
színkulcs hidrosztratigráfiai egység lgK [m/s]
porozitás 

[%]
színkulcs hidrosztratigráfiai egység lgK [m/s]

porozitás 

[%]
Budai és mtsi. 1999 Gyalog és mtsi. 2005 Martinecz 2014, lgK [m/s] Mádlné Szőnyi 1996 Gondár és Gondárné Sőregi in Budai és mtsi. 1999

T-JAM,           

K [m/s]

Mádl-Szőnyi és mtsi. 

2017, lgK [m/s]

Freeze és Cherry 1979, 

lgK [m/s]

Domenico és Schwartz 1997, 

lgK [m/s]
Brassington 2017, lgK [m/s]

Martinecz 

2014
T-JAM

beszivárgási viszonyok szabályozásában játszanak 

szerepet, csekély vastagságuk miatt azonban a 

csapadék mélybe szivárgási lehetőségeit nagymértékben 

nem befolyásolják

silt, loess – silty sand – 

clean sand – gravel

gravel – coarse sand – 

medium sand – fine sand

silt, clay and mixtures of sand, silt and 

clay – fine sand – clean sand and sand 

and gravel

–9–0 –7–(–2) –8–(–3)

lokális áramlási rendszerek jellemzik permeable basalt permeable basalt
vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

–12–(–5) [H����� 2006] –7–(–2) –7–(–2) –3–(–1)

lokális áramlási rendszerek jellemzik
fractured metamorphic and 

igneous rock

fractured metamorphic and 

igneous rock

clean sandstone and fractured igneous 

and metamorphic rocks

–8–(–4) –8–(–4) –5–(–4)

világos, hullámos rétegfelszínű, általában 10–50 cm rétegvastagságú, 

édesvízi–tavi környezetben képződött, édesvízi csigafaunás mészkő; 

tartalmazhat aleuritos–homokos betelepüléseket

karrosodott, lyukacsos, elszigetelt a triásztól, lokális 

függőkarszt-vízszint alakulhat ki benne
limestone, dolomite limestone, dolomite

vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

–4–(–3) jó vízvezető–víztároló jó vízvezető –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

limestone, dolomite limestone, dolomite
vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

jó vízvezető–víztároló –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

szürke, molluszkás, agyagmárgás aleurit, aleurit és finomszemű homok 

váltakozásából álló, közbetelepülésként szenesagyag-, lignit- és 

dolomitrétegeket tartalmaz

mezozoós és perm képződményeket csapolja meg silty sand siltstone
laminated sandstone, shale and 

mudstone

–9–(–7), Újfalui Formáció: –5 –7–(–3) –11–(–8) –8–(–6)

agyagmárgás aleurit és finom–aprószemcsés homok silty sand siltstone
laminated sandstone, shale and 

mudstone

–9–(–7), Újfalui Formáció: –5 –7–(–3) –11–(–8) –8–(–6)

gravel medium sand
clean sandstone and fractured igneous 

and metamorphic rocks

–3–(–1) –6–(–4) –5–(–4)

kvarchomok, finomszemű, jól kerekített kavics
vertikális szivárgási tényezője nagy, így akadálytalanul 

átadhatja a lefelé szivárgó vizet a fekü tárolóknak
gravel medium sand

clean sandstone and fractured igneous 

and metamorphic rocks

–4–(–2) jó vízvezető –3–(–1) –6–(–4) –5–(–4)

gravel medium sand
clean sandstone and fractured igneous 

and metamorphic rocks

–3–(–1) –6–(–4) –5–(–4)

főként agyagmárgás aleuritból, kisebbrészt huminites agyag, mészcsomós 

mészmárga, leveles lignit, szürke aleurit vékony rétegeinek gyakori 

váltakozása

unweathered marine clay siltstone
laminated sandstone, shale and 

mudstone

–9–(–7) –12–(–9) –11–(–8) –8–(–6)

unweathered marine clay siltstone
laminated sandstone, shale and 

mudstone

–12–(–9) –11–(–8) –8–(–6)

unweathered marine clay siltstone
laminated sandstone, shale and 

mudstone

–12–(–9) –11–(–8) –8–(–6)

agyagmárgás aleurit, márga, mészmárga unweathered marine clay siltstone
laminated sandstone, shale and 

mudstone

–9–(–7) –12–(–9) –11–(–8) –8–(–6)

tarkaagyagos aleurit, aleuritos agyag, riodácittufa és édesvízi mészkő 

betelepülésekkel
unweathered marine clay siltstone

laminated sandstone, shale and 

mudstone

–9–(–7) –12–(–9) –11–(–8) –8–(–6)

unweathered marine clay siltstone
laminated sandstone, shale and 

mudstone

–12–(–9) –11–(–8) –8–(–6)

Tapolcai Bazalt VF

Tapolcai Bazalttufa VV

édesvízi mészkő, agyag

piroklasztitok, vulkanogén üledékek, tufa, tufitintrakontinentális maar-vulkanizmus

alsó–felső-pannóniai

(felső-miocén)
30 sekély, szublitorális, tavi

agyagmárga, agyagmárgás aleurolit

Pannóniai Vulkanikus VF -9 5

Pulai Alginit VF

Töredezett, repedezett bazalttufa, mely

T��� Á. [2013] alapján kapta az értéket.

