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A KUNSÁGI (PANNÓNIÁI S. STR.) EMELET 
MAGYARORSZÁGI MEDENCEPEREMI 

KIFEJLŐDÉSEINEK ÁTTEKINTÉSE

Já m b o r  Á r o n *

A medenceperemi kunsági emeletbeli képződményeknek külön földtani 
jellemzését azok viszonylag csekély területi elterjedése és 10 —15-ször véko
nyabb kifejlődése ellenére, a medencebeliekhez viszonyított fáciesgazdagsága 
indokolja.

A kunsági emeletbeli képződményeket medenceperemi kifejlődésben a 
Pannóniái-medence belsejében elhelyezkedő középhegységek környezetében 
lévő domb vidéki területekről ismerjük. Nyugatról kelet felé haladva Magyar- 
ország területén ezek a következők: a Soproni-hegység és a Dunántúli-közép
hegység szegélye, a Mecsek és a Villányi-hegység környezete, továbbá az 
Eszaki-középhegység déli szegélye, valamint az ezek közé benyomuló apró in- 
tramontán medencék (Tapolcai, Nagyvázsonyi, Zsámbéki, Szilágyi, Csereháti, 
Komjáti) területe. Ide soroljuk a Tokaji-hegység vulkáni hegyei között elhe
lyezkedő, ugyancsak kisméretű medencék (Szerencsi-öböl) fiatal neogén réteg
sorának felső részét is. A nagy medencék (Kis-alföldi, Zalai, Drávái, Alföldi) 
belsejének azon részein, ahol a partközeli, sekélyvízi kifejlődésű szarmata 
képződmények felett következnek a kunsági emeletbeli rétegsorok, ezek sok 
esetben itt is sekély vízi, medenceperemi fáciesűek. Az ilyen kifejlődésű terü
leteket — nagymértékű fedettségük és a fúrási hálózathoz viszonyított csekély 
elterjedésük miatt — ma még nem tudjuk lehatárolni, de egyes rétegsorokból 
(Mihályi, Dorozsma, stb.) jelenlétükről tudomásunk van. Ismertetésüket e kö
tet más dolgozataiban találhatjuk meg.

A kunsági (pannóniai s. str.) képződmények feltártsága a medencepere
meken viszonylag jó. Itt a medencebelieknél általában lényegesen sűrűbb a 
fúrási hálózat, s ezek mellett kisebb-nagyobb természetes és mesterséges fel
tárások sora is lehetővé tette alapos tanulmányozásukat. A mesterséges fel
tárások (több száz mélyfúrás, gödrök) elsősorban a szilárd ásványi nyersanya
gok kutatása és termelése során létesültek.

A medenceperemi kunsági képződmények kevéssé tektonizáltak, általá
ban 1—2°-kal — ritkán ennél valamivel meredekebben — az idősebb képződ
ményekből álló hegységektől a medence belseje felé dőlnek. így a Dunántúli
középhegység ÉNy-i, a Mecsek DK-i, továbbá a Cserhát, a Bükk és a Tokaji
hegység DK-i oldalán a kunsági emelet rétegei az idősebb képződményekhez 
legközelebbi területeken bukkannak felszínre, illetve vannak felszínhez közeli 
helyzetben. A többi területen (Soproni- és Kőszegi-hegység, Dunántúli-közép
hegység DK-i előtere, Mátraalja, Villányi-hegység környezete) a dunántúli 
emelet képződményei túlterjedő módon települnek és a kunsági rétegek dőlése

* M. Áll. Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14. H —1442 Pf. 106.
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4. ábra. Az Északi-középhegység délkeleti előtere kunsági emeletbeli 
képződményeinek litosztratigráfiai tagolása*

Abb. 4. Lithostratigrapbische Gliederung der Bildungen der Kunság-Stufe 
im SE Vorland des Nördlichen Mittelgebirges

5. ábra. A Borsodi-medence és a Tokaji-hegység környezete kunsági emeletbeli képződ
ményeinek litosztratigráfiai tagolása*

