded limestones are bioturbated (Plate VIII, 3–4). and have a low diversity mollusc fauna with high density
which shows that the basin became better ventilated. The most frequent fossils are Gervilleia spp. and Costatoria costata (Plate VIII, 3), as well as Natiria spp.
Facies, correlation
The Iszkahegy Limestone has a strong stratigraphic paleogeographic link to the lombardian Angolo Limestone
(BUDAI 1992a, b), which was deposited in a protected, low-energy, poorly ventilated subtidal lagoon (UNLAND 1975,
GAETANI ed. 1979). However, there is a significant difference between their paleogeographic positions, namely the formation of the Angolo Limestone continued between the Pelsonian carbonate platforms (Camorelli, Dosso dei Morti),
which did not happen on the Balaton Highland. The Iszakahegy Limestone can also be well correlated with the “flaser183

hieroglyph” limestone of the Col Alto Fm. in the Dolomites as well as with the Gutenstein Limestone of the Eastern Alps
(BUDAI 1992c).
MEGYEHEGY DOLOMITE FORMATION

mT
2

The Megyehegy Formation is built up of light grey, yellowish grey, dirty white, thickly bedded dolomite with even
bedding planes. It is sacchroidal, with uneven fracture joints. Its microfacies is a monotonous dolopatite, though close
to the contact with the underlying Iszakahegy Limestone and the overlying Felsõörs Limestone it is a thinly bedded
dolomicrite or micropatite. In the tectonic zones it is strongly fractured and pulvarized, and it is often locally quarried
as rubblestone (e.g. at Örvényes, Balatonakali, Felsõörs, Tótvázsony etc.).
There is a slight change towards the underlying and overlying formations. It shows a continuous transition from the
underlying Iszkahegy Limestone to a dark grey, bituminous dolomite. This transition zone was exposed in a few m thickness by the Köveskál Kkt–1 borehole, which was deepened east of Köveskál on the southern side of the Horog Hill.
The overlying formations are different facies on the different areas of the Balaton Highland and the Bakony
Mountains. Due to synsedimentary block-tectonics, on the area of the subsided basins it is overlain by the Felsõörs
Limestone of basin facies, while on the uplifted blocks by the platform carbonate Tagyon Limestone, or discordantly by
the Ladinian basin sediments (Fig. 23). The transitional beds towards the overlying basin facies formations are represented by laminated dolomite, which is bituminous and marly towards the Felsõörs Limestone (e.g. on the Forrás Hill at
Felsõörs, or at the Megye Hill at Vörösberény). Towards the Vászoly Formation it alternates with clayey tuff (e.g. on the
Öreg Hill at Vászoly, or in the key-section at Szentkirályszabadja). It is oncoidic or ooidic in the direct basement of the
Tagyon Limestone (e.g. at Alsó-dörgicse).
In contrast to former ideas, it has been found that the lateral thickness of the Megyehegy Dolomite ranges widely.
According to the major tendency in thickness change, the carbonate ramp was gently sloping from east to west, because
the formation becomes thinner in this direction and even pinches out towards the Tapolca basin. This pattern is further
complicated by the synsedimentary block-tectonics (Fig. 23) and by shortening along the Litér overthrust.
The Megyehegy Dolomite is much thinner on the northern side of the Litér overthrust than on the southern, as was
revealed even by LÓCZY (1913). According to CSILLAG (1991) it is only 10 m thick between Balatoncsicsó and
Balatonhenye, but from here it thickens to 80–100 m, near to Tótvázsony. South from the Litér line the Megyhegy
Dolomite is approximately 170 m thick. It has its maximum thickness (270 m) on the Middle Anisian platform, which
can be followed from the Hangyás-tetõ at Szentantalfa to the Ágas-magas at Örvényes (BUDAI 1988).
The eastern edge of the platform described above is a paleotectonic line between Aszófõ and Pécsely. The formation
can be followed NE from this line in the basement of the Anisian “Balatonfüred” basin up to the Megye Hill. Its thickness is more or less homogenous in this southern zone, being about 150–200 m.
Fossils, age
North from the Litér line the Megyehegy Dolomite is represented by a slightly bituminous, often biodetritic dolomite,
which forms the lower part of the formation. Crinoid fragments occur at several locations (e.g. at Balatonakali, at
Szentbékálla etc.). The following algae can be found in this crinoidic facies, in the quarry 2.5 km west from Tótvázsony
(CSILLAG 1991): Physoporella pauciforata, Ph. pauciforata undulata, Oligoporella sp. A synsedimentary, brecciated,
black gravel facies of the dolomite with submarine fissure fills can be studied in large blocks in the middle of the quarry, which is not known from other places.
The Megyehegy Dolomite is poor in fossils. In addition to foraminifers and green algae, there are a few crinoids and
brachiopods. Foraminifers (ORAVECZNÉ SCHEFFER 1987, p. 28): Meandrospira dinarica, Glomospira deformata,
Glomospirella triphonensis. Molluscs: Myophoria sp., Myalina eduliformis, Natica sp. Brachiopods: Tetractinella
trigonella, Mentzelia mentzeli, Rhynchonella cf. decurtata, Piarorhynchella trinodosi, Lingula cf. christomani.
Facies, correlation
The start of the deposition of the Megyehegy Dolomite is not known exactly, because of the lack of marker fossils.
Its lower boundary can be put at the upper part of the Bithynian. The age of its upper boundary can be deduced from the
age of the overlying basin facies (Felsõörs and Vászoly Formations). According to the fossils of these formations, the
subsidence of the Anisian basins accelerated at the beginning of the Pelsonian, while the central platform of the Balaton
Highland remained an uplifted area (in the area of Balatonudvari and Vászoly), where shallow water sedimentation continued probably (BUDAI, VÖRÖS 1992, VÖRÖS et al. 1997). The equivalent of the Megyehegy Dolomite in the Southern
Alps is the Upper Serla Formation (BUDAI 1992a,b and VÖRÖS et al. 1997). There is a less direct analogue with the
“Zwischendolomit” of the Eastern Alps (BUDAI 1992c).
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TAGYON FORMATION tT2
This yellowish white, light beige, thickly bedded, lofer-facies limestone is a local formation of the Middle Triassic
carbonate platform of the Balaton Highland, showing a continuous transition to the Megyehegy Dolomite.
The major part of the formation is built up of white, light grey or light beige, thickly bedded Dasycladacea-bearing
limestone (the C member of the Lofer cycle) comprising homogenous, pure calcium carbonate, which is alternating with
honey-yellow, or ocherous, thin-bedded limestone with bird’s-eye structure and desiccation cracks (B member of the
Lofer cycle). The B members become dominant upwards in the sequence in the Dörgicse Drt–1 borehole (Fig. 24).
The following microfacies types were described in the Szentantalfa Szaf–1 and Dörgicse Drt–1 boreholes by
ORAVECZNÉ SCHEFFER (1980, 1987) and BUDAI et al. (1993): oncopatite, stromatolite, biomicrite, biopatite, pelbiopatite.
These tidal and shallow subtidal sediments (Plate IX, 1–2) were affected by subaerial, vadose to pedogene processes,
which resulted in the formation of further characteristic lithologies, such as pisoidic-peloidic caliche, occasionally with
vadose carbonate crusts of authigenic breccia.
The crinoidal basal beds of the Vászoly Formation overlie the Tagyon Limestone with a sharp contact.
The Tagyon Limestone is restricted to the central platform of the Balaton Highland. It can be followed from Hangyástetõ at Szentantalfa to the NE up to Öreg-erdõ at Dörgicse, but its thickness ranges between 0 and 70 m even within this
short distance. SW from the Hangyás-tetõ at Monoszló, it is replaced by the Felsõörs Limestone of basin facies, while
from the Keresztfa-tetõ at Vászoly to the Ágas-magas at Pécsely, its heteropic facies is the Megyehegy Dolomite. The
central platform can be followed to the Litér line to the north (VÖRÖS et al. 1997). A minor Anisian platform can be
inferred in the sliver north of the Litér line, based on a re-evaluation of the Tótvázsony Tv–1 borehole (CSILLAG 1991,
BUDAI, CSILLAG 1998).
At the north-eastern corner of the mapped area, in the abandoned quarry on the western side of the military airport
at Szentkirályszabadja, the dolomite is quite similar to the Tagyon Limestone. However, because of its lithology, it
should be placed in the Megyehegy Formation. The dasycladacea-rich (Plate IX, 3), often oncoidal beds (C member of
Lofer cycles) alternate rhythmically with algal laminated, reddish, thinner beds (B members, Plate X, 1). Vadose-pedogene processes which resulted in new lithologies (BUDAI et al. 1993) affected these subtidal sediments. In the northern
wall of the quarry, the Vászoly Foramation overlies the platform carbonate along a sharp contact (Plate XI, 4), similarly to Szentantalfa and Vászoly (Fig. 25).
Fossils, age
The biogenic platform carbonate of Tagyon Formation is rich in fossils. The most characteristic fossils are algae
(Dasycladacea, Cyanophytacea), foraminifera, and subordinate bivalves, gastropods, ostracods and echinoderms.
Foraminifera (according to ORAVECZNÉ SCHEFFER 1980, 1987): Glomospira div. sp., Glomospirella triphonensis,
Trochammina almtalensis, Earlandinita div. sp., Endothyranella wirzi, Meandrospira dinarica, Diplotremina astrofimbriata.
The age of the dolomitised variety of the Tagyon Limestone, found at the military airport at Szentkirályszabadja is
Middle Pelsonian based on Balatonites balatonicus (BUDAI, HAAS 1997, VÖRÖS 1998). The age of the Tagyon Limestone
of the central Anisian platform in the Balaton Highland can be put as Pelsonian, based on stratigraphic analogues only,
because of the lack of biostratigraphic markers.
Facies, correlation
The Tagyon Limestone is a shallow marine carbonate platform formation. The rhythmically alternating thickly bedded algal beds can be interpreted as subtidal C, and/or intertidal B members of Lofer cycles. On the basis of its microfacies, fossils and the loferites, it was possible to outline some weakly developed patch reefs, which separated the inner
platform lagoon from the intra-platform basin (Felsõörs Formation).
The equivalent of the Tagyon Limestone in the Southern Alps is the Upper Serla Formation in the Dolomites, and the
Dosso dei Morti and Camorelli Limestones in Lombardia (BUDAI 1992a). It can also be correlated with the Steinalm
Limestone in the Eastern Alps (BUDAI et al. 1993).

“BUCHENSTEIN GROUP”
Anisian

FELSÕÖRS LIMESTONE FORMATION fT2

The Felsõörs Formation is built up mostly by limestones of basin facies, with subordinate marls. It was deposited
after the tectonic dissection of the Anisian carbonate ramp in asymmetric basins (BUDAI, VÖRÖS 1992, 1993, HAAS,
185

BUDAI 1995). The formation develops continuously from the underlying Megyehegy Dolomite through dolomarls (lower
member). The transition towards the overlying Vászoly Formation is also continuous with the gradual increase of the
volcanites.
The formation is represented on the Balaton Highland by brown, marly limestone, but it can be divided into different members, which can be easily separated from each other (BUDAI 1992a, BUDAI 1993). The most variegated and most
complex sequence of the Felsõörs Limestone is exposed in the classic key-section in the Malom valley at Felsõörs (Fig.
22), which was already known before BÖCKH (RÓTH 1871):
FORRÁSHEGY MEMBER

The lower member is built up of bituminous, clayey dolomite, and grey, bedded, nodular limestone with dark grey
chert nodules (spicule-bearing biomicrite), which becomes flaser bedded with marl intercalations upwards. In the uppermost beds a characteristic crinoid–brachiopod assemblage occurs, which increases to form the main rock type in the
overlying member. Its thickness is about 13 m.
HOROGHEGY MEMBER

The middle member of the formation is built up of poorly bedded, marly, biogenic limestone, which was formerly
known as “recoaro” (Plate X, 2). Its fossils are mostly crinoids (Dadocrinus gracilis, Encrinus liliiformis) and different
brachiopod species (Coenothyris, Tetractinella, Mentzelia, Koeveskallina etc.), but some ammonites also may occur
(Bulogites sp.). It is about 4 m thick. The type-section of this member is at the Horog Hill at Köveskál (PÁLFY 1986).
BOCSÁR MEMBER

This dark grey, well bedded, laminated, bituminous limestone (formerly known as “reiflingi”) is widespread between
Balatonfüred and Aszófõ (Plate X, 3). The Felsõörs key-section exposes the member along the path which leads down
to the Malom valley from Forrás Hill (Fig. 22). There is a continuous transition towards the beds of the overlying “pietra
verde” member of the Vászoly Formation with the occurence of tuff intercalations. At the same time the limestone also
becomes tuffitic. The characteristic fossils are ammonites and pseudo-planktonic bivalves (Daonella sp.) which increase
in number to such an extent that it forms the main rock type on certain bedding planes in the Aszófõ key-section (VÖRÖS
1987).
With minor interruptions, the Felsõörs Formation can be followed along the strike of the Balaton Highland. South of
the Litér line, between the Hangyás-tetõ at Monoszló and the Ágas-magas at Pécsely, its heteropic facies is the
Megyehegy Dolomite and the Tagyon Limestone. North of the Litér line at Vöröstó, its heteropic facies is the dolomitised Tagyon Formation (CSILLAG 1991, VÖRÖS et al. 1997). The lateral thickness of the Felsõörs Limestone ranges greatly, according to the Anisian paleogeography. Its maximum thickness is 180 m at Farkó-kõ near Aszófõ. Its thickness
decreases from here towards the NE, such that it is 83.5 m in the Balatonfüred Bfü–1 borehole, only 35–40 m in the keysection at Felsõörs, and 20 m in the road cut section at Megye Hill. It pinches out to the NE at the Megye Hill and in the
northern zone to the airport at Szentkirályszabadja.
Fossils, age
The Felsõörs Limestone is relatively rich in fossils, however, the various members differ from each other in this
respect. Contrary to the fossil-free lower bituminous dolomarl, the Horoghegy Member is built up of brachiopods and
crinoids, washed down from the neighbouring platform areas. The Forráshegy Member is in a kind of intermediate position, which is very poor in macrofauna, but rich in microfauna. Some horizons of the bituminous laminite of the Bocsár
Member are very rich in ammonites and pseudo-planktonic bivalves. The summarised fauna list of the certain members
at different locations is the following:
F o r r á s h e g y M e m b e r (Felsõörs, Forrás Hill):
— Foraminifera (ORAVECZNÉ SCHEFFER in SZABÓ et al. 1980): the lower member is characterised by Trochammina
almtalensis, Earlandinita tintinniformis, Ammodiscus sp., Nodosaria sp. and Lenticulina sp., while the upper part is represented by Agathammina judicariensis, Endothyra salaji, Glomospira cf. sinensis, Glomospirella sp., Nodosariidae and
Diplotreminidae species.
— Conodonts (KOVÁCS S. in SZABó et al. 1980): the fauna is dominated by Gondolella bulgarica, but Neospathodus
kockeli and N. germanicus may also occur.
In addition to this fauna, spicules, ostracods, echinoderm, mollusc and brachiopod fragments are also common.
Horoghegy Member:
— Foraminifera from the Forrás Hill section (ORAVECZ-SCHEFFER in SZABÓ et al. 1980): Planiinvoluta carinata,
Tolypammina milanis, T. gregaria, Placopsilina cf. hyrensis, Endothyra badouxi, E. obtura, Ammodiscus sp.,
Nodosariidae.
— Ostracods from the Forrás Hill section (MONOSTORI 1995): Hungarobairdia martinssoni, Lobobairdia zapfei,
Mirabairdia balatonica.
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— Conodonts from the Forrás Hill section (KOVÁCS in SZABó et al. 1980): the fauna is similar to the Forráshegy
Member with the difference that Neospathodus kockeli and N. germanicus are more frequent in the upper part and G.
bulgarica becomes less abundant.
— Crinoids from the Forrás Hill section at Felsõörs (BÖCKH 1872, LÓCZY 1913, SZABÓ et al. 1980): Dadocrinus gracilis, D. silesiacus, Encrinus liliiformis.
— Brachiopods, Köveskál Horog Hill (1), Aszófõi Farkó-kõ (2) and Felsõörs Forrás Hill (3) sections (PÁLFY 1986):
Discina cf. discoides (1), Homoeorhynchia sp. (2), Decurtella decurtata (1, 2, 3), D. cf. illyrica (2), Volirhynchia vivida
(1, 3), V. tommasii (1, 2), V. aff. projectifrons (2, 3), V. aff. productifrons (2), Costirhynchopsis mentzeli (1, 2),
Caucasorrhynchia altaplecta (1, 3), Holcorhynchia delicatula (2), Piarorhynchella trinodosi (1, 2, 3), Trigonirhynchella
attilina (2, 3), Sinucostata pectinata (1), Costispiriferina manca (1), Dinarispira cf. dinarica (1), D. avarica (1),
Punctospirella fragilis (1, 2), Mentzelia mentzeli (1, 2, 3), M. balatonica (3), Koeveskallina koeveskalyensis (1, 2, 3), K.
paleotypus (2), Thecocyrtella sp. (1), Tetractinella trigonella (1, 2, 3), Schwagerispira schwageri (1, 2, 3), Sch. mojsisovicsi (1, 2, 3), Coenothyris vulgaris (1, 2, 3), C. aff. kraffti (2), C. aff. cuccensis (2), Sulcatinella incrassata (2),
Angustothyris ? angustaeformis (1, 2, 3), Silesiathyris angusta (3), Pexidella aff. sturi (2).
Bocsár Member:
— Foraminifera from the Forrás Hill section at Felsõörs (ORAVECZ-SCHEFFER in SZABÓ et al. 1980): Ophtalmidium
tricki, O. cf. amylovolutum, O. plectospirus, Ammodiscus multivolutus, Pseudonodosaria loczyi, Mesodiscus eomesozoicus.
— Radiolarians from the Forrás Hill section at Felsõörs (KOZUR in HAAS et al. 1986): Yeharia sp. Triassocampe balachi, Anisicurtis hungarica, Baratuna excentrica, Eonapora mesotriassica, Muellericyrtium triassicum, Nabolella illyrica, Planispinosyrtis baloghi, Silicarmiger costatus illyricus.
— Holothuroids from the Forrás Hill section at Felsõörs (SZABó et al. 1980): Encadina marginata, Theelia immisorbicula.
— Ostracods from the Forrás Hill section at Felsõörs (SZABó et al. 1980): Acratia triassica, A. geomeryi,
Acanthoscapha bogschi, A. veghae, Monocertina sp., Triceratina triassica, Lutkevichinella multistriata, Triassinella binodosa, T. spinosa, Polysopsis levis, Healdia felsoorsensis, H. anisica, H. reniformis.
— Conodonts from the Forrás Hill section at Felsõörs (SZABÓ et al. 1980): Enantiognathus ziegleri, E. petraeviridis,
Gondolella constricta, G. excelsa, G. mombergensis, G. navicula, Hindeodella latidentata, H. latidentata tzankovi, H.
suevica, Ozarkodina tortilis, Prioniodina muelleri, Hibbardella magnidentata.
— Bivalvs from the Farkó-kõ key-section at Aszófõ (VÖRÖS 1983, 1984): Paleonucula spp., Palaeoneilo praecursor, P. minutissima, Parallelodon sp., Solemya abbreviata, Unionites subrectus, Bakevellia sp., Cassianella praecursor,
Entolium discites, E. kellneri, Mysidioptera sp., Plagiostoma, Posidonia wengensis, Daonella boeckhi, Schafhaeutlia
sp., Leptochondria elegantula.
— Gastropods from the Farkó-kõ key-section at Aszófõ (VÖRÖS 1983, 1984): Trypanostylus, Coelostylina,
Coelochrysalis, Neritaria, Trachynerita, Promathilda, Omphaloptychia.
— Cephalopods:
a) from the Farkó-kõ section at Aszófõ (the Nautiloidea–Coleoidea fauna based on manuscript reports of VÖRÖS, the
revised ammonites assemblage based on VÖRÖS 1998): Nautiloidea: Pleuronautilus, Syringonautilus, Germanonautilus,
Anoplococeras, Paranautilus bosnensis, Sybillonautilus, Encoiloceras. Coleoidea: Michelinoceras, Mojsisovicsteuthis,
Breviconoteuthis. Ammonoidea: Proavites hueffeli, Norites gondola, Bulogites cf. gosaviensis, B. mojsvari, B. cf.
multinodosus, B. zoldianus, Beyrichites cadoricus, B. beneckei, B. cf. reuttensis, Schreyerites abichi, Sch. loretzi, Sch.
ragazzoni, Sch. splendens, Acrochordiceras fisheri, A. cf. carolinae, Balatonites balatonicus (Plate XI, 1), B. cf. ottonis, B. egregius, Discoptychites domatus.
b) Forrás Hill key-section at Felsõörs (VÖRÖS 1998):
72-82. bed: Schreyerites binodosus, Semiornites aviticus, Proavites sp., Beyrichites sp., Discoptychites sp.;
84-86. bed: Paraceratites trinodosus, P. elegans, P. rothi, Semiornites aviticus, Megaceratites subnodosus,
Longobardites zsigmondyi, L. breguzzanus;
89-99/C. bed: Paraceratites spp., Semiornites spp., Asseretoceras camunum, Lardaroceras pseudohungaricum, L.
krystyni, Hungarites inconstans.
c) the ammonites fauna, collected from bed to bed in the section of the road-cut at Megye Hill at Vörösberény (VÖRÖS
1998): Proavites sp., Norites sp., Paraceratites trinodosus (Plate XI, 2), P. cf. elegans, Megaceratites subnodosus,
Semiornites cf. cordevolicus, S. cf. lennanus, Beyrichites sp., Asseretoceras camunum, Lardaroceras pseudohungaricum,
L. krystyni, Hungarites inconstans.
The bio- and chronostratigraphic position of the Felsõörs Limestone has been known for a long time, based on its
rich ammonite fauna. The “recoaro” type Horoghegy Member in the Forrás Hill key-section is poor in ammonites, so its
presumed Pelsonian age (Balatonicus Zone) is based on conodonts and brachiopods. The ammonite fauna of the Bocsár
Member at Felsõörs belongs to the Upper Illyrian Trinodosus Zone (Trinodosus Subzone, Camunum Subzone and
Pseudohungaricum Subzone). However, in the area of the Anisian basins, which started to subside earlier, even the
Pelsonian stage (Balatonicus Zone) can be identified.
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Facies, correlation
Based on the lateral facies changes described above and on the biostratigraphic investigation of the sections, the heteropic connection between the different members can be explained. The comparison of the Aszófõ and Felsõörs sections
reveals that while the relatively thin Bocsár Member does not go down to the Pelsonian at Felsõörs, the thicker “reifling”
type limestone at Aszófõ was formed during the Pelsonian, which is proved by its rich Balatonites assemblage (VÖRÖS
1987, BUDAI, VÖRÖS 1988, VÖRÖS et al. 1997, VÖRÖS 1998).
Different depositional environments can be reconstructed, based on the comparative study of the different locations
of the Horoghegy Limestone (PÁLFY 1986, pp. 27–29). The variegated brachiopod assemblage, which characterises the
Horog Hill section, was formed in a high energy environment on a solid sea floor. The fauna at Aszófõ also shows a great
diversity. In addition to the brachiopods, the gastropod and bivalve fauna is also dominant, which combined with a total
lack of inbenthos, indicates a hard rocky floor. The necton forms and the intraclasts indicate redeposition (Plate X, 2).
A more calm depositional environment on the open shelf is indicated by the marly “recoaro” limestone of the Felsõörs
section.
The bituminous laminite of the Bocsár Member was deposited in narrow, rapidly subsiding intraplatform basins (Fig.
23). Despite its bituminous character, the basin floor was just occasionally anoxic, as is shown by the necton, epibenthos and burrowing bivalves.
The lithology of the Felsõörs Formation and the lack of characteristic brachiopods (Norella, Pexidella) of the
Schreyeralm Limestone prove that an open eupelagic basin was not formed during the Anisian on the Balaton Highland
(PÁLFY 1986).
Ladinian
During the last few years there has been a heated international discussion about the Anisian/Ladinian boundary. The
Triassic Subcommission of the International Stratigraphic Commission will make a decision soon as to whether the
lower boundary of the Ladinian stage is going to be fixed at the base of the Reitzi, Secedensis or Curionii Zones.
The present work presents the formations of the Balaton Highland according to the views of Hungarian reserachers.
The main point is that the lower boundary of the Ladinian stage can be best correlated with the base of the Reitzi Zone.
It is supported by the traditional definition (the original stratigraphic terms) and by practical considerations (correlation
based on different stratigraphic methods) (VÖRÖS et al. 1996). This boundary is within the Vászoly Formation on the
Balaton Highland (VÖRÖS et al. 1997).
VÁSZOLY FORMATION VT2

(on the geological map this formation is drawn together with the Buchenstein Formation)

Results of stratigraphic and paleogeographic studies after the completion of geological mapping led to the decision
to consider the Vászoly Formation as a separate lithostratigraphic unit (VÖRÖS et al. 1997), which was formerly known
as “pietra verde”, “buchenstein beds”, and Vászoly Member of Buchenstein Formation (BUDAI 1993).
The Vászoly Formation has a different lithology in the area of Anisian platforms and basins. The basal beds which
sharply overlie the Middle Anisian platform carbonates (Figs. 24, 25 and 26) are represented by brown, red, grey or
greenish grey crinoidal limestone which is often tuffitic, with a rich ammonites fauna (Plate XI, 3) at certain locations
(“biogenic limestone” sensu VÖRÖS et al. 1997). It is only a few m thick (Fig. 24). The echinoderm fragments which
make up the rock are mostly 0.2–1 mm size, but there are also some 5–10 mm size fragments in the fine matrix. It contains a large number of gastropods in the area, close to the uplifted blocks. In the quarry of the military airport at
Szentkirályszabadja, it shows a reddish brown dolomitic facies which overlies the truncated surface of the Lofer cyclic
dolomite of the Tagyon Formation along a significant unconformity (Fig. 25, Plate XI, 4).
Above the crinoidal–ammonitic limestone, there is a few m thick tuffitic bed, overlain by light grey, thickly bedded,
nodular limestone (“Vászoly Limestone”), which was 9 m thick in the Dörgicse Drt–1 borehole (Fig. 24). Some nodular bedding planes are encrusted by thin (0.5–1 cm) greenish black phosphorite (Plate XII, 2) the uranium content of
which was a target for prospection in the 50’s (KISS, VIRÁG 1959).
The key-section of the Vászoly Formation is the artificial trench P–11/a at Öreg Hill, while the reference section is
Pécsely P–5 uranium prosepecting borehole (Fig. 26).
The “Vászoly Limestone” is overlain by a few m thick siliceous tuff on the Öreg Hill (Fig. 26), while in the surroundings of Dörgicse, it is directly covered by the nodular limestone of the Buchenstein Formation (Nemesvámos
Member).
The Vászoly Formation in the area of the Anisian basins is mostly built up of tuff, calcareous tuff and their clay
weathering products (“pietra verde”, Plate XI, 5), which contains siliceous limestone nodules. It shows a continuous
transition from the Felsõörs Limestone with a gradual increase of volcanic material, and it also shows a continuous tran188

sition towards the overlying Buchenstein Formation with an increase of nodular limestones. The volcanic material is
green, yellowish green, red tuff (microcrystalline, relict vitro-, crystallo- and lithoclastic), occasionally crystal tuff
(micro-holocrystalline). It is often montmorillonitised, or bentonitic. From the porphyritic components of the tuffs only
quartz, biotite and pseudomorphs of the weathered feldspars can be recognised macroscopically (IVANCSICS 1986).
According to SZABÓ, RAVASZ (1970) and RAVASZ (1973) the volcanic material was a potassium-trachyte which
became rhyolitic upwards with an increasing of the calcalkalinity.
The distribution and thickness of the different members of the Vászoly Formation (similar to the lithology) show different variations in the area of the former submarine highs and basins. The volcanites are thicker in the area of the
Anisian basins than above the platforms. It is 18 m thick in the key-section at Forrás Hill (Fig. 22) while it is only 5–8
m in the area between Dörgicse and Vászoly (Figs. 24, 26). However, the total thickness of the formation is quite uniform averaging about 20 m.
Fossils, age
The Vászoly Formation is very rich in fossils. In fact, it is the richest Triassic formation in terms of ammonite content on the Balaton Highland. The faunal assemblage is different on the submarine highs and in the intraplatform basins
(VÖRÖS 1992, 1996, VÖRÖS et al. 1997). In the following section, the composite faunal lists are shown which had a significant role in determining the Anisian/Ladinian boundary, and which also play an important role in the biostratigraphy
(based on VÖRÖS 1998):
1. Felsõörs, Forrás Hill key-section (basin), 2. Vörösberény, Megye Hill road-cut (basin), 3. Mencshely, Cser-tetõ
(basin), 4. Vászoly, Öreg Hill, P–11/a trench (submarine high), 5. Szentantalfa (submarine high), 6. Szentkirályszabadja,
airport section (submarine high), 7. Szentjakabfa, Balázs-tetõ, debris from the vinyards next to the Balázs church (submarine high).
VÖRÖS (1993, 1996, 1998) described the following ammonites zones within the formation (from bottom to top):
Trinodosus Zone (Upper Illyrian):
The upper two subzones of the zone are the Camunum and Pseudohungaricum Subzones, which can be identified
within the lower “biogenic limestone” part of the formation above the Anisian paltforms. According to this, the lower
member of the Vászoly Formation is heteropic with the uppermost part of the Felsõörs Limestone in the basin areas
(VÖRÖS et al. 1997): Paraceratites trinodosus (5); Semiornites aviticus (5,6); Semiornites cordevolicus (5); Lardaroceras
krystyni (4,5,6); Asseretoceras camunum (4,5,6); Megaceratites subnodosus (4,5); Lardaroceras pseudohungaricum (5);
Hungarites inconstans (5,6); Longobardites zsigmondyi (4); Norites dieneri (4).
Reitzi Zone (Lower Ladinian): it is built up of volcanic material both on the platform and in the basin areas (“pietra
verde”):
— Felsoeoersensis Subzone: Kellnerites felsoeoersensis (1,6, Plate XII, 1); Kellnerites bispinosus (1); Kellnerites
bosnensis (2); Kellnerites sp. (1,4); Hyparpadites bagolensis (6); Hungarites mojsisovicsi (6).
— Liepoldti Subzone: Hyparpadites liepoldti (1,3,4,6); Hyparpadites bagolensis (2,6); Kellnerites angustecarinatus
(2); Hungarites mojsisovicsi (2,3,4); Hungarites bocsarensis (4); Parakellnerites boeckhi (4); Parakellnerites loczyi (6).
— Reitzi Subzone: Reitziites reitzi (1,3); Reitziites cholnokyi (1,3,4); Latemarites conspicuus (3); Parakellnerites
boeckhi (1); Ticinites hantkeni (3,4); Nevadites ecarinatus (3); Nevadites symmetricus (4); Hungarites arthaberi (3).
— Avisianum Subzone: Aplococeras sp. (1,4,6); Aplococeras avisianum (3,7); Hungarites arthaberi (1,6,7);
Latemarites latemarensis (6); Latemarites conspicuus (6); “Stoppaniceras” ex gr. ellipticum (3,6); Halilucites obliquus
(1); Halilucites costosus (3,4); Halilucites rusticus (4); Ticinites crassus (4); Parakellnerites hungaricus (3,7);
Parakellnerites rothpletzi (3,7).
Secedensis Zone (1): Stoppaniceras cf. variabile, “Stoppaniceras” ex gr. ellipticum, Repossia sp., Chieseiceras cf.
chiesense. This zone can be identified only in the key-section at Felsõörs, at the uppermost transitional part of the
Vászoly Formation towards the Buchenstein Formation.
Curionii Zone (4): Eoprotrachyceras sp., Eoprotrachyceras cf. rieberi. The upper part of the formation, the so called
“Vászoly Limestone” belongs to the Curionii Zone.
Brachiopods became known form the key-section on the Öreg Hill at Vászoly (VÖRÖS, PÁLFY 1989): Norella refractiformis, Volirhynchia vivida, V. productifrons, Trigonirhynchella sp. aff. delecta, Mentzelia mentzeli, M. mentzeli baconica, M. sp. aff. ampla, Koeveskallina pannonica, Pexidella cf. sturi, Schwagerispira speciosa, Coenothyris sp. aff. vulgaris, Angustothyris sp. aff. suspecta (in addition to ammonites and brachiopods, Daonella lumachella can be found
within bed 4).
The filament microfacies of the “Vászoly Limestone” refers to the great mass of pseudo-planktonic bivalves.
Foraminifera (ORAVECZNÉ SCHEFFER 1987, KOVÁCS et al. 1994): Pseudonodosaria loczyi, Pachyphloides klebelsbergi, Austrocolomia plöchingeri, Oberhauserella ladinica, Hemigordius plectospirus.
Radiolarians (DOSZTÁLY 1993, KOVÁCS et al. 1994): Oertlispongus inaequispinosus, Paroertlispongus multispinosus,
Yeharia annulata, Eptingium manfredi, Falcispongus calcaneum, Plafkerium nazarovi, Baumgartneria curvispina,
Silicarmiger costatus costatus (Plate XII, 3), Archaeospongoprunum mesotriassicum mesotriassicum (Plate XII, 4).
Ostracods (MONOSTORI 1991): Triadogigantocypris balatonica.
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Conodonts (KOVÁCS et al. 1990, KOVÁCS 1993a,b, KOVÁCS et al. 1994): Gondolella liebermani, G. constricta cornuta, G. constricta postcornuta, G. eotrammeri, G. alpina alpina, G. alpina szaboi, G. trammeri, G. fueloepi,
Gladigondolella tethydis.
Sporomorphs (GÓCZÁN, ORAVECZ-SCHEFFER 1993): Cannanaropollis brugmani, C. scheuringii, Kuglerina meieri.
Facies, correlation
The Vászoly Formation was deposited on submarine highs above Anisian platforms in a pelagic environment. The
great diversity of the fossils indicates to variable living conditions, while the condensed sections are a sign of longer
periods of non-deposition.
Within the intraplatform basins, the formation is represented by fairly homogenous volcanic material with redeposited material close to the uplifted areas.
Based on the varied paleogeographic and stratigraphic features, the Vászoly Formation can be correlated with the
Bivera Formation of the Dolomites (BUDAI, HAAS 1997, VÖRÖS et al. 1997).
BUCHENSTEIN FORMATION bT2
The sequence above the Vászoly Formation is mostly built up of bedded, nodular limestone with occasional tuff layers at specific horizons, and with alternations of siliceous tuff, marl and thinly bedded limestone. The formation is characterised by a large volume of finely dispersed silica.
NEMESVÁMOS MEMBER

The bedded nodular limestone, which builds up the major part of the Buchenstein Formation, contains the following
two major types:
— greyish beige limestone with dark grey chert and green marl inter-layers;
— red or beige limestone with dark red chert and marl inter-layers (Plate XIII, 1).
Both types often display mud flow structures and re-dissolved surfaces. These limestones are widespread on the
Balaton Highland and alternate with radiolarite and siliceous tuffs at certain locations.
KERESZTFATETÕ MEMBER

The nodular Nemesvámos Limestone is overlain by a sequence built up of thinly bedded limestone and siliceous tuff
in the area of the central platform of the Balaton Highland. The bedding planes of the slightly bituminous limestone are
almost totally covered by Posidonia and Daonella shells. This member was described by LÓCZY as “wengen shale”
(1913, pp. 118–120).
The Buchenstein Formation can be followed continuously on the surface along the strike of the Balaton Highland.
The formation has its maximum thickness in the area of the Anisian basins. It is about 60 m thick in the Balatonfüred
Bfü–1 borehole, while it is relatively thin above the Anisian platforms, e.g. just 30 m in the Dörgicse Drt–1 borehole.
There is a sharp facies difference in the upper part of the Buchenstein Formation north and south of the Litér line. In
the area of the Balaton Highland, the formation is built up of pelagic limestones, and its cover has a similar facies (Füred
Limestone), while on the edge of the Veszprém Plateau the nodular limestone has a continuous transition to the Budaörs
Dolomite.
Fossils, age
Pseudoplanktonic bivalves (Daonella spp. and Posidonia spp.) are common in the cherty limestones of the
Buchenstein Formation, while ammonites generally occur in the chert free, red, “hallstatt” facies. Ptychitids, which are
common in the older beds, are replaced by Arcestids (Proarcestes spp., Joannites spp., Plate XIII, 2), while decorated
forms are mostly represented by Eoprotrachyceras, Protrachyceras, Anolcites and Arpadites species. After the completion of mapping, systematic collecting of fossils was carried out from bed to bed at the abandoned quarry at Katrabóca
(Nemesvámos), where the richest Upper Ladinian ammonite assemblage from the Balaton Highland has been recorded
(VÖRÖS 1998): Eoprotrachyceras pseudoarchelaus, Protrachyceras gredleri, P. ladinum, P. longobardicum, P.
archelaus, P. laczkoi (Plate XIII, 3), Anolcites laricus, Arpadites arpadis, A. szaboi, A. telleri, A. toldyi, A. sp. aff.
dichotomus, Proarcestes subtridentinus, P. pannonicus, Joannites tridentinus, Megaphyllites obolus, Monophyllites wengensis, Epigymnites moelleri, E. ecki.
From the underlying layers of the Füred Limestone on the Meggy Hill at Pécsely, the following forms were identified Celtites cf. epolensis, Proarcestes cf. pannonicus, Joannites cf. joannisaustriae and Protrachyceras cf. ladinum.
Radiolarians (BUDAI, DOSZTÁLY 1990, DOSZTÁLY 1993): Muelleritortis cochleata, Spongoserrula curvispina, S.
rarauna, Hungarosaturnalis multispinosus, H. longobardicus, H. triassica, Falcispongus rostratus, Spinotriassocampe
longobardica (Plate XIII, 4).
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Foraminifera (SZABó et al. 1980, ORAVECZNÉ-SCHEFFER 1987): Nodosaria cf. raibliana, Pseudonodosaria loczyi, P.
obconica, P. lata, Ophtalmidium tricki, O. plectospirus, Turritellella mesotriassica.
Conodonts (KOVÁCS 1993a,b, KOVÁCS et al. 1994): Gondolella transita, G. praehungarica, G. bakalovi,
Metapolygnathus hungaricus, M. mungoensis.
The characteristc bivalve fauna of the Keresztfa tetõ Member contains “wengen” species. The following characteristic assemblage was identified from the posidonia bearing limestone (LÓCZY 1913, p. 102, 119, and LENNER 1988a):
— Keresztfa-tetõ: Daonella subtenuis, D. boeckhi, Posidonia wengensis, P. pannonica (Plate XIII, 5), P. alta.
— Alsóbükk mill: Arpadites toldyi, Posidonia alta, P. pannonica, Daonella cf. sturi, D. boeckhi, D. paucicostata.
Facies, correlation
The Buchenstein Formation was deposited in an open pelagic basin, where carbonate deposition was ended by sporadic submarine volcanic activity. The deposition of this relatively thin (30 m) sequence occured during the whole
Longobardian substage (about 4 million years), which shows a condensed sedimentation. On the contrary, in the
Southern Alps the much thicker Upper Ladinian is represented by a volcanoclastic sandstone–silty-marl sequence
(Wengen Formation) (BUDAI 1992a). The equivalents of the formation in the Southern Alps are the Buchenstein,
Livinallongo and Clapsavon Limestone Formations.
Middle–Upper Triassic
Ladinian–Carnian
FÜRED LIMESTONE FORMATION

füT

2–3

The major part of the Füred Limestone is built up of bedded, nodular limestone (Plate XIV, 1), where dark grey chert
lenses and nodules can be identified at certain horizons (however the amount of the chert is significantly less than in the
limestones of the underlying Buchenstein Formation). In the lower part of the formation the limestone is thickly bedded,
but in the upper parts, there are marl intercalations of increasing thickness, which results a characteristic tabular bedding.
It is locally overlain by a dark brownish grey, slightly bituminous, well bedded limestone (“Szákahegy Member”)
which is known only from the northern side of the Száka Hill at Balatonfüred, and from some core logs. It was described
by LÓCZY (1913, p. 123) as “chondrites” limestone.
The most common texture of the Füred Limestone is the filamental biomicrite, biomicropatite and pelmicropatite.
The formation can be followed on the Balaton Highland south of the Litér line. It has its maximum thickness close
to Balatonfüred, in the Balatonfüred Bfü–1 borehole (64 m). From this location it thins to the SW and NE, e. g. it is only
8–10 m thick between Monoszló and Köveskál, and 3–5 m at Felsõörs.
On the major part of the Balaton Highland the Füred Formation is overlain by marls (Veszprém Formation), while
NE from the Csákány Hill at Paloznak it is overlain by thickly bedded dolomite (Budaörs Formation). In this latter
area, the Füred Limestone is represented by a characteristic platform slope facies (Berekhegy Limestone Member,
fü T ).
b 2
Fossils, age
The Füred Limestone is relatively poor in macrofossils, however, bivalves (Halobia), brachiopods, and ammonites
(Trachyceras aon, Dittmarites rueppeli, Sirenites sp., Neoprotrachyceras etc.) may occur in the upper marly part (Plate
XIV, 2–3).
Radiolarians (BUDAI, DOSZTÁLY 1990, DOSZTÁLY 1993): Paleosaturnalis triassicus (Plate XIV, 4), P. zapfei,
Praeorbiculiformella vulgaris, Tetraporobranchia haeckeli, Capnuchospharea triassica, Hindeospharea bispinosa,
Hagiastrum triassicum (Plate XIV, 5), Karnospongella bispinosa, Praeheliostaurus levis, Pseudoheliodiscus bipartitus,
Spongosaturnaloides multidentatus, Tetrapylomella carnica, Veghicyclia globosa.
Conodonts (DOSZTÁLY et al. 1989, KOVÁCS et al. 1991): Gondolella polygnathiformis, G. foliata foliata, G. foliata
inclinata, Gladigondolella tethydis, Gl. malayensis malayensis.
Foraminifera (ORAVECZNÉ-SCHEFFER 1987):
— lower part: Nodosaria primitiva, Dentalina gladiiformis, D. bicornis, D. zlambachensis, Pseudonodosaria lata, P.
loczyi, P. obconica, Lenticulina fovelolata, L. acutiangulata, L. polygonata, L. opercula, L. verians, Astacolus carnicus,
Vaginulinopsis protacta, Frondicularia carinata, F. bryzaeformis, Pachyphloides klebelsbergi, Variostomata acutiangulata, Ophthalmidium exiguum, Hemigordius plectospirus, H. chialingchiangensis.
— upper part: Turritellella mesotriassica, Gsolbergella spiroloculiformis, Nodobacularia vujisici.
The age of the formation is still under discussion, because of the uncertanities of the Ladinian/Carnian boundary. In
the opinion of the authors, which is based on biostratigraphic considerations, the whole sequence of the Füred Limestone
belongs to the Carnian stage (Julian substage, Aon Zone) in the Balaton Highland, and Ladinian age is represented only
by Foraminifera at the bottom part of the formation (BUDAI 1993). However, according to the latest stratigraphic inves191

tigations, the Berekhegy Limestone Member, which is found below the Ladinian–Carnian platform carbonates belongs
to the uppermost Ladinian (HAAS et al. in press).
Facies, correlation
The Füred Limestone Formation is a pelagic basin facies, which is demonstrated by the planktonic and nectonic faunal elements i. e. ammonites, pseudo-planktonic bivalves, conodonts, radiolarians, planktonic crinoid faunal assemblage
(ORAVECZNÉ-SCHEFFER 1979). The relative near platform situation is shown by the carbonaceous plant debris, vermicular structures, and re-deposited bio- and lithoclasts in the Berekhegy Member derived from the coeval platform (BUDAI,
HAAS 1997).