 A bazalt a felszínen van, ezért mállott, repedezett,

így a fekünél jobb, de a márgáknál rosszabb.

A Pulai Alginit Formáció lokális elterjedésű vízfogó.

Összességében együtt lehet ezeket kezelni

vulkanikus eredetű vízfogóként.

Regionális tagolásban együtt kezelhetők, lokálisan 

megkülönböztethezjük a pannóniai csekély 

elterjedésű kavicsokat, a Tihanyi és Somlói 

Tagozatok vastag homok és finomszemcsés 

képződményeit, valamint a pannóniai édesvízi 

mészköveket.

bazaltláva

aleurit, finom-, apró-, középszemű homok,
agyag, agyagmárga

intrakontinentális maar-vulkanizmus50–200

50–200

~10

Kisbéri Kavics

felső-pannóniai

(felső-miocén–pliocén)

Nagyvázsonyi Mészkő 20–30

Tapolcai Bazalt bazalt

bazalttufa

agyagmárgás aleurit, aleurit és finomszemű homok

–4

Újfalui Formáció
Somlói Tagozat

finomhomokos, aleuritos agyagmárga,
aleuritos homokrétegek

Pannóniai
 Sziliciklasztos–Karbonátos VV

Pannóniai Karbonátos VV

Újfalui Sziliciklasztos VV

Pannóniai Kavics VV -5 15

-5 10

-6 10

kavicsos homok, homokos gyöngykavics, kevés 

aleuritbetelepüléssel
medenceperem, abráziós partmax. 10

deltasíkság
40–50, 100,

400–600

Szarmata–Pannóniai
Sziliciklasztos VF

-8 5 -8 5Szarmata–Pannóniai
Sziliciklasztos VF

Nagyon finomszemcsés képződmények. Lokális 

felosztásban akár tagolhatók lehetnének, de némely 

formációk csekély vastagsága és lokális elterjedése 

miatt nem lényeges.

agyagmárgás aleurit, alárendelten agyag, mészmárga, aleurit, 

vékony bazalttufit-betelepülést is tartalmaz

10

10

35–45

agyagmárgás aleurit, vékony finomszemű

homokkő-betelepülésekkel

35–45

35–45

35–45–8–(–6)

agyagmárgás aleurit

max. 100–120

agyag, bentonitos agyag, aleurit, kavics, lignit, mésziszap,

durva mészkő, agyagmárga, alárendelten homokkő,
homok, kavics

agyag

15

Gyulafirátóti

35–45

5

Taliándörögdi Márga
felső-pannóniai

(felső-miocén–pliocén)

Újfalui Formáció
Tihanyi Tagozat

felső-pannóniai

(felső-miocén–pliocén)

felső-pannóniai

(felső-miocén–pliocén)

alsó–felső-pannóniai

(felső-miocén)

szarmata
(középső-miocén) <100 szárazföldi–folyóvízi, alárendelten delta

Száki Agyagmárga

édesvízi, szárazföldi

-5 10

felső-pannóniai

(felső-miocén–pliocén)
0,5–20 abráziós part

kavics, konglomerátum, vagy breccsa alkotja, amely a parttól 

távolodva fokozatosan kavicsos homokba megy át
kavics, törmelék, anyaga helyi idősebb kőzetekből származik

felső-pannóniai

(felső-miocén–pliocén)
30–40, néhol 90 tufagyűrűn belüli krátertó

tufagyűrű lepusztulásából származó, vulkanogén agyag, 

aleurit, homok és mésziszap mellett Botryococcusokban 

gazdag alginit rétegek alkotják

bazaltvulkánok krátermedencéjét kitöltő zöld, fehér diatomit, 

továbbá tömeges, ritkábban leveles alginit (olajpala), ezeket 

szürke bentonit fedi

Kvarter képződmények pleisztocén–holocén

molluszkás, agyagmárgás aleurit, lemezesen rétegzett aleurit és 

finom–aprószemű homok váltakozása

homokos, törmelékes üledék, kőzettörmelék, omladék, 

csuszamlásos üledék, lejtőtörmelék, hordalékkúp, kavicsos 

összletek

homokos, törmelékes üledék, kőzettörmelék, omladék, 

csuszamlásos üledék, lejtőtörmelék, hordalékkúp, kavicsos 

összletek

folyóvízi, proluviális, alluviális, tavi, mocsári, 

deluviális, eluviális, eolikus

-8 5

-5 10

-6

Kvarter Sziliciklasztos VV 15

deltasíkság
30–40, 60–80, 

100–120

–6–(–5)

édesvízi mészkő, ritkábban mészmárga

–8–(–6) 10

25–35

porozitás [%]

Kvarter Sziliciklasztos VV

formáció kronosztratigráfia vastagság [m] képződési környezet

agyagmárgás aleurit, márga, mészmárga, ritkábban aleurit-, 

diatomit-, huminites és tarkaagyag-, riolittufacsíkokkal

Tapolcai Bazalt

litológia litológia és hidrogeológia hidrogeológia

besorolási magyarázat

Szórványosan előforduló, vékony, lepelszerű 

törmelékes vízvezető összlet.