* A pleisztocén lösz, B pleisztocén Ikva terasz, C pleisztocén képződmények általában, I) szarmata mészkő, 
gyöngykavics, agyagmárga, E bádeni és szarmata üledékes képződmények, Fszarmata és idősebb miocén kép
ződmények, G badeni és szarmata vulkánitok, H paleozóos és mezozóos alaphegység, I kristályos és mezozóos

alaphegység, J kristályos alaphegység.
1. Tapolcai Bazalt Formáció, 2. Dunántúli Főcsoport, 3. Csákvári Agyagmárga Formáció, 1. Csőri Aleurit 
Formáció, 5. Kisbéri Kavics Formáció, 6. Zámori Kavics Formáció, 7. Ősi Tarkaagyag Formáció, 8. Zsámbéki 
Márga Formáció, 9. Zalai Márga Formáció, 10. Monostorapáti Márga Formáció, ll. Imárhegyi Aleurit For
máció, 12. Száki Agyagmárga Formáció, 13. Zámori-Kisbéri Kavics Formáció, 14. Drávái Agyagmárga For
máció 15. Nagylengyeli Agyagmárga Formáció, 16. Tófeji Homokkő Formáció, 17. Lenti Márga Formáció, 
18. Beleznai Mészmárga Formáció, 19. Lovászi Homokkő Formáció, 20. Nagykörűi Agyagmárga Formáció, 
21. Szolnoki Homokkő formáció, 22. Tótkomlósi Mészmárga Formáció, 23. Borsodi Kavics Formáció, 24. Ede- 

lényi Tarkaagyag Formáció, 25. Csereháti Vulkánit Formáció

Abb. 5. Lithostratigraphische Gliederung der Bildungen der Kunság-Stufe im Borsod- 
Becken und in der Umgebung des Tokaj-Gebirges

A Pleistozäner Löss, B Pleistozäne Terrasse des Ikva-Flusses, C Pleistozäne Bildungen im allgemeinen, D Sar- 
matischer Kalkstein, Perlenschotter, Tonmergel, E Badenien- und Sarmatien Bildungen, F Sarmatische und 
ältere miozäne Bildungen, G Badenien-Vulkanite, H Paläozoisches und mezozoisches Grungebirge, I Kristal

lines und mezozoisches Grundgebirge, J Kristalines Grundgebirge 
l. Tapolca-Basaltformation, 2. Supergruppe Transdanubien, 3. Csákvár Tonmergel Formation, 4. Csór Aleurit- 
Formation, 5. Kisbér Schotter Formation, 6. Zámor Schotter Formation, 7. Ősi Bundtton Formation, 8. Zsám- 
bék Mergel Formation, 9. Zala Mergel Formation, 10. Monostorapát Mergel Formation, 11. Imárhegy Ale
urit Formation, 12. Szák Tonmergel Formation 13. Zámor-Kisbér Schotter Formation, 14. Dráva Tonmergel 
Formation, 15. Nagylengyel Tonmergel Formation, 16. Tófej Sandstein Formation, 17. Lenti Mergel Forma
tion, 18. Belezna Kalkmergel Formation, 19. Lovászi Sandstein Formation, 20. Nagykörű Tonmergel Forma
tion, 21. Szolnok Sandstein Formation, 22. Tótkomlós Kalkmergel Formation, 23. Borsod Schotter Formation, 

24. Edelény Buntton Formation, 25. Cserhát Vulkánit Formation
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olyan csekély, hogy az előbbiek alól csak néhol, a negyedidőszaki lepusztulási 
folyamatok eredményeként kerültek felszínre. Ez utóbbi területeken a kunsági 
(pannóniai s. str.) képződményeket elsősorban a mélyfúrási rétegsorokból is
merjük.