BASIN SEDIMENTS
Carnian
VESZPRÉM MARL FORMATION
MENCSHELY MARL MEMBER vmT3

The lower member of the formation is built up of dark grey, grey, pyritic, thinly bedded, laminated clay marl to marl,
which is homogenous over the area of the whole Balaton Highland. The clay content is mostly derived from montmorillonite, and illite-montmorillonite mixed structure clay minerals. In the clay marl to marl sequences, 50–90% is clay,
10–50% is silt and 0–10% is sand. The error of the coarse grained siliciclastic interbedding is higher than that of the
clayey beds (σ>2 and σ<2).The sand fraction of the marl and clay marl layers has a continental origin, which is shown
by the increased quartz content of the sandy layers, compared to the quartz content of the sand-free layers.
The microfacies of the carbonate interlayers is pyritic micrite, filament and foraminifer bearing biomicropatite
wackestone–packstone (GÓCZÁN et al. 1991).
The Mencshely Marl Member has three parts which can be defined on the basis of different sedimentary structures
(Fig. 28).
The lower part of the member is built up of thin, sometimes graded bioclastic–oncoidic calcareous sand laminae and
lenses (Plate XV, 1–3. and 6–7). In the basin facies marl to silty marl sequence, the thin allodapic limestone beds are
mostly found above sharp ravine scarp surfaces. Minor, barely rounded limestone intraclasts are also found at several
horizons, often below the graded calcareous sand layers. There are some metre thick blackish grey, black layers between
the grey, dark grey beds.
The middle part of the member is characterised by graded beds and slump structures. There are also a few mm thick,
siliciclastic, fine grained sand lenses in this part of the member.
The upper part of the member is built up of unbedded, homogenous marl and calcareous marl with thin (1–4 mm)
siltstone interlayers. There are limestone lenses in the uppermost part in the calcareous marl. Scattered pyrite is present
everywhere.
In the Nemesvámos Nos–1 borehole, which was deepened near to the carbonate platform at Veszprém, there was a
significant amount of redeposited platform sediments, more than in other areas which were further from the basin margins, like in the sections at Óbudavár or Balatonfüred. The most distal sequence, which was poor in redeposited platform-derived carbonate particles was exposed by the Balatonfüred Bfü–1 borehole.
The Mencshely Marl Member is about 120 m thick.
NOSZTOR LIMESTONE MEMBER vnT3

In the Carnian basin of the Balaton Highland the two thick marl sequences are separated from each other by a grey,
greyish brown or beige, crypto-, micro- and finely crystalline, thinly bedded, sometimes laminated limestone. The bedding planes are often nodular and marly. Chert is frequent, but the distribution is uneven and changes at different locations. In the central part of the Carnian basin of the Balaton Highland its characteristic grain size is coarser than fine carbonate mud, and contains hardly any platform derived carbonate particles (Plate XV, 4). It thickens close to the platform
edges and contains more bio- and lithoclasts from the platform (Plate XV, 5), and interfingers with the Buhimvölgy
Breccia of slope facies.
Underlying the Nosztor Limestone is the Mencshely Marl, always present with a thin transitional bed. The covering
beds are heterogenous. It is covered by the Csicsó Marl (Fig. 29), on the area of the Balaton Highland basin, from
Balatonhenye to the Tódi-mezõ above Csopak. NE from Mencshely, in the surroundings of Barnag, it is covered by the
Buhimvölgy Breccia, while in the surroundings of Barnag and Vöröstó the covering beds belong to the Ederics
Limestone Member of reef facies.
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According to CSILLAG (1991) and BUDAI, CSILLAG (1998) the thickness is determined by the paleogeographic situation. The thickness of the limestone is 10–12 m in the central parts of the basin at Balatonfüred and Balatoncsicsó. It
thickens towards the carbonate platforms, and is 20–25 m in the strongly tectonised sequence of the Mencshely Met–1
borehole.
BUHIMVÖLGY BRECCIA MEMBER vbT3

The heteropic facies of the upper part of the Nosztor Limestone and some parts of the Csicsó Marl is a bio- and lithoclastic limestone (Plate XVI, 2–3).
Intraclastic, brecciated beds and conglomerates can be found on the Balaton Highland, E from Nemesvámos, E and NE
from Barnag and S from Vöröstó. There are 30–50 cm diameter coral limestone blocks among the marly debris on the
Ragonya-bérc between Mencshely and Vöröstó (Plate XVI, 1), which also can be correlated with this stratigraphic horizon.
In the Keszthely Mountains CSILLAG (1991) and CSILLAG et al. (1995) interpreted the limestone blocks in the marly
sequence close to the dolomitised carbonate platform as megabreccia and correlated them with the Buhimvölgy Member.
CSICSÓ MARL MEMBER vcT3

This grey, dark grey clay marl to marl, which is oxidized to a greyish yellowish brown on the surface is one of the
thickest Triassic formations of the Balaton Highland. It is very similar to the Mencshely Marl, so that it is sometimes
hard to distinguish between them, especially when the stratigraphic position is not known.
Csicsó Marl develops from the Nosztor Limestone with a quick, but gradual increase of clay content (Fig. 29). A
nearly 100 m long strike parallel section of the lower 50–70 m thick part of the sequence is exposed in the Csukrét ravine,
a transitional unit which is built up of the alternation of limestone, calcareous marl and marl beds. This is overlain by
grey, dark grey clay marl to marl with laminar partings, dissected by max. 20 cm thick calcareous marl and marly limestone. It is covered by calcareous marl with conchoidal fractures. Its microfacies, grain- and mineral composition is very
similar to the Mencshely Marl.
The underlying beds are the Nosztor Limestone on the main part of the Balaton Highland. However, it overlies the
heteropic carbonate platform slope facies (Buhimvölgy Member) between Mencshely and Veszprém, in the surroundings of Felsõörs, and in the Szent Miklós valley in the Keszthely Mountains (Plate XVII, 2). It may also directly cover
the platform carbonates or their heteropic facies, represented by the Ederics Formation.
It is overlain by the Sándorhegy Formation in the area of the basins on the Balaton Highland, and towards the platforms it interfingers with the Ederics Foramation. In the western foreland of the Keszthely Mountains the Csicsó Marl
is overlain by the Ederics Limestone, according to GÓCZÁN et al. (1983), GÓCZÁN, ORAVECZNÉ SCHEFFER (1996).
The maximum thickness of the Csicsó Marl is about 300 m in basinal areas, however the exact thickness is not
known.
Fossils, age
A large number of minor, bivalve-like fossils were described by FRECH (1912) on the bedding planes of the
Mencshely Marl and Csicsó Marl, including “Estheria Lóczyi”, however, their taxonomic range is uncertain (KITTL
1912, KOZUR in ORAVECZNÉ SCHEFFER 1987). The major part of the microfauna consists of benthos Foraminifera. There
are also Holothuroids, Ophiuroids, Echinoids and Ostracods (GÓCZÁN et al. 1989, 1991). The member belongs to the
Lower Julian substage.
The Nosztor Limestone is poor in macrofauna. Austrotrachyceras austriacum is very rare, however, in the upper parts
there are some very badly preserved ammonites. In the rich pelagic microfauna KOVÁCS S. (in GÓCZÁN et al. 1991)
described Gondolella polygnathiformis and Gladigondolella sp. In addition to radiolarians, different Osteocrinus and
Holothuroidea fragments are present. In the sporomorph assemblage a few members of the Patinasporites and
Staurosaccites genera occur which are new types, when compared to the Mencshely Marl (GÓCZÁN et al. 1991). The
upper part of the Nosztor Limestone belongs to the Austriacum Zone of the Julian substage. The question as to whether
the lower part belongs to the Aonoides or Austriacum Zone is still open (GÓCZÁN et al. 1991).
The microfauna of the Csicsó Marl is very poor. In the lower clay marl layers “phyllopods (Estheria)” are common,
formerly believed to be characteristic for the Mencshely Marl. Neoprotrachyceras baconicum (Plate XVI, 4 det. VÖRÖS
in GÓCZÁN et al. 1991), and Halobia rugosa, Gonodus astartiformis, Trachyceras sp. were described from the sequence
of the Csukrét ravine at Balatoncsicsó (CSONTOS-KISS in GÓCZÁN et al. 1991), and Lima austriaca from Nemesvámos
(Plate XVII, 1).
Its microfauna is poor, but based on the rich sporomorph assemblage it belongs to the Austriacum Zone of the Julian
substage (GÓCZÁN et al. 1989b, 1991).
Facies, correlation
After the deposition of the Ladinian Lower Carnian hemipelagic Buchenstein and Füred Limestone Formations, there
was a significant change in the depositional style of the basins. As a result of the significant terrigenous siliciclastic
influx, hemipelagic carbonate sedimentation was replaced by the deposition of silty marl in the intraplatform basins. The
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grain composition indicates to a distant source area. According to the Ostracod studies of MONOSTORI (1989, 1990), sedimentation occured in a deep sublittoral basin of normal salt content.
At the beginning of the Julian the north-eastern edge of the basin of the Balaton Highland was at Felsõörs–Veszprém,
while the boundary of the Southern Bakony platform can be outlined at Veszprém–Tóvázsony–Barnag–Vöröstó–
Kapolcs–Gyulakeszi.
At the end of the deposition of the Mencshely Marl the water level rose. During the deposition of the Nosztor
Limestone the terrigenous influx decreased, and the platforms prograded.
The Buhimvölgy Breccia accumulated at the toe of the slopes between the platforms of the Ederics Limestone and
the Carnian basins.
The Csicsó Marl was deposited in the basins between the “Ederics” and “Sédvölgy” platforms, similar in depositional
style to that of the Mencshely Marl during the renewal of terrigenous input. The occurrence in the western foreland of
the Keszthely Mountains might belong to another sub-basin.
The source area of the terrigenous material of the Veszprém Marl could have been the Lombardian Triassic continental area. The pelitic sequence of the distal Transdanubian basins could have been in paleogeographic contact with the
Val Sabbia Sandstone of the proximal Lombardian basin (CSILLAG 1991, HAAS 1994, BUDAI, CSILLAG 1998). The equivalent intraplatform basin formation of the Veszprém Marl is the San Cassiani Formation in the Dolomites, whose breccia and conglomerate beds, the so called “cipit boulders” (BOSELLINI, NERI 1991, WENDT, FÜRSICH 1980) are similar to
the Buhimvölgy Breccia (CSILLAG 1991, CSILLAG et al. 1995).
SÁNDORHEGY FORMATION sT3
The formation has been divided into three members on the basis of the lithostratigraphic results of the mapping program (CSILLAG 1991, CSILLAG, HAAS 1993), namely the Pécsely Member, Henye Dolomite Member, Barnag Member.
Based on the revision of the Carnian sequences of the Balaton Highland, Keszthely Mountains and the Southern Bakony,
the facies, paleogeographic situation and development of the Henye Dolomite Member is considered now to be closer
to the platform carbonates of the Ederics Formation. It is therefore discussed together with the members of the Ederics
Formation in this work.
PÉCSELY MEMBER spT3

According to CSILLAG (1991) and BUDAI, CSILLAG (1998) the Pécsely Member, which overlies the Veszprém Marl,
has two different facies (Fig. 31):
1. The Csicsó Marl is overlain by thickly bedded micro- and finely crystalline limestone with oncoids and echinoderm- and mollusc fragments. This is overlain by a limestone of variable thickness with marl intercalations, marly limestone, then bituminous laminite (Plate XX, 1). This latter type is grey to dark grey, however, light grey and white colours
may also occur. There are 1–3 cm thick laminated beds between the laminae. In this lithofacies irregular cells of 2–5 mm
diameter are common, thought to have formed by the dissolution of sulphate minerals precipitating from the hypersaline
seawater (Plate XX, 2). The Ostracod fauna from the Bat–2 and Bht–6 boreholes, as well as in the Nosztor valley also
indicate a hypersaline environment (MONOSTORI 1989, 1990, 1994). Synsedimentary folds, slumps and load structures
are common in the laminites (Plate XIX, 1–2). The microfacies of the Pécsely Member was studied by NAGY ZS. R.
(1999) (Plate XVII, 3–4 and XVIII, 1–2).
The laminated limestone is overlain by clay marl, marl and marly limestone. The upper boundary of the Pécsely
Member is defined as the topmost marl layer below the cherty limestone in the Barnag Bat–2 borehole.
This type of the Pécsely Member is overlain by the Barnag Member.
2. The other type of the Pécsely Member is found between Balatonhenye and Balatoncsicsó, and is represented by
bioturbated, intraclastic, micro- to finely crystalline limestone with mud flow structures, which overlies the marl along
a sharp boundary. The limestone is overlain by cellular dolomite. The upper part of the member is built up of unbedded,
sometimes laminated, grey, micro- to cryptocrystalline limestone with calcareous marl and dolomarl intercalations. In
surface outcrops the limestone is often siliceous with chert nodules. The dolomite content decreases gradually upwards.
It is overlain by the Henye Member along a 2 m thick transitional bed, built up of limestone to intraclastic dolomitic
limestone and calcareous dolomite. The thickness of the Pécsely Member is about 35 m below the Henye Member, and
70-75 m below the Barnag Member.
BARNAG MEMBER sbT3

The member is built up of alternating beds of calcareous marl, marl and limestone in the Barnag Bat–2 borehole in
the Balaton Highland (Fig. 31). Trace fossils are characteristic, as well as biogenic detritus which accumulated in thin
beds. These are echinoderms and brachiopods, often with a 10 mm thick oncoidal encrustation. At some other places,
thick-shelled bivalves form lumachelles. The microfacies of the member (Plate XVIII, 3–4 and XIX, 3–4) was evaluated by NAGY ZS. R. (1999).
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In the Balatonhenye Bht–6 borehole, which cuts through a near platform situation, the member is thinner as usual,
and the cherty, bedded limestone in the lower part is replaced by the Henye Member.
The Barnag Member, which overlies the Ederics Formation is built up of marl, calcareous marl and limestone (Fig.
32) and is characterised by a large amount of bioclasts (echinoid-, crinoid- and bivalve fragments) and cm-size oncoids
(Plate XX, 3).
The maximum thickness of the Barnag Member is about 60 m in the interior parts of the basin (above the Pécsely
Member), but it gets thinner towards the margins (above the Henye Member), while it is only a few metres thick above
the platforms (above the Sédvölgy Dolomite).
Fossils, age
Some horizons of the Sándorhegy Formation are rich in fossils. Cornucardia hornigii hornigii (Plate XXI, 1–2)
occurs almost everywhere in the Balaton Highland basin at the top of the bituminous laminites of the Pécsely Member,
sometimes even in rock forming amounts. Fish prints may occur in the laminite. The Barnag Member is the richest in
fossils, with the lower part containing Megalodonts, and the upper part bearing molluscs, brachiopods and encrusted
echinoderm fragments.
The Julian/Tuvalian boundary is within the upper part of the Pécsely Member, according to the studies of the Barnag
Bat–2 borehole (GÓCZÁN, ORAVECZ-SCHEFFER 1996).
In the sporomorph assemblage the Julian/Tuvalian boundary is manifested by the decrease and absence of
Dupliciporites div. sp., Patinasporites densus, Enzonalasporites tenuis, Ovalipollis brutus, Staurosaccites quadrifidus,
and the occurrence of Gibeosporites lativerrucosus, Hevizipollenites samaroides, Cingulizonates tuvali, Pinuspollenites
minimus, Pseudenzonalasporites summus, Patinasporites explanatus.
A few mm size amber fragment have been discovered in the lower part of the Barnag Member, at a depth of 84.8 m
in the Barnag Bat–2 borehole (DOSZTÁLY pers. comm.). GIANOLLA et al. (1998) described amber from many places in
the Alps and North America from the Julian/Tuvalian boundary.
The characteristic foraminifera which appear in the Tuvalian are Glomospirella capellinii, G. balatonica, Aulotortus
sinuosus, A. subsphaericus, Ammovertilina tuvalica, Endotriada izjumiana, Miliolipora cuvillieri.
According to the detailed Ostracod studies of the Sándorhegy Formation, the frequency of occurence of the
Renngartenella genus in the Pécsely Member from the Barnag Bat–2 borehole between 162.5 and 113.2 m indicates a
hypersaline environment (MONOSTORI 1990). A hypersaline environment was also shown in the Pécsely Member as cut
by the Balatonhenye Bht–6 borehole, by the presence of Kerocythere tuvalica, K. veghae, Renngartenella cf. sanctaecrucis, Simeonella brotzenorum alpina and Speluncella? carnica (MONOSTORI 1989). In the laminite of the Pécsely
Member, exposed in the Nosztor valley Simeonella brotzenorum, Renngartenella cf. sanctaecrucis, Kerocythere raibliana, K. veghae also refer to hypersaline environment (MONOSTORI 1994).
Neomegalodon carinthiacus and Cornucardia hornigii hornigii are frequent in the lower thick bedded limestone of
the Barnag Member in the Nosztor valley.
GYALOG et al. (1986 Fig. 1. point B) described the following fauna of the oncoidal facies of the Sándorhegy
Formation from the Keszthely Mountains as the fauna of the “Carnian marl”:
Foraminifera: Tolypammina gregaria, Valvulina azzouzi, Paleonubecularia sp., Glomospira carnica, Earlandinita?
soussi, Pachiphloides sp., Calcitornella sp., Duostomina cf. rotundata, Aulotortus cf. communis, A. friedli;
Roveacrinidae: Osteocrinus rectus;
Inc. sedis: Tubiphytes obscurus.
Facies, correlation
The Sándorhegy Formation represents the final episode of the infilling of the Carnian basin in the Balaton Highland.
The formation of the lower, bioclastic, thickly bedded limestone of the Pécsely Member is connected with the minor
progradation of the coeval platform at the end of the Julian. The laminitic, bituminous limestone indicates a restricted,
badly ventilated lagoon with changing salt content (MONOSTORI 1989, 1990, 1994). The organic rich parts are built up
of a symbiotic assemblage of algae and bacteria, and huge masses of planktonic algae which occured from time to time
(NAGY ZS. R. 1998). The lagoon was formed on a decreasing basin area as a result of platform progradation (BUDAI,
CSILLAG 1998).
The Cornucardia-bearing uppermost beds and overlying marls were deposited as a result of a new transgression. The
nearly normal salt content indicates that the lagoon was connected to the open sea (NAGY ZS. R. 1999).
According to MONOSTORI (1990) the sediments of the Barnag Member were deposited in a shallow sublittoral environment with slightly increased salt content. High diversity of the fauna shows a more open environment, contrasting
with the oxygen-poor “Pécsely lagoon”.
The Sándorhegy Formation is discordantly overlain by the Main Dolomite. The transgressive style of the upper part
of the Barnag Member also indicates a truncated sedimentary cycle, and the denudation of the upper part of the sequence.
The correlation of the Middle Julian–Tuvalian formations of the Southern Alps with the Balaton Highland is somewhat controversial. In the Southern Alps BIDDLE et al. (1992) demonstrated a significant progradation in the basement
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of the Dürrenstein Formation, far larger than the Middle Julian progradation in the Balaton Highland. According to DE
ZANCHE et al. (1993) the prograding Carnian platforms in the Dolomites reached their maximum extension at the end of
the Julian. The occurrence of thickly bedded, redeposited ooilitic, bioclastic limestone at the bottom of the Pécsely
Member above the Csicsó Marl can be correlated with this event (BUDAI, CSILLAG 1998).
The upper part of the Pécsely Member and the lower part of the Barnag Member, and their heteropic Henye Member
are of the same age as the Dürrenstein Formation. The terrigenous Raibl Formation of the Dolomites is missing from the
Hungarian sequences. The upper part of the Barnag Member is very similar to the Dürrenstein Formation, considering
its lithology and position, but this horizon is possibly the heteropic facies of the Raibl Formation. This is shown by an
increased amount of terrigenous material at the upper part of the Barnag Member.
A strong Lombardian affinity is shown by the unambiguous style of the facies of the Gorno Formation and the
Pécsely Member. However, based on the presumed high salt content of the former sedimentary environment, it can also
be correlated with the dolomite of the San Giovanni di Bianco Formation.
The similarity between the Opponitz Limestone of the Northern Calcareous Alps, the “tor beds” and the Sándorhegy
Formation has been known for a long time.

PLATFORM CARBONATES
Sedimentation in the Transdanubian Range occured on platforms and in basins from the Middle Anisian to the end
of the Triassic. The progradations and retrogradations of the platforms were controlled by the relative changes of sealevel, and the siliciclastic input (HAAS 1994, BUDAI, HAAS 1997). Some areas were continuously in an uplifted position
(like in the Southern Alps, BOSELLINI, NERI 1991). These formed the central parts of the platforms (mostly connected
with the Anisian platforms). In these areas the sequences from the Upper Ladinian to the end of the Triassic are built up
of platform carbonates (Budaörs Dolomite, Ederics and Main Dolomite Formations, Dachstein Limestone).
The revision of earlier models and the study of new surface and borehole logs revealed that the Upper Triassic
dolomites can be divided into four separate lithostratigraphic units (Fig. 33):
— The lower dolomite, called the Kádárta Dolomite Member is replaced by the Budaörs Dolomite Formation which
is widespread on the north-eastern part of the Transdanubian Range, as its platform margin facies (CSÁSZÁR et al. 1989,
CSILLAG 1991, HAAS 1993a, BUDAI, CSILLAG 1998).
— The middle dolomite sequence (“raibl dolomite”) is included in the Ederics Formation as Sédvölgy Dolomite
Member (CSILLAG 1991, CSILLAG, HAAS 1993, BUDAI, CSILLAG 1998).
— The so called “megalodont dolomite”, described by LACZKó (1911), PEREGI (1979), and PEREGI, RAINCSÁK (1983)
is now assigned to the Henye Member (CSILLAG 1991, CSILLAG, HAAS 1993, and BUDAI, CSILLAG 1998).
— With the redefinition of the lithostratigraphic units and position of the older dolomites, all dolomites overlying
“raibl dolomite”, “veszprém marl”, “Carnian marl” and Sándorhegy Formation are considered to belong to the Main
Dolomite Formation.
Carnian
BUDAÖRS DOLOMITE FORMATION
KÁDÁRTA DOLOMITE MEMBER

böT
k 3

This thick, shallow marine platform carbonate is known from very large areas in the Transdanubian Range, both from
outcrops and boreholes. It is less important on the Balaton Highland, because its heteropic basin facies are more widespread in this area.
On the southern edge of the Veszprém Plateau and in the northern part of the Balaton Highland it overlies the laterally thinning Füred Limestone Formation or where this is absent, directly the Buchenstein Formation.
Within the Kádárta Dolomite the following four lithofacies can be distinguished:
— In the Tótvázsony Tvt–1 and Vöröstó Vöt–7 boreholes the sequence overlies the Buchenstein Formation and is
built up of tuffitic dolomite layers of about 20 m thickness. The volcanic material decreases upwards and has grey, or
greenish grey clay intercalations. Where the volcanic material is absent, this part is overlain by grey, brownish grey,
micro- to fine-crystalline, laminated, thinly bedded, intraclastic dolomite, often with mud-flow structures. The uppermost part contains thin grey marl intercalations.
— The middle part of the member comprises light beige, yellowish brown, greyish brown, bedded to thickly bedded
dolomite. Dasycladaceae, crinoid fragments and bioclasts accumulate in some horizons. This is the thickest part of the
member, which was deposited on a prograding platform.
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— The marginal and covering facies of the Kádárta Dolomite, transitional to the Mencshely Marl, is also built up of
beige, grey, greyish green, variegated limestone and dolomite beds. These beds are characterised by slump structures
(Fig. 34) as was found in the Nemesvámos Nos–1 borehole (Plate XXI, 3).
— A limestone of peculiar lithology and stratigraphic position, which is also supposed to be part of the Kádárta
Member1, outcrops at the eastern edge of the Tapolca basin between Gyulakeszi and Diszel. The Buchenstein Formation
is overlain by a few m thick intraclastic limestone, which has a reddish grey matrix and contains a few cm size light
beige, grey, dark grey lithoclasts derived from the platform. This is overlain by thickly bedded, massive platform limestone of 10 m thickness. According to the latest observations, the intraclastic limestone between the Buchenstein
Formation and the platform carbonates can be interpreted as a slope facies with a continuous transition to the platform.
Fossils, age. Fossils are rare and hard to determine in the strongly recrystallised dolomite. From the surroundings of
the Nyerges Hill at Litér, BÖCKH (1872) described Waldheimia (Cruratula) Hantkeni, while ORAVECZNÉ SCHEFFER (1987
p. 53, 102) determined Aulotortus sp. and A. friedli foraminifera in addition to brachiopod- and bivalve sections.
There is no direct proof for the age of the member due to the lack of marker fossils. The Kádárta Dolomite Member
might have started to deposit at the end of the Ladinian on the northern edge of the Balaton Highland, an idea supported by the Longobardian radiolarian fauna of the underlying Buchenstein Formation (BUDAI, DOSZTÁLY 1990).
Facies, correlation. According to present knowledge, the “Budaörs platform” started to be formed during the Middle
Ladinian and its maximum progradation towards the basin areas was around the Ladinian/Carnian boundary (BUDAI,
HAAS 1997). The Budaörs Dolomite can be correlated with the Upper Ladinian–Lower Carnian platform carbonates of
the Southern Alps, the Lombardian Esino Limestone, and the Schlern and Cassian Dolomites of the Dolomites. The prograding part of the platform, represented by the Kádárta Dolomite, can be correlated with the first progradation of the
Cassian Dolomite (DE ZANCHE et al. 1993, GIANOLLA et al. 1998) and the progradation of the Karvendel platform of the
Northern Calcareous Alps (BRANDNER 1984) at the Ladinian/Carnian boundary (BUDAI, HAAS 1997, HAAS, BUDAI in
press).
EDERICS FORMATION
EDERICS LIMESTONE MEMBER eeT3

The Ederics Limestone is a light grey or white, fine to coarsely crystalline, thickly bedded, massive platform carbonate. Its characteristic facies is a biogenic reef, where early diagenetic cements are frequent. Oncoidal biopatite and
grainstone are the characteristic microfacies. Reef organisms are present in rock-forming abundance (Plate XXII, 1–2),
sometimes as redeposited debris (Codiaceae algae, Tubiphytes, calcareous sponges, corals, bryozoans, calcareous algae,
foraminifera, etc. NAGY ZS. R. et al. 1999).
It is overlain by the Sédvölgy Dolomite on the platform of the Keszthely Mountains. The Ederics Limestone overlies the Nosztor Limestone in the Carnian basin of the Balaton Highland, but the transitional facies Buhimvölgy Breccia
can be found everywhere.
SÉDVÖLGY DOLOMITE MEMBER esT3

The Sédvölgy Dolomite Member is built up of light or dark grey, often variegated, finely crystalline, unbedded, massive, or thickly bedded dolomite, which has three genetic types:
— late diagenetic dolomitised Ederics Limestone (Plate XX, 3–5);
— early diagenetic dolomitised peritidal, shallow subtidal lithofacies;
— late diagenetic dolomitised transitional beds of the platform and basin.
Towards the basin areas the Sédvölgy Dolomite interfingers with the Csicsó Marl Member through the slope facies
of the Buhimvölgy Breccia. Its basement is the Mencshely Marl Member.
On the platform areas it overlies and interfingers with the Ederics Limestone. It is overlain by the Sándorhegy
Formation, however, in the central parts of the platforms, it can also be covered by the Main Dolomite.
HENYE DOLOMITE MEMBER ehT3

The Henye Dolomite Member can be defined as the progradational lobe of the Carnian platforms on the Balaton
Highland at the end of the Julian, which is found between the Pécsely Member and the bioclastic, oncoidal facies of the
Barnag Member of the Sándorhegy Formation (Fig. 31).
The lower part of the Balatonhenye Bht–6 borehole is thinly bedded, slightly bituminous, but mostly unbedded with
slump and bioturbated structures, and intraclasts (Plate XXIII, 1). The uppermost part often shows bird’s-eye structures.
The intertidal sequence is overlain by brecciated, late dolomitised, subtidal limestone beds.

1

m.
On the geological map it is separated from the Kádárta Member, its symbol is: böT2–3
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The thickness of the Henye Member is about 40–45 m in the surroundings of Balatonhenye, which was the marginal part of the Balaton Highland basin. It pinches out within a few km towards the central part of the basin.
HÉVÍZ LIMESTONE MEMBER

e T
hv 3

This limestone, was cut between 247.2 and 408 m in the Hévíz Hv–6 borehole in the western foreland of the
Keszthely Mountains, has been defined as an individual stratigraphic unit (Hévíz Limestone Member), on the basis of
current stratigraphic, facies, paleogeographic and paleontological data. Its facies is similar to the ooidal–oncoidal facies
of the Ederics Limestone Member (GÓCZÁN et al. 1983), but its position (under- and overlying beds) and age (its formation is connected with the Late Julian–Tuvalian progradation) rather supports a correlation with the Henye Dolomite.
The Hévíz Member is built up of light greyish brown, grey, thick bedded limestone. Beds composed of calcareous,
sand-size bioclasts, ooids and large oncoids are frequent. The most characteristic microfacies is recrystallised pelmicrite,
but ooid–oncoid grainstone intercalations are also common at several horizons (GÓCZÁN et al. 1983). The Hévíz
Limestone is underlain by the Csicsó Marl Member of the Veszprém Marl Formation, and is overlain by the Sándorhegy
Formation (GÓCZÁN et al. 1983). Its thickness is about 150–160 m in the western foreland of the Keszthely Mountains.
Fossils, age
The Ederics Formation is very rich in fossils. BOHN (1979) published detailed fauna lists from the surroundings of
the Ederics Hill, while GÓCZÁN et al. (1983) described the fauna of the Hévíz Limestone Member of the Hévíz Hv–6
borehole.
NAGY Zs. R. et al. (1999) discovered that what were formerly described as corals (“Thecosmilia”) are in fact green
algae, which belong to the Codiaceae (Udoteaceae) family.
GYALOG et al. (1986) described the fauna of the Ederics Formation on the basis of a study of the outcrops of the
Keszthely Mountains:
— Sédvölgy Dolomite Member (Main Dolomite Formation according to the original nomenclature): Bivalves:
Angustella sp., Entolium sp.; Anthozoa: Thecosmilia sp.; Foraminifera: Oberhauserella sp., Schmidita hedbergelloides;
and crinoid fragments.
— Ederics Limestone Member: Anthozoa: Thecosmilia cf. norica, Thecosmilia sp., Stephanocoenia sp.;
Foraminifera: Glomospira sp., Ophtalmidium sp., Paraophtalmidium carpaticum, Endthyra cf. kuepperi, Variostoma sp.
Reophax sp., Austrocolomia cf. marschalli, Tolypammina gregaria, Mesodiscus eomesozoicus.
ORAVECZNé SCHEFFER (1987, Table 4) described in detail the microfauna and microflora of the Balatonederics Bet–1
borehole as shown in thin sections.
The Henye Dolomite beds contain Neomegalodon sp. in the 107.3–107.6 m section of the Tótvázsony Tvt–3 borehole (VÉGHNé 1988).
The platform carbonates of the Ederics Formation do not contain any age marker fossils. On the basis of the fauna
of the heteropic basin facies formations, the age of the Ederics Limestone and Sédvölgy Dolomite is determined as
Middle–Late Julian.
The formation of the Henye Dolomite, which heteropically replaces the upper part of the Pécsely Member and the
lower part of the Barnag Member can be ascribed to Late Julian–Early Tuvalian. According to GÓCZÁN and ORAVECZSCHEFFER (1996), the formation of the limestone in the Hévíz Hv–6 borehole started at the beginning of the Tuvalian.
Facies, correlation
Several facies units can be distinguished within the Ederics Formation which builds up the Middle Carnian platform
on the Balaton Highland and the Bakony Mountains.
The thick Ederics Limestone in the Keszthely Mountains is a typical reef facies, while the other small outcrops on
the Balaton Highland can be considered as patch reefs, which formed on the platform slope.
A part of the Sédvölgy Dolomite can be considered as late dolomitised Ederics Limestone, while the other part is of
peritidal facies and was dolomitised in an early diagenetic stage.
The equivalents of the Ederics and Sédvölgy platforms in the Southern Alps are Carnian platforms of the Dolomites
(Sella-, Lagazuoi-, Schlern=Sciliar, Gusela del Nuvolau etc.) the main mass of which is built up of Cassian Dolomite
(BOSELLINI 1984). The progradation of the platforms towards the Cassian basin was at the Middle Carnian (Cassian
Dolomite 2, according to DE ZANCHE et al. 1993), similarly to the Balaton Highland (BUDAI 1991, BUDAI, HAAS 1997,
BUDAI, CSILLAG 1998).
The very similar ooid–oncoidal facies, the microfacies and microfuna of the Ederics Limestone, provide a strong link
to the Tisovec Limestone of the Northern Calcareous Alps and the Western Carpathians (ORAVECZNé SCHEFFER 1987).
The Hévíz Limestone also represents the Tuvalian progradation, similar to the Henye Dolomite, and both lithofacies
can be correlated with the Dürrenstein Formation of the Southern Alps.
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MAIN DOLOMITE FORMATION fT3
The Main Dolomite Formation is the thickest and most widespread Triassic formation of the Keszthely Mountains
and the Southern Bakony. It also outcrops on relatively large areas on the Balaton Highland.
The Main Dolomite comprises nearly pure dolomite, with only the supratidal facies member containing thin clay and
marl interbedding. It is light yellowish brown to light grey, the bituminous parts are darker grey, the peritidal facies is
yellow–red–green variegated. It is generally thickly-bedded, the bedding within these larger units being different according to the different Lofer members. The subtidal C members are thickly-bedded. The intertidal B members are thinly
bedded, often laminated (algal laminites). The A members are relatively rare, and are represented by thin, yellow, yellowish red or red marly dolomite, dolomarl, or brecciated beds.
The Main Dolomite shows partial dolomitisation of the early diagenetic stage, where the primary texture became
patite, and only the Dasycladacea, mollusc and ooids–oncoids can be recognised. The texture of the B members (algal
laminite, bird’s-eye structures, desiccation cracks, black pebbles) and the intra-breccias of the supratidal facies were better preserved.
In the area of the Carnian basins, the Main Dolomite is underlain by the Barnag Member of the Sándorhegy
Formation, on the platforms by the “large oncoidal” facies of the Barnag Member and partly by the Sédvölgy Dolomite.
It is overlain by the Rezi Dolomite Formation in the Keszthely Mountains and in the surroundings of Sümeg (BUDAI,
KOLOSZÁR 1985, 1987).
PADKÕ DOLOMITE MEMBER pf T3

The lithostratigraphic subdivision of the Main Dolomite Formation is awaiting completion, so the only subunit (not
accepted yet officially) is the “Padkõ Dolomite Member” (CSILLAG et al. 1995). The thickly bedded, massive, bioclastand Dasycladacea bearing dolomite interfingers with the Rezi Dolomite at the eastern part of the Keszthely Mountains
and in the surroundings of Sümeg (Fig. 36).
According to CSILLAG (1991) and BUDAI, CSILLAG (1998), the basal beds of the Main Dolomite can be easily distinguished from the formation itself. Unconformity can be recognised at several locations under the basal beds of the formation which contain a large amount of poorly rounded dolomite and chert intraclasts of 0.5–10 cm size (Plate XXIII,
2). The lower part of the formation is also characterised by purple, greyish purple dolomite breccia with a coarse patite
matrix, in which reddish brown, fibrous fissure fillings are frequent. Although it cannot be proved, a short term subaerial
exposure and related early karstification seems a reasonable interpretation (MINDSZENTY pers. comm.). This type of connection can be found between the Sándorhegy Formation and the Main Dolomite in about 2 m thickness in the upper
part of the section at the Nosztor valley near Csopak (BUDAI 1991). This special sediment indicates subaerial weathering, i.e. a longer phase of uplift and erosion before the formation of the Main Dolomite. According to BUDAI, HAAS
(1997), the truncated facies of the Barnag Member in the Nosztor valley can also be explained by erosion. According to
NAGY ZS. R. (1999) the unconformity is overlain by slope facies, dolomitic beds, and the transition to the Main Dolomite
is uncertain. The thickness of the Main Dolomite in the Transdanubian Range is 1500–2000 m (HAAS 1993a).