hidraulikus vezetőképesség irodalmi elméleti referenciái

Ősi Tarkaagyag
alsó-pannóniai

(felső-miocén)
7–90 időnként kiszáradó lagúna tarkaagyag, agyagmárga, aleuritos agyag

agyagos aleurit, aleurolitos agyag, tarkaagyagos homok, 

huminites agyag, agyagos kavics, elfordulhatnak vékony 

diatomit-, édesvízi mészkő- és riodácittufa-csíkok

40–50

felső-pannóniai

(felső-miocén–pliocén)

25–35 15

Pulai Alginit

Diási Kavics

Kapolcsi Mészkő
felső-pannóniai

(felső-miocén–pliocén)
1–30 tavi lagúna

kemény, tömör szövetű mészkő, réteges vagy 

vékonypados elválású

kriptokristályos, rücskös rétegfelületekkel határolt, 5–30 cm 

vastag rétegekből álló, édesvízi csigafaunát tartalmazó mészkő, 

ritkábban mésziszap

Kállai Kavics
felső-pannóniai

(felső-miocén–pliocén)
5–10 beltenger, hullámveréses, parti öv

homokos agyag, agyagos homok, aleurit, durvaszemcsés 

kvarchomok, finomszemcsés homok, kavics, homokos kavics, 

kavicsos homok, kvarcit

kvarchomok, kavics, ritkán kovás homokkő–kvarcitlencsékkel

Csákvári Agyagmárga
alsó-pannóniai

(felső-miocén)
70–350 sekély szublitorális

agyagos aleurit, agyagmárgás aleurit, aleuritos és 

finomhomokos agyagmárga

5–50 lagúna aleurit, finomhomokos aleurit és agyagos aleurit
jól osztályozott aleurit, elvétve finomszemű homok- és 

agyagmárgás aleuritbetelepülésekkel [C������ 1997]

regionális tagolás

10

-9 5

-6 10

felső-pannóniai

(felső-miocén–pliocén)
tavi, mocsári, édesvízi

lokális tagolás

Csóri Aleurit
alsó–felső-pannóniai

(felső-miocén)

15

1. melléklet: A Bakony–Balaton-felvidék képződményeinek hidrosztratigráfiai besorolása a felhasznált adatokkal — I. tábla Szarmata–Kvarter



színkulcs hidrosztratigráfiai egység lgK [m/s]
porozitás 

[%]
színkulcs hidrosztratigráfiai egység lgK [m/s]

porozitás 

[%]
Budai és mtsi. 1999 Gyalog és mtsi. 2005 Martinecz 2014, lgK [m/s] Mádlné Szőnyi 1996 Gondár és Gondárné Sőregi in Budai és mtsi. 1999

T-JAM,           

K [m/s]

Mádl-Szőnyi és mtsi. 

2017, lgK [m/s]

Freeze és Cherry 1979, 

lgK [m/s]

Domenico és Schwartz 1997, 

lgK [m/s]
Brassington 2017, lgK [m/s]

Martinecz 

2014
T-JAM

porozitás [%]

formáció kronosztratigráfia vastagság [m] képződési környezet

litológia litológia és hidrogeológia hidrogeológia

besorolási magyarázat

hidraulikus vezetőképesség irodalmi elméleti referenciáiregionális tagolás lokális tagolás

1. melléklet: A Bakony–Balaton-felvidék képződményeinek hidrosztratigráfiai besorolása a felhasznált adatokkal — II. tábla Eocén–Szarmata

mészkő–mészhomokkő limestone, dolomite limestone, dolomite
vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

–5–(–3) –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

agyag–agyagmárga; kevés homokos–márgás betelepüléssel unweathered marine clay siltstone
laminated sandstone, shale and 

mudstone

–10–(–8) –12–(–9) –11–(–8) –8–(–6)

agyagmárga; tartalmazhat homok-, homokkő- és tufabetelepüléseket unweathered marine clay siltstone
laminated sandstone, shale and 

mudstone

–9–(–7) –12–(–9) –11–(–8) –8–(–6)

nagyon rossz vízvezető képessége csak lokális 

jelentőségű

barnakőszén márga meddővel

–12–(–9); –8–(–6) [M�C�� és mtsi. 2004]

mészkő, mészhomokkő, mészalgás mészkő, időnként márgás 

közbetelepülésekkel

Balatonudvari–Balatonalmádi környékén megcsapolja a triász 

tárolót, összegyűjti vizét és elvezeti a Balaton felé
limestone, dolomite limestone, dolomite

vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

–5–(–3) jó vízvezető –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

sandstone sandstone
laminated sandstone, shale and 

mudstone

–10–(–6) –10–(–6) –8–(–6)

agyag–agyagmárga unweathered marine clay siltstone
laminated sandstone, shale and 

mudstone

–12–(–9) –12–(–9) –11–(–8) –8–(–6)

unweathered marine clay siltstone
laminated sandstone, shale and 

mudstone

–12–(–9) –11–(–8) –8–(–6)

nagyon rossz vízvezető képessége csak lokális 

jelentőségű

vulkáni tufa

–9–(–7)

agyag, aleurit, agyagmárga, kavicskonglomerátum, homok silty sand fine sand
laminated sandstone, shale and 

mudstone

 –8–(–6) –7–(–3) –7–(–4) –8–(–6)

aleuritos márga, tufás, bentonitos betelepülésekkel, homokkőrétegekkel unweathered marine clay siltstone
laminated sandstone, shale and 