A kunsági (pannóniai s. str.) emelet fogalmának meghatározásakor, to
vábbá az általános jellemzés keretében foglalkoztunk a kunsági képződmények 
lehatárolásának kérdésével. Itt is megemlítjük, hogy a medenceperemi réteg
sorokban az alsó határ kőzettani, őslénytani kijelölése általában könnyű. A 
szürke, pelites, szublitorális fáciesű sorozatokban a képződményhatárt a két 
emelet rétegeinek eltérő színárnyalata és az erősen eltérő puhatestű, Ostra- 
coda és életnyom fauna, továbbá a teljesen eltérő, s a kunsági képződmények
ben feltűnően gazdag szervesvázú mikroplankton (Dinoflagellata) flóra köny- 
nyen kijelölhetővé teszi.

A medenceperemi területeken a kunsági emelet képződményei sok eset
ben alulról csonka kifejlődésűek. Mind ez ideig azonban közvetlenül a szarmata 
rétegek felett következő rétegsorok (a Soproni-hegység kivételével) ljtosztratig- 
ráfiai és őslénytani tekintetben is teljesnek bizonyultak. Az alulról csonka réteg
sorok — közvetlenül a szarmatánál idősebb képződmények felett — viszonylag 
durva (aprókavics, homok) bázisképződményekkel kezdődnek. Ennek a fá- 
eiesnek teljes, vagy hiányos volta őslénytani szempontból nehezen ítélhető meg. 
A térszíni helyzet az esetek többségében a hiányos kifejlődés mellett szól, 
mert a mélyedések területén a pelites szarmata felett megszakítás nélkül pelites 
kunsági rétegek települnek, az ugyanazon morfológiai alakulat magasabb tér
színi helyzetű peremi részein pedig idősebb képződmények felett kavicsos, 
homokos bázis réteggel (Zámori Kavics Formáció) indul a kunsági üledékkép
ződés. Tehát úgy tűnik, hogy a kunsági transzgresszió nem a szarmata —pannó
niai s. str. határon, hanem a kunsági (pannóniai s. str.) emelet középső részé
nek elején indult meg.

Az előbbi megfontolás és a kifejlődés alapján a kunsági emelet felső részé
nek alján újabb transzgresszió (Kisbéri Kavics Formáció) állapítható meg, 
s a medenceperemeken a kunsági emeletet fejlődéstörténeti szempontból a 
balatoni emelet ( =  felső-pannóniai alemelet) alján végbement harmadik pan- 
nónia (s. 1.) korú transzgresszió zárja le. Ez a medenceperemeken általában 
egybeesik a Spiniferites bentori—S. validus mikroplankton zóna határával, s 
egyúttal az uralkodóan vékony réteges, homok betelepülésekben gazdag ,,felső- 
pannóniai típusú’" sekély vízi üledéksorozat alsó határával. Ennek a nagy kő
zettani változásnak az alapján különítjük el a korábban alsó-pannóniai, illetve 
felső-pannóniai alemeletnek, ma pedig Peremartoni és Dunántúli Főcsoport
nak nevezett litosztratigráfiai egységeket.