BASIN SEDIMENTS
From the Middle Norian onwards the platform of the Main Dolomite was tectonically dissected, forming extensional basins (area of the deposition of the Rezi Dolomite) towards which the platform prograded in highstand periods. This
is shown by the rich Dasycladacea flora of the Padkõ Dolomite Member, the Neomegalodon spp. and the large amount
of thin-shelled bivalves indicating more open marine conditions in the transitional marginal facies of the Rezi Dolomite
(CSILLAG et al. 1995).
Norian

REZI DOLOMITE FORMATION rT3

The Rezi Dolomite is a typical lithofacies transitional between the Main Dolomite and the Kössen Formation. The
basal beds develop gradually from the well bedded, slightly bituminous Main Dolomite with a decrease in the bed thickness (Fig. 38). The lower boundary of the Rezi Dolomite is defined by laminated bedding, slope facies (slumps and breccias) and the occurrence of cherts (Plate XXIV, 4). It forms continuous transition towards the overlying Kössen
Formation, as was seen in the Rezi Rzt–1 borehole (Fig. 39).
The type area of the formation is the Keszthely Mountains, where the following three members can be distinguished
(BUDAI, KOLOSZÁR 1985, 1987, HAAS 1993b, CSILLAG et al. 1995):
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— The lower member is strongly bituminous, well bedded, laminated, often brecciated, light grey dolomite (Plate
XXIII, 3). The interbedded dark grey chert layers are also laminated. It is poor in fossils, but in addition to spicules and
fish scales it contains a characteristic monospecific conodont fauna (BUDAI, KOVÁCS S. 1986).
— The middle member is a thickly bedded, porous to cavernous, sometimes brecciated dolomite (Plate XXIV, 3)
which alternates with laminated dolomite at certain horizons (Plate XXIII, 4). The thickly bedded dolomite often contains molluscs and Dasycladaceae.
— The upper member develops from the porous dolomite through alternations of beds. The light grey, light brown,
bituminous, laminated dolomite shows occasional chert interbeddings and plant remnants in the borehole section (Rezi
Rzt–1). A 50 m thick unit is exposed by the Zalaszentlászó Zl–1 borehole, transitional to the overlying Kössen
Formation, composed of alternations of dolomite, dolomarl and limestone layers (HAAS 1993b).
A lithofacies transitional between the Padkõ Member of the Main Dolomite and the typical Rezi Dolomite is known
from the eastern part of the Keszthely Mountains (CSILLAG et al. 1995). The lower member of the Rezi Dolomite is overlain by a light brown, microcrystalline, sucrosic, thickly-bedded dolomite with thin-shelled bivalves and large
Dasycladaceae, which can be interpreted as a transitional unit between the platform and the basin (Fig. 36).
The thickness of the Rezi Dolomite is about 300 m in the Keszthely Mountains.
Fossils, age
The Rezi Dolomite is relatively rich in fossils. In the western part of the Keszthely Mountains, southern edge of the
Rezi basin, and Csókakõ (DETRE in BUDAI, KOLOSZÁR 1985): Gastropods: Naticella sp. (frequent), Loxonema sp.,
Pleurotomaria sp.; Bivalves: Entolium helii, Modiola minuta, Placunopsis sp., Protocardia (?) sp., Nucula div. sp.
According to DETRE this fauna is characteristic for the Kössen Formations. The frequency of the gastropods indicates
a shallow water depth, but the fauna is clearly redeposited.
From the eastern part of the Keszthely Mountains, a well preserved fauna was found in several outcrops. From the
lower member next to Vállus (BUDAI, KOVÁCS S. 1986) Metapolygnathus slovakensis Conodont-assemblage was identified (Plate XXIV, 5).
Fossils of the middle member, described as Main Dolomite by GYALOG et al. (1986) on the Láz-tetõ: Gastropods:
Naticella sublineata, Worthenia oldae, Worthenia sp., Macrochylina brevispira, Coelostylina sp., Loxonema sp.; Algae:
Gyroporella vesiculifera, Gryphoporella curvata curvata.
From the transitional beds of the Rezi Dolomite next to the Büdös-kút, predominantly bivalves, but also gastropods
were found (GYALOG et al. 1986): Bivalves: Entolium discites, Halobia sp., Myophoria cf. laevigata, Nucula sp.,
Gonodus sp., Placunopsis sp., Pecten div. sp.; Gastropods: Naticella sp., Worthenia sp., Coestylina sp., Loxonema sp.;
Brachiopods: Rhaetina sp. (DETRE pers. comm.).
It can be stated that the Rezi Dolomite started to form at the end of the Middle Norian to beginning of the Late
Norian, based on the Metapolygnathus slovakensis Conodont fauna (BUDAI, KOVÁCS S. 1986). According to the
foraminifera and sporomorph investigations of the Rezi Rzt–1 borehole, the overlying Kössen Formation started to
deposit at the end of the Late Norian (BUDAI, KOLOSZÁR 1985, 1987, ORAVECZNÉ SCHEFFER 1987).
Facies, correlation
Restricted, more or less anoxic intraplatform basins were formed on the subsided areas of the tectonically dissected
platform of the Main Dolomite (HAAS 1993b, CSILLAG et al. 1995, HAAS, BUDAI 1995), one of which was at the southwestern part of the Transdanubian Range, i.e. on the area of the Keszthely Mountains and Zala basin. Breccias of variable size accumulated on the slopes of the margins. The distal parts of the slopes are characterised by slumps.
A similar facies to the Rezi Dolomite is known as plattenkalk from the Northern Calcareous Alps and Karavanks
(BUDAI, KOVÁCS S. 1986). Middle to Upper Norian basin facies from the Southern Alps, which can be correlated with
the Rezi Dolomite, are mostly known from the Lombardian areas (HAAS 1993b, CSILLAG et al. 1995). These are the
“Dolomite Zonate” and Zorzino Limestone”, belonging to the “Aralalta Group” (JADOUL 1985). The platform of the
Main Dolomite also started to dissect in the surroundings of the Garda lake, and the intraplatform basin sediments belong
to the “Aralalta Group” (STEFANI, GOLFIERI 1989).
Rhaetian

KÖSSEN FORMATION kT3

The Kössen Formation is built up mostly of marl, calcareous marl and clay marl, subordinately of limestone, dolomarl and dolomite (Fig. 39). The marls are well or excellently bedded, thinly bedded, or laminated. On the laminated
parts dark and light grey laminae alternate with each other. Some of the light intercalations can be considered to be
alginites (BUDAI, KOLOSZÁR 1985).
Limestone and dolomite intercalations are characteristic towards the margins of the basin, especially at the lower part
of the formation. The limestone is light brown, bituminous, slightly marly, and in most cases lumachelle-like. The slope
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facies is characterised in surface outcrops by eroded, redeposited fossils, and in the borehole logs by slumps and sedimentary breccias (Plate XXIV, 1–2).
It shows a continuous transition from the underlying Rezi Dolomite with an increase in the pelitic content (Figs. 39,
40), while the overlying beds are known only towards the platform areas, where they interfinger with the Dachstein
Limestone (HAAS 1993b).
Fossils, age
The Kössen Formation is very rich in fossils. In the Keszthely Mountains the lower part of the formation contains
lumachelles with the typical bivalves of the “Schvabian facies”, but there are a large number of gastropods too.
Bivalves (BUDAI, KOLOSZÁR 1985, 1987): Cardita austriaca, C. cloacina, Entolium hehlii, Gervilleia inflata,
Homomya sp., Leda sp., Lima praecursor, Modiola minuta, M. faba, M. sp. ex gr. pygmaea, Nucula sp., Parallelodon
azzaroale, P. rudis, Placunopsis alpina, Protocardia rhaetica, Rhaetavicula contorta, Schafhaeutlia loczyi.
Gastropods (BOHN 1979): Amauropsis, Coelostylina, Euomphalus, Loxonema, Neritaria, Pleurotomaria,
Promathildia, Schizostoma, Trochus, Undularia, Worthenia, Zygopleura.
Foraminifera (ORAVECZNÉ SCHEFFER 1987): Oberhauserella alta, O. quadrilobata, O. ovata, O. rhaetica,
Diplotremina subangulata, Variostoma coniforme.
The age of the Kössen Formation is Late Norian (Sevatian)–Middle Rhaetian.
Facies, correlation
The deposition of the Kössen Formation started with the continued subsidence of the tectonic basin of the Rezi
Dolomite and the siliciclastic influx at the end of the Norian. However, an open sedimentary basin was not formed,
proven by the fossils and the presence of the alginite. According to paleogeographic studies, the “Kössen basin” was
formed behind the Dachstein platform. The mud on the basin floor was still unventilated, which is shown by the lack of
bioturbation and the high organic content (alginite). The eroded epibenthos bivalves, slumps and plastoclasts indicate
redeposition on the slope. The macrofauna and the gradual decrease in the benthos Foraminifera in the upper parts of the
section are characteristic for the deepening of the sedimentary basin (BUDAI, KOLOSZÁR 1985). The more distant areas
of the Norian–Rhaetian platforms were reached by the siliciclastic influx during sea-level highstands, which is shown
by the lower order cyclicity of the Southern Bakony sequences (HAAS 1993b).
The Kössen Formation has a strong lithostratigraphic and paleogeographic link to the Lombardian Riva di Solto Marl
and the Kössen beds of the Karavanks, Dráva hills and Northern Calcareous Alps (HAAS 1993a,b, HAAS, BUDAI 1995).
Of the Alpine facies, only the presence of the Schvabian facies can be proved in the Keszthely Mountains, while the
Carpathian, Kössen and Salzburg facies are missing.
***
Formations, younger than Upper Triassic and older than Miocene are unknown in the area of the Balaton Highland.

CENOZOIC
TERTIARY
There are Neogene basins on the south-western edge of the Transdanubian Range, between the Keszthely Mountains
and the Southern Bakony Mountains. According to the basement map, there are several, independent sub-basins, of
which the Várvölgy- and Tapolca basins are located inside the mapped area. The thickness of the Miocene formations
changes from basin to basin, but in general it thickens towards the Little Hungarian Plain. The Miocene sequence of the
basins is built up of the following major units:
— lower, continental (Ottnangian?–Carpathian);
— middle, marine (Carpathian–Badenian);
— upper, brackish (Sarmatian–Pannonian).
In the area of the Balaton Highland s.s., the Neogene formations are subordinate, both in thickness and in extension,
compared to the Palaeozoic and Mesozoic formations. In the foreland of the southern sliver the width of the slice in
which the occurrence of Neogene formations increases from SW to NE together with their thickness, and is more than
100 m thick in the surrounding of the Tihany peninsula. The largest surface extension and thickness can be found at
Balatonfõ (Berhida basin).
The two large but shallow depressions in the central part of the Balaton Highland, the Kálla- and Nagyvázsony
basins, are mostly filled by Pannonian sediments.
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Prepannonian Miocene

CSERSZEGTOMAJ KAOLIN FORMATION cMk-b

According to BÁRDOSSY (1961) the Cserszegtomaj Kaolin can be divided into five rock types, on the basis of colour:
white (8–10%); yellowish white, light yellow (55–60 %); light purple (1–3%); ocherous (25–30%); brownish yellow,
yellowish brown (1–3%).
In the Keszthely Kht–1 borehole, which was deepened during the mapping project, the colours encountered were red
to reddish purple, as well as all the mixtures of the above colours (Fig. 41).
A distinct unit is the 10–30 cm thick, hard “ferroan crust” which can be found at the boundary between the dolomite
and the clay. This is mostly composed of ferroan-oxide and -hydroxide. BÁRDOSSY (1961) also distinguished a 2–10 cm
thick, white, fibrous bed at the boundary of the ferroan crust and the dolomite. This white layer, composed of pure gibbsite, is not present at all outcrops or in the borehole logs, but fibrous nests can be observed at some places in the ferroan
crust.
Several exploration drillings cut the fireclay-type kaolin beds (with a 40–83% kaolinite content) in the area of the
Uzsa forest. The deepest doline can be also found here. The Lesenceistvánd Uzst–2 borehole cut a 106.8 m thick kaolin
zone below the Quaternary cover, overlying the dolomite. The sequence is red down to 68 m, below which it is greyish
white. In contrast with the occurences in the Keszthely Mountains, this location does not contain gibbsite. In the Uzsa
area the quartz content is relatively high (6–40%), compared to the sections of the Keszthely Mountains.
The kaolin is found in deep dolines with vertical, often overhanging walls in the Keszthely Mountains (Plate XXV,
1–2) and the Uzsa forest. Some of these were eroded down even to the roots, so the kaolin outcrops do not reflect the
original morphology. The dolines are mostly found along structural lines and at their intersections. In the surroundings
of Cserszegtomaj, they are found 10–40 m apart, and are often separated by dolomite ridge a few m wide.
The depth of the dolines depends on the rate of erosion at different locations. In the Uzsa forest they can be as deep
as 110 m, while in the surroundings of Cserszegtomaj the maximum depth is about 50 m.
The Cserszegtomaj Kaolin occurences near to the Kál basin are not found in karstic depressions, but most probably
in tectonic depressions which were formed during the Miocene.
The Cserszegtomaj Kaolin is underlain by Upper Triassic dolomites in the Keszthely Mountains and its surroundings, and by the Permian Balatonfelvidék Sandstone Formation on the Balaton Highland. Its pre-Quaternary cover is the
Kálla Formation in the Kál basin, the Tihany Formation in the small basin east from the Vár valley, and the Sarmatian
marl and limestone in the western foreland of the mountain (Hévíz Hv–6 borehole).
Fossils, age
The first data on the fossils and age of the Cserszegtomaj Kaolin was published by BOHN (1979) based on the
micropaleontological studies of BÁLDINÉ BEKE. The Paleogene nannoplancton assemblage mostly contains Middle
Eocene, Lutetian (NP 14–17) and Egerian (NP 24–25) forms.
The age of the nannoplancton assemblage found in the Kõvágóörs Kö–59 borehole, neglecting the redeposited forms,
is Miocene (BÁLDINÉ BEKE 1984), but a more precise distinction between the Eggenburgian and Lower Pannonian is not
possible based only on nannoplanctons. The nannoplanctons were identified here are the following: Coccolithus pelagicus, Cyclocargolithus floridanus, Cyclocargolithus sp., Cyclococcolithus formosus (redeposited from the Eocene),
Cyclococcolithus sp., Discolithina multipora, Eiffellithus turriseifelli (redeposited from the Cretaceous), Eiffellithus sp.
(redeposited from the Cretaceous), Helicosphaera carteri, Reticulofenestra pseudoumbilica, Reticulofenestra sp. aff. R.
bisecta, ?Reticulofenestra sp., Sphenolithus cf. moriformis, ?Sphenolithus sp., Watznaueria barnesae (redeposited from
the Cretaceous), Watznaueria sp. (redeposited from the Cretaceous).
Facies
Conditions favourable for the formation of kaolin were present during the Middle Miocene (17–14.5 Ma). During the
same period, thick laterites were formed in Miocene basalts in Germany (SCHWARTZ 1997). The warm, humid climate
which was necessary for the formation of halloysite, fireclay and kaolin encompassed the area of Central Europe at the
end of the Carpathian and the beginning of the Badenian.
VÖRÖSTÓ FORMATION vMb-s
The allitic, clastic sediments belonging to this formation, are generally underlain by Upper Triassic dolomites and
covered by Neogene, or Quaternary sediments. The colour is dark red, but when they dry out, it is light brick red, yellow, or patchy white. The bauxite gravels, angular bauxite and dolomite clasts, sand grains and gravels indicate redeposition.
The Vöröstó Formation is found at the northern margin of the Tapolca basin at the contact of the Main Dolomite and
the Pécsszabolcs Limestone Formation. It overlies the Sédvölgy Dolomite and is covered by the Tinnye Formation in the
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surroundings of Diszel. It has two aspects here, i.e. both lenticular and layered occurences are known (MAROS, KNAUER
1987). Their mineralogical composition is characterised by gibbsite, böhmite, goethite, hematite and kaolinite. The
coarse dolomite debris may form lenses and seams within the red clay deposits. Lateritic textures, which are unique in
the Hungarian bauxites occur here. The thickness of the layered deposits is 10–20 m, though the lenses can be thicker.
The Vöröstó Formation was deposited on a karstified surface in the surroundings of Nagyvázsony, where it can be
as thick as 100 m. Its exact age is not known, so it cannot be precluded that it is partly a heteropic facies of the
Cserszegtomaj Kaolin.
The red clay at Szentkirályszabadja is also dissected by freshwater limestones as is the case with the Nagyvázsony
occurrence. The laterite bauxite debris indicates a southern source area from the Bakony Mountains (MINDSZENTY pers.
comm.). The origin of the Vöröstó Formation at this location can be linked to the lateritic weathering period of the
Badenian, or to the beginning of the Sarmatian, because the Sarmatian basins separated them from the external source
areas outside the Bakony and Balaton Highland.
Fossils, age
The age of the formation is somewhat problematical, because of its allochtonous character. Neither stratigraphic nor
paleontological evidence can show conclusively that the formation had started to form in the Carpathian. The overlying
Badenian, Sarmatian and Pannonian (s.l.) formations make it likely that it covers a period lasting from Early Badenian
to the end of the Sarmatian.
TEKERES SCHLIER FORMATION teMk-b1
The formation is a mostly pelitic sequence, built up of clayey silt, marly silt, silty clay marl and fine-grained sandy
clay marl, with the occurrence of sands and sandstones towards the margins.
It is well bedded, and proof of a calm sedimentation period is shown by the position of the molluscs in the distal beds.
In the Tapolca basin, the basement is older Miocene, continental variegated clay to pebbly clay (Vöröstó Formation).
The Tekeres Formation occurs on the western part of the Balaton Highland in several boreholes (Várvölgy Várt–1,
Zalaszántó Zszt–3, Tapolca Tpt–3), alternating with the “Lower Leithakalk” as a result of the oscillations in relative sealevel (Pécsszabolcs–Tekeres Formation). It is overlain by the Szilágy Clay Marl Foramation, or this pelitic–carbonate
oscillation sequence can also be capped by the “Lower Leithakalk”.
According to KÓKAY et al. (1991), the lower 40 m of the Carpathian sequence, which was cut by the Berhida Bh–3
borehole, is built up of continental strata composed of grey sandstone and silt with carbonaceous plant remnants and
alternations of silt and brownish red clay (Fig. 42). The upper (marine) part of the sequence is built up of clay marl, marl,
marly siltstone, with subordinate sandy gravel intercalations.
The marine Carpathian sequence is overian by continental, marine, then again continental Lower Badenian strata.
The formation can be followed to the western basins of the Balaton Highland, where its thickness gradually increases to the NW.
Fossils, age
The age of the Tekeres Formation is Early Badenian, on the western part of the mapped area, according to the biostratigraphic evidence.
The joint occurrence of Flabellipecten besseri and Chlamys elegans in the Szigliget Szi–1 borehole (Fig. 43) indicates a Badenian age (BOHNNÉ HAVAS 1985). Amussium cristatum badense is common in the pelitic sequence, which is
characteristic for the Carpathian, or younger sediments. KÓKAY (1986) determined the following molluscs in the Tapolca
Tpt–4 borehole: Leucorhynchia rotellaeformis, Dorsanum nodosocostatum, Strioturbonilla alpina, Chama austriaca,
Cardium edule arcella, Cardium paucicostatum var., Clementia papyracea. These taxa are known from the Lower
Badenian of the Várpalota-, Herend- and western Bakony basins, but not from younger sediments.
LÁZÁRNÉ SZEGõ (1984, 1985) carried out foraminifera studies on the schlieren sediments of the Várvölgy basin. The
presence of the planctonic forms in the Orbulina–Lagenida assemblage of the Várt–1 borehole (Fig. 44) is indicative of
open marine connections. BÁLDINÉ BEKE (1985) determined the NN5 zone from the Várt–1 borehole.
The fossil plants are of continental origin in the lower part of the sequence of the Berhida basin, together with the
rare molluscs. It is overlain by marine strata with a rich mollusc fauna in which the following species dominate: Abra
parabilis, Anadara diluvii, Arcopsis lactea gaimardi, Callista erycinoides, Chlamys improvisa, Corbula gibba,
Dorsanum ternodosum, Loripes dentatus, Nassa edlaueri, N. hörnesi, Paphia sallomacensis, P. benoisti, Pirenella
moravica, P. borsodensis, Protoma rotifera, Ringicula auriculata exilis, Turritella gradata, T. eryna turriformis. Based
on extrapolated data, the sequence belongs to the NN4 and NN5 zones (KÓKAY et al. 1991).
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Facies, correlation
The sandy sediments of the formation in the western part of the Balaton Highland represent a shoreline or nearshore
environment, while the thick-shelled molluscs (Ostrea, Anomia) are indicative of a high energy environment.
The sandy silt, silty sandstones are nearshore sediments. Their mollusc asemblage is characterised by Lucina, Venus
and Corbula species. The fauna indicates a shallow sublittoral environment with deposition from fast flowing water
(BOHNNÉ HAVAS 1985).
The clay marl, silt and silty clay marls were deposited in a distal environment. The mollusc fauna is characterised by
thin-shelled bivalves, dominated by Nucula, Tellina, Amussium and Corbula.
TAR DACITE TUFF FORMATION tMk
On the mapped area this volcanic formation is mostly mixed with fine grained marine sediments. The formation is
often not present in the form of a distinct bed, but the enrichment of pumice and biotite in the marine sediments indicates the eruption of tuffs.
The boreholes which were deepened in the Tapolca and Berhida basins, and on the Tihany peninsula, cut dacite tuff
layers (KÓKAY 1981, KÓKAY et al. 1991).
Age
The radiometric age of the “middle rhyolite tuff” horizon, which defines the Carpathain/Badenian boundary is
16.4±0.8 Ma, determined by K/Ar dating (HÁMOR et al. 1980).
The age of the dacite tuff intercalation in borehole Berhida Bh–3 is 17.6±0.7 Ma (RAVASZNÉ BARANYAI and BALOGH
KADOSA in KÓKAY et al. 1991).
Several thin tuff intercalations can be found in the Balaton Highland sequences. On the western area there are two
well defined tuff horizons, which indicate the presence of two nearby volcanic centers, but multiple eruptions cannot be
excluded either.
HIDAS LIGNITE FORMATION hMb1
The marine Carpathian sequence is overlain by a 10 m thick continental variegated clay and siltstone unit in the
Berhida Bh–3 borehole, followed by a 23 m thick marine sequence, built up of the alternation of sand and clay layers
with Lower Badenian mollusc fauna (KÓKAY et al. 1991). The next part is a 20 m thick bluish grey, sandy continental
clay and variegated clay, followed by 8 m of the “Várpalota lignite”. Thin carbonaceous clay intercalations are frequent
in the lower part of the lignite, which is overlain by alginite and a 73 m thick clayey marl sequence (Fig. 42).
In the Berhida area the Hidas Formation is overlain along an erosional discordance by the continental strata of the
Gyulafirátót Formation.
The continental strata (carbonate marl, variegated clay with carbonate concretions, carbonaceous clay) were cut by
the Tihany Th–62 borehole in 32.5 m thickness below the Rákos Limestone. This formation unconformably overlies the
Lower Triassic basement.
Fossils, age
Glyptostrobus europeus and Cupressoid branch remnants are the most frequent fossil plants in the coal beds (RÁKOSI
in KÓKAY et al. 1991).
The laminated alginite in borehole Bh–3 is divided by a 6–7 m thick dacite tuff, which has an average absolute age
of 14.2 Ma (KÓKAY 1987).
Facies, correlation
According to anthracology studies and fossil content, the lignite is a freshwater facies and may have been deposited
in bog or shallow swamp.
SZILÁGY CLAY MARL FORMATION

szMb

2

The formation is a monotonous silty and fine sandy clay marl, rarely with fine sandy intercalations. In the southwestern Miocene basins of the Bakony Mountains it is underlain by the Tekeres–Pécsszabolcs Formation and is transitional to the Tinnye Formation.
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In the boreholes of the Várvölgy and Tapolca basins, around the Balaton Highland it can be well defined (Figs. 43,
44), but on the shallow basin margin areas, like in the western foreland of the Keszthely Mountains and the eastern foreland of the Balaton Highland, it is missing from the sequences.
Fossils, age
Cardium vidali ritzingense and large Corbula specimens make it possible to correlate strata within the Badenian
(BOHNNÉ HAVAS 1985). Lucina spp. and Turritella spp. are also frequent. The Grill-type foraminifera zones were identifed in boreholes (KORECZNÉ LAKY 1969, LÁZÁRNÉ SZEGõ 1984, 1985). MÜLLER P. (in BOHNNÉ HAVAS 1985) identified
Tasadia carniolica Crustacea from the Zszt–3 borehole which is the first occurrence of the Hungarian Badenian species.
According to the biostratigraphic data, the age of the formation is Middle–Late Badenian, however, the Middle
Badenian age is uncertain, especially when based only on the molluscs.
Facies, correlation
The Szilágy Clay Marl was deposited in the distal, open marine basin of the Late Badenian archipelago (HÁMOR in
BÉRCZI, JÁMBOR 1998).
PÉCSSZABOLCS LIMESTONE FORMATION

psMb

1

The typical lithofacies of the Pécsszabolcs Formation is a calcareous algae-bearing limestone, calcareous sandstone
and pebbly limestone, or calcareous conglomerate (“Lower Leithakalk”). The type which contains calcareous algae in
rock forming masses is white, or light yellow, often loose, porous and contains molluscs, bryozoans, corals, and large
forams (Plate XXVI, 2–3). In the pebbly types (Plate XXVI, 1) the limestone cement is hard, grey, and contains mollusc prints and casts. In the surface outcrops this latter type is more frequent.
The formation is generally bedded, though the limestone is sometimes unbedded and develops a bioclastic facies.
Towards the centre of the basin it interfingers laterally with the sandy to pelitic sediments of the Tekeres Formation.
In the deeper parts of the carbonate sequence, dispersed volcanic material can be found (dacitic tuff) in the form of intercalations, which correspond to the “middle rhyolite tuff” (Tar Formation).
Over large areas the formation transgresses onto the basement. At certain locations (e.g. in the Tapolca Tpt–3 borehole) the alternating beds of the “Lower Leithakalk” and the basin facies sandy pelitic sediments (Figs. 43, 44) overlie
older Miocene continental strata (Vöröstó Formation).
The formation is overlain everywhere by the Szilágy Clay Marl Formation. Towards the central part of the Várvölgy
basin (Fig. 44) the Upper Badenian sequence is marine. The marine beds of the Szilágy Formation with
Spiroplectammina spp., overlying the “Lower Leithakalk”, have an upwards transition into brackish facies, in contrast
with the Tapolca basin (Fig. 43).
The Pécsszabolcs Limestone Formation also outcrops in the neogene basins of the Balaton Highland, and is one of
the most widespread, young formations. In the Tapolca basin the formation is known both from surface outcrops and
boreholes, while in the Várvölgy basin it is covered by younger sediments. Its maximal thickness in the Várvölgy basin
is 80 m, and 45 m in the Tapolca basin.
Fossils, age
The Pécsszabolcs Formation contains calcareous algae in rock forming amounts. In addition to the red algae nodules,
there are bryozoans, corals, echinoids and forams (Plate XXVII, 1–3 and XXVIII, 1). The most characteristic forms of
its mollusc fauna are Anomia, Ostrea and Pecten spp. (BOHNNÉ HAVAS 1985). Its foram fauna is characterised by
Heterostegina and Amphistegina spp. Planktonic forms (Globigerina, Orbulina) also occur in the more open marine
facies.
The biostratigraphic studies of the Pécsszabolcs Formation give an age of Early Badenian (BOHNNÉ HAVAS 1985,
KÓKAY 1986).
In the Szigliget Szi–1 borehole an Early Badenian age is proved by the following mollusc assemblage: Turritella dertonensis, Vulgocerithium pseudobliquistoma, Cardita partschi plana. In addition to the molluscs, Heterostegina costata
is a common foram, characteristic for the upper parts of the Early Badenian (Upper Lagenidae Zone), and according to
the foram zonation, to the Middle Badenian (Spiroplectammina Zone). In the limestone sequence of the Tapolca Tpt–3
borehole, in addition to Heterostegina costata and Calyptraea ornata, Dorsanum nodosocostatum, Clavatula styriaca,
Cerastoderma edule arcella, Cardium paucicostatum var. molluscs are also found.
The nannoplancton studies of the Miocene formations in the area were done by BÁLDINÉ BEKE (1985). From the
pelitic sequences interfingering and overlying the “Lower Leithakalk” in the Várvölgy Várt–1 and Sümeg Süt–25 boreholes, she identified the NN5 zone.
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From the pelitic interbeddings of the carbonate sequence of the Várt–1 borehole LÁZÁRNÉ SZEGõ (1984, 1985) determined an Orbulina-Lagenida foraminifera assemblage. Amphistegina and Heterostegina spp. were described from the
Lower Badenian of the Zszt–3 borehole.
Facies, correlation
The formation deposited at the margins of the Miocene sedimentary basins, on the ridges which separated the shallow basins and on reefs.
In the mapped area, abrasional, plain shore littoral and sublittoral facies can be identified, as well as the shallow
marine facies of a reef archipelago. Clastic facies such as pebbly limestone, sandy limestone with Pecten, Chlamys and
Ostrea spp. were formed at the margins, while in the inner areas reef limestones were formed. The reef sediments were
deposited in the upper neritic zone of a normal marine environment. The Corallinacea nodules, and the fragmented molluscs and other fossils indicate a high energy environment.
RÁKOS LIMESTONE FORMATION rMb2
KÓKAY (1986) described Upper Badenian sediments in the Balatonakali Bak–40 borehole from the area of the
Balaton Highland. The transgressive Rákos Formation overlies the Triassic basement. Its lower part is pebbly but becoming more a pure mollusc limestone upwards. It is overlain discordantly by the Sarmatian Tinnye Formation.
The “Upper Leithakalk” sequence was cut by the Tihany Th–62 borehole is built up of limestone, pebbly limestone,
sand and sandstone. It is underlain by a continental sequence, built up of calcareous marl, variegated clay with carbonate concretions, carbonaceous clay and dacitic tuff (Hidas Formation). It is overlain discordantly by Sarmatian strata.
The thickness of the Rákos Limestone Foramtion is 11.4 m in the Bak–40 borehole and 14.6 m in the Th–62 borehole.
Fossils, age
The Upper Badenian age of the formation is proved by molluscs in the Bak–40 borehole (KÓKAY 1986): Linga columbella, Turritella benoisti, Oxystele patula orientalis, Cerithium crenatum communicatum, Flabellipecten leythajanus,
Chlamys rakosense, Cardita partschi. The foraminifera are represented by Borelis melo (Plate XXVIII, 2) and Spirolina
rimosa ukrainica, as well as Miliolina spp. A similar assemblage was identified in the corresponding section of the
Th–62 borehole (KÓKAY 1986).
Facies, correlation
The sediments of the Rákos and Pécsszabolcs Limestone were deposited in a normal shallow marine environment.
GYULAFIRÁTÓT FORMATION gMs
This formation comprises the continental, freshwater facies between the Badenian normal marine and Sarmatian
brackish water sediments, and partly interfingers with the latter ones. The variegated clays are green, greenish grey, ocherous and mottled brownish yellow. They are generally calcareous with carbonate nodules. Small quartz gravels can be
seen at several locations. Poorly rounded gravels from the basement are characteristic at the base of the formation.
The Gyulafirátót Formation directly overlies the Triassic basement in the Tapolca basin, covers the Szilágy Clay Marl
in the Várvölgy basin and the Hidas Formation in the Berhida basin. It is overlain by Sarmatian formations (Tinnye and
Kozárd Formations).
It is widespread below the Pannonian and younger Sarmatian formations in the whole area of the Balatonfõ. During
the mapping of the Balaton Highland a green-white, variegated calcareous, muddy, bentonitic, pebbly clay was found at
the basement of the biogenic limestone of the Tinnye Formation, which can be assigned to the Gyulafirátót Formation.
The bentonitic clay is most probably the weathered material of the “upper rhyolite tuff” (Galgavölgy Formation). The
thickness of the formation increases to the north in the Berhida basin, and it is nearly 90 m thick in the Bh–3 borehole
(Fig. 42).
The limestone–marl sequence of the Nagyvázsony basin, with variegated clay intercalations, is similar to the descriptions given in the Berhida boreholes.
KOZÁRD FORMATION kMs
The formation is mostly built up of clay marl and silty clay marl. The formation is 30 m thick in the Berhida basin,
which projects from the north to the Balatonfõ area (KÓKAY et al. 1991), where it overlies the Gyulafirátót Formation.
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With the occurrence of the limestone beds, it has a continuous transition to the Tinnye Formation, with which it is partly heteropic. The formation is missing in the south-western Neogene basins of the Bakony, which can be explained by
the elevation of the basins during the Sarmatian (DUDKO et al. 1992).
Fossils, age
The clay marl sequence of the Berhida Bh–3 borehole has a rich mollusc fauna: Abra reflexa, Cerithium rubiginosum
subtypicum, Dorsanum duplicatum, Mactra eichwaldi, Mohrensternia angulata, Musculus sarmaticus, Nassa colorata,
Pirenella nodosoplicata, P. picta, Solen subfragilis, Theodoxus pictus.
Facies, correlation
The predominantly pelitic sediments of the formation were deposited in the brackish water Sarmatian sea, relatively
far from the shore in open marine basins.
TINNYE FORMATION tMs
On the surface, the formation is characterised by biogenic calcarenite, mollusc cast-bearing, cavernous, porous,
sometimes oolitic limestone (Plate XXIX, 1), which is replaced by pebbly limestone and abrasional gravel towards the
margins of the basin. Calcareous marl is also frequent, as well as carbonate mud and sandstone. The basal beds are composed of green to white mottled bentonitic clay mixed with gravel.
The formation is mostly underlain by Badenian formations (Szilágy, Rákos, Vöröstó Formations), but at the margins
of the Tapolca basin and in the central part of the Balaton Highland it extends across these formations to directly overly the basement (BENCE, BUDAI 1987). In the interior parts of the Neogene basins it is overlain by the Pannonian Szák
Formation, and at the margins by the Kálla or Somló Formations.
This Sarmatian formation has the largest extension in the Balaton Highland. In the Tapolca basin it is the biggest single Sarmatian limestone area of the country with significant karst formation.
Fossils, age
Its mollusc fauna is characterised by a high number of Cardium and Cerithium spp., while the foraminifera assemblage is represented by a large volume of Miliolina and Elphidium spp. (Plate XXIX, 2). In the area of Zánka and
Balatonakali the brackish macrofauna is characterised by the following forms:
— Bivalves: Cardium vindobonense (Cerastoderma vindobonensis), Irus gregarius, Ervilia dissita, Mactra vitaliana.
— Gastropods: Cerithium rubiginosum, Pirenella picta mitralis, P. disjuncta, P. nodosoplicata, Dorsanum duplicatum, Gibbula picta, Calliostoma poppelacki, C. anceps.
Based on the rich mollusc fauna of the Bak–40 borehole, KÓKAY (1981) distinguished the Tinnye and Kozárd substages, and the Badenian “Konka beds” (1985).
Facies, correlation
The sediments of the formation were deposited in the near shore environment of a shallow brackish sea. According
to the microfacies studies of LELKES, the most characteristic type is mollusc and foraminifera-bearing biomicrite, but
ostracod-characea micrite also occurs (Plate XXIX, 3), which indicates a freshwater environment. In most of the types,
the diagnostic features of the pedogenic caliche facies can be recognised, predominantly rhyzolites (Plate XXX and
XXXI, 1).

Pannonian s.l.
FORELAND BASINS
ÕSI VARIEGATED CLAY FORMATION õPa1
The formation is built up of disintegrated, variegated clay, clay marl, silty clay with nodular and shiny slump surfaces. Pyritised root remnants and tiny desiccation cracks are common in the grey, greenish grey, ocherous, yellowish
red, variegated pelitic sequence, (JÁMBOR 1980).
The other characteristic lithofacies is laminated, conchoidal or nodular fractured, light grey, white, or light yellow
mottled calcareous marl and limestone. These beds always alternate with thin, dark grey, carbonaceous clay intercala207

tions. Gravels do not form individual beds, but occur scattered, mostly in the variegated clay layers. These contain mostly max. 0.5 cm, well rounded pebbles of quartzite, subordinately phyllite or dolomite.
The Õsi Variegated Clay is continuous with the underlying Sarmatian formation (Gyulafirátót and Tinnye
Formations). At the contact of the Sarmatian and Lower Pannonian formations, there is a thin (max. several 10 cm)
dacitic tuff, e.g. as intersected in the Berhida Bh–3 borehole (KÓKAY et al. 1991). The formation is overlain by the
Csákvár Formation with a sudden change in colour and lithology.
The extension of the Õsi Variegated Clay is restricted to the area of Balatonfõ on the mapped area, where it was cut
by several boreholes, and had an average thickness of 30–40 m.
Fossils, age
The formation is poor in fossils. In addition to the minor Cardiidae species, there are a few freshwater gastropods in
the limestone and carbonaceous clay layers. Large ostracods (Mecsekia incrassata and Mecsekia sp.) are characteristic,
especially in the calcareous marl layers. Organic microplankton are important in determining the age of the formation,
which is put at the Sarmatian/Pannonian boundary zone, according to SÜTÕNÉ SZENTAI (in KÓKAY et al. 1991). The
absolute age of the dacitic tuff at the base of the Lower Pannonian sequence based on a sample collected in the Berhida
Bh–3 borehole, is 12.6±0.5 Ma (KÓKAY et al. 1991).
Facies
The Õsi Variegated Clay is a typical basin margin, lacustrine and terrestrial facies, which was developed intermediate between the deeper parts of the sedimentary basin, and the exposed open parts of the basin shoreline.
CSÁKVÁR CLAY MARL FORMATION cPa1
This pelitic sequence is built up of well bedded, laminated, laminar or conchoidal fractured, grey, greenish grey,
clayey silt, clayey–marly silt and silty fine sandy clay marl. In the Berhida basin it is underlain by the Õsi Formation.
The Csákvár Clay Marl is overlain by the Somló Formation in the marginal areas (e.g. Balatonkenese Bkt–1, Berhida
Bet–4 boreholes), while in the interior parts of the basin it is overlain by the Csór Formation (Berhida Bh–3). The formation is characterised by many carbonaceous plant fossils and Y-shaped trace fossils (JÁMBOR 1980).
The formation is known from the Berhida basin, projecting to the Balatonfõ area, where its thickness increases to 80
m from the margins to the central parts.
Fossils, age
The most characteristic forms are Congeria c¡zj¡zeki, and in Berhida Bh–3 borehole Congeria cf. balatonica, C. cf.
neumayri, Lymnocardium triangulatocostatum, L. cf. trifkovici, Parvidacna tinnyeana, Hydrobia cf. subula and
Planorbarius sp. (KÓKAY et al. 1991). SÜTÕNÉ SZENTAI determined a microplankton assemblage, belonging to the
Spiniferites bentori oblongus Zone. In addition to the extensive freshwater green algae (Botryococcus braunii) planctonic elements (Gonyaulax digitale tertius, Dinoflagellata 72. form) are also frequent.
Facies
The Csákvár Formation was deposited in badly ventilated near-shore lagoons (KÓKAY et al. 1991).
CSÓR SILT FORMATION

crPa
1–2

It has a relatively coarse grain size, with which it differs from both the under and overlying layers. It is built up of
grey silt, fine-sandy silt and clayey silt. The formation is strongly bioturbated, and characterised by dendritic tubes. It
shows a continuous transition to the overlying Somló Formation.
It can be found in the central part of the Berhida basin in the mapped area, where it was 14 m thick in the Bh–3 borehole (KÓKAY et al. 1991). JÁMBOR (1980) also described the formation from the boreholes in the Nagyvázsony and
Tapolca basins.
Fossils, age
Congeria zagrabiensis, Lymnocardium secans, Gyraulus sp. were described from Berhida Bh–3 borehole. The organic microplankton is represented by Spiniferites paradoxus, Sp. bentori coniunctus and Impagidinium globosum (KÓKAY
et al. 1991).
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Facies, correlation
The sedimentological features of the Csór Silt indicate a relatively high energy, shallow marine environment, where
the sediments most probably deposited above the wave base level.
SZÁK CLAY MARL FORMATION sPa1-2
Grey clay marl, silty marl with special mollusc assenblage which is known only in the Várvölgy basin on the mapped
area. It is underlain by the Kisbér–Kálla Gravel and overlain by the Somló Formation. Its thickness is about 30 m in the
Zalaszántó Zszt–3 borehole (Fig. 43), it thinning abruptly towards the margins.
KÁLLA FORMATION

klPa
2

The formation has two different facies in the mapped area, the so called “billege gravel”, which contains marcasite–limonite cemented boulders, and the “kálla gravel”, composed of silica-cemented lenses, boulders and layers.
In the relatively thick (15–20 m) pebbly sequence, gravels of local material are relatively rare. Their material is
almost exclusively quartzite, minor lidite and other metamorphites, scattered chert and dolomite. The average diameter
of the pebbles is 1 cm, the maximum size is 5 cm. The gravel to sand ratio changes both vertically and horizontally within the formation. The sand grain size is generally medium or coarse and its material is quartz, which makes it suitable
for industrial usage. At other locations a few heavy minerals also occur. A low angle, curved, oblique cross stratification
is common (Plate XXXII).
The biggest outcrop of the “billege gravel” is the Lesenceistvánd quarry, where Sarmatian limestone interbedding
occurs at the base of the quarry and also in the Lesenceistvánd Lest–1 borehole. Several boreholes cut the formation in
the Várvölgy basin, where it is underlain by the Tinnye Formation and overlain by the Szák Formation, and at the margins, directly by the Somló Formation (Fig. 44).
In the Kál basin, the formation directly overlies either the basement or the Middle Miocene clay. In a few outcrops
its basal beds are breccia, cemented by freshwater limestone.
The beach facies “pea-gravel”, quartz sand, and their cemented forms (conglomerate, sandstone) are known in the
greatest thickness from the Kál basin, on the north-western part of the Tapolca basin, in the Lesence valley and the
Billege forest. The famous hanging rocks of the Kál basin are found west of Szentbékálla (Kelemenkõ, Plate XXXIII,
2), next to Salföld, at the eastern part of Kõvágóörs (Plate XXXIII, 1) and at the Kõ Hill next to Sanyarú-puszta at
Mindszentkálla, and at the south-western foot of Csobánc.
A minor patch-like occurrence of the silica cemented sandstone is known from the Keszthely Mountains, south from
the Rezi Castle at Bányafõ-tetõ (CSILLAG, NÁDOR 1997) and in the vineyard east from Tagyon (BUDAI, CSILLAG 1998).
According to the data from sand exploration in the Kál basin, its greatest thickness is 25–30 m (BIHARI GY. 1984),
and about 50 m in the Várvölgy basin.
Fossils, age
The Kálla Formation is poor in fossils, though a significant number of molluscs became known from the
Mindszentkálla quarry (MAGYAR 1988): Congeria sp., Lymnocardium sp., L. cf. soproniense, L. cf. majeri, Unio atavus,
Melanopsis cf. fossilis. Plant fossils are quite frequent, and the following species were determined by HABLY and
DEBRECZY (in MAGYAR 1988): Myrica sp., Rhamnus alaternus, Liriodendron, Pinus halepensis, P. cf. rostrata, P. cf.
sylvestris.
According to the official stratigraphic division, the Kálla Formation belongs to the base of the Upper Pannonian substage, the Congeria ungulacaprae Zone (GYALOG ed. 1996, KORPÁSNÉ HÓDI 1998). The “billege gravel” started to form
as early as the Late Sarmatian (BENCE, BUDAI 1987).
Facies, correlation
The depositional environment of the Kálla Formation was a high-energy shallow shore with a prograding delta. The
grain size distribution and the cross bedding are clear evidence of this. 95% of the gravel is quartzite, which most probably redeposited from the thick deposits of the Oligocene Csatka Gravel in the Bakony Mountains (JÁMBOR 1980, BENCE,
BUDAI 1987). The lack of the shoreline deposits can be explained by the fact that they were less hard than the quartzite
material of the gravels, and also by the flat “beach” morphology. The climate might have been similar to the present day
Mediterranean climate, according to the evaluation of pine remnants (MAGYAR 1988).
The cementation of the quartz sand into large boulders, sandstone and conglomerate lenses or layers is the result of
several processes. The pyrite and marcasite which form the cement is derived from ascending fluids along tectonic lines
at the margin of the Keszthely Mountains (JÁMBOR 1980).
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The silica material of the hanging rocks of the Kál basin is derived from hydrothermal fluids, connected with the
basalt volcanism. However, there is a striking similarity between the quartz sandstones of the Kálla Gravel Formation
and the siliceous Eocene and Oligocene sandstones of the Paris basin (e.g. Fontainebleau Sandstone), and these latter
ones are obviously not connected with any volcanic activity. The similarities might indicate facies relationships. The silcrete formation is connected with the alternation of warm-humid and warm-dry seasons. According to BALOGH KÁLMÁN
(1992), silica can also precipitate during the mixing of salt and freshwater, which suggests the silica cemented layers
were formed under similar conditions. According to THIRY, BERTRAND-AYRAULT (1988), the occurrence of the white
quartz sand and silica cemented beds are also connected in the case of the Fontainebleau Sand. The cemented layers were
formed as a result of dissolution by the precipitating meteoric waters and due to precipitation from the fluids in the
phreatic zone. The quartz sandstone layers are explained by changing water level.
DIÁS FORMATION dPa2
The Diás Formation is built up of well rounded gravel, conglomerate, or breccia, which shows a continuous transition to pebbly sand, becoming more distal from the shore. The material of the gravels is derived from the underlying formations, but mostly transported by abrasion and aerial erosion from the nearby shore areas, so its composition is highly variable at different places. In the Keszthely Mountains, the outcrops comprise conglomerate composed of well rounded dolomite gravels, and dolomite breccia (Plate XXXV, 1–2). In the surroundings of Kõvágóörs, the material of the
abrasional gravel and the conglomerate is derived from the Balatonfelvidék Sandstone Formation, while on the area
between Zánka and Örvényes, the material of the gravels is derived from the Megyehegy Dolomite and the Buchenstein
Formation. On the study area, the most eastward abrasional outcrop is next to the swimming pool at Balatonfûzfõ, where
the material of the gravels is derived from the Aszófõ Dolomite.
The abrasional formations are medium to well cemented. On the area of the Keszthely Mountains, dolomite silt is
frequent, otherwise a calcareous cement is common, which can cement the gravel into very hard conglomerates (e.g. at
the Bocsár Hill at Balatonfüred).
The Diás Formation is overlain partly with its heteropic facies, the Somló Formation, and partly with the Tihany
Formation.
The abrasional gravel and conglomerate can be found as a collar around the Keszthely Mountains and the Balaton
Highland about at 240 m asl. The formation is about 5–8 m thick.
SOMLÓ FORMATION