mudstone

–8–(–6) –12–(–9) –11–(–8) –8–(–6)

agyag, márga, szén, szenes agyag unweathered marine clay siltstone
laminated sandstone, shale and 

mudstone

–10–(–8) –12–(–9) –11–(–8) –8–(–6)

agyagmárga, márga unweathered marine clay siltstone
laminated sandstone, shale and 

mudstone

–10–(–8) –12–(–9) –11–(–8) –8–(–6)

unweathered marine clay siltstone
laminated sandstone, shale and 

mudstone

–12–(–9) –11–(–8) –8–(–6)

kőszén, agyag, homok, kavics, mészkő, mészmárga unweathered marine clay siltstone
laminated sandstone, shale and 

mudstone

–10–(–8) –12–(–9) –11–(–8) –8–(–6)

gyengén karsztosodott; fedőkarsztot alkothat, összefügghet a 

főkarsztvíztárolóval
limestone, dolomite limestone, dolomite

vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

jó vízvezető, vízáteresztő –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

30–40

20–100 brakkvízi, lápi, sekélytengeri

középső-eocén 10–100 sekélytengeri – mély neritikus

Nagyon finomszemcsés képződmények, amelyek 

vízfogóként viselkednek. A Padragi Márga 

Formáción kívül a többi formáció csak lokálisan 

fordul elő a Móri-árok részterületen.

agyag, márga, vékony szén- és szenesagyag-rétegekkel, bázisán 

bauxitos agyag, tarka agyag jelenik meg

agyagmárga, márga, gyakran tömeges mennyiségű 

foraminiferával

márga, mészmárga, aleurit, homokkő,
korallos–molluszkás márga

barnakőszén, szenes agyag, tarka és szürke agyag, bauxitos 

agyag, homok, kavics, édesvízi mészkő és mészmárga

40–50

40–50

40–50 1

-8 5Eocén Sziliciklasztos VF Eocén Sziliciklasztos VF

csökkentsósvízi, sekély tenger tagolt, 

partközeli sáv

kárpáti–bádeni 

(alsó–középső-miocén)
max. 110 szárazföldi kaolinit és halloysit5

-7 5

Bádeni Sziliciklasztos VF

Cserszegtomaji Kaolin VF

Tari Dácittufa VF–VV

-8 5

Nagyon finomszemcsés képződmények, amelyek 

vízfogóként viselkednek. Lokális tagolásban 

elkülöníthetők a lokális elterjedésű képződmények. 

Tinnyei Karbonátos VV
Jó hidraulikus vezetőképességű mészkő. 

Sem feküjével, sem fedőjével nem vonható össze.

függőleges falú karsztos töbrökben kialakult halloysit- és 

kaolinittelepek

Bádeni Sziliciklasztos–Karbonátos VV

Vöröstói Sziliciklasztos VF -9 5

5-8Hidasi Barnakőszén VF

Szőci Mészkő VV

Pusztamiskei

10–20, max. 50 sekélytengeri

sekély partközeliátl. 50, 200 is lehet

nyíltvízi medence

Szőci Mészkő VV

Csatkai Kavics VV

Kárpáti–Bádeni Sziliciklasztos VF -8 10

-8 10

-9

sekélytengeri10–50, max. 300

mészkő, amelyet a medence peremei felé kavicsos mészkő, 

majd abráziós kavics vált fel; gyakori a mészmárga, 

a mésziszap, a homokkő, kaviccsal kevert bentonitos agyag

normálsós sekélytengeri

sekély neritikus

agyag, aleurit, agyagmárga, kavicskonglomerátum, homok

aleuritos márga, tufás, bentonitos csíkokkal, 

tufitbetelepülésekkel, homokkőszakaszokkal

mészkő, agyagos mészkő, mészmárga

folyóvízi300–800

monoton aleuritos és finomhomokos agyagmárga, ritkán 

finomhomok-közbetelepülésekkel

csökkentsósvízi sekélytenger

~10 folyóvízi, tavi, lápi

Jó vízvezető mészkő, karsztosodhat, így a jura és 

középső-triász mészkövekhez hasonló. 

Sem feküjével, sem fedőjével nem vonható össze.

5

Jó vízvezetőképességű konglomerátum, breccsa, 

mészkő, homokkő.

Nagyon finomszemcsés képződmények, amelyek 

vízfogóként viselkednek. Lokális tagolásban 

elkülöníthetők a lokális elterjedésű képződmények. 

-8 5

30–40

–10–(–8)

30–40

Szőci Mészkő

Csatkai Kavics

középső–felső-eocén

Fornai

középső-eocén

középső-eocén

középső-eocén

Kavicsos, homokos betelepülések miatt gyenge 

vízvezető, vastag képződmény. Sem feküjével, 

sem fedőjével nem vonható össze.

szarmata
(középső-miocén)

5

10

1010

1–3-5

100–300

alsó-bádeni

(középső-miocén)

–10–(–8)