Elsősorban a medenceperemi kunsági rétegsorok vizsgálata alapján tudtuk 
meghatározni a szarmata—kunsági határt kialakító szerkezeti—ősföldrajzi 
változások lényeges elemeit. Az említett határon végbement tektonikai moz
gások morfológiai következményei elzárták a keleti Paratethys tengerrel ez ideig 
fennállt szinte korlátlan kapcsolatot. A morfológiai változások, valamint az 
eurázsiai lemez elmozdulása következtében a szarmata általánosan száraz 
éghajlatát nyáron száraz, nagyon meleg, télen hűvös, nagyon csapadékos 
klíma váltotta fel. A szarmata—kunsági határ közelében ennek következtében 
— az üledékgyűjtő hullámbázis alatti területein — gyakoriak a vékonylemezes 
üledékek (Zalai Márga Formáció), amelyekben még Foraminiferák (Miliam- 
mina és Trochammina sp., sőt szarmata puhatestű és Foraminifera reliktum (?)
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fajok) is előfordulnak. A tektonikai mozgásokat riolit vulkanizmus és nagy, 
csaknem az egész Kárpát-medence területére kiterjedő, többször megismét
lődő, tufaszórás kísérte, amely csak jelentéktelen (0,1-15,0 cm) vastagságú 
riolittufa rétegek kialakulását eredményezte (a tufacsíkos Zsámbéki Márga 
Formáció). Ezek a vékony riolittufa rétegek csak a szublitorális pelites soro
zatokban maradtak meg, mert az egyéb fáciesterületeken már a diagenezis 
korai szakaszában elpusztultak az áramlások, a hullámverés, vagy az iszap- 
lakók élettevékenysége során. A riolittufát eredményező vulkáni kitörés köz
pontja — eddigi ismereteink szerint — a Tokaji-hegység, illetve a Nyírség 
alatti vulkáni területen lehetett. Erre mutat a Hernád és a Sajó közötti Csere
háton a szarmata és a kunsági emelet üledékes képződményei közötti helyzet
ben megjelenő, több méteres vastagságú riolittufa betelepülés (Csereháti Vul
kánit Formáció).

Az éghajlat előbb az üledékgyűjtő vize sótartalmának évenként kétszeri 
erőteljes koncentráció változását idézte elő, valószínűleg több évszázadra ter
jedően, majd a szarmata tengeréhez viszonyított felhígulását okozta. Ez a 
változás tehát földtani értelemben viszonylag gyorsan ment végbe, de közel 
sem érvényesült az egész Pannóniai-medencében egyforma mértékben. A 
puhatestű, Foraminifera, Ostracoda fauna és a mikroplankton flóra átalakulá
sában az egyes területek között megnyilvánuló különbségek alapján úgy tűnik, 
hogy a többé-kevésbé elzárt medencékben (esztuáriumokban), mint pl. a Zsám- 
béki-medence, a pannóniai típusú mikroplankton flóra kialakulásához képest 
késik a bentosz faunák átalakulása, míg a nagy pannóniai tóban a két változás 
lényegében egybeesik. Ez talán a zárt medencerészek mélyebb vízrétegei sótar
talma lecsökkenésének időbeli késésével értelmezhető.

Bár e dolgozat elején kiemeltük a medenceperemi területek kunsági eme
letbeli képződményeinek fáciesgazdagságát, a kifejlődések jellemzését mégis 
azzal kell kezdeni, hogy azt itt is elsősorban a szürke agyagmárga (aleuritos 
agyagmárga, agyagmárgás aleurit, agyagmárga) rétegek uralkodó szerepe 
jellemzi. Részarányuk átlagosan meghaladja a 80 —90%-ot. A fáciesgazdagsá- 
got — a medencebeli területekről ismert sötétszürke agyagmárga, aprószemű 
homokkő, lemezes márga, konglomerátum, barnásszürke mészmárga, bazalt 
és piroklasztikumaival szemben — a szürke agyagmárga kifejlődés biofáciesek- 
ben való gazdagsága, továbbá a gyöngykavics—kvarchomok, lemezes márga. 
fehér márga, diatomás márga— diatomit, mészkő, édesvízi mészkő, riolittufa — 
bentonit, tarka agyag—kavics, jól osztályozott aleurit, hematitcsillámos ho
mok, szenesagyag—lignit, andezit-piroklasztikumok és andezit, folyóvízi 
konglomerátum—homokkő rétegek megjelenése adja. A szürke agyagmárga 
főfáciesen belül a molluszkás a leggyakoribb. Jellemző, hogy a medencebelse- 
jiekkel szemben itt a puhatestűek általában jó megtartásúak, fehér vagy hal
vány drapp színűek. Rendszerint flaszter szerkezetet vagy két-három kagyló
ból álló vékony lumachellát alkotva, továbbá egyes kagylóhéj példányokban, 
a rétegzéssel párhuzamos helyzetben fordulnak elő. Gyakoriak az iszaplako 
szervezetek kialakította életnyomos agyagmárgák is. Ezek közül az ipszilon 
és a siphonellás típusok az agyagosabb, a Pectinaria sabulosa-1 tartalmazók az 
aleurit-gazdag kifejlődés jellemzői. Viszonylag gyakoriak a többé-kevésbé 
lefűződött esztuáriumokban a diatoma-gazdag típusok, ritkábbak az (éghető) 
alginitben, szivacstűkben, illetve Ostracodákban gazdag fáciesek.