soPa
2

The position and lithology of the Somló Formation is different on the western and eastern sides of the mapped area.
In the surroundings of Balatonkenese and Berhida, the Somló Formation overlies Lower Pannonian formations (Csór
and Csákvár Formations) in a basinal setting. The fine sand and silty clay marl layers are 2–8 m thick, with 0.5–4.0 m
thick mica-bearing, slightly bedded sand, or silty sand intercalations, with a low carbonate content.
Around the Keszthely Mountains and in the Tapolca basin, the formation is of marginal facies. It directly overlies the
Kálla Formation over large areas, where the older Pannonian formations are missing below. In the sequences the sand is
the major component with a significant carbonate content. At the western margin of the Keszthely Mountains, possibly
connected with tectonic lines along which fluids could ascend, tabular sandstone can be found, which also has a carbonate cement. The sandstone, which was formerly assigned to the “Tihany member” by JÁMBOR (1980), is thinly bedded, laminated, cross-bedded, shows ripple marks, mica accumulations and limonite staining on the bedding planes
(Plate XXXIV, 1). This cemented, N–S striking zone is about 1 km wide and 4 km long and stands out as a ridge between
Hévíz and Karmacs. It is also known from the southern part of the Vár valley, where it is found below the coarse sediments of the valley (LÓCZY 1913).
The Somló Formation is known from surface outcrops west from the Keszthely Mountains and from the Tapolca
basin, and from boreholes in the Balatonfõ area. Its classic outcrop is on the Tihany peninsula at Gödrös (FUCHS 1870).
Compared to the 40–50 m average thickness of the eastern areas, it can be as thick as 160 m in the Várvölgy and Tapolca
basins (Figs. 43, 44).
Fossils, age
There is a poor macrofauna, composed exclusively of bivalves. New varieties were not discovered in the boreholes,
and so according to former literature the characteristic species are: Lymnocardium majeri, L. penslii, L. variocostatum,
Congeria ungulacaprae and Dreissena auricularis.
Facies, correlation
The Somló Formation can be interpreted as a near-shore delta-slope facies of the gradually infilling Pannonian lake.
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TIHANY FORMATION tPa2
The sediments of the Pannonian lake at the northern shore of the Lake Balaton belong to this formation, and have
been the object of research since the last century. Its type section is the Fehérpart at Tihany (MÜLLER P., SZÓNOKY 1988).
The boundary of the Tihany Formation and the underlying Somló Formation is difficult to define, even in boreholes,
because both formations are composed of silt, fine to medium grained sand, clay and clay marl. However, one significant difference is that layers with different grain size are thinner, and alternate with each other more frequently in the
Tihany Formation. Carbonaceous layers and thin lignite beds are also characteristic.
This latter type is known only from the narrow bays and basins of the Keszthely Mountains (Vállus, Rezi and
Nemesvita basins), where the formation directly overlies the basement with thin basal beds. On the basis of borehole
data, it can be stated that the truncated sequences of these small basins are characterised by 0.5–2.0 m thick silt, fine
sandy silt beds with 0.5 m maximum thickness, carbonaceous clay, clayey silt, carbonaceous clay and lignite intercalations.
The upper part of the sequence in the Balatonfõ area (in the surroundings of Berhida and Balatonfûzfõ) becomes
more calcareous and thus shows a continuous transition to the overlying Nagyvázsony Limestone.
The average thickness of the formation is 30–40 m in the area of the Keszthely Mountains and the Tapolca basin,
while in the central and eastern parts of the Balaton Highland it is 60–80 m.
Fossils, age
A rich mollusc fauna has been identified, with the dominance of gastropods, from the borehole logs and the more
important surface outcrops (Tihany Fehérpart, Balatonkenese, Plate XXXIV, 5). The shells have been washed together,
and mostly accumulated at the top of the carbonaceous and sand layers. The limno-brackish fauna is composed of Unio
mihanovici, Congeria balatonica, C. triangularis, Lymnocardium apertum, L. decorum, Pseudocatillus simplex,
Parvidanca pannonica, Dreissenomya unioides, Viviparus cyrtomaphorus, V. sadleri, Valvata gradata, “Valvata” balatonica, Melanopsis cylindrica, M. decollata, Theodoxus ecarinatus (Plate XXXIV, 2–4). The fauna of the carbonaceous
freshwater layers contains Planorbarius cf. corneus, Segmentina loczyi, Lymnaea spp., Bithynia cf. leachi, Theodoxus
radmanesti (Plate XXXIV, 3) and sometimes Lymnocardium decorum.
Facies, correlation
The Tihany Formation represents a progressive stage of the infilling of the Pannonian sedimentary basin. A swamp
environment developed at the margins of the shallow, increasingly freshwater lake which also had closed bays, and
which were separated from the open basin (e.g. in the Keszthely Mountains).

“NAGYVÁZSONY LAGOON”
The Pannonian sequence of the intramontane Nagyvázsony basin, developed on the north-western side of the PermoTriassic mountains of the Balaton Highland differs a lot from the Pannonian of the foreland basins.
KAPOLCS LIMESTONE FORMATION

kaPa
2

It is a hard, massive, light grey or yellowish white limestone. It is thinly bedded to laminated. It is underlain by the
Kálla Formation, and overlain by the Taliándörögd Marl. It can be distinguished from the Nagyvázsony Limestone of
similar lithofacies only by clearly knowing its stratigraphic position. On the mapped area, the only surface expression of
this formation is in the Eger stream valley, where its thickness is a couple of metres.
Fossils, age
The fauna of the Kapolcs Limestone is composed of freshwater and brackish water gastropods: Planorbidae sp.,
Cepaea sp., Lymnaeidae sp., Hydrobiidae sp. and Melanopsis fuchsi.
Facies, correlation
The occurrence of the Kapolcs Limestone in the “Nagyvázsony lagoon” can be explained by the periodical cessation
of terrigenous influx. The depositional environment of the freshwater calcareous mud could have been similar to that of
the formation of the Nagyvázsony Limestone, at the final stage infilling of the lagoon.
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TALIÁNDÖRÖGD MARL FORMATION

tdPa
2

The formation is built up of alternations of 0.2–1.0 m thick grey clay marl and clay marly siltstone layers (JÁMBOR
1980). Humic staining is frequent, as well as carbonaceous mud and lignite beds.
The formation can be considered to be the equivalent of the Somló and Tihany Formations in the area of the
“Nagyvázsony lagoon”. It overlies the eroded surface of the Triassic basement and the Vöröstó Formation, and is
deposited in karstic depressions. It is overlain by the Nagyvázsony Limestone.
Outcrops are known from the surroundings of the Eger stream in the mapped area. Its maximum thickness is
100–120 m.
Fossils, facies
In addition to brackish water fossils (Congeria ungulacaprae, Melanopsis impressa, M. fossilis, M. sturii), freshwater and continental gastropods are also known, which shows that the lagoon became brackish and dried out from time to
time (JÁMBOR 1980).
NAGYVÁZSONY LIMESTONE FORMATION

nvPa
2

The most characteristic outcropping type is the freshwater limestone, however it is subordinate in the boreholes. The
limestone is dirty white, light brown, massive, or porous to cavernous, with a bituminous smell when it is hammered.
Most probably it does not form a continuous layer within the formation, but it forms significant lenses in the white,
greenish white calcareous mud. This latter is often mixed with clay or bentonitic clay, which colour is green or red.
The ratio of the calcareous mud and the green, greenish grey bentonite clay and red clay is 1:1, based on the borehole log data. In the greenish clay, carbonate concretions are frequent, while the red clay is hard, has conchoidal fractures, and is carbonate-free.
The formation directly overlies the Triassic basement or the Taliándörögd Marl in the major part of the Nagyvázsony
basin (CSILLAG 1991, BUDAI, CSILLAG 1998). It shows a continuous transition to the Tihany Formation in the Balatonfõ
area, with a gradual increase in the carbonate content (KÓKAY et al. 1991).
The Nagyvázsony Limestone has the largest surface exposure of all the Pannonian formations in the area of the
Balaton Highland, developing a maximum thickness of 30–40 m.
Fossils, age
The freshwater gastropod fauna of the limestone is monotonous, characterised by Planorbidae-, Tachaeocampylaea-,
Cepaea- and Lymnaeidae- types (HALAVÁTS 1903, KORMOS 1909).
The age of the formation, based on its stratigraphic position and interfingering with the Tihany Formation, is Late
Pannonian.
Facies, correlation
The deposition of the freshwater, lacustrine, swamp sediments in the intramontane lagoons and marginal areas is evidence of the final stage of infilling in the Pannonian sedimentary basin.
PULA ALGINITE FORMATION pPa2
The only occurrence of this formation is in a half km2 Maar crater in the mapped area. The formation was deposited
inside the former tuff ring overlying the basalt, which filled in the crater. It is covered by Quaternary sediments. It is
20–40 m thick and pinches out towards the margins.
The sequence is built up of eroded volcanic material from the tuff ring, silt, sand, carbonate mud and alginite beds
(Plate XXXV, 3). The lower part of the sequence is weakly bedded, though fish remnants are frequent (Plate XXXV, 4).
The upper part is thinly bedded and laminated. The alginite is horizontally bedded, but slumps and syn-sedimentary folds
also occur. Steep, 30° dipping, cross bedded basalt sand intercalations are found in the volcanoclastic beds. The lower
part of the alginite beds expose channel infills of former debris flows (Plate XXXV, 5).
Fossils, age
The alginite beds are composed of large volumes of Botryococcus braunii planktonic brown algae.
The salt content of the oligohaline water was max. 3‰ according to the diatom studies of the Pula Alginite, and in
the shallow water there was a rich vegetation (HAJÓS 1976). Paleobotanic studies indicate a climate which was warmer
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than the present one. According to HABLY, KVAÈEK (1998) the annual average temperature was 10–14 °C, while the annual rainfall was 1000 mm or less, with an alternation of dry and humid seasons.
BALOGH KADOSA et al. (1986) published data on the age of the Pula Alginite, which must be younger than the age of
the underlying basalt at 4.2 Ma. According to the flora studies of HABLY, KVAÈEK (1998), sedimentation ended at the
boundary of Middle/Late Pliocene.
In 1988 an almost complete rhinoceros skeleton was found in the Pula alginite quarry. The 3 m long skeleton is a a
Stephanorhinus megarhinus species, based on the skull and teeth data (FUTó 1988).
Facies, correlation
According to the latest stratigraphic divisions, the Pliocene Pula Alginite deposited in a Maar lake, inside a tuff ring
which was formed as a result of a phreatomagmatic eruption after the Pannonian sedimentation ended.

VULCANITES
TAPOLCA BASALT FORMATION

taPa
2

There are several types of basalts which can be distinguished on the basis of chemical and mineralogical composition in the Balaton Highland and in the Southern Bakony.
EMBEY-ISZTIN (1976) reviewed 58 rock analysis of MAURITZ (1948). The results proved the alkaline character of the
basalt: basanite (24), alkali olivine basalt (21), olivine basalt (5), olivine tholeiite (6), and quartz tholeiite (2). According
to the sum-alkalies–SiO2 diagram, the alkaline basalts of the Balaton Highland belong to the basanite-tephrite, hawaiite
and alkaline basalt ranges (EMBEY-ISZTIN et al. 1993, EMBEY-ISZTIN, DOBOSI 1995, 1998).
One characteristic feature is that ultrabasic xenoliths are present both in the lava rocks and in the pyroclastics.
According to EMBEY-ISZTIN (1976), these inclusions derived from the upper mantle, and they generally characterise
undersaturated alkaline rocks. According to their lithology, they are typical 4-phase lherzolites, whose composition is
olivine orthopyroxene clinopyroxene spinel. TÖRÖK, DE VIVO (1995) described dunite, websterite, clinopyroxenite and
harzburgite from the samples from Szentbékkálla.
The source area of the basaltic magma is considered to be the uprising asthenosphere, but some lithospheric material is also admixed to it in different forms (EMBEY-ISZTIN, DOBOSI 1998).
Of the most recent research (NÉMETH, MARTIN in prep.a), the preliminary results of electron microprobe analysis of
the juvenile glass of the pyroclastics should be mentioned. The data were displayed on a TAS diagram, from which an
alkaline basalt or basanite composition could be deduced.
INTRUSIONS AND LAVA ROCKS

Based on their stratigraphic position, the effusive volcanites (taPaβ2 ) can be divided into three groups:
Subvolcanites: The western part of the basalt area is characterised by “subvolcanite” bodies. Upper Pannonian sand
can be found as some local patches overlying the basalt which forms the plateau of the hill at the south-eastern and eastern side of the Tátika. Basalt was described below a 24 m thick Upper Pannonian sedimentary sequence from the
Zalaszántó Zszt–4 borehole, which was deepened in the Kovácsi Hills. Thermal effects weren’t mentioned at the boundary of the basalt and the sedimentary rocks. However, in the Sümegprága quarry, at the northern side of the Tátika group,
a 1 m thick contact zone with welded sedimentary layers and brecciated basalt could be observed (NÉMETH 1996). The
welded character of the Pannonian layers indicates the degree of consolidation and low water content of the sediment
during magma intrusion.
Syn-sedimentary lava rocks: These rocks differ from the typical black or grey, columnar or bedded basalts. The pillow lava-style rock is composed of grey, mottled balls of 10–40 cm in diameter. The colour and the material of the matrix
between the balls is identical with that of the balls. When hammered, the rock disintegrates into 1–3 cm size balls (BIHARI
D. 1991).
According to BIHARI D. (1991), outcrops can be found on the western side of the Szent György Hill (Tapolca basin)
and in the lower quarry of the Tóti Hill. In the Szent György Hill quarry, these rocks can be found within the Somló
Formation, or overlie the Kálla Formation. However, BORSY et al. (1987) described the basalt at the Szent Antal Chapel
as simply a huge boulder, which slide down from the higher parts of the hill. The strong, but downwardly decreasing
weathering of the basalt also questions a primary weathering interpretation of the rounded blocks.
From the point of view of the lateral development of these units, the similarly rounded basalt which can be found at
higher levels is more important. According to BIHARI D. (1991), a lower basalt can be found below the columnar basalt
on the witness buttes of the Tapolca basin. The underlying formations are poorly exposed, so it just an assumption that
it overlies Upper Pannonian sediments. At other locations it is underlain by pyroclastics (e.g. in the Mindszentkálla
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Mkt–1 borehole on the eastern side of the Köves Hill). It is overlain by basaltic tuff and Upper Pannonian sedimentary
rocks on the Szent György Hill, and by Upper Pannonian clastic sedimentary rocks on the Gulács, Tóti Hill and Köves
Hill (BIHARI D. 1991). The lower basalt horizon can also be found on the Sátorma, but neither the underlying, nor the
overlying strata are exposed.
The characteristic ball structure of the basalt indicates that the lava came to the surface in an environment with high
water content (BIHARI D. 1991).
Lava rocks formed on continental areas: These rocks form the bulk of the Tapolca basin (Plate XXXVI, 1), the
lava fields of the Balaton Highland (Plate XXXVI, 2) and the Southern Bakony, the lava dome of the Tátika, the volcanic formations of the Kõ Hill next to Barnag, the Ragonya and Halom Hills close to Mencshely, and the Nagy-Láz Hill
at Uzsa.
The lava flows are underlain by Upper Pannonian sedimentary sequences belonging to the Somló or Tihany
Formations. The basalt overlies these sediments along a sometimes weathered pyroclastic of variable thickness.
The best outcrops of the beds underlying the lava flows can be seen at Hajagos, where, at the southern part of the
quarry, toadstone and chaotic bubble-like pieces of Pannonian sandstone of several m thickness, are found at the contact
of the basalt and the Pannonian layers. Real peperite structures can be recognised in this horizon, formed during the mixing of the basalt and the sand, as well as small scale pillow lava tongues (MARTIN, NÉMETH in prep.). These forms are
known in the literature as tumuli (Plate XXXVI, 3 and XXXVII, 1).
In our opinion, this characteristic structure was formed as a result of the heat effects of the basalt as it flowed across
a wet surface, with the water of the pre-volcanic surface forming steam eruptions in the lower part of the lava flow
(BIHARI D. 1991, NÉMETH 1996, CSILLAG 1996d). The peperite occurrence of the columnar basalt at the lower part of
Hajagos can also be explained by intrusion into a wet, unconsolidated environment. The intrusions might belong to the
central lava channel of the Hajagos, where magma intruded into the wet, mud-like volcanoclastics which filled the crater
of the Maar volcano (MARTIN, NÉMETH in prep.).
The remnants of lava flows, extending from the eruption centers to more distal areas, are known from several places.
The 8–10 m thick basalt of the Tálodi-erdõ can be interpreted as the distal part of a lava flow derived from the Kab Hill
(JÁMBOR 1980, p. 122). The basalt of the Kõ Hill, at the southern foot of the Kab Hill, is probably also the remnant of a
lava flow. A lava tongue more than 1000 m long can be followed from the Halom Hill at Mencshely towards Dörgicse
(CSILLAG 1991, BUDAI, CSILLAG 1998). The few m thick basalt of the Sabar, east of Káptalantóti, is most probably the
remnant of a similar lava flow, whose eruption center might have been the Tóti Hill.
VOLCANOCLASTICS

Basalt scoria: There are two basalt scorias of similar appearance but with different genesis on the Balaton Highland.
One of them overlies and is transitional from the massive basalt, and is an amygdaloidal, scoriacious basalt, which was
formed during cooling of the volatile-rich lavas, when the upper parts became brecciated. Subsequent lava flows are separated by this basalt scoria, forming a lava sequence. They cannot be distinguished from the massive basalt on the geological map, therefore they are not shown as separate formations.
The other type of amygdaloidal basalt of the Balaton Highland and the Southern Bakony can be distinguished as a
separate unit, based on its characteristic morphology (taPaβs
2 ). This type of basalt scoria was formed during magmatic
eruption and release of volatile gases from the melted basalt. The basalt scoria in the surroundings of the Fekete Hill
have been described as a Stromboli-type scoria cone and Hawaii-type lava squirt cone by NÉMETH (1996), NÉMETH et al.
(1997), NÉMETH, SZABó (1998). Its formation can be explained by the gradual “consumption” of groundwater, which
supplied water for the phreatomagmatic eruptions, and by the drying up of the wet Pannonian sediments caused by the
heat of the magmatic eruptions.
The material of the basalt scoria is a debris of variable size (from tiny lapilli to m size boulders), mainly amygdaloidal
basalt, subordinately massive basalt, and some lherzolite inclusions. Its occurrence is always connected with ring-like
structures or cones. The size of the fragments and bombs is bigger in the proximal zone of the volcanic conduits, and
spin-like bombs are frequent (Plate XXXVII, 3). It is well bedded and has a deep (30°) dip in the side of the Boncsostetõ (Plate XXXVII, 2).
The basalt scoria mostly occur on the basalt plateaus. The highest scoria cone is the Boncsos-tetõ, which stands out
by 80–90 m from the 360–370 m high plateau of the Fekete Hill (Fig. 45, 8). In addition to basalt scoria, the more or
less intact remnants of former craters can be found on the Halom Hill, in Badacsony, and on the top of the Nagy-Láz
Hill at Uzsa.
The almost perfectly preserved scoria cone of the Kopácsi Hill (Fig. 45, 4.) overlies pyroclastics between the Sátorma
and Fekete Hill (NÉMETH 1996, NÉMETH et al. 1997, NÉMETH, SZABó 1998). The basin of the Füzes lake within the crater
is filled by a thick Quaternary sequence.
Based on their sedimentological character, it is concluded that the basalt scorias of the Kis-erdõ-tetõ and Csúcs Hill
at Tihany did not result from Stromboli-type volcanic activity, but that they are resedimented by gravitational mass
flows. The inverse-normal gradation, the cross bedding, the wash out channels and the different geochemical pattern of
the source material all indicate a secondary redeposition of the volcanic material. These sediments were deposited in
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Maar lakes from gravitational mass flows and turbidites. The significant basalt scoria content of the redeposited sediments indicates a former Stromboli-type scoria cone field close by (NÉMETH 1998, NÉMETH in prep., NÉMETH et al. in
prep.b,c).
Volcanoclastics (lapilli tuff, tuff, tuffite) taPa2βt: Apart from some small lava cones and lava conduits, volcanic
activity started with phreatomagmatic eruptions in the Balaton Highland. The phreatomagmatic nature of the eruptions
is demonstrated by pyroclastic flows (Plate XXXVII, 4 and Plate XXXVIII) and the blocky style microfractures of the
juvenile glass, which was formed during the rapid cooling of the melted basalt in contact with water.
There is a relatively large amount of lithic grains in the pyroclastics, with their material derived from the Pannonian,
Triassic and Palaeozoic basement (Plate XXXVIII, 1–3). The high ratio of the lithic components, especially from older
formations, indicates a deep focus for the eruptions, and a Maar-diatreme style volcanism. The former surface was characterised by deep Maar craters and surrounding tuff rings, and conduit remnants filled with volcanic debris.
The Kálla, Somló, Taliándörögd, Nagyvázsony or Tihany Formations underlie the lower pyroclastics. They are overlain by basalt, sediments affected by thermal water activity or by Quaternary sequences.
Pyroclastics covering the lava rocks are much rarer. The tuff at the southern side of the Tátika Hill has been known
for a long time. VITÁLIS (1911) described a 60 m thick tuff from the southern edge of the plateau of the Szent György
Hill, where it is overlain by basalt scoria. On the southern slope of the Halom Hill at Mencshely, there is also a small
pyroclastic outcrop between two basalt horizons (CSILLAG 1991, BUDAI, CSILLAG 1998).
Volcanoclastic sequences deposited by gravitational mass flows fill former Maar craters in several places, and have
a well known extension and morphology. Based on these sequences, 3 Maar craters (eruption centres) were identified on
the Tihany peninsula. The sediments which fill the Maar lakes of the Kis-erdõ Hill and Csúcs Hill, are Gilbert-type delta
sediments (NÉMETH et al. in prep.b, NÉMETH in prep.).
Fissures and conduits filled by lava rocks and pyroclastics: The N–S strike of the volcanic centers aroused the
curiosity of geologists a long time ago. BENCE et al. (1990b) proved the existence of a basalt dyke, which was inferred
by VITÁLIS (1911) on the basis of magnetic measurements on the Harasztos above Kékkút (Fig. 45, 7). The small, 25 m
long and 1.5–3 m wide dyke dips gently to the west. The amygdules of this basalt are vertically elongated.
According to BIHARI D. (1991) a similar fissure eruption created the ridge of the Köves-tetõ (Fig. 45, 6), south from
the Hajagos, as well as the peaks of the Gulács and Tóti Hills. The Hegyestû at Zánka and Hegyesd are weathered out
former volcanic conduits, while the Hármas Hill north from Badacsony is the weathered out remnant of a centrolabial
eruption. The Vár Hill at Zánka resulted from fissure eruption of pyroclastics, and the dyke remnants east from the Tóti
Hill are basalt occurrences resting on the Permian surface (JUGOVICS 1971a).
KABHEGY RED CLAY MEMBER

ta Pa
k 2

The 1 m thick red, yellowish brown, variegated, bentonitic weathered basalt tuff between the Nagyvázsony
Limestone and the basalt in the Tálodi-erdõ was placed here by JÁMBOR (1980). Similar reddish brown, yellowish brown,
variegated, bentonitic weathered material were observed in 1–2 m thicknesses on the southern slope of the Halom Hill
(CSILLAG 1991, BUDAI, CSILLAG 1998). CSIMA, MÉSZÁROS (1976a,b) also described red clayey weathering material at the
south-eastern foot of the Kab Hill, directly overlying basalts. The reddish brown, yellowish brown, variegated surface
of the montmorillonitic weathered material indicates surface weathering.
SEDIMENTS OF THERMAL WATER ACTIVITY (“GEYSERITE”) taPa2ge

The characteristic “geyserite” and lacustrine sediments of the Balaton Highland are deposits of post-volcanic
hydrothermal activity, where hot waters ascended along volcano-tectonic fractures (Plate XXXIX, 1). Limestone and
dolomite deposited from the hot water, rich in dissolved minerals and silica gel. The precipitating silica saturated the
fine-grained lacustrine sediments, which were deposited in Maar craters. The hydrothermal sediments are very well bedded, with the rhythmic alternation of the laminae looking like varves (Plate XXXIX, 2). Gravitational mass flows can
be recognised at several locations, slumps and water escape structures are common (Plate XXXIX, 3). These disturbances can be interpreted as indicators of syn-sedimentary earthquakes (NÉMETH et al. in prep.b).
Position and age of the Tapolca Basalt Formation
There were two different opinions regarding the relationship and position of the volcanites and the Pannonian formations. According to LÓCZY (1913) the volcanites mostly overlie the Pannonian surface along an erosional unconformity, therefor the volcanites at a topographically lower level are younger than the higher ones.
JÁMBOR (1980) proposed an opposite theory, according to which the basalt which overlies the weathered basalt above
the Nagyvázsony Limestone is the youngest, while basalt at topographically lower levels becomes older at the same time.
The latest observations, also taking account of absolute ages, seem to prove both theories. The pillow-lava–like
basalt, which flowed into water or across a wetland, and which is the lowermost basalt horizon of the Szent György Hill
(BIHARI D. 1991) is the oldest, assuming that it deposited into the Somló Formation.
According to BIHARI D. (1991) the lower basalt horizon of the Gulács is covered by Pannonian sand. According to
BALOGH KADOSA et al. (1986), the age of this basalt is 3.68±0.2 Ma. Considering the age of the Pannonian s.l. it does
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not matter whether we accept the opinion of the Hungarian Stratigraphic Committee (CSÁSZÁR ed. 1997), or that of
MÜLLER P., MAGYAR (1992), MAGYAR et al. (1999), since the basalt is undoubtedly younger than the Tihany or Somló
Formations. This indicates, that the intrusion was similar to that of the Kovácsi Hills.
The environment of the Pula Alginite has been studied in detail. The absolute age of the underlying basalt is 4.2 Ma.
Paleobotanic studies of HABLY, KVAÈEK (1998) show that the flora assemblage of the alginite is characteristic for the
Early/Late Pliocene boundary. Considering the wider environment of the crater, a significant Early Pliocene denudation
has to be assumed for this area. The age of the basalt overlying the Nagyvázsony Limestone in the Tálodi-erdõ, which
was above the alginite crater to the south, is 5 Ma (BALOGH KADOSA et al. 1986). The former lava flow overlies a topographic surface at 300 m asl. This surface is separated by a steep slope from the alginite crater at 210–230 m asl. In the
surroundings of the crater there are Pannonian sediments which belong to the underlying strata of the Nagyvázsony
Limestone, which precludes any structural movements. The remnants of the former pyroclastic ring were several 10s of
m thick, and based on borehole logs the former topography could have been 160–170 m asl. This difference in the topographic height can be explained by erosion, however, the collapse of the crater is also a possible explanation.
The significant age difference between the Szigliget and Tihany pyroclastics also proves that there was denudation
before the Pliocene volcanism. The age and position of the outcrops at Tihany are well known, and prove that deposition of the Tihany Formation and the start of volcanic activity were contemporaneous. On the other hand, at Szigliget,
different pyroclastic layers are found near to the Somló Formation. Based on the borehole logs, the Upper Pannonian
strata are about 150 m thick, while the Lower Pannonian are 40–50 m thick. The thickness of the Upper Pannonian is
200 m on the nearby Badacsony, and the Lower Pannonian is missing (B–III. borehole). The 50 m hiatus, presuming an
originally identical thickness in the neighbouring areas, must have occurred during the Late Miocene to Early Pliocene,
based on the presence of pyroclastics in the area of the older Upper Pannonian sediments.
The southward transportation direction of the lowermost pyroclastics of the Fekete Hill also indicates erosion at the
level of the Kálla Formation (NÉMETH 1996, NÉMETH, MARTIN in prep.a). The age of this latter unit is 8 Ma (see in
CSÁSZÁR ed. 1997), while the oldest age of the volcanism at the Fekete Hill is only 4.62±0.34 Ma, based on age determinations on the Kapolcs Kpt–1 borehole between 85.0–91.0 m (BALOGH KADOSA et al. 1986).
The 4 Ma age of the basalt at Hajagos, and the structures which show that the basalt was extruded across a wet area
at 260–270 m asl are somewhat controversial. The Somló Formation, which can be found here is older, so clearly the
lava covered an Early Pliocene surface at this location.
The position and absolute age of the Tapolca Basalt Formation indicates volcanic activity which started in the Late
Miocene and lasted to the Late Pliocene.
The oldest volcanites are the pyroclastics at Tihany which are older than 7 Ma (BALOGH KADOSA 1995). According
to BALOGH KADOSA et al. (1986), several basalts of the Balaton Highland have similar ages, such as the Hegyestû next
to Zánka, and the Ragonya at Mencshely, whose ages are 7.91±0.51 Ma and 7.75±0.5 Ma respectively.
Late Miocene volcanism produced the basalt of the two small outcrops close to the Kõ Hill at Barnag, as well as the
southern peak of the Tóti Hill, and one of the older eruptions of the Bondoró.
The effusive volcanism of the Kab Hill, which formed the lava field of the Tálodi-erdõ can be dated back to the
beginning of the Pliocene, at about 5 Ma.
One of the most important stages of basalt volcanism in the Balaton Highland took place between 3.9 and 4.5 Ma.
The oldest intrusions of the Kovácsi Hills, the Pula crater, the Hajagos, the Sátorma and the Csobánc were all formed
during this stage. The explosive volcanism of the Szigliget and the first phase of the formation of the Fekete Hill also
belong to this phase. The next intense volcanic period was between 3.2 and 3.6 Ma. The basalt dyke at Szigliget, the
Halom Hill, the Badacsony, the Szent György Hill and the upper level of the Gulács were formed during this phase. The
last important phase was between 2.9 and 3.1. Ma. The remnants of this are found at the Bondoró, the Fekete Hill, the
Agár-tetõ, the Kovácsi Hills and Szigliget. Based on absolute ages, the youngest eruption in the Balaton Highland and
Southern Bakony area is represented by the 2.7 Ma old basalt of the Haláp, which lies north of the mapped area.
Facies, correlation
The interpretation of the volcanism of the Balaton Highland and Southern Bakony has been done by modifying the
phenomena of the Maar/diatreme volcanism, which led to the establishment of a new model (Fig. 46). The juvenile glass
content and the sedimentary structures show that the major part of the (initial) pyroclastics were formed during
phreatomagmatic explosive eruptions. The high fragment content of the pyroclastics indicate explosions which happened
during the contact of magma and groundwater. Only a few exceptions are known (like the Kis-Hegyestû at Kõvágóörs),
where there is only a small (10%) amount of lithoclasts in the pyroclastic beds, in addition to the rapidly cooled glass.
In this specific area the magma might have come into contact with surface water, resulting in explosions at shallow focal
depth. Most of the explosions took place at depths of more than 100 m. As a result, Maar craters of significant size and
depth were formed in the explosion centers, which were surrounded by a 100 m thick base surge and pyroclastic deposits.
Depending on the energy of the explosion, the Maar craters became local depositional centres, several 10s to 300 m deep,
filled by water after the local explosions (NÉMETH, MARTIN in prep.b,c).
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The phreatomagmatic explosions which created the Maar craters took place at the lower levels of the volcanic subsurface, where the groundwater level was closer to the surface. This meant that the energy generated by the interaction
of hot magma and groundwater could escape by the explosive destruction of the overlying layers. The higher areas were
typically characterised by Stromboli-type scoria cones and lava plateaus (Kab Hill, Agár–tetõ).
The source of the water needed for the phreatomagmatic explosions was most probably the pore water of the
Pannonian sediments, and the karst water of the Permo-Triassic sequence (NÉMETH, MARTIN in prep.b,c). NÉMETH et al.
(in prep.a,b) showed that the character of these two types of water was significantly different. The style of volcanism,
volcanic processes and forms produced was influenced by the type of groundwater the magma met:
— Pannonian pore water: as a result of the limited permeability of the host rock, this water was used up relatively
quickly during phreatomagmatic explosions, and its recharge was slow, compared to the volcanic processes. As a result,
if there was sufficient magma supply, the phreatomagmatic explosions were replaced through time by magmatic explosive (Stromboli-type), and eruptive volcanism. The Maars were filled by scoria cones and lava lakes. The Tapolca basin
with thick Pannonian sequence is an example for this type.
— The karst water: derived from the Permo-Triassic sequence, this water provided a continuous and abundant
recharge source for the phreatomagmatic activity.
NÉMETH et al. (in prep.b,c) introduced the Tihany-type, Maar volcanism, which is a characteristic phreatomagmatic
process with a karstic water supply and is covered by a shallow reservoir with pore water. It is characterised by the formation of deep Maar craters, which fill up quickly with water after the eruption. Gilbert-type deltas and turbidites are
common in the lacustrine sediments. Tihany-type Maar volcanoes were formed in the central part of the Balaton
Highland. According to NÉMETH, MARTIN (in prep.c), this type of volcanism is characteristic for these areas because of
the controlling role of karstic water. Since the karst water depends strongly on meteoric recharge, the wet periods were
characterised by phreatomagmatic activity, while in the dry periods magmatic explosions and eruptions were common.
TERTIARY-QUATERNARY
HYDROTHERMAL DEPOSITS hf
The hydrothermal caves, passages and various speleothems in the Keszthely Mountains (Plate XL, 1–2) have been
known for a long time (SZENTES 1953, DARNAY-DORNYAI 1954). A lot of new outcrops, exhibiting hydrothermal phenomena were discovered during the geological mapping (GYALOG, BUDAI 1985).
Hydrothermal deposits are known from two separate areas in the Keszthely Mountains. The north-eastern part of the
mountain is characterised by calcites, while silica precipitates are common on the south-western part (CSILLAG, NÁDOR
1997).
GYALOG, BUDAI (1985) described calcareous concretions of 2–5 cm size in the pulverised dolomite, composed of
dolomite powder, cemented by calcite. Close to the surface, a calcite cemented dolomite powder forms a few m thick
hard ground. The calcite might have precipitated from the thermal waters. This hard ground protected the underlying
sediments from erosion, thus small, narrow plateaus were formed with steep slopes, where former thermal conduits and
small basins can still be found (CSILLAG, NÁDOR 1997).
Hydrothermal deposits are found in the form of 0.5–1 m high blocks, projecting through the surface. The beige, light
yellow, or red rock is softer than the dolomite, and often reveals dissolutional cavities. 3–8 mm crystal surfaces can be
observed on fracture surfaces. 2–20 mm size dolomite clasts are common close to the calcite precipitates, composed of
a dolomite silt, calcite or pure calcite matrix breccia. A less altered type also occurs, in which a dense network of calcite
veins in the dolomite can be observed (GYALOG, BUDAI 1985).
The siliceous deposits are less well exposed. Strong silicification of the dolomite is characteristic, and a few mm size
quartz crystals occur in the fractures of the dolomite. The silica content of the white, light grey, beige, thickly bedded
crypto- and microcrystalline dolomite varies between 3 and 22%. The other type of siliceous deposit is cavernous and
banded, sometimes with a few mm thick silcrete crust whose silica content varies between 9 and 95%.
Age, genetic
There is no direct stratigraphic data to prove the age of the hydrothermal alterations. However, it can be supposed
that they are the results of multiple processes. Based on the morphology of the high plateaus, the Somos-tetõ and similar hydrothermal deposits are probably older than Pannonian (CSILLAG, NÁDOR 1997). The age of the hydrothermal
Cserszegtomaj cave, which was dissolved out along the contact of the Triassic dolomite and the Pannonian beds, is obviously younger than Pannonian.
According to GYALOG, BUDAI (1985) the first phase of hydrothermal activity was represented by the disintegration
of the dolomite along tectonic zones. This was followed by pulverisation as a result of uprising thermal waters. The dissolved hydrogen-carbonate in these thermal waters was precipitated in the form of calcite, which cemented the disintegrated dolomite. The formation of the near-surface hard grounds can be explained by a drop in pressure of the uprising
fluids and consequent calcite precipitation. The “doll-like” concretions could have also formed from descending fluids.
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QUATERNARY
The geological map of the Balaton Highland was edited following the regulations of the Unified Geological Map
System (GYALOG ed. 1996). This caused problems with the definition and division of the Quaternary formations, because
these regulations were introduced after the geological mapping was completed, and in theory provides a more detailed
genetic classification. The determination of facies and lithology of the Quaternary formations was further impeded by
the low density of outcrops. Many formations were described from the surface without a proper section. Age determination was also a serious problem, because paleontological data were scarce, and they provided paleoenvironmental
information, rather than stratigraphic.
The chronostratigraphic range of the formations to Lower and Lower–Middle Pleistocene is relative in most cases,
and was derived from their position and morphology as compared to Upper Pleistocene deposits.
Since the interpretation of continental facies is somewhat controversial, we will firstly present the definition of some
generic types, which are shown on the map (after KAISER in GYALOG ed. 1996).
Fluvial lacustrine, swamp and eolic facies are unambiguous and identical with generally accepted definitions.
Proluvium is the coarse grained sandy channel deposits of intermittent streams, and also includes alluvial fans.
Eluvium is in situ weathered material, but this term also includes the in situ scattered pebbles of degraded gravel
sheets.
The group of slope sediments includes rock debris, deluvium and landslide deposits. Slope debris is the commonest
form of slope sediment. Rock debris was moved purely by gravitation. The fine grained (clay, silt, sand) slope sediment
which was redeposited due to solifluxion and sheet wash extends to deluvium. Landslide deposits were formed when
wet rock masses slid down clayey surfaces.
During editing of the map, Holocene and Holocene to Pleistocene slope debris, eluvial and deluvial deposits which
were thinner than 1.5–2 m were not drawn on the map, in the cases where the age of the underlying pre-Quaternary rocks
had been determined from boreholes or aerial photographs.
Pleistocene
LANDSLIDES sQp
Landslides were important on the deep slopes of the eroding basalt volcanoes and on the bluffs of the Balaton basin
during the Quaternary.
Thick basalt lavas were formed inside the pyroclastic rings on the volcanic areas during phreatomagmatic activity.
After the erosion of the pyroclastic rings, the thick basalts overlying clayey Pannonian sediments formed steep slopes
without any support at the edge of the volcanic formations. In addition to general slope sedimentation, large scale landslides were important processes on these unstable slopes. Landslides played an important role in forming the present day
morphology of the basalt hills (JUGOVICS 1954, PEREGI, BENCE 1987).
Landslides were drawn on the map if slipped rock units could be recognised.
The exact age of the landslides is not known, but they are generally assigned to the Pleistocene, except for the still
active areas at Tihany and Balatonkenese (see later).
Lower Pleistocene
One formation which is not shown on the geological map has to be mentioned here, because of its stratigraphic position. Scattered gravels found on the hilltop between the Zala and Gyöngyös streams are also found on large areas a few
m below the hilltops at Sénye, Nemesbükk and Zalaköveskút, and also in a lower position among redeposited slope sediments. The material of the gravels is almost exclusively quartz and quartzite. They have a white or brown colour, and
sometimes their surface is red. The gravel occurs at 180–225 m asl, and is most probably the remnant of a Lower
Pleistocene or Pliocene gravel sheet. The exact stratigraphic position of the gravels cannot be determined because of
their scattered distribution.
Of the post-Pannonian quartz-quartzite gravel sheets, that of the Kemeneshát is the closest. It can be supposed that
its southern boundary was somewhere here. According to KRETZOI, PÉCSI (1982), the age of the Kemeneshát gravel is
Late Pliocene to Early Pleistocene.
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PROLUVIUM pQp1
A scattered debris on the western side of the mouth of the Horog valley, NE from Balatonakali, represents a remnant
of an alluvial fan. It can be assigned to the Lower Pleistocene only on the basis of its high topographic position, i.e. it is
found above Lower–Middle Pleistocene alluvial–proluvial beds.
Lower–Middle Pleistocene
ALLUVIAL AND PROLUVIAL SAND AND GRAVEL AND THEIR ELUVIAL WEATHERING RESIDUE
(earlier “meridionalis” gravel, “Elephas meridionalis” gravel)