Csernyei

Csolnoki Agyagmárga

35–45

35–45

–5–(–4)

durva- és középszemű homokkő, abráziós kavics, 

konglomerátum, aleurolit- és márgabetelepülésekkel

agyagmárga és aleuritos agyagmárga

alul kavicsos, felfelé tiszta mészkő;

mészkő, kavicsos mészkő, homok, homokkő

agyag, agyagmárga

agyagmárga

mészkő, meszes homokkő márgabetelepülésekkel

agyag–agyagmárga, homok, tufás homok, laza homokkő, tufás 

agyag, bentonit, mészmárga, mészhomokkő, mészkő

biogén mészkő, mészhomokkő, meszes homok

30–40

3–10

Kozárdi

Tinnyei
szarmata

(középső-miocén)

Bádeni Agyag

Szilágyi Agyagmárga

Lajtai Mészkő

15–20, 50–120

100–150

30–100

50–100–200–300

max. 1000

5

3–10

-6

5·10–7–10–6

5∙10–7–10–6

alsó-bádeni

(középső-miocén)

felső-bádeni

(középső-miocén)

bádeni
(középső-miocén)

agyagos aleurit, márgás aleurit, aleuritos agyagmárga és 

finomhomokos agyagmárga alkotja, a peremek felé homok- és 

homokkő-kifejlődések jelennek meg

kárpáti
(alsó-miocén)

max. 46,6 partközeli, nyíltvízi

30
légi szállítás után tengeri környezetben 

lerakódott

finomszemű üledékekkel kevert, gyakran nem markáns 

rétegben van jelen, hanem a tengeri üledékekben horzsakő-, 

ill. biotitfeldúsulás jelzi a tufaszórást

Padragi Márga

középső-eocén

Dorogi

sekélypelágikustól bathiális övig

5∙10–7–10–6

Vöröstói
bádeni–szarmata(–pannóniai) 

 (középső–felső-miocén)
10–20, helyenként 

100

bauxitos eredetű áthalmozott képződmények (bauxitos agyag, 

agyagos bauxit, vörösagyag, helyenként nagy vastartalmú 

bauxitkavicsokkal), ritkábban agyagos képződmények

szárazföldi

uralkodóan allitos, törmelékes képződmények, áthalmozott 

jellegre utalnak a beágyazott bauxitkavicsok és a szögletes 

bauxit- és dolomittörmelékek, valamint a homok- és 

kavicsszemcsék

100–150, 

kőszéntelepek 4–5
paralikus–brakkvízi

alsó–felső-oligocén

Bádeni Sziliciklasztos–Karbonátos VV

Bádeni–Szarmata Agyagmárga VF

40–50

Cserszegtomaji Kaolin

biotitos, horzsaköves dácittufa

finomhomokos aleurit, homokos agyag, agyagmárga gazdag 

mikrofaunával

Csatkai Kavics VV -6

-5 10

-5Tinnyei Karbonátos VV

Bádeni–Szarmata Sziliciklasztos VF

-5 10

10

tarkaagyag és aleurolit, agyag és homok, molluszkafaunás 

képződmények, agyag és tarkaagyag, barnakőszén, 

agyagmárga

többtelepes barnakőszénösszlet (huminites agyag, lignit, 

agyagos lignit), molluszka–lumasella, édesvízi molluszkás 

agyag, cerithiumos–hidrobiás márga, alginites agyagmárga

köztes meddőképződményekkel

-6 10

-8 10

-6 10

Tekeresi Slír
kárpáti–bádeni 

(alsó–középső-miocén)

Tari Dácittufa

3–10

5

10

-8 5

Hidasi Barnakőszén
bádeni

(középső-miocén)

–10–(–8)

35–45

0–10



színkulcs hidrosztratigráfiai egység lgK [m/s]
porozitás 

[%]
színkulcs hidrosztratigráfiai egység lgK [m/s]

porozitás 

[%]
Budai és mtsi. 1999 Gyalog és mtsi. 2005 Martinecz 2014, lgK [m/s] Mádlné Szőnyi 1996 Gondár és Gondárné Sőregi in Budai és mtsi. 1999

T-JAM,           

K [m/s]

Mádl-Szőnyi és mtsi. 

2017, lgK [m/s]

Freeze és Cherry 1979, 

lgK [m/s]

Domenico és Schwartz 1997, 

lgK [m/s]
Brassington 2017, lgK [m/s]

Martinecz 

2014
T-JAM

porozitás [%]

formáció kronosztratigráfia vastagság [m] képződési környezet

litológia litológia és hidrogeológia hidrogeológia

besorolási magyarázat

hidraulikus vezetőképesség irodalmi elméleti referenciáiregionális tagolás lokális tagolás

1. melléklet: A Bakony–Balaton-felvidék képződményeinek hidrosztratigráfiai besorolása a felhasznált adatokkal — III. tábla Felső-Triász–Eocén

jól karsztosodott; függő karsztvíztároló limestone, dolomite limestone, dolomite
vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

kiváló vízáteresztő, vízvezető –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

bauxit, bauxitos agyag

–12–(–10) lokális vízrekesztő

törések mentén karsztosodhat unweathered marine clay siltstone
laminated sandstone, shale and 

mudstone

tömegében vízrekesztő –12–(–9) –11–(–8) –8–(–6)

döntő szerepű az Ugodi Mészkő Formációban tárolt víz 

főkarsztvíztárolótól való elszigetelésében
unweathered marine clay siltstone

laminated sandstone, shale and 

mudstone

tömegében vízrekesztő –12–(–9) –11–(–8) –8–(–6)