A szürke agyagmárga főfáciesben rétegtani terjedelme, kifejlődése és el
terjedése alapján több litosztratigráfiai egységet különböztettünk meg. A
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Csákvári Agyagmárga Formációt a molluszkás, életnyomos és diatomitos, a 
Szákit az életnyomos és molluszkás, a Csőrit a Pectinaria sabulosa-s, az Imár- 
hegyit a szivacstűs, diatomitos és az alginites kőzettíjmsok, fáciesek jellemzik. 
Az ostracodás kifejlődés mindegyik formációban előfordul. Az egyes formáció
kat D a n k  V. — J á m b o r  Á . dolgozatának 2. ábráján, az eddig ismert rétegtani 
terjedelmüknek megfelelően tüntettük fel.

A szürke szublitorális agyagmárga főfácieshez tartozik a halványszürke 
(szárazon fehér), gyakran lemezesen rétegzett, általában diatoma-gazdag mész- 
márga fácies, amely elsősorban a Mecsek peremi lagúnáiban (Martonfa, Mária- 
kéménd) ismert, de kevésbé jellemző kifejlődésben a Nagyvázsonyi-, Peremar- 
toni-, Várpalotai-, és Csákvári-medencében is megtalálható (Monostorapáti 
Márga Formáció). Az Ész aki-középhegység D-i előterében (Bogács), továbbá 
a Tokaji-hegység bádeni—szarmata, illetve kunsági emeletbeli vulkánit hegyei 
közötti kicsiny medencékben tufitos diatomit kifejlődés jelzi a fácieshasonló- 
ságot. A mecsekieket a Csákvári Agyagmárga Formációhoz, a tokaji-hegységie- 
ket pedig a Csereháti Vulkánit Formációhoz soroljuk. Kialakulásuk a nyári 
forróságban átmelegedett esztuáriumok — lagúnák elterjedéséhez, az egyéb 
üledékanyagnak az elzártság miatti hiányához kötött.

A gyakoriság sorrendjében a tarka agyagos kiszáradó tavi-mocsári-folyó- 
vízi fáciesegység következik. Ez a Dunántúli-közéj)hegység DK-i előterében 
a hegység törzse és a tőle DK-re húzódó alaphegység rögsor (balatonfőkajári 
fillit, szárhegyi devon mészkő, velencei-hegységi gránit, etyeki triász dolomit) 
közötti laguna— esztuárium rendszer területének DNy-i részén (Peremartoni-, 
Várpalotai- és a Csákvári-medence területén), továbbá a Velencei-hegység 
DK-i előterében a Peremartoni Főcsoport alsó részén kifejlődve jelenik meg 
(Ősi Tarkaagyag Formáció). Másik jelentős kifejlődési területe a Sajó és Her- 
nád között a Borsodi-medence K-i részén, a Csereháton, a Komjáti-, vala
mint a Szendrői-medencében ismert (Edelényi Tarkaagyag Formáció). Benne 
a sárga, barna, zöld és szürke tarka agyag rétegek mellett jellemzőek a nagyon 
gyengén kerekített helyi származású apró kavicsszemcsékből álló kavics és 
homok továbbá a szenes agyag, sőt lignit rétegek, lencsék is (Komjáti-, Szend- 
rői- és Ösküi-medence).