fpQp1–2

In the surroundings of Balatonfûzfõ and Balatonkenese there is a gravel and debris sheet covering the surface from
the Papvásár Hill, east from Balatonfûzfõ to Balatonkenese, which is the oldest and best known Pleistocene formation
in the surroundings of Balaton. LÓCZY SEN. (1913) described the gravel, mostly derived from the Bakony Mountains, as
the “Kenese-városhídvég gravel channel”, remnants of which can be followed for 32 km.
The material of the 3–4 m thick gravel unit is composed of quartz, quartzite, lidite, Triassic dolomite and limestone,
and Permian red sandstone. The pebbles are mostly quartz, ranging in size between 0.5–4 cm, mostly 1.5–2.5 cm. The
size of the subangular pebbles is 0.5–30 cm, and their material is mostly Triassic limestone or dolomite. Angular pebbles also occur within this size range.
The formation is restricted to the 170–180 m high hilltop between the Balaton and the Daka depression, in particular between the Papvásár Hill and Balatonkenese. LÓCZY SEN. (1913) considered the gravel to be the product of the Séd
stream, which comes out from the mountains between Vilonya and Királyszentistván.
According to the detailed paleontological study of KROLOPP (1978), the age of the southern part of the unit
(Szabadhídvég, Kavicsos Hill) is Villányian to Early Biharian (Early–Middle Pleistocene), which coincides with the age
of the Elephas meridionalis, described by ROTH (1875). The mollusc fauna indicates a fluvial environment and warm,
arid climate.
The debris which can be found together with the gravel is interpreted as a deposit from intermittent streams.
— In the surroundings of Balatonakali and Zánka there are alluvial sands whose fauna is also Lower–Middle
Pleistocene in age, below the proluvial beds of Triassic limestone and dolomite on the Hegytetõ, east of Balatonakali
and the alluvial fan in front of the Horog valley (KROLOPP in BUDAI 1988 and BUDAI, CSILLAG 1998): Corbicula fluminalis, Valvata piscinalis, Radix peregra ovata, Lithoglyphus naticoides.
A worn, probably redeposited fauna was found from the sand, underlying a polymict (Permian sandstone, Triassic
dolomite, limestone, cherty limestone) proluvial coarse grained deposit from the outcrop at the railway station at Zánka.
According to KROLOPP (in BUDAI 1988 and BUDAI, CSILLAG 1998) the fauna is dominated by Corbicula fluminalis,
Valvata piscinalis, Radix peregra ovata, Lithoglyphus naticoides, indicating a Middle Pleistocene age and fluvial environment.
— In the western foreland of the Keszthely Mountains the proluvium, which covers the pediment at the eastern edge
of the Zala Hills can be followed from the surroundings of Vidornyaszöllõs and Sénye, through Zalaköveskút and
Felsõpáhok to the south, at the eastern foot of the hills. Its age is considered to be Early to Middle Pleistocene.
The outcrops are composed of yellow, yellowish brown, often reddish fine to medium grained sand. It is poorly to
medium sorted, sometimes micaceous, and apart from one cross-stratified lens, it is unbedded.
0.2–0.5 cm size quartz pebbles are present in the sand in various amounts. In the foot of the Kovácsi Hills, it also
contains rounded basalt debris. Between Vidornyafok and Karmacs and on the hilltop between the Vidornya basin and
the Gyöngyös stream, there are scattered quartz pebbles up to 10 cm in size, and rounded silicified dolomite debris in a
sandy environment. Rounded sandstone debris and redeposited dolomite pebbles from the Upper Pannonian Diás
Formation can be also found here.
The sand grains are rounded and redeposited by the wind. The surface of the siliceous dolomite and quartzite debris
is covered by a brown desert crust a few mm thick. Regular dreikanters are frequent, and corrosion can be recognised
on almost every piece of debris.
The major part of the old alluvial–proluvial deposits was eroded, and the coarse-grained layer covers the surface at
certain places. The clayey weathering material and the weathering crust is indicative of eluvial processes.
Fauna is not known from these outcrops. An old age is assumed on the basis of frequent desert crust, significant erosion and the eluvial weathering materials. The morphological position clearly shows an age older than Late Pleistocene,
because the coarse material, which is derived from the Keszthely Mountains, could have been transported to its present
site before the formation of the Upper Pleistocene terraces of the Gyöngyös stream at 140–150 m asl. It can be interpreted as the remnants of an old terrace.
— In the Zsibátori-dûlõ, at the eastern end of Monostorapáti a remnant of an old fluvial-proluvial terrace can be
recognised, at the confluence of the Eger stream and a valley coming from the north. The material of the terrace is sand
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mixed with coarse basalt debris and dolomite gravel (Plate XL, 3–4). It is found at 192 m asl, about 30 m above the
floodplain of the Eger stream, overlying Upper Pannonian sediments.
ELUVIAL–DELUVIAL GRAVEL

k

eldQp1–2

The gravel sheet is a characteristic deposit of the northern margin of the Tapolca basin, where it covers large areas.
The material of the gravels is mostly quartz, quartzite and a few lidite pebbles, with size ranges between 1 and 15 cm.
The surface of the smaller pebbles is fresh, and they are white, grey, black or pink in colour, with an average size of 1–2
cm, max. 6 cm, and a roundness of 2–3. A brown desert crust covers the surface of the larger boulders of 10–15 cm size,
but grey, dull white and reddish brown colour pebbles also occur. The surface of the pebbles is wind-corroded, and
dreikanters are frequent. The proportion of encrusted pebbles can be as high as 50–70% in certain outcrops.
The debris of the underlying Miocene limestones occurs together with the 1–2 m thick gravel in most outcrops.
The encrusted gravel is the in situ or slightly redeposited eluvial-deluvial remnant of the Kálla Formation, supported by the loose, limonite cemented conglomerate occurrence found in one outcrops. The frequent, but small amount of
Miocene limestone debris, mixed with the gravel is a sign of minor redeposition.
The desert crust demonstrates the “old” age of the gravel.
SLOPE DEBRIS gQp1–2y
A dense debris sheet of 10–160 cm size blocks covers the surface of the smaller hills in the surroundings of the basalt
mountains. It is composed of basalt mixed with sand and silty sand. Both sharp and rounded basalt pieces occur.
The formation is underlain by the Somló or Kálla Formations, and its supposed thickness is not more than a few
metres.
The slope debris are probably the remnants of the deeper parts of the former pediments which were uplifted due to
geomorphologic inversion, resulting in the accumulation of large thickness of coarse debris and blocks from streams.
The former surface was protected from the erosion by a coarse debris sheet, thus they were uplifted to a relatively elevated morphological position.
The old Pleistocene age of the slope debris can be inferred from its elevated morphological position.
Upper Pleistocene
FLUVIAL SAND, GRAVEL fQp3
During the Late Pleistocene a minor fluvial sedimentation took place on the hilly areas, and streams generally incised
and deepened their valleys.
Terraces built up of gravel and sand beds formed during fluvial sedimentation, which —based on material, facies and
age— can be correlated with the so called “fluvial and fluvioeolic sand” on the north-western edge of the Bakony
Mountains, described by KAISER (in BENCE et al. 1990a).
The area with the best exposures is the terrace of the Gyöngyös stream at the western foot of the Keszthely Mountains
(Plate XLI). The sand grain size varies from fine to coarse. Some of the sand grains have been strongly corroded by the
wind. The material of these minor gravels is quartz, and quartzite, while the composition of grains larger than 5 mm is
dolomite, and some bigger pieces of basalt debris also occur (CSILLAG 1978). The sequence is well-bedded, and the beds
are medium to well sorted. Synsedimentary folding was observed in one sand pit outcrop. The sequence is 6–8 m thick,
and overlies proluvium, Upper Pannonian sediments, or the Triassic basement.
Upper arm and middle leg bones of Equus caballus were found on the surface of the underlying gravel (KORDOS in
CSILLAG 1978). Frost wedges penetrating down to a depth of 2–2.5 m, filled by multi-coloured sand, were observed at
several outcrops, which indicates formation prior to the last stadium of the Würm glacial period.
PROLUVIUM pQp3
These Upper Pleistocene pediment cones are the characteristic Quaternary formations of the Transdanubian Range.
The material of the proluvium is mostly Triassic dolomite and limestone, and Upper Pannonian sand. The composition of the fans varies from area to area, depending on the geology of each catchment area, so the whole geological
sequence from Permian red sandstone to basalt can be presented. Of the geological formations of the area, dolomite is
most prone to disintegration, and therefore the proluviums with the greatest extent and thickness were formed at the margins of dolomitic areas, mostly at the margin of the Keszthely Mountains.
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The size of the proluvium debris ranges from small pebbles to m-size boulders (Plate XLII, 1). The sand grains are
strongly corroded and eolic. 90 % of the sand grains in the outcrops in the Vár valley and beside the Gyöngyös tavern
are worn and rounded (CSILLAG 1978). The formation is badly sorted. Thin eolic sand interlayers are common between
the coarse-grained beds. Wind corrosion marks are common on the debris surfaces of the fan, which indicate that eolian
processes have affected the surface of the fan.
Microstalactitic vadose cement often occurs at the bottom of larger clasts.
The thickness of the fans is 4–8 m, but at certain locations they can be as thick as 10 m (Plate XLII, 2).
The Upper Pleistocene proluvium discordantly overlie the lower beds. They are mostly covered by thin eluvial or
deluvial sediments. Upper Pleistocene fluvial sand is underlain by proluvial beds in the valley of the Gyöngyös stream,
with a supposed Late Pleistocene age.
Proluvial beds mostly form pediment cones but often project deep into the valleys in the whole width of the valley
bottom. There is no difference in grain size distribution and sorting between the proluvial beds in the valley bottoms and
the pediments (CSILLAG 1978).
Characteristic fans can be found in the Keszthely Mountains in front of the Vár valley, in the valley of the Gyöngyös
stream, and in the Várvölgy basin in front of the valley which is between the Rezi castle and Bányafõ-tetõ.
A great number of Upper Pleistocene fans can be found from Zánka to Vörösberény on the Balaton Highland. These
are smaller, and have a less characteristic shape than those around the Keszthely Mountains.
There is no paleontological data to indicate the age of the proluvial fans, apart from the Upper Pleistocene Equus
caballus, which was found near to Gyöngyös tavern. There is no desert crust on the surface of the eolian gravels which
forms on the surface of the proluvium, however, traces which indicate soil frost, suggest deposition before the last glacial period.
The formation of a sufficient amount of debris, required for the buildup proluviums, can be explained by strong frost
shattering during the cold periods of the Pleistocene. During dry, cold periods, episodic, strong rains could wash down
the debris from the surface, which was unprotected by vegetation, which was then further transported by torrent currents
in the valleys.
LOESS eQpl3
This formation group comprises the typical loess, sandy loess, the paleosoils dissecting the loess sections, and the
redeposited, sometimes clastic beds within the loess.
Loess is a widespread formation on the Balaton Highland and in its surroundings, but its surface extension is less
than was shown on earlier maps.
The loess is ocherous, dull brownish yellow, and in the case of high carbonate content it is greyish white. Typical
loess with one maximum grain size distribution is rare. It contains sand in most cases, as well as rock debris, so in addition to silt, other peaks also occur in the grain size distribution curve (BIHARI D. 1991).
In larger outcrops it can be observed that the loess is bedded. Both the thinner and thicker, unbedded, debris-free
parts, with an ordinary carbonate content are dissected by a few 10 cm thick, bedded, sandy, clastic loess, sand and debris
intercalations.
Paleosoils occur at several horizons. The upper is a chernoziom type brown forest soil, while the lower is brown forest soil. The thickness of the soils is 0.4–1.2 m. A loess bed of varying thickness is found between the two soils, with a
maximum thickness of 2 m (BIHARI D. 1991).
The loess section near to Balatoncsicsó shows significant differences. In the section at the northern edge of the village (Fig. 47) the base of the sequence is a 30–40 cm thick remnant of a grey, chernoziom-like soil, which overlies the
Csicsó Marl. This soil is overlain by a 0.5–1.5 m thick, slightly clayey, reddish brown layer, which is most probably the
remnant of a former B horizon of a brown forest soil (CSILLAG 1991, BUDAI, CSILLAG 1998).
In the Bakony Mountains the age of the loess is Late Pleistocene, Würm (KAISER in BENCE et al. 1990a). The loess
of the area investigated is very similar to that of the Bakony Mountains, and therefore their age is also supposed to be
Late Pleistocene.
On the Balaton Highland the loess is mostly found on the southern slopes of the basins which is developed on the
area covered by Carnian marls, and the southern or south-eastern slopes of the hills above the Balaton. Its thickness
rarely exceeds 10 m.
COARSE DEBRIS OF THE GRAVITATIONAL SLOPE oQpy3
A special morphological form, reminding to high mountain areas, is represented by the debris slopes in the side of
the basalt hills.
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There are steep scree slopes built up of coarse debris in the sides of the Badacsony, Szent György and other buttes
formed at the foot of the 50–60 m high cliffs (Plate XLIII, 1). The size of the debris fragments is 40–50 cm, but metre
size boulders also occur. Below the columnar basalt, individual columns of a metre size also occur in the debris.
These slope debris were formed during the periglacial cold climate periods of the Pleistocene. Their formation can
be explained by frost shattering of the basalt which forms the cliff walls above the debris slope. The steepness of the
slope depends on the friction resistance coefficient of the debris, as well as the size and shape of the debris.
The regular shape of the debris slopes indicates a young, Würm age. The collapse of the cliffs is still ongoing, but
the bulk of the slope debris was likely to have formed before the Holocene (Plate XLIII, 2).
Pleistocene–Holocene
FLUVIAL–PROLUVIAL GRAVEL, SAND, DEBRIS

fpQp3-h

The few m thick, fluvial fan sediments which formed in front of the valleys discharging into the Tapolca basin cannot be considered as pure proluvial formations. In many cases the fans of the side valleys amalgamated, and their surface is above the Holocene formations.
The average grain size is smaller than that of the Upper Pleistocene proluviums. Gravel and rock debris are characteristic components.
PROLUVIUM pQp3-h
The proluviums which can be found above the shoreline of Lake Balaton, overlie surfaces at 115–120 m asl, and contain more fine grained material than the Upper Pleistocene fans. The size of the debris is smaller than that of the Upper
Pleistocene fans. Most probably these sediments were deposited in a lower energy environment, when compared to the
Upper Pleistocene fans.
These sediments can be found at a topographically higher position on the northern edge of the Tapolca basin (Plate
XLIV, 1). Their deposition is not connected with the present basin of Lake Balaton, but to a former higher level of the
basin.
PROLUVIUM–DELUVIUM

pdQp3-h

The sediments composed of rock debris, sand, clay and soil which fill the bottoms of dry valleys where there is no
permanent stream were included in this group. Linear erosion and areal erosion from the side of the valleys played equally important roles in the accumulation of these sediments.
FLUVIAL–MARSH SEDIMENTS

fbQp3-h

An Upper Pleistocene–Holocene lacustrine–marsh sequence can be found mixed together with the alluvial sediments
of the Eger, Köteles and Lesence streams at the northern margin of the Tapolca basin.
ELUVIAL–DELUVIAL SEDIMENTS, SAND

eldQp3-h

(h)

A combination of slightly redeposited, weathered material and in situ debris, deposited on gentle slopes, belongs to
this group. The exact composition depends on the geology of the underlying beds. The gentle slopes of the basalt areas
are partly covered by eluvial weathered material, like clay, clayey weathered basalt, and debris of scoriaceous basalt
(eldQp3-h). It formed during the weathering and accumulation of slope and eolian sediments, in an environment of variable water content.
The upper, weakly redeposited layers of the Kálla Gravel in the surroundings of the Tapolca basin can be also
assigned to these eluvial formations. Unlike to the older eluvium, these gravels are fresh in outcrops, and crusted gravels do not occur (eldQp3-hk).
Also, a partly in situ accumulated sediment is the sand which covers the flat Upper Pannonian pediment surfaces of
the buttes (eldQp3-hh).
There are no data about the age of the eluvial-deluvial sediments. Their assumed Late Pleistocene–Holocene age is
based on their position and morphological position.
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EOLIAN–DELUVIAL SAND

edQp3-h

h

The erosion and redeposition of Upper Pannonian sediments was continuous during the Quaternary, resulting in the
formation of a 2–3 m thick sand sheet, covering the elevated areas.
The yellow, yellowish red, sometimes reddish brown sand contains a variable amount of clay. Most of the sand grains
are worn and have polished surfaces.
It overlies the Upper Triassic dolomite in the Keszthely Mountains (Plate XLII, 4) and on the northern margin of the
Tapolca basin, while at other places it covers Upper Pannonian sediments (Plate XLIII, 3), or Miocene limestone.
SLOPE DEBRIS gQp3-hy
Sediments composed of coarse rock debris, covering the slopes and the slope bottoms are included in this group.
They accumulated in thicknesses of not more than a few metres as a result of gravitational, solifluxional and areal erosion and redeposition. Some of these sediments are currently still forming.
SLOPE SEDIMENTS dQp3-h
This fine-grained sand, silt and clay was accumulated and redeposited during areal erosion. The distribution and
thickness of the deluvial sediments is considerable on the surface of siliclastic formations of different ages. During the
Late Pleistocene, solifluxion and gelisolifluxion also played an important role in the formation of deluviums. There is a
fold, orientated towards the slope in the 15 m thick, strongly weathered, argillated Lower Ladinian tuff profile of the
Middle Triassic key-section at Felsõörs, the formation of which can be explained by solifluxion (DUDKO pers. comm.).
The thickness of the deluvial sediments varies a lot, and it is more than 8 m thick on the northern side of Sátorma.
SLOPE DEBRIS, SLOPE SEDIMENTS gQp3-hy,a
The coarse debris below the solid rock mixes with Upper Pannonian sand, silt and clay on the steep slopes of the
basalt hills, with the percentage of Pannonian material increasing downwards. Lower on the slope, this is underlain by
loess.
Holocene
(Alluvium)

FLUVIAL SEDIMENTS fQh

The valley bottoms where there is a permanent water flow, are covered by alluvial meadow soil and clayey silt, which
may also contain variable amounts of coarse debris and pebbles. Its thickness is 2–3 m.
A travertine-like crust covers the older rocks and plant debris in some stream beds in the surroundings of the springs.
These are very small, local occurrences, which cannot be shown on the map, and are found in the Harka valley, east of
Balatonhenye, in the valley of the Csorsza stream between Szentantalfa and Tagyon, and also east of Nemesbükk.
PROLUVIAL SEDIMENTS pQh
Some smaller alluvial fans were formed in front of the valleys of intermittent streams at the margin of the Balaton
basin. These fine grained sediments were deposited in a lower energy environment, compared to the Pleistocene torrents.
The coarse-grained material is subordinate, and the size of the fans is also smaller than is the case of their Upper
Pleistocene counterparts. The thickness of the formation is 1–2 m.
LACUSTRINE SEDIMENTS liQh
In the area of the Balaton Highland lacustrine sediments are known only in the Belsõ Lake of the Tihany peninsula
(CSERNY 1997a).
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LACUSTRINE–PALUDAL SEDIMENTS

lbQh

Lacustrine and paludal sedimentation interchanged after the formation of the Balaton in the shoreline area and in the
Tapolca basin, as well as in smaler lakes of he Balaton Highland (Plate XLIV, 2). The maximum thickness of the clay,
silt, sand and peat beds is 4–5 m in the Tapolca basin (Table 3).
Lacustrine sediments can be followed up to 105–107 m asl along the shore of Lake Balaton. In the shoreline, lacustrine sediments are composed of clay, silt and sand beds with a high organic content, while in front of the valley mouths,
pebbles and rock debris are common. Above the level of sedimentation, an abrasional horizon of variable width has
developed, which can be followed up to 112–113 m asl (MAROSI, SZILÁRD 1981, CSILLAG 1985). This horizon mostly
differs from its surroundings by its morphology, but the abrasional pebbles of Lake Balaton can be found between
Balatonszepezd and Révfülöp. These are poorly rounded pebbles of Sarmatian limestone, which contrast with the well
rounded Miocene abrasional pebbles composed of Permian sandstone.
According to NAGY-BODOR, JÁRAI (in press), the lacustrine–paludal sedimentation started in the Dyras 11., 1.c. phases in the Tapolca basin, based on pollen data (see also the chapter of Limnogeology). According to radiocarbon dating
of the peat beds and the palynological evaluation of the sequences, the area was covered by water in the old Dyras, and
was covered by shallow eutrophic water up to the beginning of the Holocene NAGY-BODOR, JÁRAI (in press). During the
preboreal the area became dry, but was covered by water again in the boreal. During this period, a neutral, or slightly
acidic peat formed in the Tapolca basin. Based on the borehole logs of the lake, peat was mostly formed during the
Alleröd, and only a few boreholes crossed the upper, second peat level, which was formed during the boreal.
Lacustrine–paludal sediments can be found above 110 m on large areas in the Tapolca basin, while the top boundary
of sedimentation is at 107 m asl along Lake Balaton, but an abrasional strip is also found above this level.
PALUDAL SEDIMENTS bQh
Thin paludal sediments with a maximum thickness of 2 m were deposited in the swamps and intermittent lakes in the
Balaton Highland and the Southern Bakony Mountains, formed in minor depressions of the basalt plateaus. These sediments are composed of light-grey, grey and black beds with a high organic content, and peat may also occur. The lake
level was dependent on the annual rainfall in areas of restricted drainage. During long lasting dry periods in the 1980’s,
open surface water disappeared everywhere, the area of swamps decreased, and many of them dried out. From the 1990’s
the water level rose, and the small basins are covered by open water again.
PALUDAL–PROLUVIAL SEDIMENTS

bpQh

Paludal sediments mixed with coarse rock debris are included in this group, and are found at the northern margin of
the Kál basin. Rock debris was transported to the area of karstic swamps by intermittent streams running down on the
steep slopes of the neighbouring mountains.
ROCKFALL oQh
Holocene gravitational sedimentation is subordinate, compared to the periglacial periods, and is mostly found on the
basalt areas.
SLIDES sQh
Young slides were formed on steep, underwashed slopes after the formation of the young basin of Lake Balaton,
mostly on the bluffs at Tihany and Balatonfûzfõ–Balatonkenese.
MINE DUMPS amh
A great number of rock and sand quarries have been in operation in the mapped area. Mostly the large dumps of the
basalt quarries form a special morphological unit, which can cover large areas with considerable thickness.
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Structural geology of the Balaton Highland
According to some authors, the structural style of the Balaton Highland is characterised by normal, strike-slip and
reverse faults, and is composed of overthrust segments of SSE vergence, although there is no evidence for a nappe structure. Most of the early studies considered the area as autochthonous (LÓCZY SEN. 1913, LÓCZY JUN. 1917, 1925, PÁVAI
VAJNA 1930, SZENTES 1961, TELEGDI ROTH 1935, TELEKI 1936, 1941b, VADÁSZ 1945, 1960). They did not accept the idea
of UHLIG (1907), who considered the Transdanubian Range to be an allochthonous unit, a mega-nappe which was pushed
out from the Alps. The area was classified as a “homogenous, slightly folded mountain” by LÓCZY (1913).
The opinions about the age of the tectonic movements were different. The major orogens (the formation of the thrusted structure) were assigned to the Middle Cretaceous (TELEKI 1936, SZENTES 1957, 1972), to the Barremian-Aptian
boundary (TELEGDI ROTH 1935, VADÁSZ 1945, 1960), to the end of the Mesozoic (Late Cretaceous), and to the end of
the Oligocene (SZENTES 1961a, 1972), as well as to the Tertiary (PÁVAI VAJNA 1930, KÓKAY 1956, 1976).
The present map does not show the whole structure of the Balaton Highland, only some structural elements can be
seen because of the Quaternary cover.
The structural buildup is discussed on the basis of the former surface geological map of 1:50 000 scale (DUDKO
1991a), the 1:100 000 scale pre-Senonian map (DUDKO 1991b), and on the results of the structural geological observations, which were carried out during the latest phase of geological mapping. The major lineaments are shown on the
structural sketch map which was compiled on the basis of the surface maps (Fig. 48).
The present structure of the Balaton Highland developed during three major stages, of which the elements of the
Eoalpine longitudinal compression are clearly shown on the map (the most important is the Litér line). The boundaries
of the Miocene basins can also be easily seen. The biggest problem is to determine the faults, due to insufficient outcrops and the strong fracturing of the formations.
VARISCAN STRUCTURAL STAGE
The structure of the formations belonging to the Variscan stage can be studied in two outcrops; in the road cut at
Lovas, and along the Bajcsy-Zsilinszky road at Alsóörs, as well as in numerous boreholes (LELKESNÉ FELVÁRI 1987,
FÜLÖP 1990, DUDKO, LELKESNÉ FELVÁRI 1992).
Two deformational phases in the schist outcropping in the road cut at Lovas were recognised by MAJOROS (1984). Of
the two schistosities, the flat dip one mostly coincides with the bedding, while the other is a steep cleavage, close to a
kink zone (FÜLÖP 1990, DUDKO, LELKESNÉ FELVÁRI 1992). The orientation of the axis of the flexural folds varies
(between NNE–SSW and NE–SW), with an average value of 223/17°. The NW side of the flexures is steeper, with the
axis planes dipping to the SE, sometimes forming kink zones with an average pole of 124/30°. Based on this, the vergence is clearly NW, i.e. it is different from the vergence direction of the Eoalpine structures.
The porphyroid (metavolcanite) outcropping in the quarry at the Bajcsy-Zsilinszky road shows a blocky disintegration, without any signs of plastic deformation. TELEKI (1942) and BUBICS (1977) interpreted the porphyroid as an intrusive body.
The Alsóörs Aöt-1 borehole, which was deepened in the quarry, exposed thinner porphyroid beds with minor folds.
It demonstrated that the porphyroid underwent the same deformation as the Lovas Slate, but in the form of a bigger unit,
it behaved as a competent rock unit (DUDKO, LELKESNÉ FELVÁRI 1992).
On the SW part of the Balaton Highland there are no outcrops suitable for microtectonic studies. However, some
boreholes cut folded metamorphic formations (Kékkút Kk–4, Révfülöp–6, etc.) with signs of similar deformation.
In the formations of the lower structural stage, two phases of deformation can be distinguished. During the first
phase, as a result of plastic flow resulting from shear stress, a low angle schistosity was formed, accompanied by disharmonic folds and flexures. The cleavage planes of S2 and the kink zones were formed during the second phase. As the
direction of the deformation was similar during both phases, it is possible that they represent two stages of the same
deformational event. During the second stage of deformation, the rocks were close to the limit of elasticity, which is
shown by the breaking of the kink zones (DUDKO, LELKESNÉ FELVÁRI 1992).
EOALPINE STRUCTURAL STAGE
The rate of folding of the almost 3.5 km thick Mesozoic sequence (see the theoretical stratigraphic column of the
geological map) is deduced from the competence of the different rocks, which is in agreement with previous studies
(LÓCZY JUN. 1917, SZENTES 1947, 1949). Folds were mostly formed in the well bedded, non-competent marl or limestone units, whereas the more competent dolomite and sandstone is somewhat fractured. The angle of dip of the Triassic
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strata varies between 0° and 80° in the outcrops and boreholes, and sometimes folding, schistosity and fracturing can
be observed in them. From the few folded elements, flexures can be observed in some outcrops, but symmetrical upright
folds also occur (Plate XLV, 1–2). Thrusts were also observed (Plate XLVI, 1). Fold axis have two major orientations:
a NE–SW (longitudinal) and a perpendicular NW–SE (Fig. 49, A). According to this, two major compressional directions can be determined, which is in accordance with the orientation distribution of the major elements shown on the
map.
Longitudinal structural elements
LITÉR LINE

The most remarkable element of the Eoalpine structures of the Balaton Highland is the Litér line (Figs. 48, 49), which
was first identified by PAUL (1861–62), and was described in detail by BÖCKH (1872). This lineament can be followed
almost entirely along the mountain, and based on the mechanism of movements, LÓCZY SEN. (1913) described it as a
"tangential fault”. Later TELEKI (1936) and ERDÉLYI FAZEKAS (1943) considered it to be a thrust. The western continuation of the line was delineated in the Keszthely Mountains by LÓCZY SEN. (1913) through the Fagyoskereszt pass of the
Vár valley towards Rezi. CSÁSZÁR et al. (1978) considered the western continuation of the Litér line to be under the
Tapolca basin, then in Lake Balaton.
The dip and style of the Litér line are determined on the basis of relatively few data. The Balatonhenye quarry in the
south-western part of the area is found on the northern limb of the lineament, where the average dip of the Lower Anisian
Iszkahegy Limestone is 320/50°. Thrust striae can be observed on the bedding planes (Plate XLVI, 1, DUDKO 1991c).
Based on this observation, it can be supposed that the plane of the structure is parallel to the bedding in the near surface,
and the displacement due to the folding (NNW–SSE compression) resulted in thrusting along the bedding plane. The
amplitude of the fault is 1.8 km at Litér and 1.4 km at Balatonhenye.
North of the Litér line a disintegrated anticline can be outlined, while S of the line a syncline with a dolomite core
is found (Figs. 48, 49 and Annex I). The northern anticline overthrust the southern syncline, as was previously described
at Litér by LÓCZY JUN. (1925) and TELEKI (1936).
The amplitude of the Litér line changes along its strike. Between the Nagy-Gella and the Nagymezõ at Balatonfüred
it is hard to follow. Its strike turns to the SE, and probably breaks NE from Balatonszõllõs (according to the map, the
stratigraphical record is continuous on this area). A similar twist can be observed W of Nagy-Gella in the syncline axis
on the southern limb of the structural zone (Annex I).
The break of the Litér line in this region was explained by a dextral strike-slip fault (MÉSZÁROS 1983a,b, CSILLAG
1991). However, the dextral Padragkút fault, which was outlined in the Bakony Mountains, cannot be seen at
Balatonszõllõs, where there is an unbroken sequence record. The fault, which was interpreted as the continuation of the
Litér line bordering the Nagymezõ from the west, is rather a thrust, based on the formation boundaries, and loses its
amplitude at Balatonfüred (Annex I). This phenomenon is explained later.
VESZPRÉM LINE

There is an other lineament of the same strike (Figs. 48, 49 and), the so called Veszprém line, located over the anticline north from the Litér thrust ( LACZKó 1911, ERDÉLYI FAZEKAS 1943). In the eastern part of the Bakony Mountains
the style of the fault is similar to that of the Litér thrust from Öskü to Kádárta, where the Iszkahegy Limestone on the
northern limb overthrusts the Budaörs Dolomite. West from Kádárta, the lineament can be interpreted as a fault
(CSÁSZÁR et al. 1978, GYALOG, CSÁSZÁR 1990), because the Main Dolomite on the northern limb is in contact with the
older formations (mostly the Buchenstein Formation) on the southern limb along a small scale throw. It is hard to follow the fault between Kádárta and Veszprém, a result of the stratigraphic uncertainties of the Upper Triassic dolomites
on the area.
There are several interpretations for the style of the Veszprém line. LÓCZY JUN. (1917) interpreted the fact that there
is a thrust on the east and a fault on the west with a “scissors” like movement along the fault. However, if we suppose
the Veszprém line is connected with the Eoalpine compressional phase, then there should be a thrust all along the line,
and the faulting is just virtual.
In our opinion, the Veszprém line can be interpreted as a sharp rock mechanical boundary, which separates the rigid,
massive Upper Triassic dolomites of the northern limb from the more ductile older formations on the southern limb. This
explains the difference in the structure of the two limbs: it is fractured in the north, while folded in the south. The axis
of the secondary anticlines on the southern limb make an angle with the strike of the dolomites on the northern limb
(DUDKO 1991b), i.e. the Veszprém line disconformably crosses the folded structures at several places.
We consider that the rigid mass of the Main Dolomite could have slide over the underlying Veszprém Marl (similarly to the Nagymezõ at Balatonfüred), but further shear zones could also have developed (e.g. on the ductile tuff layers
of the Buchenstein Formation). We also think that the fault forms the front of the Main Dolomite, which was thrust to
the south as a décollement nappe from the original basement. According to this hypothesis, the Veszprém line can be
interpreted as a thrust, similar to the Litér line. This is the basis of the longitudinal, NE–SW striking Eoalpine structur226

al model (Fig. 50). According to this model, a larger shear zone can be identified (most probably in the old Palaeozoic
basement), above which the overlying rock mass was shearing. However, the nappe or sliver style of the structure cannot be determined. According to RAMSAY, HUBER (1987) they differ from each other only in the scale of the thrusting.
The throw along the Litér line is about 1400 m on the MK–10 seismic profile (ÁDÁM 1977). The reflections corresponding to the fault have a high-angle close to the surface, and become less steep towards depth. The shear surface to
which the thrust sheets join cannot be identified.
Due to the lack of borehole data, the real rate of displacement along the thrusts cannot be determined, and therefore
the thrusted structure of the Balaton Highland cannot be proved as yet.
SOUTHERN FAULT

The structure of the unit built up of the Sándorhegy and Veszprém Formations, which can be found in the basement
of the Main Dolomite at Nagymezõ, NE from Balatonfüred, is different from the other longitudinal Lower–Middle
Triassic structural units along the Balaton (Annex II). This can be explained by the thrust planes revealed by geophysical measurements in the basement of the block, built up of Main Dolomite and Sándorhegy Formations (HOFFER,
SZILÁGYI 1990, SZILÁGYI et al. 1991).
Another thrust can be outlined south of the Litér line at the southern part of the Malom valley at Felsõörs (BUDAI
1991). An 80° dip can be found along a 300 m long flexure at the Szentkereszt Hill (DUDKO 1991c, 1996), and the thinning of the units also indicates high angle dips. According to these observations, the presence of another tectonic lineament can be supposed in the area, called the Southern fault (Fig. 48, Annex II), though its amplitude and plane is still
unclear.
Transverse structures
There are a few transverse structures in the area. The rotation of the general WSW–ENE longitudinal strike of the
formations into a transverse direction in the central part of the Balaton Highland (between Dörgicse and Aszófõ) was
explained by tangential forces SZENTES (1972). During the geological mapping BUDAI (1988) identified thrusts and transverse folded structures, on the basis of the absence of certain strata. A change in strike direction was also found in the
Kál basin and its surroundings (KOLOSZÁR 1988).
TRANSVERSE STRUCTURES OF THE CENTRAL AREA

The Füred Limestone, the Buchenstein Formation and the Megyehegy Dolomite occur in repeated sequences in the
central part of the mapped area, as a result of slight folding and transverse thrusting (BUDAI 1988, BUDAI, KOLOSZÁR
1990). As the transverse thrusts affect only 2–3 stratigraphic units, their amplitude can not be more than some 10s to
hundred metres.
The thrusts are terminated along a longitudinal dextral fault to the south, which can be studied in the outcrops at
Balatonudvari. To the north, the thrusts are transitional to a sinistral strike-slip fault (Fig. 48, Annex III), which delineates the “Dörgicse horse-tail structure” (DUDKO 1991c).
The transverse structure, bounded by longitudinal rock units, most probably formed during the late stage of the
Eoalpine compression, when further transpression resulted in lateral displacement of the blocks, as a result of mechanical heterogeneity of the rock sequence (Fig. 51). In agreement with this model, there is a series of sinistral strike-slip
faults to the north from Balatonhenye to Vászoly, and a dextral strike-slip fault to the south between Zánka and
Örvényes. This latter one probably continues in the Balaton, west from Zánka (Figs. 48, 49).
There is a series of sinistral strike-slip faults in the south-western part of the area, from Badacsonytomaj and
Révfülöp to Szentantalfa, which is shown by the thinning and extension of the fold limbs, as well as from the sinistral
arrangement of the formations. Similar sinistral strike-slip planes were observed in the outcrops at Balatonrendes and
Kõvágóörs. These faults are also supposed to be connected with the formation of the transverse structure.
THE AREA BETWEEN THE MEGGY HILL AND SZÁKA HILL

Slightly curved stripes can be followed in the area between the Meggy Hill at Pécsely and Száka Hill at Balatonfüred,
built up of the Füred Limestone, and Buchenstein and Felsõörs Formations. Flexural axis directions in the outcrops
(Plate XLV, 2) coincide with the strike of the transverse structures (Fig. 48, DUDKO 1991c).
Of the different fissure systems, the 320–140 fissure at Meggy Hill can be connected to the sinistral strike-slip fault,
as is shown on the map (Fig 48, Plate XLVII, 1).
THE TÓTVÁZSONY–TORMÁN HILL AREA