a kavics és a konglomerátum hidraulikai kapcsolatban állhat a 

főkarsztvíztárolóval
silty sand siltstone

laminated sandstone, shale and 

mudstone

 vízrekesztő, legfeljebb gyenge víztároló és -vezető –7–(–3) –11–(–8) –8–(–6)

kőszenes rétegek vízrekesztők, homokos rétegek 

rétegvíztárolók; vetők mentén a főkarszttal összefügghetnek, 

önálló rétegvíztárolókat is alkothatnak

gyenge vízvezető

unweathered marine clay siltstone
laminated sandstone, shale and 

mudstone

regionális vízrekesztő –12–(–9) –11–(–8) –8–(–6)

jól karsztosodott; tipikus függőkarszt, saját dinamikus 

vízkészlettel
limestone, dolomite limestone, dolomite

vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

kiváló vízáteresztő –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

unweathered marine clay siltstone
laminated sandstone, shale and 

mudstone

regionális vízrekesztő, legfeljebb gyenge vízvezető –12–(–9) –11–(–8) –8–(–6)

kevéssé karsztosodott, főkarsztra települ limestone, dolomite limestone, dolomite
vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

jó vízvezető –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

tűzköves, rosszul karsztosodott, vetők mentén vízvezető limestone, dolomite limestone, dolomite
vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

vízrekesztő, gyenge vízvezető –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

réteglapok mentén vízáramlás, vetők mentén vízvezető limestone, dolomite limestone, dolomite
vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

közepes vízvezető –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

radioláriás mészkőpadok vízzárók, vetők mentén vízvezető limestone, dolomite limestone, dolomite
vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

közepes vízvezető –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

vízrekesztő limestone, dolomite limestone, dolomite
vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

közepes vízvezető –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

vetők mentén vízvezető limestone, dolomite limestone, dolomite
vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

közepes vízvezető –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

vetők mentén vízvezető; függőkarsztot is alkothat limestone, dolomite limestone, dolomite
vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

közepes vízvezető –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

vetők mentén vízvezető limestone, dolomite limestone, dolomite
vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

közepes vízvezető –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

vízrekesztő, gyenge vízvezető unweathered marine clay siltstone
laminated sandstone, shale and 

mudstone

közepes vízvezető –12–(–9) –11–(–8) –8–(–6)

vízrekesztő

közepes vízvezető

limestone, dolomite limestone, dolomite
vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

–9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

vetők mentén vízvezető limestone, dolomite limestone, dolomite
vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

közepes vízvezető –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

gyengén karsztosodott, vetők mentén vezetheti a vizet limestone, dolomite limestone, dolomite
vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

közepes vízvezető –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

limestone, dolomite limestone, dolomite
vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

közepes vízvezető –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

tektonikusan preformált irányokban kiválóan karsztosodott limestone, dolomite limestone, dolomite
vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

kiváló vízvezető –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

loferciklusos mészkő, jól karsztosodik, mikrorepedéses tektonikusan preformált irányokban kiválóan karsztosodott karst limestone karst and reef limestone
vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

 –4–(–2) kiváló vízvezető –6–(–2) –6–(–2) –3–(–1)

Uralkodóan márga és finomszemcsés 

képződmények, vízfogóknak, gyenge vízvezetőnek 

minősülnek. A Pénzeskúti Márga Formáció 

regionális vízfogó képződmény, míg az Ajkai 

Kőszén és Csehbányai Formációk csak lokálisak, 

ebben a léptékben kezelendők külön. A Jákói Márga 

és a Polányi Márga Formációk szintén vízfogó 

képződmények. Ebbe a regionális egységbe került a 

Gánti Bauxit Formáció is, annak ellenére, hogy az 

Ugodi Mészkő a kréta vízfogók közé települt. 

Összességében a hidrosztratigráfiai egység 

regionális felosztásban vízfogó, lokálisan négy 

részre tagolható.

-5

A Tési Agyagmárga Formáció regionális, 

vízföldtani szempontból fontos vízfogó 

képződmény.

Tési Agyagmárga VF 5-85-8

Felső-Triász–Alsó-Jura
Karbonátos VV

-5 10

-4 20

Kiváló vízvezető, a Fődolomit Formációhoz 

hasonló viselkedésű. Nagy vastagsága miatt 

regionálisan önálló egységet alkot, lokálisan a 

Kardosréti Mészkő Formációval együtt kezelhető.

Alsó-Jura–Középső-Kréta
Karbonátos VV

20–150

Tölgyháti Mészkő¤ középső-jura

Eplényi Mészkő¤,§ középső-jura

platform

folyóvízi

Zirci Mészkő VV

Tési Agyagmárga VF

Zirci Mészkő VV

több 10

30–50

10–20

1–50

-4

–4–(–3)

A Zirci Mészkő Formáció kiváló vízvezető, a 

Fődolomit Formációhoz hasonló viselkedésű. 