A szublitorális szürke agyagmárga képződéssel jellemzett Csákvári- és 
Zsámbéki-medence területén a sekély vízmélység miatt szerkezeti vagy éghaj
lati hatásokra (kiszáradás), a lerakodott üledék alkalmanként szárazra került. 
Ez gyökérnyomok, száradási hasadékok, breccsás szövetű rétegek, alkalman
ként pelites huminitanyagban gazdag, vékony, sötétszürke agyagrétegek, a 
Zsámbéki- és Mányi-medencében pedig vékony édesvízi hydrobiás mészkő 
rétegek (Strázsa-hegyi Mészkő Tagozat) kialakulásához vezetett .

A kunsági (pannóniai s. str.) rétegek térhódítása eddigi ismereteink szerint 
— mint már említettük — két lépcsőben ment végbe. Egyes területeket az 
emelet középső részének alján más, az előbbieknél lényegesen nagyobb terüle
teket pedig az emelet felső részének alján hódított meg a beltenger. A térhó
dítás nyomán többségében abráziósparti gyöngykavics—kvarchomok rétegek 
alakultak ki. Ezek a kSoproni-hegység (Kisbéri Kavics Formáció), a Dunántúli
középhegység (Zámori- és Kisbéri Kavics Formáció) és a Mecsek peremein is 
megtalálhatók. A Mecsek (Kisbéri Kavics Formáció) és délbaranyai szigetrögök 
DK-i oldalán (Zámori Kavics Formáció) nem gyöngykavics, hanem viszony
lag durva, helyi anyagú (a Mecsekben permi homokkő, illetve a szigetrögökön
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jura tűzkő és mészkő), de a hullámverés által ugyancsak jól lekerekített sze
mekből álló kavicsrétegek fejlődtek ki.

A gyöngykavics megnevezés népi eredetű, de használatát a 3 —5 mm-es 
frakcióba tartozó szemcsék feltűnően jól kerekített, s gyengébb kerekítettség 
mellett is nagyon jól polírozott volta, többségében monomikt kvarc anyaga 
kőzettanilag is egyértelműen indokolja. Kialakulása a tóparti hullámverés 
hatásával értelmezhető.

A kvarchomok fácies keletkezése részleteiben már kevésbé ismert. Kiala
kulásában jelentős szerepet kell tulajdonítanunk a leülepedési és kora diagene
tikus fázisban gyakori, jórészt feltehetően biogén hatásra végbement pH-vál
tozásoknak, amelyek nemcsak a földpát, hanem a csillám — még a muszkovit 
is eltűnt — szemcsék elmállását okozta, majd anyaguk a hullámverés általi 
újabb feldolgozás következtében a mélyebb medencerészekbe szállítódott.

A Csereháti Vulkánit Formációba foglaltuk össze a Borsodi-medence ko
rábban szarmata korbesorolású, alárendelten andezit, uralkodóan andezit agg
lomerátum, tufa, tufit, folyóvízi konglomerátum és homok rétegekből felépí
tett sorozatát, továbbá az ún. legfelső riolittufát, amely R ad ó c z  G y . (1969) 
vizsgálatai szerint a szarmata és a kunsági üledékes képződmények között — 
a Dunántúli-középhegységi adatok interpretálása alapján tehát már a kunsági 
(pannóniai s. str.) emelet alsó részén — települ. A diatoma flóra alapján a 
Tokaji-hegység kicsiny medencéit kitöltő diatomit, riolittufit, hidrokvarcit, 
kaolin, bentonit rétegből felépített sorozat azon részét , amelynek kunsági korát 
a jellegzetes Diatoma flóra bizonyítja, ugyancsak ebbe a formációba soroltuk.

A Csereháti Vulkánit Formáció borsodi-medencei andezitjének kora B a 
lo g h  K a d o sa  mérése alapján kereken 9 millió év. Ez P a l f a l v y  I. szóbeli 
közléseivel, miszerint a formáció tufitjainak gazdag lombosfa levél flórája 
már kunsági (pannóniai s. str.) jellegű, összhangban áll, s ebbe az emeletbe 
ennek alapján soroltuk át. Hasonlóan kunsági — azaz 11 millió évnél fiatalabb 
— radiometrikus kort mutatott a Tokaji-hegység legfiatalabb vulkáni ciklusa, 
amely riolittufával indul, andezittel folytatódik és andezito-bazalttal zárul. 
A Csereháti Vulkánit Formációhoz való sorolásuk így indokoltnak tűnik.