A series of anticlines can be followed SE from Tótvázsony at Hidegkút to the Recsek Hill, showing an anti-clockwise axis rotation, which can be connected to a dextral shear movement (Fig. 48, Annex I).
The Megyehegy Dolomite is in contact with the Füred Limestone along a WSW dipping transverse thrust east of this
area, on the Tormán Hill. This is reflected by a duplex structure in the quarry (Plate XLVI, 3). However, the vergence
of the thrust is NE, i.e. opposite to the Litér line. The Tormán Hill fault might have formed when the Litér fault bent and
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became discontinuous, and the block of the Main Dolomite pushed against the Tormán Hill block (Fig. 52). This phenomenon can be explained by the uneven movement and rotation of the blocks resulting from compression.
The Eoalpine structure of the Keszthely Mountains
Both the stratigraphy and the structure of the Keszthely Mountains is similar to that of the Southern Bakony. Its geological makeup is similar to the Veszprém Plateau and does not show a close relationship to the Balaton Highland
(BÖCKH 1874, LÓCZY SEN. 1913, SZENTES 1953, 1957, 1972).
SZENTES (1953) described the general strike of the Keszthely Mountains as NE–SW, but in 1972 he revised his former ideas and determined it as N–S, which is oblique to the axes of the Lake Balaton and the Transdanubian Range.
According to BOHN (1979), the Keszthely Mountains is a typical horst mountain, bounded by marginal faults and dissected by deep troughs.
The recent geological mapping of the Keszthely Mountains has resulted in a re-evaluation of the stratigraphy and
position of the Triassic formations (BUDAI, KOVÁCS S. 1986, CSILLAG et al. 1995). As a consequence, a new structural
model was also established. According to the latest mapping, the Main Dolomite, which forms the major part of the
mountain, is dissected by two ranges, built up of Rezi Dolomite (Fig. 53). The western one, which was known previously, has a NW–SE strike, while the eastern one has a NNW–SSE strike. The western range can be followed from Rezi
Castle to Gyenesdiás, and is interpreted as the axis zone of a syncline, whose direction is almost perpendicular to the
longitudinal structure of the Balaton Highland. The other range can be followed from Barbacs Hill at Vállus to the
Bodorhálás-tetõ. From the Szent Miklós valley to the Püspökház valley it is in contact with the Carnian formations which
underlie the Main Dolomite (see the geological map and CSILLAG et al. 1995). The formations are strongly fractured.
Apart from synsedimentary (N–S) folding, other folded structures cannot be observed. Faults, indeterminate thrusts, and
sinistral and dextral strike-slip faults were observed in the outcrops, mostly identified on the basis of striae. The dip of
the Triassic strata is between 0° and 60° in the outcrops. The frequent change of dip indicates a strong tectonic disturbance. However, the dip of the dolomite cannot always be precisely measured, therefore differences between older publications (e.g. SZENTES 1953, BOHN 1979) and the present maps are common.
The lack of Main Dolomite in the stratigraphic sequence was explained by SZENTES (1953, 1957) who suggested that
in the Szent Miklós valley the “Carnian marl” (the dip is 260–280/25° at the Szent Miklós well) overthrusts the
“Rhaetian dolomite” (=Rezi Dolomite Formation) along a flat, westward orientated plane. The contact of the two formation is not exposed, therefore this theory cannot be verified. This theory also raises the problem that the deformation
history of the Keszthely Mountains cannot be correlated with the Balaton Highland, because thrusts with a western vergence are not known from the Balaton Highland.
There is another explanation for the tectonic contact, whose amplitude exceeds the thickness of the Main Dolomite.
A series of en echelon folds can be reconstructed, based on the dip data which were measured during the geological mapping (see the geological map and Fig. 53), and which show a sinistral strike-slip fault (GIDON 1987, JAROSEVSZKIJ 1981,
MANDL 1988). Geophysical measurements also reveal a displacement in which the block of Carnian formations has a
sharp, and steep contact with the western block, built up of the Rezi and Main Dolomite Formations (GULYÁS 1991). The
present arrangement of the formations shows that this older, N–S displacement was dissected during the later tectonic
phases, and also underwent a sinistral strike-slip movement (Fig. 53).
The 400 m amplitude fault which borders the Keszthely Mountains from the east (SZENTES 1953, BOHN 1979), might
also have functioned as a sinistral strike-slip fault during the Eoalpine tectonic movements, and been reactivated during
the Neoalpine stage as a normal fault.
NEOALPINE STRUCTURES
The Eoalpine (Late Cretaceous) and Mesoalpine (Paleogene) structures cannot be differentiated on the Balaton
Highland, because of the lack of formations. Of the Neoalpine structures, transverse strike-slip faults and Miocene basins
are the most important.
Transverse dextral strike-slip faults
Some of the Late Badenian–Sarmatian transverse dextral strike-slip faults which were mapped in the Bakony
Mountains (MÉSZÁROS 1982, 1983a, b) cannot be found in the area. The Szõc- and Padragkút lines can be followed to
the Litér line (Fig. 48). The Úrkút line can be followed to the Balaton, although with a decreasing amplitude. The
Herend–Márkó dextral strike-slip fault can be followed to the Balatonfõ line. Some authors (MÉSZÁROS 1983a, CSILLAG
1991) extend the Padragkút line to the western border of the Nagymezõ.
TARI (1991) explained the formation of the dextral strike-slip faults by the rotation of the Bakony Mountains and its
minor segments. He based his idea on paleomagnetic data. During the Late Miocene, the rotating blocks were bordered
by two sinistral strike-slip faults, the Rába and Balaton lines. TARI (1991) assumed a shear zone below the Bakony, on
which the mountain was rotating and sliding. The shear zone could have been a reactivated Cretaceous nappe boundary,
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which can be identified by the high conductivity zone in the basement of the Bakony Mountains at 10 km depth (ÁDÁM
et al. 1983, ÁDÁM 1985).
This model contradicts the fact that most of the transverse faults terminate to the SE, and do not cross even the
Balaton Highland (Fig. 48). The Late Badenian–Sarmatian age of the structural movements can be only proven in the
case of the Herend–Márkó line. The termination of some tectonic lines can be shown to be older than the Litér line, but
this does not exclude a partial reactivation.
The termination of the tectonic lines at the Balaton Highland also shows that they cannot be considered as secondary faults of the Balaton line (cf. KÁZMÉR, KOVÁCS 1985).
Miocene basins
The formation of the Miocene basins is due to Neoalpine structural movements. These basins surround the Balaton
Highland from west and east. To the west, the Tapolca-, Várvölgy-, and Nagygörbõ basins represent them, while to the
east the Berhida-, and the southern margin of the Várpalota basins belong here (Fig. 48). The map shows that the borders of the basins are discordant with respect to the longitudinal faults, i.e. with the Eoalpine structures.
THE WESTERN AREA

The western Neogene basins which separate the Bakony Mountains from the Balaton Highland and Keszthely
Mountains were formerly thought to be the margin of the sedimentary basin of the Little Hungarian Plain and the Zala
basin, because their infill is represented by shore-, bay-, and lagoonal formations (BENCE et al. 1990a). The formation of
the Tapolca basin was explained by a Pliocene trough collapse (LÓCZY 1913) and by the Styrian and Savic orogeny
(BENCE et al. 1990a). DUDKO et al. (1992) explained the formation of the basins by the regional stress field of a sinistral
strike-slip fault, similar to the sub-basins of the Little Hungarian Plain. This idea was based on the arrangement and
geology of the basins.
The thickness of the Neogene sediments increases within the basins towards the Little Hungarian Plain. It can be as
thick as 200 m in the Tapolca basin and 700 m in the Nagygörbõ basin. The basin fill strata are nearly horizontal, which
indicates subsidence along the marginal faults.
The basins can be easily identified on the map. Marginal faults can be outlined on the basis of borehole data and geophysical measurements, in particular by the Bouguer anomaly map (DUDKO et al. 1992). The axes of the basins are
arranged in two directions; the axes of the Nagygörbõ and Várvölgy basins are parallel to each other, while they make
an angle with the axis of the Tapolca basin (Fig. 48). The thickness of the Badenian sediments increases most towards
the centre of the Nagygörbõ basin (DUDKO et al. 1992). The less significant change in thickness of the Sarmatian formations indicates a slowing of the subsidence. The Pannonian beds onlap the Miocene sediments, which show the latest
stage of the basin filling. The Várvölgy basin has a similar geology, but the Badenian formations directly overlie the
basement (Fig. 54).
The deepest part of the Tapolca basin was found close to the eastern border of the Keszthely Mountains, based on
the facies arrangement (KÓKAY 1986). However, the gravity data show that the axis of the basin can be found further to
the east. The northern border of the Tapolca basin is parallel to the Veszprém Line, while its southern border most probably runs under the Lake Balaton (Fig. 48).
The Tapolca basin is bordered to the east and west by N–S strike faults, while the Nagygörbõ and Várvölgy basins
are bordered by NW–SE faults (Fig. 55). The difference in the shape and axis direction of the basins shows that the horizontal and vertical movement of the blocks of the Keszthely Mountains, Balaton Highland and Bakony Mountains
together played a role in their formation (Fig. 55). During the horizontal movement, the Keszthely Mountains rotated
anti-clockwise, relative to the Bakony block, while the Balaton Highland underwent a sinistral strike-slip fault. The
basins between the blocks subsided as a result of the local extension.
THE EASTERN AREA

On the eastern area the Várpalota basin was formed during the early phase of the Neoalpine stage, while the Berhida
basin formed during a later stage. This is based on the observation that the oldest Miocene basin fills of the Várpalota
basin are Ottnangian (KÓKAY 1956, 1976), while those of the Berhida basin are Carpathian (KÓKAY et al. 1991).
The Berhida basin which belongs to the Balaton Highland area, started to subside along strike-slip faults and normal
faults as a result of the movement and rotation of the Balatonfõ block, relative to the Bakony and Balaton Highland
(BALLA, DUDKO 1989).
FAULTS OF THE PANNONIAN FORMATIONS AND THE BASALT VOLCANISM

Most of the fracture planes in the Pannonian formations which outcrop mainly on the western part of the area are
normal faults (Plate XLVII, 2). The strike of the faults is close to the border faults of the Miocene basins (Fig. 56). At
Balatonfûzfõ, the strike of the faults in the Pannonian formations is N–S (DUDKO 1991c), similar to the young faults at
the north-eastern point of Lake Balaton (Fig. 48).
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Some of these faults are reactivated older faults. Synsedimentary faults were observed in the Pannonian sediments
of the western area, whose direction coincides with the marginal faults of the basin (Fig. 56, point 8).
The regional stress field of the Pannonian faults indicates extension. The basalts were formed from an alkaline, mantle-derived magma during continental rifting (EMBEY-ISZTIN 1981). A significant isostatic subsidence occurred coevally
with the volcanic activity during the Pannonian and the Early Pleistocene (JÁMBOR 1980, JÁMBOR et al. 1981).
According to several authors, the locations of the volcanoes are determined by deep-rooted faults which functioned
as magmatic conduits, and two major faults, a NW–SE and a NE–SW one, can be distinguished (HOFMANN 1875,
JUGOVICS 1948, 1954, SZENTES 1953, BALLA 1967, MÉSZÁROS 1980).
The magma might have erupted from a depth of 140–160 km. The basalts occur in a 20 x 40 km area, which covers
the general route of the uprising magma. Most of the basalts within this area follow the two tectonic zones mentioned
above. These zones may represent weak belts where the magma continued uprising from the deeper parts of the crust.
The surface distribution of the basalts is controlled by near surface structures within these larger zones which were
partly connected to the Miocene basins and faults. Reactivation of these structures promoted the eruption of the basalts
to the surface. The Kovácsi Hills and the Tátika are connected with the southern margin of the Nagygörbõ basin. The
Szebike, Láz Hill and the basalt dyke at Lesenceistvánd are connected with the axis of the Várvölgy basin (Fig. 56). N–S
striking basalt dykes connected with the volcanism were observed at several places (BENCE et al. 1990b). The basalt volcanoes at the eastern margin of the Tapolca basin are also arranged along a N–S strike strip.

Geological history of the Balaton Highland
Different information about the geological evolution of the mapped area comes from the different ages, but in general data become more and more reliable approaching the Holocene.
PRE-ALPINE HISTORY
The reconstruction of the geological history of the folded pre-Alpine basement of the Balaton Highland requires an
evaluation of the surrounding Alpine areas, because local data are scattered and uncertain. The reconstruction of the
paleogeographical links also requires a wider large-scale correlation.
The Caledonian orogeny as recorded in the Hungarian geological sequence can not be easily separated from the
Variscan. The Variscan and the Caledonian sedimentary cycles and structural development were described by NEUBAUER,
SASSI (1993). In this model the Austro-Alpine quartz phyllite and phyllite sequences with volcanites were interpreted as
an Ordovician to Early Carboniferous basin fill.
The first step of the evolutional stage was the formation of a back-arc basin on the Cadomian, Pan-African metamorphic crust during the Ordovician. As a result of the repeated rifting during the Ordovician and the Early Devonian,
a real oceanic basin was formed close to the Austro-alpine region. Coevally, the passive oceanic margin became more
pronounced, represented now by the Middle- and Upper Devonian carbonate platform. At the end of the Devonian,
crustal shortening became more and more important, as the oceanic basin started to collide. Overthrusting occurred during the Bretonian, Sudetian and Leonian phases and nappes were formed, which resulted the formation of foreland
depressions in which flysch started to deposit. The clastic material comprising the flysch was derived from the eroding
nappes during the Early Carboniferous. These structural phases resulted a general, regional metamorphosis, which was
overprinted by the events of the later thermal metamorphosis, triggered by the intrusion of granitoids.
A consolidated, deep water basin can be reconstructed for the Ordovician, based on the fine-grained clastic Lower
Palaeozoic sequence of the Balatonfõ area (Balaton Phyllite Group). Similar, slightly metamorphosed silty formations
are widespread in the Drauzug, in the Southern Alps and in Austro-alpine units.
During the Silurian pelagic sedimentation continued, but the sedimentary environments were more variable. The
occurrence of sandstones in certain areas, and their graded bedding indicates distal turbidites. The age of the basalt volcanism within the Silurian is uncertain. On the basis of analogies in the Alps, it can be dated to the Llandoverian stage
(Litér Formation).
At the beginning of the Devonian, siliclastic sedimentation continued in the pelagic basin. Carbonate sedimentation
became more and more important in the Silurian, and especially in the Devonian in the Alpine areas. In the Balaton
Highland the deposition of a pelagic limestone (Kékkút Fm) interrupted fine-grained clastic sedimentation at the end of
the Early Devonian (Emsian). A similar facies (“rote Flaserkalk”) is known from several sections of the Austro-alpine
region, which also formed during the Late Devonian.
In the Carnian Alps the reef limestones, slope facies sediments and basin sequences of the platform carbonates of a
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passive oceanic margin interfinger in the Middle–Upper Devonian (FLÜGEL 1973). Similar heteropic facies comprise the
Devonian carbonate sequence of the Balaton Highland (Balatonfõ Limestone Group). A platform facies of this group is
the Polgárdi Limestone, whose exact age is unknown. Its possible heteropic slope facies towards the basin is the Úrhida Limestone.
A normal shallow marine sedimentation in the shallow sublittoral zone can be outlined during the Visean, on the basis
of Lower Carboniferous rocks (Szabadbattyán Formation), which are known only from thin slivers. A decrease in siliclastic influx permitted the growth of the coral biostromes. However, during the periods which were characterised by
increased terrigenous influx, carbonate deposition ceased (a similar sequence is known from the Nötschgraben group in
the Alps, EBNER 1978). The tectonised position of the sequence indicates that significant movements, accompanied by
large-scale erosion, took place during the Sudetian phase of the Variscan orogeny.
In the Hungarian record the Early Palaeozoic sedimentary cycle ended with the Sudetian and Erzgebirgen orogeny,
with large-scale nappe formation, regional metamorphism and intensive denudation. The axis of the fold formed during
this orogeny is WNW–ESE, the compression was NNE–SSW, while the nappes show a SSW vergence (TELEKI 1941,
DUDKO 1986).
The molasse sediments of the Variscan intramontane basins are represented by the Füle Conglomerate on the
Balatonfõ area. The Lower Permian (?) “kékkút dacite” on the Balaton Highland may be the equivalent of the Bolzano
Quartz Porphyr in the Southern Alps.
ALPINE HISTORY
Taphrogenic cycle (Permian–Triassic)
INFILL OF THE LATE PERMIAN CONTINENTAL DEPRESSIONS

Extensional troughs and intramontane basins were formed on the Lombardian areas of the Southern Alps, during the
initial part of the taphrogenic stage of the Alpine orogeny. These were filled up by continental clastic sediments and volcanites (Collio Formation) during the Early Permian (PASINI et al. 1986). During the Middle to Late Permian a large alluvial plain developed under a semiarid climate (Balatonfelvidék Sandstone, Val Gardena Sandstone), which was flooded
by the transgression from the east (i.e. from the NE according to the present orientation of the Transdanubian Range),
based on the heteropic facies correlation of the Upper Permian formations (Fig. 57) (MAJOROS 1980, KÁZMÉR, KOVÁCS
1985, HAAS, BUDAI 1995).
THE EARLY TRIASSIC SILICICLASTIC RAMP

As a result of the eustatic sea-level rise at the Permian/Triassic boundary, a large, shallow marine ramp developed on
the Tethyan shelf on which siliciclastics and carbonates were deposited during the Early Triassic. As a result of the
Induan transgression, two sedimentary environments developed in the area of the Balaton Highland (Fig. 58): to the SW
a shallow lagoon was formed with occasional terrigenous influx, which became hypersaline from time to time at the margins (Köveskál Formation), and an inter- to subtidal inner shelf basin developed to the NE (Arács Formation). This latter one was connected to the subtidal shelf basin in the foreland of the Eastern Bakony and Vértes Mountains
(Alcsútdoboz Formation) (HAAS et al. 1988).
During the Middle Olenekian the terrigenous siliciclastic influx increased, which was a general phenomenon in the
area of the Western Tethys (“campil event”, BROGLIO LORIGA et al. 1990). This is represented by the Zánka Sandstone
in the mapped area. The dramatic change in the sedimentation can be explained by a more humid climate and the tectonic uplift of the hinterland (BUDAI, HAAS 1997). A hypersaline lagoon was formed (Hidegkút Dolomite) as a result of
the relative sea-level fall, followed by the development of a more open ramp (Csopak Formation), a consequence of the
next transgression.
FORMATION OF THE EARLY ANISIAN CARBONATE RAMP

A shallow marine carbonate ramp was formed at the beginning of the Anisian after the infilling of the Olenekian
basin with carbonate–clastic sediments (BUDAI et al. 1993). Sedimentation started in a shallow, subtidal, and arid tidal
flat (sabhka) environment (Aszófõ Formation), rather than in a restricted, inner shelf basin (closed ramp), which was
formed during a relative sea-level rise (Iszkahegy Formation). The sedimentary basin became more shallow, and as a
result, a shallow subtidal, normal marine carbonate ramp had developed (Megyehegy Formation) by the beginning of
the Middle Anisian (BUDAI, VÖRÖS 1992, BUDAI, HAAS 1997).
MIDDLE ANISIAN SYNSEDIMENTARY BLOCK-TECTONICS

Pelsonian structural movements caused sudden changes in the evolution of the Balaton Highland basin, which resulted in the dissection of the shallow marine carbonate ramp along NW–SE faults (BUDAI, VÖRÖS 1992, 1993). Relatively
narrow, half-grabens were formed in the subsided areas (Felsõörs Formation), while carbonate platforms developed on
the uplifted blocks (Megyehegy Dolomite, Tagyon Limestone). Smaller isolated platforms can be outlined on the cen231

tral part (between Tagyon and Aszófõ) and on the northern part of the Balaton Highland, in the surroundings of Vöröstó
(Fig. 59). The south-western edge of the much larger Eastern Bakony Anisian platform can be outlined at
Szentkirályszabadja, which was pre-formed by synsedimentary tectonics proven by the neptunian dykes (BUDAI et al.
1993, VÖRÖS et al. 1997).
FORMATION OF THE LADINIAN BASINS AND VOLCANISM

The Pelsonian tectonic event was followed by the early tuff deposition at the end of the Illyrian, and the larger explosions at the beginning of the Ladinian on the Western Tethys area. The volcanic centres were far from the area of the
Balaton Highland, most probably in the Southern Alps and in their forelands.
The differentiated subsidence of the dissected basin floor, which disintegrated during the Pelsonian (and the relative
sea-level rise) continued during the Ladinian (VÖRÖS et al. 1997). This resulted in the formation of submarine ridges
above the Anisian platforms (Vászoly Formation), while a condensed carbonate sedimentation took place on the basin
areas (Buchenstein Formation).
In the surroundings of the volcanic centres in the Southern Alps, the magmatism was initially acidic, then became
intermediate, and finally a basic magma erupted. During the second part of the Ladinian, and at the beginning of the
Carnian, the lava flows became more and more important, with the gradual decrease in the intensity of the explosions.
The scattered volcanic material found in the Transdanubian Range can be correlated with this phase.
CARNIAN BASIN FILL AND THE FORMATION OF THE NORIAN CARBONATE PLATFORMS

The Middle Triassic hemipelagic basin filled up during the Carnian, represented by thick marly sequences and platform progradations. The platform of the Budaörs Dolomite prograded from the north at the end of the Ladinian, then
from the NE at the beginning of the Carnian (Kádárta Dolomite) towards the basin of the Balaton Highland (Fig. 60). A
large amount of calcareous mud accumulated there during the Early Julian (Füred Limestone). During the next relative
sea-level rise, the terrigenous siliciclastic influx increased (Mencshely Marl), resulting in the retrogradation of the platforms at the beginning of the Middle Julian (HAAS 1994). During the next highstand (BUDAI, HAAS 1997) the platforms
strongly prograded towards the basin (Ederics Limestone, Sédvölgy Dolomite), where calcareous mud again accumulated (Nosztor Limestone). During the next transgression, the area of the platforms which surrounded the Balaton
Highland basin slightly decreased during the Middle to Late Julian. The sedimentation on the central parts of the platforms could keep pace with the sea-level rise, shown by the few hundred m thick sequence of the Ederics Formation in
the Southern Bakony area and the Keszthely Mountains. The basins also filled up with the deposition of thick marly
sequences (Csicsó Marl).
The last stage of the filling of the Balaton Highland basin is represented by the Sándorhegy Formation at the end of
the Late Julian (BUDAI, HAAS 1997). During the sea-level lowstand, a restricted, poorly ventilated lagoon was formed,
with a hypersaline facies, where bituminous laminite was deposited under an arid climate (Pécsely Member). The marl
with normal marine fauna overlying the laminite, indicates that the basin opened again and the sea-level rose at the end
of the Julian. The platform progradation connected with the highstand is represented by the Henye Dolomite and the
Hévíz Limestone on the margins, while in the inner parts of the decreased basin, the sediments of the lower part of the
Barnag Member were deposited at the Julian/Tuvalian boundary (GÓCZÁN, ORAVECZ SCHEFFER 1996). As a result of the
next sea-level rise, a siliciclastic sequence was deposited on most of the Carnian platforms (“large oncoidal” facies of
the Barnag Member). The uppermost part of this cycle was eroded during the short subaerial exposure which preceded
the formation of the Main Dolomite.
The uniform platform of the Main Dolomite started to develop at the end of the Tuvalian on a shallow marine platform of several hundred km extent, and carbonate accumulation went on for 5–6 million years without any significant
changes in the sedimentary environment.
FORMATION OF THE LATE NORIAN-RHAETIAN BASINS

As a result of the extensional tectonics in the Middle to Late Norian, the platform of the Main Dolomite was dissected across the whole area of the Transdanubian Range (Fig. 62), resulting in the formation of a restricted basin in the
Keszthely Mountains (Rezi Dolomite). During the highstand periods the platform of the Main Dolomite prograded
(CSILLAG et al. 1995) which could be reconstructed in the eastern part of the mountain (Padkõ Member). During the sealevel rise at the end of the Norian, the area of the basins increased, followed by a terrigenous influx under a more humid
climate (Kössen Formation).
*

*

*

Mesozoic formations younger than Rhaetian, and Cenozoic formations older than Miocene are not known in the area
of the Balaton Highland and the Keszthely Mountains, therefore only a general outline of the evolution history of this
period can be given, based on an extrapolation of data from the Bakony Mountains.
Before the folding of the Transdanubian Range during the Alpine orogeny, there couldn’t be any significant differences in the evolution history of the Balaton Highland and the Southern Bakony. Similar sedimentation occurred in both
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areas, synsedimentary tectonics were of the same intensity. Dissection of the carbonate platforms occurred at the beginning of the Liassic, formation of the deep, eupelagic basins was during the Dogger, and their evolution during the Malm
and the Early Cretaceous was similar.
Folding and thrusting took place on the limbs of the Bakony syncline during the Middle Aptian and at the
Aptian/Albian boundary, as a result of the compressional tectonics. After the uplift, the young Mesozoic strata started to
erode and the carbonate rocks karstified.
Several sedimentary cycles can be recorded up to the end of the Palaeogene (Senonian, Middle Eocene, Late Eocene,
Oligocene), in the inner parts of the Bakony syncline. These were alternating with shorter and longer denudation phases. The uplifted limbs, such as the area of the Balaton Highland, were flooded only during the most extensive transgressions, so only the Senonian Polány Marl and the Upper Eocene Padrag Marl could have been deposited in the area.
The denudation of the sediments overlying the pre-Senonian surface, and the intensive karstification of the Upper
Triassic carbonates happened during the end of the Oligocene and at the beginning of the Miocene.
Formation and fill of the molasse basins during the Neogene
The Neogene basins in the western part of the Bakony were formed during extension, and resulted from the horizontal and vertical movements between the blocks of the Keszthely Mountains, Balaton Highland and the Bakony. The
Eastern Bakony basins subsided due to similar extensional processes, resulting from the movement of the Balatonfõ,
Bakony and Balaton Highland blocks (BALLA, DUDKO 1989, KÓKAY 1996). The structural movements can be dated back
to the Carpathian and Early Badenian, based on the oldest sediments of the basins. The subsidence of the basins which
was parallel with the sedimentation can be reconstructed as Middle Badenian, based on the sediment thickness of the
basins. After that time the subsidence stopped and the passive filling of the basins started.
There are significant differences in the evolutionary history of the Miocene basins of the Balaton Highland before
the Sarmatian. The subsidence of the Berhida basin, which forms the southern part of the Várpalota basin, started in the
Carpathian, while the subsidence of the western basins started during the Early Badenian (Tekeres Formation). The sedimentation was also different on the two areas. The eastern basin filled up mostly with siliciclastites (with occasional
enrichment in organic matter, e.g. the Hidas Formation), while shallow marine carbonates were deposited in the dissected shores of the western basins during the Early Badenian (“lower Leithakalk”). Badenian volcanics (“middle rhyolite tuff”) are widespread in both areas. During the Late Badenian, basins on both areas became shallow, and brackish
water sedimentation occurred (KÓKAY et al. 1991, DUDKO et al. 1992). At the same time, the carbonates of the Balaton
Highland were deposited in a normal shallow marine environment (“upper Leithakalk”). By the Sarmatian most of the
Miocene basins had filled up, and the sediments of the next cycle prograded over the area of the former basins. As a
result, the style of the sedimentation became more uniform. Following the first tuff deposition (“upper rhyolite tuff”) and
a short subaerial exposure (Gyulafirátót Formation), siliciclastites were deposited in a shallow brackish marine environment (Kozárd Formation), and carbonates deposited on the margins (Tinnye Formation).
Shallow sedimentary basins were formed in the area of the former Miocene basins during the Early Pannonian, where
fine-grained siliciclastites were deposited first in a lacustrine environment (Õsi Formation), then in a near shore lagoon
(Csákvár Formation). During the Late Pannonian, larger areas of the basin margin were flooded by transgression, but the
foreland and the inner basins of the Southern Bakony were separated by the uplifted Triassic range of the Balaton
Highland. The shallow marine continental sedimentary basin gradually filled up with siliciclastites (Somló Formation)
and swamps developed on its marginal areas (Tihany Formation), while the innermost basins filled up several times
(Taliándörögd Formation), and their water became totally fresh (Kapolcs Limestone). During the last stage of the sedimentary cycle, lacustrine carbonates deposited in the inner basins, as well as on the margins of the open foreland basins
(Nagyvázsony Formation).
Basalt volcanism (Late Miocene–Pliocene)
The first phase of volcanism was characterised by a synsedimentary volcanic activity during the early part of the Late
Pannonian, which provided a small amount of pyroclastics and lava (JÁMBOR 1980, BIHARI D. 1991). Phreatomagmatic
explosions started in the Tihany area about 7 million years ago (BALOGH KADOSA 1995). Coevally, smaller lava flows
developed on the Balaton Highland (e.g. on the Hegyestû at Monoszló, on the Kõ Hill at Barnag, and on the Ragonya at
Mencshely).
Lava fields developed at the beginning of the Pliocene (Tálodi-erdõ). The reddish brown, yellowish brown, multicoloured montmorillonitic clay in the basement of the basalt may be evidence of continental weathering of the original
pyroclastics under an arid climate.
Phreatomagmatic volcanism started with explosions on the Early Pliocene denudation surface at the contact of the
Balaton Highland and the Southern Bakony (Fekete Hill, Pula crater), and at Szigliget. At the same time lavas intruded
in the Upper Pannonian strata of the western area, in the surroundings of the Kovácsi Hills. The variation between the
two areas may be explained by structural differences. In the Tapolca basin area and the Fekete Hill, thin Neogene carbonates are underlain by the carbonate basement rocks at a shallow depth, which are in linked with the main karst system of the Transdanubian Range. The uprising magma came in contact with the Pannonian groundwater, as well as the
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karst water, which made the intensive phreatomagmatic explosions possible. Carbonate rocks are subordinate in the
Miocene sequence of the Kovácsi Hills. The thick clastic sequence of the Nagygörbõ basin also stored subordinate
groundwater, which might account for the lack of the phreatomagmatic activity in this area.
During the Late Pliocene the phreatomagmatic activity decreased. This period was generally characterised by effusive volcanic activity, which was terminated with a Stromboli-type eruption.
Post-Pannonian history
Pliocene–Pleistocene. The present morphology of the Balaton Highland and the Southern Bakony started to develop after the Late Pannonian sedimentary cycles. This period was mostly characterised by denudation. Sedimentation was
subordinate, apart from that which was connected to volcanic activity.
As a result of denudation, volcanic formations also overlie erosional surfaces of the Upper Pannonian sediments at
different levels. During the Pliocene and Early Pleistocene, pedimentation was the most important geomorphological
process (KRETZOI, PÉCSI 1982). KAISER (1997) identified pedimentation during the Messinaian and during the Late
Pliocene, separated by an erosional phase with valley incision in the Transdanubian Range, which indicates the uplift of
the areas, now covered by Upper Pannonian sediments. The formation of the pebble sheet, covering the hilltop between
the Zala and Keszthely Mountains (scattered pebbles) belongs to this phase.
Pleistocene. The Late Pliocene pedimentation was replaced by valley incision only at the end of the Early Pleistocene
and at the beginning of the Middle Pleistocene, on the area of the Balaton Highland and the Keszthely Mountains. The
alluvial sediments coming from the Bakony Mountains can be followed on some 10 km long, flat, gently sloping pediments (LÓCZY SEN. 1913, MAROSI, SZILÁRD 1981). Fluvial and proluvial fans developed at the mouth of the valleys
(Lower–Middle Pleistocene fluvial, proluvial sand, gravel).
The structural basin of Lake Balaton started to develop in the Middle Pleistocene. The southern margin of the basin
was delineated by the deep northern margins of the N–S striking, 160–190 m high, Pannonian hills. This was followed
by the formation of a 120–150 m basin surface, followed in turn by the formation of the lake basin during the laste glacial and Holocene (MAROSI, SZILÁRD 1981). As a result, the depression was filled up firstly by coarse-grained sediments.
Later sediment was transported both from the Balaton Highland and from the Bakony. Deflation had an important role
in the formation of depressions and closed basins which were formed on the surface of loose sediments.
The erosion of the Upper Pannonian sediments and valley incision carried on in the Balaton Highland and in the
Keszthely Mountains. The Keszthely Mountains were uplifted as separated blocks. The base of the Upper Pannonian
formations are at 450 m asl on the north-western part of the mountain, while this level is only at 120 m asl on the southern part (CSILLAG, NÁDOR 1997).
During the Late Pleistocene large proluvial fans were formed on the pediments, most probably as a result of the
strong frost shattering and the strong uplift.
The development of the present valley pattern and morphology preceded loess deposition. Würm loess fills the valley bottoms at many places, and can be also found on the exhumed surfaces which were once covered by Upper
Pannonian sediments, the best example of which is the south-eastern foot of the Balaton Highland.
Middle Pleistocene–Holocene. There have been many attempts to reconstruct the development of the Balaton basin.
Based on geological and geomorphological research, LÓCZY (1913) interpreted the basin as a series of local depressions,
which were formed along faults, and which became interconnected by strong deflation. According to him the basin was
formed during the Early Pleistocene. Based on morphological studies of terraces, some authors (KÉZ 1931, BULLA 1958)
dated its formation to the Riss-Würm interglacial. Pollen data yielded an age of Würm II for the basin formation
(ZÓLYOMI 1952).
Based on the latest research, the formation and geological evolution of Lake Balaton can be outlined as the follows.
During the Late Pleistocene post-glacial period the geological evolution of the four sub-basins (Keszthely, Szigliget,
Szemes, Siófok) was very different. Between 14 500 and 15 000 years BP the climate became more humid and warm,
which resulted in the formation of several small, shallow lakes with clean, cold water at the site of the present lake. The
recharge of this basin system with meteoric and groundwater happened from west to the east. This can be explained by
the geological situation, namely that the recharge area of the western part was much larger, since the nearby karst and
groundwater springs provided a larger source for the lake. The swampy western basins, which dried out from time to
time were covered by a calm meso- to eutrophic shallow water. Towards the east, the swamp stage developed later on,
and lasted for shorter periods (this is proved by the radiocarbon dating and pollen data from the peat layers). A permanent water layer covered the most eastern Siófok basin only at the end of the Late Pleistocene. The water was mesotrophic and meso- to eutrophic, but did not become permanently eutrophic (NAGY, CSERNY 1997, 1998a,b).
During the Holocene there were two significant changes in the lacustrine and continental environment of Lake
Balaton and its surroundings, one at the boundary of the Late Pleistocene/Holocene, the other at the beginning of the
sub-boreal (Quercus–Fagus) vegetation stage (about 5100 years BP). At the beginning of the pre-boreal (Pinus–Betula
vegetation phase, 10 300 years BP), the separated sub-basins were characterised by mesotrophic and meso- to eutrophic shallow water. During the boreal (Corylus vegetation phase, 900–7 500 years BP) the water of the lake became
eutrophic for a long period, for the first time in its evolutionary history. During the sub-boreal, the climate became more
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humid, which resulted in the rise of the water level in the separate, small sub-basins. As a result of shoreline abrasion,
the ridges which separated the sub-basins disappeared. Later, the depth and trophicity of the lake changed several times,
mostly depending on the temperature and rainfall (CSERNY, NAGY E. 1996, NAGY E., CSERNY 1998a). The repeated rise
(approximately 600 year duration) and fall (approximately 1100 year duration) of the lake level, without any regular periodicity, is shown by the different levels of the shoreline between 104.6 and 112. 5 m asl (BENDEFY, NAGY I. 1969).
Humans arrived in the area at the beginning of the Atlanticum (Quercus vegetation phase, 7 500 years BP), and agriculture can be followed from the sub-boreal onwards (NAGY E., CSERNY 1998a).

Hydrogeology
THE BALATON HIGHLAND
The study of the Balaton Highland as a subsurface geological and hydrogeological unit was not part of previous
research. In most cases, local studies discussed the genesis and hydrogeochemistry of certain springs. Special reports
were written in order to determine the protected areas for waterworks and local discharge. From the 80’s these hydrogeological studies became more focused on environmental geological problems.
The first study which summarised the hydrogeological properties of the geological units was made by GONDÁR and
SÕREGI (1986).
Hydrogeological characterisation of the Balaton Highland geological formations (Fig. 63)
The major part of the groundwater of the Balaton Highland is stored in Triassic formations, and a minor part is found
in the under and overlying porous beds.
PALAEOZOIC FORMATIONS

The Ordovician–Silurian Lovas Slate is hydrogeologically important in the area. Its hydraulic conductivity is so low
that it can be considered an aquiclude. In the surroundings of Csopak, Alsóörs and Balatonalmádi, it impedes the downwards flow of the fissure water from the overlying Permian sandstones and forces it to a surface discharge.
The Permian Balatonfelvidék Sandstone Formation is a medium aquitard. The matrix porosity of the rock is subordinate, while the secondary porosity is only important in the fractured and disintegrated parts. The formation is a fissure
aquitard. The water, infiltrating through the upper weathered zone is gathered above the aquiclude slate, and discharges
through springs in the incised valleys. The pore space of the Permian sandstone is low, therefore the discharge of the
springs is also low (10 l/min), but constant. The discharge of the springs also varies seasonally. They dry out only after
a very long dry period, but the recharge of the reservoir also takes a long time. The carbonated springs of the Balaton
Highland discharge from the sandstone (e.g. the Berzsenyi well and the Kossuth spring at Balatonfüred, and the Savanyú
spring at Lovas).
TRIASSIC FORMATIONS

The rocks which comprise the Triassic sequence have different transmissibility and aquitard potential, therefore they
do not form a uniform karst system. The different units have different permeability and transmissibility properties. The
rocks which are characterised by similar hydrogeological parameters form larger units, and dissect the area horizontally and vertically into aquitards and aquicludes. Heterogenity results from both stratigraphic differences and tectonic
movements. The Triassic formations can be divided into the following four hydrogeological units:
1. On the Balaton Highland the worst aquitard formations, with the worst discharge properties are the Lower and
Upper Triassic marls. The Lower Triassic Köveskál Dolomite Formation is a fractured rock. The fractures are filled with
clay, so they are less prone to transmit or store water. Only the the limestone interbeddings in the Arács Marl Formation
can have a role in conducting groundwater. These beds are sometimes karstified with irregular pores and vugs. The
groundwater stored in the Hidegkút Formation can flow only along the fractures, but as the fractures are mostly filled
by silt and calcite, the hydraulic conductivity is very low in the intermediate blocks. The sandstone beds retard the flow
because of their porous structure. The small vugs in the Lower Triassic Csopak Marl Formation, which were originally
found in the strike direction, were cut through by lithoclases, and thus connected vugs were formed. It is known from
water exploration drillings that these horizons have a high hydraulic conductivity. The springs which discharge from the
limestone beds are intermittent, because the formation has not got a significant aquitard potential. The water of the springs
is driven to the surface by the impermeable marl beds. As a whole, the Csopak Marl has to be considered as an aquiclude.
The karst swamp of the Kál basin was also formed as a result of the bad hydraulic conductivity of the formation.
From a hydrogeological point of view, the Upper Triassic Veszprém Formation is similar to the Lower Triassic rocks.
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The hydraulic conductivity of the marl sequence is low, although it can increase along the fractures. A lot of springs with
small discharge (10–20 l/min), discharge from the interbedded, kartified limestone beds. The groundwater can flow easily in the vuggy, fractured limestone beds. Larger springs (330 l/min) discharge from the limestones of greater thickness,
e.g. from the Nosztor Limestone. The discharge of the springs is connected to the outcroppping beds and transverse tectonic lines, where interbedded limestones are exposed. As a result of its large thickness and lateral extension of the marls,
the Veszprém Formation significantly influences the regional groundwater flow pattern. It is an important hydrogeological boundary which impedes the downwards infiltration of the groundwaters, coming form the overlying Main
Dolomite, and results the discharge of large springs. However, transverse and block faults can interrupt the continuity of
the marls, thus providing a limited amount of hydrogeological communication between the groundwaters, stored in the
under and overlying formations.
2. The Lower Anisian shallow marine carbonates in the Balaton Highland have medium aquitard and discharge
potential. The dissolution of salt minerals, gypsum and anhydrite in the Aszófõ Dolomite resulted in a cellular, vuggy
rock texture with a significant matrix porosity of which a minor part is the effective porosity, and where the vugs are
connected by micro-fractures. As a result of the high carbonate content of the rock, these micro-fractures were widened
to karstic conduits in some places. The rock could have become karstified especially in the brecciated, tectonic zones.
Several waterworks are based on this formation because of its large surface extension and considerable thickness
(200 m).
The Iszkahegy Limestone is prone to karstification along bedding planes and structural zones. The vuggy structure
along the bedding planes results in a strong water flow. The vugs can be several cm in size. Groundwater flow is restricted to specific zones.
3. The continuous sequence, built up of the Anisian Megyehegy Dolomite and Felsõörs Limestone, the Ladinian
Buchenstein Formation and the Lower Carnian Füred Limestone Formations has good aquitard potential and stores a significant part of the local groundwater.
The Megyehegy Dolomite Formation, several hundred metres thick, is the best karstified rock of the area. Data from
the karstic water exploration drillings reveal that there are several horizons with higher discharge, which mostly follow
the structural zones. Traces of water movement can often be seen along faults in the outcrops in the form of mm to 2 cm
scale size vugs, resembling a vermicular structure. Larger caves did not form because the conduits in the dolomite are
filled by dolomite breccia and clay. The hydraulic conductivity of the rock is better than that of the Lower Anisian carbonates, and therefore some large springs discharge at the base of the formation. The good karstic hydraulic conductivity of the formation is also shown by the large, flat karst plain developed on its surface.
The karstic hydrogeological properties of the Felsõörs Limestone Formation are similar to those of the Megyehegy
Dolomite, but its surface is more rich in karstic forms (karrens).
Both the limestone layers with red, chert nodules, and the radiolarite contains open vugs, fractures, water conduits in
the Buchenstain Formation. The weathered, bentonitic tuff layers which can be found at several horizons are thin and
tectonised, and therefore do not impede the regional groundwater flow.
There are a lot of karstic conduits and vugs in the thickly bedded Füred Limestone, of which the largest is the Lóczy
cave at Balatonfüred. A karren field was developed on the surface of the 50 m thick formation which forms the top of
the Kõ Hill at Dörgicse. The hydraulic conductivity of the formation is medium along the clayey marl intercalations. The
underlying beds are permeable, therefore only a few springs discharge at the base of the formation.
4. The thick platform carbonates of the area, including the Budaörs and Sédvölgy Dolomites, the Ederics Limestone
and the Main Dolomite Formations are hydrogeologically the most important, because they are excellent aquifers.
The Main Dolomite is the best aquifer of the area (also including the upper part of the underlying Sándorhegy
Formation). In the strongly fractured, authigenetic brecciated rock, the lithoclases are so dense that the flow is quasiisotropic. Large springs discharge in the valleys along the contact of the Main Dolomite and the underlying Carnian
marls. Springs may also discharge above the upper boundary of the marls along fractures and regional transverse faults.
The valley at Balatonhenye is where the aquifer of the Main Dolomite and the Sándorhegy Limestone discharges over
a length of 1 km, the total discharge of the small springs is 900 l/min.
NEOGENE FORMATIONS