Kiváló víztároló, függőkarsztot alkothat.

medence

neptuni telérek, tengeri alatti hátak lejtőlábi 

környezete

Felső-Kréta Sziliciklasztos VF–VV

platformmax. 150

3–11

tenger alatti hátak lejtőjének előtere és 

nyíltabb medencerészek között

pelágikus medence

pelágikus medence

pelágikus medence

bathiális medence5–15, max. 20

5–20

Szentivánhegyi Mészkő

Pálihálási Mészkő× felső-jura

5

5-8Pénzeskúti Márga VF

Felső-Kréta Márga VF

Kréta–Eocén Sziliciklasztos VF -8

felső-kréta max. 100 közép- és mélyszublitorális

felső-kréta

vastagpados mészkő

agyagos mészkő, mészmárga, márga és kőzetlisztes márga

Lókúti Radiolarit¤ középső-jura

Dachsteini Mészkő VV

5∙10–7–10–6

szárazföldi

pelágikus medence
200–300, 400–500, 

max. 800

platform, platformlejtő100–300

5∙10–7–10–6

bauxit, bauxitos agyag

Ugodi Mészkő VV

Gánti Bauxit VF

-4 25–35

lemezes, vékonyréteges, márgabetelepüléses mészkő

mészkő, agyagos–gumós mészkő, mangángumós mészkő

mészkő, agyagos–gumós (ammonitico rosso) mészkő, változó 

mértékben rétegzett, gyakran tűzköves

1

vastagpados, onkoidos mészkő; mészkő, dolomitos mészkő, 

meszes dolomit, dolomit

agyag, agyagmárga, aleurolit, homok, homokkő, kavics

vékonypados vagy lemezes mészkő, esetenként erősen kovás, 

néhol agyagos homokkő-betelepülésekkel

5∙10–7–10–6

5∙10–7–10–6

jól rétegzett karbonátos és változatos megjelenésű oxidos 

mangánérc

ammonitico rosso típusú mészkő és gumós mészkő

ammonitico rosso típusú márga, mészkőgumós márga

Kisháti Mészkő* alsó-jura

Tűzkövesárki Mészkő*,§ alsó-jura

pados vagy vékonyréteges mészkő

10

10–8–5∙10–8

intraklasztos, bioklasztos, többnyire jól rétegzett, pados mészkő 

5∙10–7–10–6

rétegzetlen, változó mértékben pátitosodott mátrix

sekélyvízi, de platformnál mélyebb

tűzköves mészkő és mészkő, likacsos vörös tűzkő dominanciájú

500–700–1000Dachsteini Mészkő felső-triász

jól rétegzett, többnyire porózus, tűzkőgumós, 

tűzkő és kovás mészkő

Jákói Márga

felső-kréta

Polányi Márga felső-kréta

Gánti Bauxit alsó–középső-eocén

25–250 platform

alsó-juraKardosréti Mészkő

pelágikus medence

alsó-jura

Úrkúti Mangánérc*,§

pelágikus medence40–70

biogén alkotókból álló mészkő

15

Kiváló vízvezető, a Fődolomit Formációhoz 

hasonló viselkedésű. A Jákói és a Polányi Márga 

Formációk közé települt jelentős víztároló.

1

1–3

40–50

1

15

homokos agyagmárga, márga, mészmárga

agyag, agyagmárga és márga; tűzkőtörmelékesközépső-kréta
2–20, 60–120, 

max. 220

barnakőszén, kőszenes agyag, homok, aleurolit, agyag, 

agyagmárga, márga, mészmárga és mészkő

Zirci Mészkő

Hierlatzi Mészkő*,§

középső-kréta

~100 tavi, mocsári

átl. 50, 200 is lehet

Pisznicei Mészkő*,§

alsó-jura

50

~ 1

Isztiméri Mészkő*,§

Kisgerecsei Márga*,§

pelágikus medence

anoxikus pelágikus medence

pados, onkoidos mészkő, mészkőbreccsa

folyóvízi, tavi, édes- és brakkvízi mocsári, 

tengeri lagunáris
Tési Agyagmárga

Ajkai Kőszén felső-kréta

alsó-jura

alsó-jura

Csehbányai

felső-jura

1

1–3

20

10

Mogyorósdombi Mészkő× felső-jura–alsó-kréta max. 300
lemezesen rétegzett, tűzkőlencsés mészkő, agyagos mészkő, 

mészmárga
pelágikus

5∙10–7–10–6

1–3

1

alsó-jura

Ugodi Mészkő

vékonypados, vékonyréteges mészkő, tűzköves mészkő

1

1

1

1–3

Tatai Mészkő középső-kréta 50–100, max. 200 szublitorális

max. 60

5∙10–7–10–6

5∙10–7–10–6

10–8–5∙10–8

10–8–5∙10–8

5∙10–7–10–6

1

1

1

1

5∙10–7–10–6

5∙10–7–10–6

5∙10–7–10–6

1

1

1

10–8–5∙10–8

-8 5

-8 5

-4 15

-7 5

-4 15

Jura–Kréta Karbonátos VV

Ugodi Mészkő VV -4

Pénzeskúti Márga középső-kréta
legnagyobb 

vastagsága 480
hemipelágikus medence gyakran aleuritos, ritkábban homokos, dolomitos márga

1–3

A jura képződmények összvastagsága 200–250 m, 

az egyes formációk csekély elterjedésűek, számos 

formáció összevontan szerepel a földtani 

leírásokban (*, ¤, ×, §). Ezek miatt együtt lehet 

kezelni a kréta képződményekkel jó vízvezetőként. 