A litosztratigráfiai egységeket bemutató ábrán (1. D an k  V. — J á m b o r  
A. dolgozatában a 2. ábrát) az eddig említetteken túl még egy, az ún. Borsodi 
Kavics Formáció is szerepel. Ez folyóvízi homok, kavics, szürke és sztirke-sárga- 
tarka agyag rétegéből áll. Koráról a Borsodi-medence É-i részén eddig csak 
annyit lehetett megállapítani, hogy würmnél idősebb, az Edelényi Tarkaagyag 
és a Csereháti Vulkánit Formáció andezit agglomerátumos részénél pedig 
fiatalabb. A Tokaji-hegység ÉNy-i oldalán húzódó vonulatában kora még ke
vésbé pontosan — a szarmata (kunsági?) vulkánitoknál fiatalabb, a würmnél 
idősebb — határolható be.

IRODALOM -  LITERATUR

B a l á z s  E. et al. 1981: Földtani kirándulások a magyarországi molassz területeken. — 
Földt. Int. kiadv.: 54 — 74.

Ba l o g h  K. 1964: A Bükkhegység földtani képződményei. — Földt. Int. Évk. 48 (2). 
B a r t h a  F. 1959: A Balaton környéki felsőpannóniai korú képződmények finomréteg - 

tani vizsgálatának földtani eredményei. — Földt. Közi. 89: 23 — 36.
B a r t h a  F. 1964: A Mecsekhegység és tágabb környéke pannon üledékeinek biosztra- 

tigráfiai vizsgálata. — Földt. Int. Évi Jel. 1961-ről (1): 175—181.



142 J á m b o r  Á .

H a jó s  M. 1971: A  csákvári neogén medence alsópannóniai diatómás rétegeinek mikro* 
flórája. — Földt. Int. Évi Jel. 1968-ról: 33 — 48.

Já m b o r  A. 1980: A  Dunántúli-középhegység pannóniai képződményei. — Földt. Int. 
Évk. 62.

J á m b o r  Á .— K o r p á s n é  H óm  M. 1973: Möglichkeiten für die Horizontierung der Pan- 
nonischen Ablagerungen im Südost-Vorland des Transdanubischen Mittelgebirges. 
— Acta Geol. Acad. Sei. Hung. 17: 429 — 467.

Já m b o r  A. — S o lti G. 1975: Geological conditions of the Pannonian oilshale deposit 
recovered in the Balaton Highland and at Kemeneshát. — Acta IJniv. Szeged 22: 
9 -2 8 .

K leb B. 1973: A mecseki pannon földtana. — Földt. Int. Évk. 53 (3).
id. Lóczy L. 1913: A  Balaton környékének geológiai képződményei és ezek vidékek 

szerinti telepedése. — A Balaton Tud. Tan. eredményei 1 (1).
P a n t ó  G. et al. 1966: Magyarázó Magyarország 200 000-es földtani térképsorozatához 

M —34—X X X IV . Sátoraljaújhely. — Földt. Int. kiadv.
R a d ó c z  Gy . 1969: Előzetes jelentés a csereháti alapfúrások eredményeiről. — Földt. 

Int. Évi Jel. 1967-ről: 281-283 .
Sü m e g h y  J. 1939: A Győri-medence, a Dunántúl és az Alföld pannóniai üledékeinek 

összefoglaló ismertetése. — Földt. Int. Évk. 32 (2): 67 — 252.
V it á l is  I. 1951: Sopron környékének szármáciai és pannóniai—pontusi üledékei és 

kövületei. — Földt. Int. Évk. 40 (1).