Prepannonian Miocene. The Cserszegtomaj Kaolinite and the Vöröstó Clay Formations are restricted, so therefore
their impermeability has only local importance. The Miocene coarse limestones, the Rákos and Tinnye Formations,
which overlie the Triassic shallow marine carbonates as a thin blanket, do not form a separate hydrogeological unit
between Zánka and Balatonudvari.
Pannonian. The Kálla Formation is a good aquifer. The mine pit lakes at Salföld discharge the groundwater, stored
in the Kálla Gravel. As it shown by the borehole logs, there are clayey intercalations between the sand beds, but these
cannot be considered as aquicludes on a regional scale. The vertical hydraulic conductivity of the good quality aquifer
provided by the Pannonian formations is large, therefore they pass the infiltrating waters to the underlying formations,
thus giving an additional recharge.
Pannonian basalts and basalt tuffs overlie the Triassic formations on large areas.
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A local flow field can develop between the highest hilltops and the surface of the plateau made up by the Tapolca
Basalt Formation. In the upstream part of these local flow systems, small endorheic lakes may form in the depressions,
surrounded by former lava flows (CSILLAG et al. 1994). Examples are the Bika lake on top of the Fekete Hill, the Barkás
lake and the Füzes lake, this latter one being found on the ridge between the Sátorma and the Fekete Hill. The major part
of the infiltrating water flows downward through the fractures of the basalt, then discharges in the form of springs along
the contact of the basalt and basalt tuff, and the clayey beds of the Somló Formation. These springs discharge 100–150
m above the karstic water level of the Triassic formations.
The springs with the coldest water discharge from the fractured basalt. There is an uneven temperature distribution
in the lithoclase system as a result of air movement, and the coldest part of the system is found in the discharge area.
This is called a chimney effect, which results in discharging water temperature of 8–10 °C.
The small patches of the Tihany Formation found along the shore of Lake Balaton have similar hydrogeological properties to those of the Quaternary clastic sediments, i.e. it discharges the marginal formations of the Mesozoic main karstic
reservoir and the fractured Permian formations. It is clear that the discharging water has the characteristics of the original aquifer, rather than of the formation itself. The extent of the Tihany Formation is especially important in Tihany,
therefore its has a more important hydrogeological role in this area. The Cyprián spring at Tihany discharges along the
contact of the semi-permeable Somló Formation and the Tihany Formation.
In the surroundings of Veszprémfajsz and Szentkirályszabadja, the Nagyvázsony Limestone overlies directly the
Triassic formations, while in the Nagyvázsony basin and at Balatonfõ, it is found on the top of older Neogene formations. The travertine is karstified at many places on the surface, and forms vuggy blocks, but massive, hard rock types
are also known. The freshwater limestone is hydrogeologically totally separated from the Triassic karst, and a local
perched karst-water table may develop in it.
QUATERNARY

The Quaternary formations of the area play an important role in modifying infiltration, because they retard the infiltration into the older formations. As the thickness of the Quaternary formations does not exceed the 10 m in this area,
they do not influence significantly the meteoric infiltration into the deeper strata.
Hydrogeological consequences of the structural pattern
The relationship of the karst hydrogeological units of the area is still under discussion. According to some interpretations (JASKó 1957, SCHMIDT E. 1962) these are unconnected blocks with independent perched karstwater levels, but
some units may be in hydraulic contact, together forming a regional, but inhomogeneous karstic water system for the
whole Balaton Highland.
The karst hydrogeological units are found in longitudinal stripes of NE–SW strike, according to the general strike
pattern of the Permo-Triassic formations (Fig. 63). This pattern is strongly modified by horizontal displacements, along
which formations with different transmissibility are brought into contact with each other. Geological structures may form
along horizontal displacements of large amplitude, restricting water flow both perpendicular to the bedding, and along
the strike of the formation. The biggest differences in the hydraulic conductivity between neighbouring formations occur
in those areas where the Carnian marls are in contact with thick limestone or dolomite sequences.
However, the horizontal faults are excellent conduits in the direction of their strike. An example is the NNW–SSE
fault west of Kékkút, the “Kékkút fault” (CSILLAG et al. 1994), along which a strong flow is assumed towards the SE.
Most of the springs discharge along horizontal displacements which are the result of a decreased pressure and the
tectonically preformed incised valleys. The horizontal faults have an important role in establishing the pressure equilibrium.
A lot of carbonated springs discharge along deep horizontal faults in the Balaton Highland. The CO2 which has a
deep origin, migrates upward along these zones.
The other factor which influences the connection of the hydrogeological units is the sliver structure of the Balaton
Highland. A classic example of thrusting is the Litér fault, but minor thrusts, which influence the local groundwater flow
pattern are also found at Hidegkút, Nemesvámos and Szentkirályszabadja, as well as between the Pécsely basin and Lake
Balaton. The continuity of the good carbonate aquifers may be interrupted by impermeable layers, marls, which are
pinched in the thrust sheet. The groundwater flows on a forced path along the strike of the thrust towards the natural discharges and the younger transverse faults, which cross the thrusts (JASKó 1957).
Groundwater flow
The Balaton Highland is characterised by the so called “high-stand unconfined piezometric karstic water surface”
(SCHMIDT E. 1962), whose level is mostly affected by rainfall. The spring discharge follows the rainfall maxima with
1–2 months retard, and this mechanism can be affected by several factors, such as:
— hydraulic conductivity of the rocks where the well or spring discharges, i.e. the local transmissibility of the rocks;
— water level of Lake Balaton, which draws down the piezometric maxima in the shore, and determines the maximal water level;
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— the draw down and balancing factor of the springs and karstic swamps (e.g. in the Kál basin);
— the buffer effect of the overlying rocks (e.g. Sarmatian limestone, Pannonian basalt, Quaternary sand, loess, etc.);
— artificial pumping, which is most significant at Balatonfüred and Balatonfûzfõ.
The map of the piezometric level could have been edited on the basis of data from the karstic water observation wells,
the altitude of the springs and the piezometric level in the dug wells, and a consideration of the topography of the area
(Fig. 64).
The natural groundwater flow directions mostly result from the topographic difference between the recharge and discharge areas on the Balaton Highland, and thermal convection can be neglected. The open karst areas are characterised
by convectional cooling and regional negative geothermal anomaly which are connected with the infiltration.
The structure of the basement plays an important role in determining forced groundwater flow directions in the
karstic reservoir. The karstic groundwater mostly flows in the strike direction of the thrusts towards the natural discharges with lower pressure, i.e. towards the transverse faults (ALFÖLDI et al. 1977). This is shown by the pattern of the
springs, i.e. they mostly discharge along the faults, which interrupt the strike of the formations.
Considering the structural and topographic pattern, and the flow field, it can be concluded that smaller local flows
developed in the area of the Balaton Highland. The groundwater flows from the highest parts of the basin (from the
recharge area) towards the discharging transverse valleys along the strike of the thrusts.
Considering the flow field on the Balaton Highland, which is strongly determined by the geological structure, it can
also be concluded that the local systems are in hydraulic contact. This contact is often represented by zones of low permeability. Large hydraulic heads may develop within a relatively small distance. The Balaton Highland as a whole unit
can be considered a hydraulically continuous, intermediate flow field. According to the local structure and topography,
the karstic water flows towards the main karstic reservoir of the Bakony to the north, and towards Lake Balaton on the
south. The subsurface water divide coincides with the Litér fault zone. The karstic water which flows towards Lake
Balaton in part directly feeds the lake. However, excessive water pumping in the villages on the shore might cause an
opposite effect, i.e. as a result of the depression, the orientation of the groundwater flow might turn, and the water of the
Lake Balaton may recharge the karstwater reservoir in the nearshore zone.
Connection between the groundwater of the Balaton Highland and the main karstic aquifer of the Bakony
Mountains
Hydraulic continuity depends on the comparative time and comparative volume (TÓTH 1990). Within the intermediate, hydraulically continuous system of the Balaton Highland, the available hydrogeological data are sufficient to allow
an understanding of the smaller, local systems. To be able to understand the position of the Balaton Highland within the
regional hydrogeological system (i.e. in the karstic water reservoir of the Transdanubian Range), additional subsurface
geological and potential data, which characterise the deep flow field, would be needed. In the absence of this data, only
the following general considerations can be made concerning the hydrogeological connection with the regional system
of the Balaton Highland.
1. Formerly the Litér fault was considered to be the boundary between the karstic reservoirs of the Balaton Highland
and the Bakony, which was considered to be an aquiclude. However, the structural zone in itself is not an impermeable
unit. Its hydrogeological role is that it determines the position of the permeable and impermeable rock units, and resulting from its thrust style, sometimes multiplies the aquiclude layers.
Based on geological and structural considerations, the Balaton Highland, especially its north-eastern part, is known
to be in contact with the main karstic water reservoir of the Bakony, but the rate of the communication between the two
systems cannot be estimated.
2. Another approach is the study of the depressional cone of the former Nyírád bauxite mine, which had an influence
only N of the main karstic water divide. A continuous drop in the karstic water level was observed in the Hegyesd monitoring wells, together with the drying out of the excess flow from the springs in the Eger stream valley. South of the
water divide the depression did not have any effect. The natural conditions existing prior to mining continued in the
major part of the Balaton Highland even during the mining activity. The eastward spread of the effects of the depression
were slowed down by impermeable rocks along the Litér line. Using this approach, the comparative time to evaluate
hydraulic continuity is only 30 years, which is not long enough to set up and validate a model. The impermeable formations could not have transferred the pressure drop during this time.
Hydrogeochemistry
From a hydrogeochemical point of view, the karstic waters of the area form two groups. The first type is represented by the water of the Theodora spring at Kékkút, the water of the Köveskál Kk–4 borehole, and the smaller springs,
which discharge along the contact of the Permian and Lower Triassic formations at Kékkút, Salföld and Kõvágóörs. As
a result of their high free CO2 content, their dissolving capacity is also high, so their total dissolved content is higher
than in downward filtering karstic waters. Of the anions, hydrocarbonate, chloride and sulphate are the most common
components. The ammonium content of the water is high, ten times higher, than in the case of the normal karst springs.
The iron content is also high, because the aggressive carbonate acid dissolves a large amount of iron from the red sand238

stone. The water of the hydrogen-carbonate springs discharging at Balatonfüred (Berzsenyi well and Kossuth spring at
Balatonfüred, Savanyú spring at Lovas) is used for medicinal purposes (heart and vein diseases).
The CO2 content and the water of the hydrogen-carbonate springs at the Balaton Highland have different origin. The
water of the springs comes from uprising groundwater, while the CO2 content has a mantle origin (CORNIDES 1993),
which migrates upward along deep structural zones.
The karstic water stored in the limestones and dolomites represents the other hydrogeochemical group. The water is
magnesium-hydrogen carbonate rich, cold (12 °C on average), diluted, with little chloride and nitrate, and an intermediate sulphate content.
THE KESZTHELY MOUNTAINS AND THE TAPOLCA BASIN
In the south-western part of the Transdanubian Range, the Hévíz lake, the Keszthely Mountains and — due to the
excessive pumping during mining — the surroundings of Nyírád played an outstanding role in determining the karst
hydrogeological system of the area. The hydrogeological flow model of the area can be outlined on the basis of hydrogeological parameters and contacts between the different geological units, the study of which has been the focus of
research during the past years.
The subsurface geology plays a very important role in determining the flow field between the recharge and discharge
areas, as well as in determining the piezometric level. The contact of the different permeable and impermeable units,
their style, and position are very important in the hydrogeological system of the area.
From a hydrogeological point of view, the most important rock unit of the area is the 2500–3000 m thick main karstic
water aquifer, which is built up predominantly of Upper Triassic carbonates. Of the regional impermeable formations,
the pelitic formations which dissect the thick carbonate sequence are the most important, like the Carnian marls, underlying the Main Dolomite, and the Kössen Formation which is found between the Main Dolomite and the Dachstein
Limestone (Figs. 65, 67).
The first important phase of karstification after the deposition of the carbonates of the main karstic water aquifer,
took place during the Austrian phase. The second phase happened after the deposition of the few hundred m thick Albian
sequence, connected with the Pre-Gosau tectonic stage before the Senonian. When the syncline was formed at this time,
its axis zone, which was subaerially exposed, was mostly built up of silty, clayey, marly formations, sometimes of the
Albian formations with carbonate intercalations. As a result of the erosion of the younger formations on the limbs of the
syncline, the Upper Triassic formations became subaerially exposed, which permitted an intensive karstification under
the tropical climate, which led to the formation of a secondary vuggy porosity.
The reef facies Ugod Limestone, with a significant primary porosity, was deposited during the Upper Cretaceous sedimentary cycle, post-dating the main Cretaceous tectonic events. This formation is known only from the northern part of
the Nyírád area. This rock unit is a perched karstic water aquifer. In the areas where it directly overlies the Upper Triassic
carbonates, it is part of the hydrodynamic system of the main karstic water aquifer.
After the Upper Cretaceous sedimentary cycle, uplift, erosion, and karstification of the aquifer carbonates happened
again.
The Eocene sedimentary cycle is represented by the deposition of the Szõc Limestone, which also stores perched
karstic water in the Nyírád area.
The hydrogeological importance of the horizontal structures which were reactivated during the Miocene is multiple.
On one hand, they play an important role in the formation of the Miocene basins, on the other hand, different permeable
and impermeable rock units came into contact with each other, thus they play an important role in determining and modifying the subsurface flow.
Karstification happened again at the end of the Oligocene and during the Early Miocene, especially along the major
tectonic lines.
The deposition of biogenic carbonates represent the last stage of the basin filling. These are the Badenian and
Sarmatian limestones (Pécsszabolcs and Tinnye Formations), which play an important role in the hydrogeology of the
area. Abrasional caves were formed in uplifted blocks in the shore zone of the Pannonian lake, and large karstic cavities
were formed on the uplifted carbonate plateaus. As a result of the karstification, the average porosity of the main karstic
aquifers (including the caves) is 2.5–2.8%, while that of the Tinnye Formation is 1%.
The Late Pannonian volcanism produced large basalt bodies, which impeded the regional karstic water flow, due to
their deep roots.
The present morphology of the mountain developed during the Pleistocene. The main karstic water aquifer outcrops
on large areas in the Keszthely Mountains (Fig. 65), in the surroundings of Nyírád and in the Bakony, forming extensive recharge areas where the infiltrating meteoric waters seep downwards through the karstic porosity towards the discharge areas. Of the formations with perched karstic water level, the Sarmatian Tinnye Formation is the most important
with its recharge area in the Tapolca basin. The recharge and discharge areas, and the subsurface flow, determined by the
geology was significantly modified by anthropogenic activity.
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The Hévíz lake
The most important natural discharge of karstic water in the area is Lake Hévíz, which is the biggest thermal lake in
Europe, currently used for balneological purposes. The original discharge of the springs feeding the 45 000 m2 surface
lake was estimated to be as high as 600 l/sec. The uprising water is mostly discharging from meteoric water which infiltrates in the Mesozoic carbonates of the Southern Bakony, while about a quarter of the water comes from the fine grained
clastic Pannonian sediments of the lower hilly areas.
The water depth of the lake ranges between 1–40 m, and the basin is strongly asymmetric. The depth exceeds 35 m
only in less than 1.5% of the lake. The basin steepens and reaches 40 m depth at the centre of the lake, at the so-called
“crater”. The springs feeding the lake discharge into a subaqueous cave which was formed in the Pannonian sandstone,
and which is connected to the lake through a conduit south of the “crater” (Fig. 66). The cave was explored by divers in
1975, who measured 17.2 °C water on the eastern side and a 39.6 °C thermal water discharge on the western side. The
mixing of these waters produced a 38.8 °C water temperature at the mouth of the cave. Based on these temperatures, it
can be estimated that about 4–5% of the water is coming from the cold source. According to isotope studies, the warm
water spent some ten thousand years in the subsurface, while the the cold part has only a few thousand years residence
time. This clearly shows that the two components have different origins, and came to the cave through different flow paths.
The discharge of the springs dropped to below 300 l/sec during the late 80’s, which was partly due to the anthropogenic impact (thermal karstic water pumping in the shore areas, and karstic water pumping during mining), and partly to the relatively long dry period. As a result of the drop in discharge, the time of the water exchange increased in the
lake, which resulted in a 2 °C drop of the surface water temperature. After stopping the pumping in the Nyírád area, the
discharge increased significantly, and in 1999 it was over 400 l/min.
The lake and its surroundings are located on the southern limb of the Transdanubian Range syncline, in the area of
the step block-faulting which borders the mountain range from SW (Fig. 67), where the Pannonian formations directly
overlie the Upper Triassic Main Dolomite.
The Nyírád bauxite area
The Nyírád area lies outside the area covered by the geological map of the Balaton Highland, but the intensive karstic
water pumping during the mining of the Eocene bauxites had an important effect on certain areas of the Balaton
Highland.
Originally the karstic water level was at 175–180 m asl in the Nyírád area, and sloped gradually W–SW towards the
Hévíz lake. Water pumping reached its maximum at the end of the 70’s with 300 m3/min, then decreased to 220 m3/min
during the 80’s. As a result of the pumping, the piezometric level decreased to –60 m asl, and as a result of this depression, the former recharge areas became discharge areas. Discharges in the perched karstic water aquifers which were in
contact with the main karstic water aquifer also decreased, and the neighbouring springs dried out, as well as those which
supplied water to the Tapolca spring cave and the Eger stream.
Water pumping was stopped in 1990, particularly because of the decrease of discharge to the Hévíz lake, although
its connection to the water pumping in the Nyírád area was never proved. As a result, the karstic water recharge of Lake
Balaton through the Kétöles stream, an annual 46 million m3 karstic water inlet to the lake, or some 9% of the total water
amount of the lake was stopped.
After stopping water pumping, refill started quickly with a rapid rise in water level in the central part of the depression. The piezometric level was at +80–85 m in 1991, at +95 m in 1993, at +100–105 m in 1994, and at +110 m in 1995
in the central part of the depression. However, a slight decrease (0.5–1 m) was observed in the marginal zones during
the first few years. In the distal areas of the depression, the piezometric level rose by 10–30 m as result of increased
water flow along the main structural zones.
During the study of the depressional cone and the geological structure, it was revealed that the geology and the structure had a dominant role in the changes of the piezometric level (Fig. 65):
— To the NW, in the axis zone of the syncline, karstification was subordinate in the pelitic sequence, while on the
southern limb the Carnian marl is an impermeable unit.
— To the SW, SE and NE, the NW–SE and NE–SW Miocene horizontal displacements are important. The pattern of
piezometric levels shows that water movement is preferential along the strike of these tectonic elements, and almost
restricted perpendicular to them, which is the result of rock disintegration and clay formation along the tectonic lines.
— The Upper Miocene and Pannonian permeable limestone–sand–gravel sequences which cover the horizontal
Miocene faults promote water movement along these lines, despite their restrictive behaviour. This explains why the
depression had an effect in the Tapolca basin and also on the south-eastern part of the Keszthely Mountains, despite the
fact that there is a horizontal displacement between them. This geological process also promoted the quick refill of the
Tapolca spring cave.
— The basalts in the Várvölgy basin and on the south-eastern part of the Nyírád plateau impeded the subsurface flow.
As a result of pumping during the mining, the former Nyírád recharge area became a discharge area with the lowest
potential, which also affected the discharge of the Hévíz lake. The karstic water which feeds the thermal component of
the lake recharges in the Bakony, and warms up during its long subsurface flow. Meteoric water infiltrates on the north240

ern limb of the syncline and flows towards the SW. In the Zala region it meets an impermeable zone built up of Upper
Triassic and Upper Cretaceous aquiclude formations with a NW–SE strike, bordered by horizontal displacements, and
connected with the Miocene structural development, which forces the flow towards the east (Fig. 65). When the thermal
water reaches the zone of structural lines below the Hévíz lake, it rises up on the western side. The infiltrating meteoric
water in the Keszthely Mountains also supplies this SW flowing subsurface thermal karst water flow. These meteoric
waters flow to the NW along NW–SE horizontal lines in the foreland.
The Keszthely Mountains
The role of the carbonate formations of the mountains in karstic recharge is unambiguous. In its natural state, before
the pumping of karstic water in the Nyírád area, the piezometric level was dipping towards the Hévíz lake through the
Keszthely Mountains. As a result of the pumping, a NW–SE water divide developed in the mountain (Fig. 67). The
piezometric level is highest in the surroundings of Vállus (+140 m asl), and it has hardly decreased. The deepest discharge area is the Hévíz lake (+109 m) and the bottom springs in the basin of Lake Balaton (+106 m).
The most important geological factors which determine the karst hydrogeological pattern, were outlined during the
geological mapping of the area:
— Reef facies limestones, dolomitised limestones and dolomites of the Ederics Formations outcrop on the SE to eastern part of the mountain (Fig. 65). It is bordered to the west by the impermeable layers of the Veszprém Formation which
form a thin strip. The central and the western part of the mountain is built up of the Main Dolomite and Rezi Dolomite
of some 1000 m thickness, overlain by the Kössen Formation in the Rezi basin. The two units are in contact along a
structural zone which can be interpreted as a sinistral strike slip fault. This structural zone impeded the spread of the
effects of the Nyírád depression to the main parts of the mountain.
— The mountain has a N–S strike, unlike the general NE–SW strike of the Transdanubian Range, which was formed
during the structural movements which formed the Miocene basins, together with the formation of the NW–SE horizontal displacements.
— The carbonate rocks of the mountain were karstified through several phases of which the Pannonian was the most
important. Two distinct hydrothermal deposits are found: siliceous to the SW and carbonates to the NE.
The Keszthely Mountains plays an important role in the cold karstic water recharge of the Hévíz lake (Fig. 65, 67).
Infiltrating meteoric water flows down to the impermeable Veszprém Marl, then flows to the west along a relatively short
route, and discharges along the eastern side of a structural zone below the lake, thus providing the cold component of
the flow system.

Limnogeology
Lake Balaton is the largest shallow water lake of Central Europe. Hydrologists, biologists, limnologists, geologists
and geographers have studied the lake itself and its surroundings since the end of the last century.
Limnogeological studies in the Geological Institute started with the pollen studies of the bottom sediments from shallow boreholes in 1978–1980 (MIHÁLTZNÉ FARAGó 1983). The limnogeological studies followed four main periods:
1. During the actual geological research between 1981 and 1986, 17 shallow boreholes were drilled, and the sediments were analysed by various methods including sedimentological, soil mechanical, organic and inorganic geochemical (BRUCKNERNé 1988), mineralogical and lithological (CSERNY et al. 1992), and paleontological studies (BODOR 1987).
As a result, the most important properties of the lacustrine sediments and the specific characters of the calcareous mud
were documented (CSERNY 1987a, b).
2. During the complex geophysical and geological research between 1987 and 1989, seismo-acoustic and echograph
profiles were measured over a total length of 370 km, which covered the whole area of Lake Balaton with an even network. On the basis of the interpretation of these profiles, a mud thickness map, and a seismostratigraphic–tectonic map
of the basement were produced (CSERNY, CORRADA 1989a,b, 1990). The maps and the sections revealed the position of
the lacustrine sediments, the structure of the mud, and the morphology and geology of the basement of the lake (CSERNY
1993, CSERNY, NAGY 1996, SACCHI et al. 1998).
3. Between 1990 and 1995 research was focused on a better understanding of the evolution history of the lake.
Another 16 shallow boreholes were drilled, and the cores were analysed by isotope-geochemical, paleontological, paleoecological and paleoclimatological methods (CSERNY et al. 1991, CSERNY, NAGY BODOR 1996, NAGY-BODOR, CSERNY
1997, 1998a,b, SZUROMINÉ KORECZ, NAGYNÉ BODOR 1998). The study of radioactive isotopes (especially the Cs137 and
the Cs134 ) made it possible to reveal the style and rate of mud deposition in the lake (CSERNY et al. 1995, 1999).
4. The aim of the present research is the study of the neighbouring areas which were flooded in the past during high
water stands (Tapolca basin, Little Balaton). The results show a change in water level and the trophicity of the water
through time. The dredging of Keszthely bay, which aims to improve water quality, is based on the sedimentological,
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geochemical and radioisotope measurements. These data provide information about the sedimentation rate and subaqueous creeping of the mud (CSERNY 1997, 1999a, b, CSERNY et al. 1998). The other aim of the environmental geological studies is to judge the filtering effect of the Little Balaton, which can be evaluated on the basis of the amount of
mud, suspended sediment, trace elements and heavy metal composition of the water in the Zala river–Little
Balaton–Keszthely bay system (ELBAZ-POULICHET et al. 1997 a, b).
Fig. 68 shows the location map of the boreholes deepened by the Geological Institute, and the location of the geophysical profiles.
Quaternary lacustrine sediments discordantly overlie Upper Pannonian lacustrine sediments. The sedimentary
sequence of Lake Balaton starts with a few cm thick pebbly, sandy basal beds, overlain by a few dm thick peat, followed
by the more or less homogenous calcareous mud. A 1.0–2.5 m thick sand covers the basement on the southern shore and
in the surroundings of Tihany, followed by the calcareous mud. The mud is clayey silt with a 50–70% carbonate content. It is grey. The mud density increases towards depth, in the case of the clayey calcareous mud from 1.0 g/cm3 to 1.4
g/cm3, and in the case of the calcareous silty fine-grained sand from 1.7 g/cm3 to 2.0 g/cm3. Their density is between
2.2–2.3 g/cm3. The porosity is 50% on the surface of the mud (suspension), decreasing to 20–30% at depth, depending
on the grain size and the depth. Based on the consistency index, the sediment is classified as very soft to soft. The plasticity index of the sediments changes depending on the clay content, and can be as high as 100%. The high values are
due to the high (over 10%) montmorillonite content (BOROS, CSERNY 1983, 1987, CSERNY 1987a). The theoretical geological log of the basement and the lacustrine sediments of Lake Balaton is shown in Fig. 69.
The lacustrine carbonate sediments have a very high primary porosity. Their composition is Mg-calcite, subordinate
dolomite and calcite, and sometimes proto-dolomite. Mg-calcite free mud occurs in the western part of the lake, while a
low Mg-calcite content characterises the central part of the lake along its longitudinal axis. The muds in the eastern subbasin contain both Mg-calcite and normal calcite. This distribution can be explained by the diluting effect of the waters
of the Zala river, which flows into the lake from the west. The major part of the carbonate is inorganic, subordinately
resulting from phytoplankton activity. In the lower one-third of the Quaternary lacustrine sequence, sulphur, siderite and
gypsum precipitation can be observed along with an enrichment of carbon, which indicates a reducing environment and
high production of organic material (BRUCKNERNÉ WEIN A. 1988, CSERNY 1987a, b, CSERNY et al. 1991, 1992).
Based on the sedimentological study of the lacustrine sediments, the evolution history and the sedimentation had two
clearly identifiable phases. During the first phase, which lasted from the beginning of the Holocene, clastic sedimentation and peat deposition took place. The second phase, which is still going on even today, is characterised by the deposition of the primary calcareous clayey mud and the gradual retreat of clastic sedimentation. The change in sedimentation style can be explained by a change in the climate, and the resultant new ecological conditions. A rich continental
vegetation impeded erosion, i.e. resulted in the decrease of clastic sedimentation. The water of the lake, which was initially clean, quickly became meso- then eutrophic (NAGY-BODOR, CSERNY 1997, 1998a, b). The advanced growth of the
aqueous plants has resulted in an increase of the proportion of the biogenic carbonate mud in the lacustrine sediments,
especially from the boreal phase (Corylus vegetation phase, 9 000–7 500 years BP). In addition, a biogenic carbonate
mud precipitated as the climate became more arid and warm.
The uppermost 10–20 cm of the Quaternary sediments is a soft colloid. The thickness of the mud ranges widely in
the basin (1.0–8.0 m). Its maximal thickness (10 m) is at the mouth of the Zala river (Fig. 70). The variation in mud
thickness is a result of the uneven basement morphology, and on the map the initial sub-basins can be seen. The average
mud thickness is 6 m in the western sub-basin, 5 m in the central part, while it is 4 m in the eastern sub-basin (CSERNY,
CORRADA 1989a, b). According to the radiocarbon dating (12–13 000 years BP) and the mud thickness data, the sedimentation rate was about 0.38–0.48 mm/year on average, which is in proportion to the recharge area and the sediment
transported by the recharging rivers. A smaller value characterises the Siófok sub-basin, and a higher one the Keszthely
sub-basin (CSERNY et al. 1995, 1999).

Environmental geology and nature protection of the Balaton Highland
Since the beginning of the 19th century, Lake Balaton and its surroundings has been an important tourist centre for
the country. Although the flood of tourists during the second part of the 20th century, and their impact on the environment cannot be compared to the tourism at the beginning of this century, even LÓCZY SEN. mentioned it in his Balaton
monograph where he describes the resorts at Balaton (BOLEMANN 1900).
Increasing tourism has had a progressively more serious environmental impact on the lake and its surroundings. The
increasing urbanisation of the shoreline area made it necessary to carry out a 1:10 000 scale engineering geological mapping. After the programme was completed, the maps were compiled on a 1:20 000 scale. It was published in four versions (geology, hydrogeology, geomorphology and suitability classification for building) on a 1:50 000 scale, both in
printed form (BOROS et al. 1985) and in CD format (MÁFI 1997).
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After the engineering geological mapping of the shoreline, increased demand led to the production of the Engineering
Geological Maps of the Balaton Agglomeration series, which was prepared in manuscript form between 1982 and 1991.
The scale of the mapping and the different atlases was 1: 50 000, though the final edited form was done on a 1:100 000
scale. The 1:100 000 scale map series also shows the geology of the lake basin, which was based on actual geological
data. During the preparation of the geological map, which forms the basis of the applied thematic maps, data from the
Balaton Highland mapping programme were used (BUDAI et al. 1991). The thematic map on the suitability classification
for building (CSERNY, KLEB 1991) gives information about the bearing capacity of the formations, as well as the position of the near surface and aggressive groundwaters. The groundwater level and hardness (MÁTé, VATAI 1991) and the
groundwater hydrogeochemistry map (KUTI, MÁTé 1991) summarises the hydrogeology. The earlier engineering geological maps were supplemented by an agrogeological version (FARKAS, CSERNY 1991) and a melioration map (FARKAS,
MÁTé 1991; PAPP 1991, CHIKÁN, CSERNY 1993, CSERNY 1997b). FARKAS (1990) developed the methodology of mapping
those geological factors which may influence soil degradation during this programme, and he edited the map of the areas
prone to erosion in the Balaton Highland (FARKAS 1988).
The increasing environmental contamination and the deterioration of water quality of the lake led to the
“Contamination sensitivity map of the surroundings of the Balaton” (MÁFI, Central Transdanubian Regional Office,
1981). This map aimed to show the data on a map which are relevant for the protection of groundwater. The map was
prepared on the basis of older maps, and divided the formations into three categories: sensitive, low sensitivity, and nonsensitive to surface contamination. As a result of the large surface extension of karstified Triassic formations on the
Balaton Highland, this area was mostly assigned to the sensitive category, where waste disposal in the non-sensitive
zones is further restricted by conservation areas and the protection zones of roads, waterworks and settlements.
As a result of the complex research of Lake Balaton which has been carried out since the beginning of the 80’s,
together with the geological mapping in this region, a new phase of environmental geological research has started in the
Geological Institute, beginning in the first part of the 90’s. The Geological Institute started to develop the methods of
environmental protection geological mapping, of which the Kál basin was a test area. The aim of the programme was
the GIS based data processing at 1:25 000 scale of the data of the geological mapping programme, which gives information about the environmental geology of the area. The data base is suitable not only for immediate geological purposes, but also for other scientists (CSILLAG et al. 1998).
The Kál basin is part of the Balaton Highland National Park, which was established in 1997. The Kékkút mineral
water factory can be found in its central part. The karstic rocks of the area, the significant water production, and the
strictly protected flora (Primula farinosa) made it necessary to produce a hydrogeological version for the area
(GONDÁRNé SÕREGI 1994). As a result of the hydrogeological mapping, it was discovered that the karstic aquifer of the
Kál basin is independent of the main karst system of the Bakony. The Kékkút spring, which is bottled as mineral water,
does not discharge directly from the karst, but can be found at the intersection of two tectonic lines. A significant water
flow occurs along the faults, and additionally the groundwater of the Permian sandstone and the Lower Triassic karst
water mix with each other (CSILLAG et al. 1994, KISS et al. 1995).
An assessment study was done during the first phase in the establishment of a geological nature protection database
for the Kál basin. The geological assessment map contains the contamination sources, as well as those objects which are
protected or advised to be protected, and the style of environmental risks. The environmental sensitivity map (CSILLAG
1996a) was produced by the combination of three different maps. The contamination sensitivity of the different formations was studied using the uncovered geological map and the surface map of the Paleo-Mesozoic formations. The whole
area of the Kál basin was evaluated, based on the relationships between the formations, and with the tectonic zones.
The contamination sources defined on the geological nature protection map make it possible to make a quick study
of the possible risks to a given area.
To illustrate the different possible uses of the geological data in nature protection, the map of the “geological conditions for living creatures” was compiled as an experiment (CSILLAG 1996b). On this map, the potential growth area of
two very rare plants (Calluna vulgaris and Ophris sphecodes) were outlined on the basis of geological parameters
(CSILLAG et al. 1998).
The needs of non-geologist environmental specialists, biologists, and amateurs were considered during the preparation of a simplified geological map (CSILLAG 1996c). The formations were grouped together, and shown on the basis of
similar properties (CSILLAG et al. 1998).
The short review of the natural characteristics of the Keszthely Mountains (CSILLAG 1998) summarised the geological and geomorphological data of the area, and also paid attention to the connection between geology and flora. The
occurrence of Asphodelus albus is restricted to the eolian–deluvial sand on the slopes and hilltops derived from the erosion of the Upper Pannonian sand, which once covered the mountain. The valley bottom of the Nagyrét (Zsid) stream in
the Várvölgy basin area, north from the Keszthely Mountains, is rich in rare and special plants, an area which is
recharged by water from a dolomitic alluvial fan in the foreland of the mountain, and not from the stream itself. To sustain this special flora assemblage it is necessary to get know the hydrogeological conditions of the fan and the Keszthely
Mountains, and of course also to protect the present habitat.
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Fényképtáblák – Plates

I. tábla – Plate I

1

2

3

1. Ooidos dolomit és finomhomokos dolomit éles réteghatára. Néhány
felszakított, szórvány ooid-szemcse a fedõben is található elszórtan. – Sharp
contact of the oolitic dolomite and fine-grained sandy dolomite. Some rip-up
oolites are scattered in the overlying beds.
Köveskáli Dolomit Formáció, Nádaskúti Dolomit Tagozat, Felsõörs Föt–1 fúrás,
124,6 m, fotó: PELLÉRDY L.-NÉ.
2. Gasztropoda-ooidos mészkõ, mészmárga intraklasztokkal. – Gastropodoolitic limestone with calcareous marl intraclasts.
Felsõörs, Ürge-hegy, Arácsi Márga Formáció, fotó: PELLÉRDY L.-NÉ.
3. „Mikrogumós” rétegzettség márgás mészkõben. – „Micro-nodular” bedding in
marly limestone.
Felsõörs Föt–1 fúrás, 100,0 m, Arácsi Márga Formáció, fotó: PELLÉRDY L.-NÉ.

II. tábla – Plate II

1. Rétegzõdéssel párhuzamos és merõleges féregjáratnyomok
finoman laminált agyageres aleurolitban. – Vermicular
structures parallel and perpendicular to the bedding in fine
laminated silt with clay veins.
Felsôörs Föt–1 fúrás, 47,7 m, Hidegkúti Formáció, Zánkai
Homokkõ Tagozat, fotó: PELLÉRDY L.-NÉ.
2. Oszcillációs hullámfodornyomok, Unionites canalensis és
Eumorphotis sp. lenyomatokkal finomhomokos aleurolit
rétegfelületén (det. LENNER K.). – Oscillation sand ripples with
Unionites canalensis and Eumorphotis sp. prints on the bedding
plane of fine-grained sandy silt.
Zánka, Gulyás-erdõ, Hidegkúti Formáció, Zánkai Homokkõ
Tagozat, fotó: PELLÉRDY L.-NÉ.

2

1

III. tábla – Plate III

1

2

1. Egymást keresztezõ oszcillációs, romboidális
hullámfodornyomok finomhomokos aleurolit rétegfelületén. – Oscillation and rhomboidal ripple marks
crossing each other on the bedding plane of finegrained sandy silt.
Zánka, Gulyás-erdõ, Hidegkúti Formáció, Zánkai Homokkõ Tagozat, fotó: PELLÉRDY L.-NÉ.
2. Horizontális és kis méretû ferde-lemezes szerkezet
finomhomokos aleurolitban. – Horizontal and slight
cross lamination in fine-grained sandy silt.
Felsõörs Föt–1 fúrás, 48,3 m, Hidegkúti Formáció,
Zánkai Homokkõ Tagozat, fotó: PELLÉRDY L.-NÉ.

IV. tábla – Plate IV

1

2

3

1.
Agyageres
(flázeres)
rétegesség
finomszemû
homokkõben. – Flaser bedding in fine-grained sandstone.
Felsõörs Föt–1 fúrás, 54,8 m, Hidegkúti Formáció, Zánkai
Homokkõ Tagozat, fotó: PELLÉRDY L.-NÉ.
2. Terhelési zseb agyageres (flázeres) finomszemû
homokkõben. – Load casts in flaser-bedded fine-grained
sandstone.
Felsõörs Föt–1 fúrás, 22,7 m, Hidegkúti Formáció, Zánkai
Homokkõ Tagozat, fotó: PELLÉRDY L.-NÉ.
3.
Ophiuroidea
lenyomat
finomszemû
homokkõ
rétegfelületén. – Ophiuroidea print on the bedding plane of
fine-grained sandstone.
Zánka, Gulyás-erdõ, Hidegkúti Formáció, Zánkai Homokkõ
Tagozat, fotó: PELLÉRDY L.-NÉ.

V. tábla – Plate V

1

2

3

4

1. Peritidális dolomit, a rétegzõdéssel párhuzamos kis amplitúdójú
sztilolitokkal és lilásvörös, a rétegzettségnek megfelelõen lerakódott
aleurolitos intraklaszt-kavicsokkal. – Peritidal dolomite, with small-scale
stylolites parallel to the bedding, and purple-reddish silty intraclasts,
corresponding to the bedding.
Felsõörs Föt–1 fúrás, 11,4 m, Hidegkúti Formáció, Zánkai Homokkõ Tagozat,
fotó: PELLÉRDY L.-NÉ.
2–4. „Chicken-wire” szerkezetû anhidrit dolomitban. – Anhydrite with chickenwire structure in dolomite.
Hidegkút Hdt–1 fúrás, 183,7–184,2 m, Hidegkúti Formáció, Hidegkúti Dolomit
Tagozat, fotó: PELLÉRDY L.-NÉ.

VI. tábla – Plate VI

1

2

1. Natiria costata lumasella mészkõ közbetelepülés rétegfelszínén (det. LENNER K.). –
Natiria costata lumachelle on the bedding
3
plane of a limestone intercalation.
Zánka, Gulyás-erdõ, Csopaki Márga Formáció alsó szakasza, fotó: PELLÉRDY L.-NÉ.
2. Costatoria costata és Bakevellia costata
lumasella mészkõ közbetelepülés rétegfelszínén (det. LENNER K.). – Costatoria costata and
Bakevellia costata lumachelle on the bedding
plane of a limestone intercalation.
Zánka, Mihályné-dombja, Csopaki Márga
Formáció felsõ szakasza, fotó: PELLÉRDY L.NÉ.
3. Costatoria costata lumasella mészkõ közbetelepülés rétegfelszínén (det. LENNER K.). –
Costatoria costata lumachelle on the bedding
plane of a limestone intercalation.
Kõvágóörs, Kornyi-tó, Csopaki Márga Formáció felsõ szakasza, fotó: PELLÉRDY L.-NÉ.

VII. tábla – Plate VII

1

2

3
1. Ophiolepis sp. (det. LENNER K.).
Hidegkút, D-i faluvég, Csopaki Márga Formáció, fotó: PELLÉRDY L.-NÉ.
2. Mikropátitosodott mikrit mudstone, gipszkristályok
utáni
karbonát
pszeudomorfózákkal. – Microsparitic micrite
mudstone with carbonate pseudomorphs
after gypsum.
Balatonfüred Bdt–2 fúrás, 212,3 m, fotó: LELKES GY. (1989).
3. Grainstone szövetû onkoidos pátit,
foraminiferával (Meandospira pusilla) és
molluszka héjtöredékekkel (det. ORAVECZNÉ
SCHEFFER A.). – Grainstone oncoidal sparite
with forams and mollusc fragments.
Balatonfüred Bdt–2 fúrás, 330,8 m, fotó: LELKES GY. (1989).

VIII. tábla – Plate VIII

1. Az Aszófõi Dolomit felsõ szintjében jellemzõ breccsa (rauwacke). –
Rauwacke, characteristic at the upper level of the Aszófõ Dolomite.
Zánka Zk–22 fúrás, fotó: PELLÉRDY L.-NÉ.

2

2. Sziklaborda a Szentkereszt-hegyen. – Cliff ridge at Szentkereszthegy.
Felsõörs, Iszkahegyi Mészkõ Formáció, fotó: BUDAI T.
3. „Hieroglifás” rétegfelszín Costatoria costata és Bakevellia cf.
modiola kagylókkal (det. LENNER K.). – Hieroglyph bedding plane with
Costatoria costata and Bakevellia cf. modiola bivalves.
Zánka, Iszkahegyi Mészkõ Formáció, fotó: PELLÉRDY L.-NÉ.
4. Bioturbált pad („wurstelkalke”). – Bioturbated limestone.
Balatonhenye, Iszkahegyi Mészkõ Formáció, fotó: CSILLAG G.

1

3

4

IX. tábla – Plate IX

1. Lofer-ciklus C tag onkoidos kifejlõdésére eróziós felszínnel települõ laminites B tag, teepee szerkezettel. – The
oncoidal C member of a Lofer cycle is overlain by laminated B member with a teepee structure along an erosional contact.
Szentkirályszabadja, repülõtéri kõfejtõ, Tagyoni Formáció, fotó: PELLÉRDY L.-NÉ.
2. Stromatolit-szerkezet felülnézetben. – Stromatolite structure in a view from above.
Szentkirályszabadja, repülõtéri kõfejtõ, Tagyoni Formáció, fotó: PELLÉRDY L.-NÉ.
3. Lofer-ciklus C tag vékonycsiszolati képe Dasycladacea- és csiga-metszetekkel (negatív kép, N=2,7´). – Thin-section
photomicrograph of the C member of a Lofer cycle with Dasycladacea and gastropod cuts.
Szentkirályszabadja, repülõtéri kõfejtõ, Tagyoni Formáció, fotó: BERNHARDTNÉ LAKY I.
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X. tábla – Plate X

1

2

1. Madárszem-szerkezetû B mikroréteg a
Lofer-ciklus C tagján belül (negatív kép,
N=2,6´). – B member microbed with bird-eye
structure within the C member of the lofer
cycle.
Szentkirályszabadja,
repülõtéri
kõfejtõ
Tagyoni Formáció (dolomitosodott változat),
fotó: BERNHARDTNÉ LAKY I.
2. Litoklasztos kifejlõdésû lejtõfácies a Horoghegyi Tagozat alsó szakaszán. – Lithoclastic
slope facies on the lower part of the Horoghegy Member.
Aszófõ (Farkó-kõ), alapszelvény, Felsõörsi
Mészkõ Formáció, fotó: BUDAI T.
3. Bitumenes laminit a Bocsári Tagozat alsó
szakaszán. – Bituminous laminite in the lower
part of the Bocsár Member.
Aszófõ (Farkó-kõ), alapszelvény, Felsõörsi
Mészkõ Formáció, fotó: VÖRÖS A.
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XI. tábla – Plate XI
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1. Balatonites balatonicus (N=1,1´).
Mencshely, Cser-tetõ, Felsõörsi Mészkõ Formáció, fotó: VÖRÖS A.
(1998, I. tábla, 2).
2. Paraceratites trinodosus (N=1´).
Vörösberény, Megye-hegy, Felsõörsi Mészkõ Formáció, fotó: VÖRÖS A. (1998, I. tábla, 5).
3. A Tagyoni Mészkõre éles határral települõ ammoniteszes mészkõ (Vászolyi F.). – Ammonitic limestone (Vászoly Fm.) above the
Tagyon Limestone with a sharp contact.
Szentantalfa, kutatóárok, fotó: PELLÉRDY L.-NÉ.
4. Tagyoni Dolomit lenyesett felszínére üledékhézaggal települõ
ammoniteszes, dolomitosodott mészkõ (Vászolyi F.). – Dolomitised
ammonitic limestone (Vászoly Fm.), overlying the truncated surface
of the Tagyon Dolomite.
Szentkirályszabadja, repülõtéri kõfejtõ, fotó: BUDAI T.
4. Gradált alsó-ladin tufa („pietra verde”). – Graded Lower Ladinian tuff.
Örvényes Ört–1 fúrás, 38,2–38,4 m között, Vászolyi Formáció, fotó:
BUDAI T.

XII. tábla – Plate XII
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1. Kellnerites felsoeoersensis (N=0,9´).
Felsõörs, Forrás-hegy, alapszelvény 100/E réteg, Vászolyi Formáció, fotó: VÖRÖS A. (1998, II. tábla, 4/a).
2. Foszforitos keményfelszín a „vászolyi mészkõ” réteglapján. – Phosporitic hard ground on the bedding plane of the
“vászoly limestone”.
Vászoly, Öreg-hegy, Vászolyi Formáció, fotó: BUDAI T.
3. Silicarmiger costatus costatus.
Felsõörs, Forrás-hegy, 100/D réteg Vászolyi Formáció, fotó: DOSZTÁLY L.
4. Archaeospongoprunum mesotriassicum mesotriassicum (N=190´).
Mencshely, Cser-tetõ, Vászolyi Formáció, fotó: DOSZTÁLY L.

XIII. tábla – Plate XIII

1
2

3

4

5
1. Gumós, kovás, tûzköves mészkõ (Nemesvámosi T.). –
Nodular, siliceous, cherty limestone (Nemesvámos
Member). Örvényes Ört–1 fúrás 7,8–8,0 m között,
Buchensteini Formáció, fotó: BUDAI T.
2. Joannites cf. joannisaustriae (N=0,7´).
Pécsely, Meggy-hegy, Buchensteini Formáció, fotó: VÖRÖS
A. (1998, XV. tábla, 3).
3. Protrachyceras laczkoi (N=0,7´).
Nemesvámos, Katrabóca, Buchensteini Formáció, fotó:
VÖRÖS A. (1998, XV. tábla, 4/a).
4. Spinotriassocampe longobardica.
Paloznak Pat–1 fúrás, 29,2 m, Buchensteini Formáció,
fotó: DOSZTÁLY L.
5. Posidonia pannonica (det. LENNER K.).
Vászoly, Keresztfa-tetõ, Buchensteini Formáció, fotó:
PELLÉRDY L.-NÉ.

XIV. tábla – Plate XIV
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1. Pados, táblás mészkõ. – Bedded, tabular limestone.
Balatonfüred, Száka-hegy, Füredi Mészkõ Formáció, fotó: BUDAI T.
2. Trachyceras aon (det. VÖRÖS A.).
Balatonfüred, Száka-hegy, Füredi Mészkõ Formáció, fotó: PELLÉRDY L.NÉ.
3. Dittmarites rueppeli (det. VÖRÖS A.).
Balatonfüred, Száka-hegy, Füredi Mészkõ Formáció, fotó: PELLÉRDY L.NÉ.
4. Palaeosaturnalis triassicus (N=140´).
Pécsely, Meggy-hegy, Füredi Mészkõ Formáció, fotó: DOSZTÁLY L.
5. Hagiastrum triassicum (N=100´).
Balatonfüred, Száka-hegy, Füredi Mészkõ Formáció, fotó: DOSZTÁLY L.
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XV. tábla – Plate XV
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1. Platformról lemosott mészhomok és márga határán kialakult vánkosszerkezet. – Pillow structure, formed at the contact of platform derived
calcareous sand and marl.
Mencshely Met–1 fúrás 327,7–339,8 m, Veszprémi Márga Formáció,
Mencshelyi Márga Tagozat, fotó: CSILLAG G.
2. Gradált mészhomok réteget áttörõ lángszerkezet. – Flame structure, crossing
a graded calcareous sand bed.
Mencshely Met–1 fúrás 322,6 m, Veszprémi Márga Formáció, Mencshelyi
Márga Tagozat, fotó: CSILLAG G.
3. Atektonikusan gyûrt, bemosott mészhomokréteg márgában. –
Synsedimentary folded, allodapic calcareous sand bed in marl.
Mencshely Met–1 fúrás 337,1–339,0 m, Veszprémi Márga Formáció,
Mencshelyi Márga Tagozat, fotó: CSILLAG G.

7

4. Wackestone szövetû filamentumos mikrit; az intraplatform medence belsõ
része (N=40´). – Wackestone, filamentic micrite, inner part of the intraplatform
basin.
Mencshely, Szt. György-hegy, Veszprémi Márga Formáció, Nosztori Mészkõ
Tagozat, fotó: RÁLISCH L.-NÉ.
5. Packstone szövetû echinodermatás-molluscás biomikrit-mikropátit; a
medence platformközeli része (40´). – Packstone, echinodermata-mollusc
bearing biomicrite, microsparite, marginal area of the basin, close to the
platform.
Mencshely, Halom-hegy, Veszprémi Márga Formáció, Nosztori Mészkõ Tagozat,
fotó: RÁLISCH L.-NÉ.
6. Onkoidos bekérgezésû bioklaszt és litoklaszt lencse márgában. – Oncoidal
bioclast and lithoclast lens in marl.
Mencshely Met–1 fúrás 338,6 m, Veszprémi Márga Formáció, Mencshelyi
Márga Tagozat, fotó: CSILLAG G.
7. A fedõ anyagával kitöltött lakójárat bemosott mészhomokrétegben. –
Vermicular structure, filled by the material of the overlying strata in a allodapic
calcareous sand bed.

XVI. tábla – Plate XVI
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1. Korallos, illetve Codiaceae algás, 50 cm-es megabreccsa részlete. – Part of a coral and/or Codiaceae algae
megabreccia of 50 cm.
Mencshely, Ragonya, Veszprémi Márga Formáció, Buhimvölgyi Breccsa Tagozat, fotó: PELLÉRDY L.-NÉ.
2. Durva mészkõbreccsa. – Coarse limestone breccia.
Keszthelyi-hegység, Szent Miklós-völgy, Veszprémi Márga Formáció, Buhimvölgyi Breccsa Tagozat, fotó: CSILLAG G.
3. Osztályozott bioklaszt. – Sorted bioclast.
Mencshely, Ragonya, Veszprémi Márga Formáció, Buhimvölgyi Breccsa Tagozat, fotó: PELLÉRDY L.-NÉ.
4. Neoprotrachyceras baconicum (det. VÖRÖS A. in GÓCZÁN et al. 1991).
Balatoncsicsó, Csukréti-árok, Veszprémi Márga Formáció, Csicsói Márga Tagozat, fotó: PELLÉRDY L.-NÉ.

XVII. tábla – Plate XVII
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1. Lima austriaca (det. LENNER K.).
Veszprémi Márga Formáció, Csicsói Márga Tagozat, Nemesvámos (Fotó: PELLÉRDY L.-NÉ)
2. Koralltelep töredéke mészkõlitoklasztban. – Fragment of a coral colony in limestone lithoclast.
Keszthelyi-hegység, Szent Miklós-völgy, Veszprémi Márga Formáció, Csicsói Márga Tagozat, fotó: CSILLAG G.
3. Peloidos-onkoidos bioklasztos mészkõ (oopelmikrit-wackestone). A: kék-zöld algák által bekérgezett vázelemek; B:
foraminiferák (Tetrataxis nana, det. ORAVECZ-SCHEFFER in NAGY ZS. R. 1998). – Peloidal-oncoidal bioclastic limestone
(oopelmicrite-wackestone). A: skeletons encrusted by blue-green algae, B: foraminifers.
Nemesvámos, Sándorhegyi Formáció, Pécselyi Tagozat, fotó: NAGY ZS. R.
4. Filamentumos, márga-mészmárga (biomikrit-mudstone). Apró, gyengén orientált molluszka héjak és evaporit utáni
kalcit álalakok pélites mátrixban. – Marl, calcareous marl with filaments (biomicrite-mudstone). Minor, slightly oriented
mollusc shells and calcite pseudomorphs after evaporite in a pelitic matrix.
Csopak, 73-as út, 4. km-nél, Sándorhegyi Formáció, Pécselyi Tagozat, fotó: NAGY ZS. R. (1998).

XVIII. tábla – Plate XVIII

1. Bioklasztos (molluszka, echinodermata) medencelejtõ fáciesû márga-mészmárga (mikrit-mudstone)
szervesanyag-maradványokkal és piritnyomokkal. –
Bioclastic (mollusc, echinodermata) marl, calcareous
marl (micrite-mudstone) of basin-slope facies with
remnants of organic material and pyrites.
Csopak, 73-as út, 4. km-nél, Sándorhegyi Formáció,
Pécselyi Tagozat, fotó: NAGY ZS. R. (1998).

1

2. A bitumenes laminit fölötti mészkõpad, Palaxius
triassicus fekális rák pelletekkel. – Limestone bed above
the bituminous laminite with Palaxius triassicus fecal
crustacea pellets.
Csopak, 73-as út, 4. km-nél, Sándorhegyi Formáció,
Pécselyi Tagozat, fotó: NAGY ZS. R. (1998).
3. Durva bioklasztos mészkõ-agyagos mészkõ, lejtõ
fácies (biomikrit-wackestone). Nyíl: Pachyphloides
klebelsbergi (det. ORAVECZ-SCHEFFER in NAGY ZS. R.
1998). – Coarse bioclastic limestone, argillaceous
limestone, slope facies (biomicrite-wackestone). Arrow:
Pachyphloides klebelsbergi.
Csopak, 73-as út, 4. km-nél, Sándorhegyi Formáció,
Barnagi Tagozat, fotó: NAGY ZS. R. (1998).

2

4. Bioklasztos mészkõ (foraminiferás-szivacstû biomikritwackestone), lejtõ-terasz fácies. – Bioclastic limestone
(biomicrite-wackestone with forams and spicules), slopeterrace facies.
Balatonfüred, Meleg-hegy, Sándorhegyi Formáció,
Barnagi Tagozat, fotó: NAGY ZS. R. (1998).
3

4

XIX. tábla – Plate XIX
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1-2. Iszaprogyás (slump) laminites mészkõben. – Slump in laminated limestone.
1: Csopak, 73-as út, 4. km-nél; 2. Barnag
Bat–2 fúrás 157,9 m, Sándorhegyi Formáció,
Pécselyi Tagozat, fotó: 1. NAGY ZS. R.; 2. CSILLAG G.
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3. Intraklasztos, bioklasztos mészkõ, jól osztályozott karbonátos homokdomb fácies
(intrabiopátit-grainstone). Az abradált õsmaradvány törmelék és a pátos cement nagy
energiájú környezetben lerakodott üledéket
jelez. – Intraclastic, bioclastic limestone, wellsorted carbonate mound facies (intrabiopatitegrainstone). The abraded fossil debris and
the sparitic cement refers to deposition in a
high-energy environment.
Csopak, 73-as út, 4. km-nél, Sándorhegyi
Formáció, Barnagi Tagozat, fotó: NAGY ZS. R.
(1998).
4. Dolomitosodott bioklasztos mészkõ, osztályozott karbonátos homokdomb fácies. A képen
egy
kékes-zöld
algákkal
(Spongiostromata) többszörösen bekérgezett
vörösalga látható. – Dolomitised bioclastic
limestone, sorted carbonate mound facies.
Photo shows a red alga, encrusted by bluegreen algae (Spongiostromata).
Csopak, 73-as út, 4. km-nél, Sándorhegyi
Formáció, Barnagi Tagozat, fotó: NAGY ZS. R.

XX. tábla – Plate XX

1
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1. Laminit (N= 2´). – Laminite.
Csopak, 73-as út, 4. km-nél, Sándorhegyi Formáció, Pécselyi Tagozat, fotó: CSILLAG G.
2. Laminit réteglemezek evaporit kioldódásra utaló üregekkel (N= 2´). – Laminaes with moulds of evaporite dissolution.
Csopak, 73-as út, 4. km-nél, Sándorhegyi Formáció, Pécselyi Tagozat, fotó: CSILLAG G.
3. A Barnagi Tagozat ún. „nagy onkoidos” fáciese. – „Large oncoidal” facies of the Barnag Member.
Pula, Tálodi-erdõ, Sándorhegyi Formáció, fotó: PELLÉRDY L.-NÉ.

XXI. tábla – Plate XXI
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1. Cornucardia hornigii hornigii (det. VÉGH S.-NÉ 1988). Csopak, 73-as
út, 4. km-nél, Sándorhegyi Formáció, fotó: PELLÉRDY L.-NÉ.
2. Cornucardia hornigii hornigii lumasella (det. VÉGH S.-NÉ 1988) a
Pécselyi Tagozat bitumenes laminitjének fedõjében. – Cornucardia
hornigii hornigii lumachelle in the overlying beds of the bituminous
laminite, Pécsely Member.
Vászoly, Eresztvény, Sándorhegyi Formáció, fotó: PELLÉRDY L.-NÉ.
4. Kaotikus szerkezetû lejtõbreccsa a Kádártai Dolomit Tagozatban. –
Chaotic slope breccia in the Kádárta Dolomite Member.
Nemesvámos Nos–1 fúrás, Budaörsi Dolomit F., fotó: PELLÉRDY L.-NÉ.

XXII. tábla – Plate XXII
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1–2. Zátony fáciesû, Codiaceae algás mészkõ. – Reef limestone with Codiaceae algae.
Keszthelyi-hegység, Ederics-hegy, Edericsi F., Edericsi Mészkõ Tagozat, fotó: CSILLAG G., NAGY ZS. R.
3. Dolomitosodott mészkõ Codiaceae alga(?), illetve korall(?) maradványokkal. – Dolomitised limestone with Codiaceae
algae(?) and/or coral(?) remnants.
Keszthelyi-hegység, Püspökházi-völgy, Edericsi F., Sédvölgyi Dolomit Tagozat, fotó: CSILLAG G.
4. Korai cement dolomitosodott mészkõben. – Early cement in dolomitised limestone.
Keszthelyi-hegység, Püspökházi-völgy, Edericsi F., Sédvölgyi Dolomit Tagozat, fotó: CSILLAG G.
5. Onkoidos dolomit. – Oncoidal dolomite.
Tótvázsony, Hermann-völgy, Edericsi F., Sédvölgyi Dolomit Tagozat, fotó: CSILLAG G.

XXIII. tábla – Plate XXIII
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1. Durva intraklasztos dolomit. – Coarse intraclastic dolomite.
Balatonhenye Bht–6 fúrás 93,6–98,0 m, Edericsi F., Henyei Dolomit Tagozat, fotó: NAGY ZS. R.
2. Tûzkõ és dolomit anyagú breccsa a Fõdolomit bázisrétegeiben. – Chert and dolomite breccia in the basal beds of the
Main Dolomite.
Tótvázsony, dolomitbánya az Öreg-Kátyó K-i tövében, fotó: CSILLAG G.
3. Vékonylemezes, laminites, bitumenes dolomit. – Thin-bedded, laminated, bituminous dolomite.
Keszthelyi-hg., Vállus, vízmosás, Rezi Dolomit Formáció, fotó: VAS J.
4. A laminites és a sejtes-pados dolomit átmeneti rétegei. – Transitional beds of the laminated and the cellular, thickbedded dolomite.
Keszthelyi-hg., Rezi-vár, Rezi Dolomit Formáció, fotó: CSILLAG G.

XXIV. tábla – Plate XXIV
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1–2. Durva mészkõ intraklasztos laminit,
lumasella. – Coarse limestone, intraclastic
laminite, lumachelle.
Keszthelyi-hegység, Rezi Rzt–1 fúrás, Kösseni
Formáció, fotó: BUDAI T.
3. Dolomit-breccsa vékonylemezes, laminites
dolomitban. – Dolomite breccia in thin-bedded,
laminated dolomite.
Keszthelyi-hegység, Rezi-cser, Rezi Dolomit Formáció, fotó: CSILLAG G.
4. Slump laminites, tûzkõlemezes dolomitban dolomit. – Slump in laminated dolomite with thin chert layers.
Keszthelyi-hegység, Bodorhálás-tetõ, Rezi Dolomit Formáció, fotó: CSILLAG G.
5. Metapolygnathus slovakensis.
Keszthelyi-hegység, Vállus, vízmosás, Rezi Dolomit Formáció (BUDAI, KOVÁCS S. 1986, II. tábla).

XXV. tábla – Plate XXV
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1. Kaolinnal kitöltött töbör metszete és lenyesett miocén tönkfelszín. – Cross section of a sinkhole, filled by kaoline, and
truncated Miocene peneplain.
Keszthelyi-hegység, Cserszegtomaj, Cserszegtomaji Kaolin Formáció, fotó: CSILLAG G.
2. Letermelt, függõleges falu töbör. – Mined shaft with vertical walls.
Keszthelyi-hegység, Cserszegtomaj, Cserszegtomaji Kaolin Formáció, fotó: CSILLAG G.

XXVI. tábla – Plate XXVI
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1. Szilikátkavicsos, vörösalga gumós rhodoidos mészkõ képe felületi csiszolatban. – Surface section photograph of
rhodoidal limestone with red algae noduls and silicate pebbles.
Várvölgy Várt–1 fúrás 347,9 m, Pécsszabolcsi Mészkõ Formáció, fotó: PELLÉRDY L.-NÉ.
2–3. Vörösalgás-bryozoás mészkõ. – Limestone with red algae and bryozoans.
Zalaszántó Zszt–3 fúrás 410,2 m, Pécsszabolcsi Mészkõ Formáció, fotó: PELLÉRDY L.-NÉ.

XXVII. tábla – Plate XXVII

1

1. Heterostegina sp. (N=28´).
Tapolca Tpt–3 fúrás 48,6–53,0 m,
Pécsszabolcsi Mészkõ Formáció, fotó:
LELKES GY.
2.
Bentonikus
kisforaminiferák
vékonycsiszolati képe (N=28´). – Thinsection photomicrograph of benthonic
forams.
Tapolca Tpt–3 fúrás 30,9–38,7 m,
Pécsszabolcsi Mészkõ Formáció, fotó:
LELKES GY.
3. Balanidae vékonycsiszolati képe (N=7,5´).
–
Thin-section
photomicrograph
of
Balanidae.
Tapolca Tpt–3 fúrás 93,6–94,1 m,
Pécsszabolcsi Mészkõ Formáció, fotó:
LELKES GY.
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XXVIII. tábla – Plate XXVIII

1. Amphistegina sp. (A), bryozoa (B), plankton foraminifera (P) vékonycsiszolati képe
(N=40´). – Thin-section photomicrograph of
Amphistegina sp. (A), bryozoa (B), planctonic
foraminifer (P).
Zalaszántó Zszt–3 fúrás 317,0–317,7 m,
Pécsszabolcsi Mészkõ Formáció, fotó: LELKES
GY.

1

B

2. Borelis sp. (N=30´).
Balatonakali Bak–40 fúrás, 33,0 m, Rákosi
Mészkõ Formáció, fotó: LELKES Gy.
3. Rákolló hosszanti keresztmetszetben. –
Longitudinal cross section of a crustacea
chela.
Balatonakali Bak–40 fúrás, 33,0 m, Rákosi
Mészkõ Formáció, fotó: LELKES GY.

A

P
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XXIX. tábla – Plate XXIX
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1. Molluszka (fõleg csiga) héjtöredékekbõl álló grainstone vékonycsiszolati képe (N=8´). –
Thin-section
photomicrograph
of
a
grainstone, composed of mollusc (mainly
gastropod) shell fragments.
Balatonakali Bak–40 fúrás, 11,6 m, Tinnyei
Formáció, fotó: LELKES GY.
2. Pelpátit grainstone vékonycsiszolati képe
miliolinákkal (N=30´). – Thin-section photomicrograph of a pelpatite grainstone with
Miliolinae.
Tapolca, Tinnyei Formáció, fotó: LELKES GY.
3. Chara oogoniumok vékonycsiszolati képe
mikrit alapanyagban (N=30´). – Thin-section
photomicrograph of Chara oogonia in micritic
matrix.
Tapolca, Tinnyei Formáció, fotó: LELKES GY.
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XXX. tábla – Plate XXX

1. Szervesanyagban dús molluszkás
reziduális üledék vékonycsiszolati képe
(N=7,5´). – Thin-section photomicrograph of
organic material-rich residual sediment with
molluscs.
Berhida Bet–4 fúrás 154,8 m, Tinnyei Formáció, fotó: LELKES GY.

1

2. Caliche fácies, rhizolith vékonycsiszolati
képe
(N=30´).
–
Thin-section
photomicrograph of rhizolith, caliche facies.
Balatonkenese Bkt–1 fúrás 209,5 m, Tinnyei
Formáció, fotó: LELKES GY.
3. Caliche glaebulák vékonycsiszolati képe
(N=30´). – Thin-section photomicrograph of
caliche glaebulae.
Balatonakali Bak–40 fúrás 15,5 m, Tinnyei
Formáció, fotó: LELKES GY.
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XXXI. tábla – Plate XXXI
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1. Pedogén repedéstípusok: vízszintes, függõleges és cirkumgranuláris repedés, utóbbi a foraminifera körül nyíllal jelezve
(N=30´). – Pedogene fracture types: horizontal, vertical and circumgranular fractures, latter one indicated by an arrow
around the foram.
Berhida Bet–4 fúrás 155,7 m, Tinnyei Formáció, fotó: LELKES GY.
2. Bioklasztos oolit vékonycsiszolati képe normál illeszkedésû szemcsékkel (N=30´). – Thin-section photomicrograph of
bioclastic oolite with grains in normal position.
Berhida Bet–4 fúrás 177,6 m, Tinnyei Formáció, fotó: LELKES GY.
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1–2. Vízszintes és ferde rétegzett kavics, kavicsos homok (1) elmosási felszínére települõ kavics anyagú mederfácies (2).
– Horizontal and cross-bedded pebble and pebbly sand (1) is overlain by pebble of channel facies along a ravinment
surface (2).
Lesenceistvánd, billegei kavicsbánya, Kállai Formáció, fotó: CSILLAG G.
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1. Kovás homokkõ-tömb jól rétegzett homok-, kavicsos homok-összletben. – Silicified sandstone block, in a well-bedded
sand and pebbly sand sequence.
Kõvágóörs, Kis-Hegyes-tû, Kállai Formáció fotó: CSILLAG G.
2. Környezetébõl kipreparálódott kovás kötésû homokkõ, konglomerátum. – Silica-cemented sandstone, conglomerate.
Szentbékkálla, Kelemen-kõ, Kállai Formáció, fotó: BUDAI T.
3. Kavicsos, vékonyrétegzett homok a Kállai Formáció felsõ szakaszán. – Thin-bedded sand with pebbles in the upper
part of the Kálla Formation.
Hegyesd, bekötõ út melletti homokbánya, Kállai Formáció, fotó: CSILLAG G.
4. Folyósodás (likvefakció) vékonyrétegzett homokban a Kállai Formáció felsõ szakaszán. – Liquefaction in thin-bedded
sand in the upper part of the Kálla Formation.
Hegyesd, bekötõ út melletti homokbánya, Kállai Formáció, fotó: CSILLAG G.
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1. Az ún. „kártyás homokkõ” hullámbarázdás (ripple mark) réteglapja. – Ripple-marked bedding plane of tabular
sandstone.
Keszthelyi-hg., Cserszegtomaj, Somlói Formáció, fotó: CSILLAG G.
2. Congeria radmanesti.
Tihany, Fehérpart, fotó MÜLLER P.
3. Theodoxus radmanesti.
Tihany, Fehérpart, fotó MÜLLER P.
4. Melanopsis sturii, Melanopsis sp., Viviparus sp.
Vállus, a györöki erdészeti út mellett, fotó MÜLLER P.
5. A Tihanyi Formáció a kenesei magasparton (Balatonkenese). – The Tihany Formation at the Kenese bluff,
Balatonkenese.
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1. Durva, dolomitanyagú lejtõbreccsa közvetlenül az abráziós kavicsszint fölött. – Coarse dolomite slope-breccia,
right above the abrasional pebble horizon.
Keszthelyi-hegység, Nemesvita, Diási Kavics Formáció,
fotó: CSILLAG G.
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2. Váltakozó kavics- és breccsarétegek a pannon tó
litorális övében. – Pebble and breccia beds, alternating
with each other in the littoral zone of the Pannonian lake.
Keszthelyi-hegység, Gyenesdiás, Vadlány-barlang, Diási
Kavics Formáció, fotó: CSILLAG G.
3. Algalaminit. – Algal laminite.
Pula, alginitbánya, Pulai Alginit Formáció, fotó: CSILLAG G.
4. Halmaradvány a laminit alatti szintben. – Fish print in
the horizon, below the laminite.
Pula, alginitbánya, Pulai Alginit Formáció, fotó: CSILLAG G.
5. Gradált rétegzettségû törmelékfolyás, felsõ részén rétegterhelési zsebekkel az alginitben. – Graded debris-flow
with load casts in the upper part of the alginite.
Pula, alginitbánya, Pulai Alginit Formáció, fotó: CSILLAG G.
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1. Oszlopos elválású bazalt természetes feltárása. –
Natural outcrop of the columnar basalt.
Tapolcai-medence, Szent György-hegy, Tapolcai Bazalt
Formáció, fotó: CSILLAG G.
2. Oszlopos elválású bazalt. – Columnar basalt.
Zánka, Hegyes-tû, Tapolcai Bazalt Formáció, fotó:
CSILLAG G.
3. Nedves térszínre folyt láva hatására keletkezett
gõzrobbanás nyoma (tumuli). – Trace of hydroexplosion,
resulted by lava flow on a wet area (tumuli).
Diszel, hajagosi bazaltbánya, Tapolcai Bazalt Formáció,
fotó: CSILLAG G.
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1

1. Bazalt és a peperit kontaktusa egy „tumuli” peremén.
– Contact of basalt and peperite at the rim of a „tumuli”.
Diszel, hajagosi bazaltbánya, Tapolcai Bazalt
Formáció, fotó: CSILLAG G.
2. Szemcsevázú piroklasztit breccsa. – Grainsupported piroclastite breccia.
Monostorapáti, Boncsos-tetõ, Tapolcai Bazalt
Formáció, fotó: CSILLAG G.

2

3. Orsóbombák a Bondoró, a Kopácsi-hegy és a
Boncsos-tetõ Stromboli típusú salakkúpjairól. – Spindle
bombs from the Stromboli-type scoria cones of
Bondoró, Kopácsi Hill and Boncsos-tetõ.
Tapolcai Bazalt Formáció, fotó: CSILLAG G.
4. Piroklaszt-ár tömeges, rétegzetlen „meder” fáciese
(alul) és ferde és párhuzamosan rétegzett peremi
fáciese. – Massive, unbedded „channel” facies of the
piroclastic flow (bottom) and its cross to parallel
stratified marginal facies.
Szentbékkálla, Tapolcai Bazalt Formáció, fotó: CSILLAG
G.
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1. A piroklaszt-ár tömeges „meder” fáciesének finomszemcsés
hamu mátrixában felsõköpeny eredetû lherzolit zárvány és a
permotriász, neogén képzõdményekbõl származó járulékos
litikus elemek láthatók. – In the fine-grained ash matrix of the
massive „channel” facies of the piroclastic flow, lherzolite
inclusions of upper mantle origin, and lithic elements derived from
the Permo-Triassic and Neogene formations can be observed.
Szentbékkálla, Tapolcai Bazalt Formáció, fotó: CSILLAG G.
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2. A piroklaszt-ár peremi fáciesének ferde és párhuzamosan
rétegzett kifejlõdése. – Cross- to parallel stratified marginal facies
of the piroclastic flow.
Szentbékkálla, Tapolcai Bazalt Formáció, fotó: CSILLAG G.
3. 40 cm körüli blokk a piroklaszt-ár jól rétegzett peremi
fáciesében. – A 40 cm size block in the well bedded marginal
facies of the piroclastic flow.
Szentbékkálla, Tapolcai Bazalt Formáció, fotó: CSILLAG G.
4–5. Gázkilépési csatornák a piroklaszt-ár tömeges „meder”
fáciesében. – Gas escape pipes in the massive “channel” facies
of the piroclastic flow.
Szentbékkálla, Tapolcai Bazalt Formáció, fotó: CSILLAG G.

5

2

XXXIX. tábla – Plate XXXIX

1

2

3

1. Felsõ-pannóniai rétegekre települõ tavi hévforrás
képzõdmények. – Lacustrine hydrothermal deposits,
overlying Upper Pannonian beds.
Tihany, Tapolcai Bazalt Formáció, fotó: CSILLAG G.
2. Laminit rétegek tavi hévforrás képzõdményekben. –
Laminites in lacustrine hydrothermal deposits.
Tihany, Tapolcai Bazalt Formáció, fotó: CSILLAG G.
3. Slump laminites kifejlõdésû tavi hévforrás rétegekben.
– Slump in laminated lacustrine hydrothermal deposits.
Tihany, Tapolcai Bazalt Formáció, fotó: CSILLAG G.

XL. tábla – Plate XL

1. Hévforrás járat kovásodott dolomitban. – Hydrothermal conduit in
silicified dolomite.
Keszthelyi-hegység, Bodorhálás-tetõ, fotó: CSILLAG G.

1

2. Hévforrásjáratok kalcittal cementált porlott dolomitban. –
Hydrothermal conduits in calcite-cemented pulverised dolomite.
Keszthelyi-hegység, Somos-tetõ, fotó: CSILLAG G.
3. Geomorfológiai inverzióval kiemelt helyzetbe került idõsebb pleisztocén durva, bazalt hordalék a Kállai Formáció felsõ szakasz fölött. –
Older Pleistocene coarse basalt debris, which became into an uplifted
position by geomorphological inversion, found above the upper part of
the Kálla Formation.
Hegyesd, bekötõ út melletti homokbánya, fotó: CSILLAG G.
4. A meder részlete. – Part of the channel.
Hegyesd, bekötõ út melletti homokbánya, fotó: CSILLAG G.
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1.
A
Gyöngyös-patak
felsõ-pleisztocén
teraszának folyóvízi homokösszlete. – Alluvial
sand of the Upper Pleistocene terrace of the
Gyöngyös stream.
Rezi, Rezi-cser, fotó: CSILLAG G.
2. Táblás-ékalakú keresztrétegzés a homokban.
– Tabular cross bedding in sand.
Rezi, Rezi-cser, fotó: CSILLAG G.
3.
Folyósodás
(likvefakció)
okozta
gyüredezettség
felsõ-pleisztocén
folyóvízi
homokban. – Synsedimentary fold as a result of
liquefaction in Upper Pleistocene alluvial sand.
Rezi, Rezi-cser, fotó: CSILLAG G.

XLII. tábla – Plate XLII
1. Az ún. „kártyás homokkõ” (Somlói F.) kb. 1 m-es blokkja
egy felsõ-pleisztocén hordalékkúp szelvényében, a völgyszáj
elõtt.
–
1 m block of the tabular sandstone (Somló Fm.) in the
section of an Upper Pleistocene proluvial fan in front of the
valley mouth.
Keszthelyi-hegység, Gyöngyösi Csárda, fotó: CSILLAG G.
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2. Felsõ-pleisztocén hordalék szelvénye. – Profile of an
Upper Pleistocene proluvial debris.
Keszthely-hegység, Vári-völgy, fotó: CSILLAG G.
3. A Kállai Formáció felszínén kialakult, annak anyagával kitöltött fagyék. – Ice-wedge on the surface of the Kálla
Formation, filled by its material.
Lesenceistvánd, billegei kavicsbánya, fotó: CSILLAG G.
4. Futóhomokkal kitöltött fagyék porlott dolomitban. – Icewedge, filled by wind-blown sand in pulverised dolomite.
1
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1. Periglaciális kõfolyás oszlopos elválású bazalt alatt. –
Periglacial block stream below the columnar basalt.
Mindszentkálla, Köves-hegy, fotó: CSILLAG G.
2. Leomlás elõtti állapotban lévõ bazaltoszlop. – Basalt
column before collapse.
Tapolcai-medence, Szent György-hegy, fotó: CSILLAG G.
3. Futóhomok által csiszolt kovás homokkõ tömbök. –
Siliceous sandstone blocks, polished by wind-blown
sand.
Salföld fotó: CSILLAG G.
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1. Ferderétegzett Kállai Formációra települõ felsõ-pleisztocén–holocén, dolomittörmelék anyagú hordalékkúp a Tapolcaimedence nyugati peremén. – Upper Pleistocene-Holocene alluvial fan, built up of dolomite debris, overlying the crossbedded Kálla Fm. at the western margin of the Tapolca basin.
Nemesvita, Törekpuszta, fotó: CSILLAG G.
2. Poligonális száradási repedések vékony tavi-mocsári üledékben a Kornyi-tó kiszáradt medrében. – Polygonal
desiccation cracks in thin lacustrine-paludal sediments in the dried out basin of the Kornyi lake.
Köveskál, fotó: CSILLAG G.
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1. Redõ Iszkahegyi Mészkõben. – Fold in the
Iszkahegy Limestone.
Mindszentkálla, fotó: DUDKO A.
2. Redõhajlat Füredi Mészkõben. – Fold in the Füred
Limestone.
Balatonfüred, Száka-hegy, fotó: CSILLAG G.
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1. Feltolódásos karcos felület Iszkahegyi Mészkõben. – Thrust sheet with striae in the
Iszkahegy Limestone.
Balatonhenye, kõfejtõ, fotó: DUDKO A.
2. Két irányú karcok Balatonfelvidéki Homokkõben. – Two-directional striae in the
Balatonfelvidék Sandstone.
Felsõörs, Öreg-hegy, fotó: DUDKO A.
3. Duplex szerkezet Füredi Mészkõben. – Duplex structure in the Füred Limestone.
Hidegkút, Tormán-hegy, fotó: DUDKO A.
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1. Balos karcos felület Füredi Mészkõben. – Synistral striation in the Füred Limestone.
Pécsely, Meggy-hegy, fotó: CSILLAG G.
2. Konjugált normál vetõk a Kállai Formációban. – Conjugated normal faults in the Kálla Formation.
Kõvágóörs, fotó: DUDKO A.

Mellékletek – Annexes
I. melléklet. A Litéri-törés megszakadása és elfordulása (A Balaton-felvidék fedetlen földtani térképe, M=1:50
000, részlet, DUDKO 1991a alapján, módosítva).
Annex I. Interruption and rotation of the Litér fault (part of the geological map of the Balaton Highland, without
Quaternary, 1:50 000, modified after DUDKO 1991a).
II. melléklet. A Déli-törés (A Balaton-felvidék fedetlen földtani térképe, M=1:50 000, részlet, DUDKO 1991a
alapján, módosítva).
Annex II. The Southern fault (part of the geological map of the Balaton Highland, without Quaternary, 1:50
000, modified after Dudko 1991a).
III. melléklet. A Dörgicsei-harántszerkezet (A Balaton-felvidék fedetlen földtani térképe, M=1:50 000, részlet,
DUDKO 1991a alapján, módosítva).
Annex III. The Dörgicse transverse structure (part of the geological map of the Balaton Highland, without
Quaternary, 1:50 000, modified after DUDKO 1991a).
Jelkulcs:
Ordovícium-devon: lO-D - Lovasi Agyagpala Formáció; Perm: bP2 - Balatonfelvidéki Homokkõ Formáció; Triász: kT1 - Köveskáli Dolomit Formáció; aT1 - Arácsi Márga Formáció; hT1 - Hidegkúti Formáció; cT1 - Csopaki Márga Formáció; aT2 - Aszófõi Dolomit Formáció; iT2 - Iszkahegyi Mészkõ Formáció; mT2 - Megyehegyi Dolomit Formáció; tT2 - Tagyoni Formáció; fT2 - Felsõörsi Mészkõ Formáció; bT2 - Buchensteini Formáció
(+Vászolyi Formáció);
Tagozat);

vT

3

füT

2-3

- Füredi Mészkõ Formáció;

bö

kT3

- Budaörsi Dolomit Formáció (Kádártai

- Veszprémi Márga Formáció (Mencshelyi és Csicsói Márga Tagozat összevontan);

Veszprémi Márga Formáció, Nosztori Mészkõ Tagozat;
Sándorhegyi Formáció, Pécselyi Tagozat;
máció, Sédvölgyi Dolomit Tagozat;

fT
3

s

bT3

sT

3

- Sándorhegyi Formáció (tagolás nélkül);

- Sándorhegyi Formáció, Barnagi Tagozat;

- Fõdolomit Formáció; Tercier:

vMb-s

e

sT3

v

nT3
s T
p 3

-

- Edericsi For-

- Vöröstói Formáció; tMs - Tinnyei

Formáció; dPa2 - Diási Formáció; tPa2 - Tihanyi Formáció; nvPa2 - Nagyvázsonyi Mészkõ Formáció; taPa2bTapolcai Bazalt Formáció.
1. települési határ; 2. szerkezeti vonal általában; 3. Litéri-vonal, Veszprémi-vonal; 4. „Déli-feltolódás”; 5.
„Nagymezõi-áttolódás”; 6. haránt feltolódás; 7. oldaleltolódás; 8. antiklinális tengely; 9. szinklinális tengely.
Legend:
Ordovician-Devon: lO-D - Lovas Slate Fm.; Permian: bP2 - Balatonfelvidék Sandstone Fm.; Triassic: kT1 Köveskál Dolomite Fm.; aT1 - Arács Marl Fm.; hT1 - Hidegkút Fm.; cT1 - Csopak Marl Fm.; aT2 - Aszófõ
Dolomite Fm.; iT2 - Iszkahegy Limestone Fm.;

mT
2

- Megyehegy Dolomite Fm.; tT2 - Tagyon Fm.; fT2 -

Felsõörs Limestone Fm.; bT2 - Buchenstein Fm. (+Vászoly Fm.); füT2-3 - Füred Limestone Fm.; bökT3 - Budaörs Dolomite Fm. (Kádárta Mb.); vT3 - Veszprém Marl Fm. (Mencshely and Csicsó Mb.); vnT3 - Veszprém Fm.,
Nosztor Limestone Mb.; sT3 - Sándorhegy Fm. (without division);
- Sándorhegy Fm., Barnag Mb.;
vMb-s

- Vöröstó Fm.;

tM

s

e

sT3

s

pT3

- Ederics Fm., Sédvölgy Dolomite

- Tinnye Fm.; dPa2 - Diás Fm.; tPa2 - Tihany

- Sándorhegy Fm., Pécsely Mb.;

s

bT3
f
Mb.; T3 - Main Dolomite Fm.; Tertiary:
Fm.; nvPa2 - Nagyvázsony Limestone

Fm.; taPa2b - Tapolca Basalt Fm.
1. stratigraphic boundary; 2. tectonic structure in general; 3. Litér-line, Veszprém-line; 4. „Southernoverthrust”; 5. „Nagymezõ-overthrust”; 6. transverse overthrust; 7. strike-slip fault; 8. anticline axis; 9. syncline
axis.