Lokális léptékben is nehézkes a tagolása, ezért 

nincs tagolva az egység.



színkulcs hidrosztratigráfiai egység lgK [m/s]
porozitás 

[%]
színkulcs hidrosztratigráfiai egység lgK [m/s]

porozitás 

[%]
Budai és mtsi. 1999 Gyalog és mtsi. 2005 Martinecz 2014, lgK [m/s] Mádlné Szőnyi 1996 Gondár és Gondárné Sőregi in Budai és mtsi. 1999

T-JAM,           

K [m/s]

Mádl-Szőnyi és mtsi. 

2017, lgK [m/s]

Freeze és Cherry 1979, 

lgK [m/s]

Domenico és Schwartz 1997, 

lgK [m/s]
Brassington 2017, lgK [m/s]

Martinecz 

2014
T-JAM

porozitás [%]

formáció kronosztratigráfia vastagság [m] képződési környezet

litológia litológia és hidrogeológia hidrogeológia

besorolási magyarázat

hidraulikus vezetőképesség irodalmi elméleti referenciáiregionális tagolás lokális tagolás

1. melléklet: A Bakony–Balaton-felvidék képződményeinek hidrosztratigráfiai besorolása a felhasznált adatokkal — IV. tábla Középső–Felső-Triász

unweathered marine clay siltstone
laminated sandstone, shale and 

mudstone

vízrekesztő, gyenge vízvezető –12–(–9) –11–(–8) –8–(–6)

limestone, dolomite limestone, dolomite
vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

jó vízvezető –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

világosszürke színű, gyakran loferciklusos dolomit; gyakran egyes 

szöveti elemeinek kioldódásával különféle pórusok keletkeznek: zöldalga 

helyén csőszerű pórusok, intraklaszt helyén üregek; gyakran töredezett, 

közepes vízvezető képességű képződmény, ám a nagyobb tektonikai 

elemek mentén jó vízvezető lehet

pórusvíztárolókhoz hasonló sok, de kishozamú forrás fakad belőle limestone, dolomite limestone, dolomite
vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

–4–(–2) kiváló vízvezető kiváló vízvezető, legjobb víztároló –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

limestone, dolomite limestone, dolomite
vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

kiváló vízvezető kiváló vízvezető –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

limestone, dolomite limestone, dolomite
vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

kiváló vízvezető –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

heterogén vízáteresztő képességű limestone, dolomite limestone, dolomite
vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

jó vízvezető felső része kiváló vízvezető –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

limestone, dolomite limestone, dolomite
vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

–9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

szürke agyagmárga, márga, kőzetlisztes márgából álló, nyílt tengerrel

csak korlátozott kapcsolatban levő kiemeltebb tengeralatti karbonátos 

padokkal tagolt medencében felhalmozódott képződmény, karbonát- 

-közbetelepülésekkel (agyagos mészkő, mészkő, dolomitos mészkő) 

vízrekesztő márgaszintek között jól karsztosodott mészkőpadok; 

lelassítja a függőleges lefelé szivárgást, gyorsabb mozgás csak 

a hasadékok mentén lehetséges, a főkarsztvíztároló hidraulikai 

egységét nem bontja meg

sok, kis hozamú forrás, nagy kiterjedése miatt a 

felszínalatti  vízáramlás fő meghatározója, jelentős 

vízföldtani határ, alsó-triász összlethez hasonlítható

unweathered marine clay siltstone
laminated sandstone, shale and 

mudstone

–9–(–7) vízrekesztő gyenge vízvezető –12–(–9) –11–(–8) –8–(–6)

limestone, dolomite limestone, dolomite
vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

–9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

jól rétegzett, pados dolomit; számos esetben erősen repedezett, porló; 

közepes vízvezető képességű

bentonitosodott tufarétegek vízrekesztők;

kiválóan, ill. jól karsztosodott
limestone, dolomite limestone, dolomite

vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

–4–(–2) kiváló vízvezető –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

pados, gumós mészkő, tűzkőlencsékkel, felső részén pedig 

márgabetelepüléssel

bentonitosodott tufarétegek vízrekesztők; 

kiválóan, ill. jól karsztosodott

sok karsztos járat, viszonylag kevés és  

kishozamú forrás fakad belőle
limestone, dolomite limestone, dolomite

vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

–4–(–2) jó vízvezető –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

gumós, tűzköves/kovás mészkőből, valamint savanyú kemizmusú 

(kálitrachit, riolit) vulkanitokból (tufából, tufitból) álló képződmény, 

benne vékonyréteges dolomit/mészkő-közbetelepülésekkel

bentonitosodott tufarétegek vízrekesztők;

kiválóan, ill. jól karsztosodott

a bentonitosodott tufarétegek csekély vastagságuk és 

tektonizáltságuk miatt nem lényeges akadály a 

regionális vízáramlás szempontjából

limestone, dolomite limestone, dolomite
vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

–7–(–5) jó vízvezető –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

mészkő, lehet kissé márgás, vastagpados tűzköves, 

brachiopodás–crinoideás, valamint vékony tufarétegeket tartalmazó, 

bitumenes és gumós–tűzköves mészkő

kőzetrések breccsás, kalcitos, agyagos kitöltése korlátozza 

vízvezető képességüket
hasonló a Megyehegyi Dolomit Formációhoz, karsztos limestone, dolomite limestone, dolomite

vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

–4–(–2) jó vízvezető–víztároló jó vízvezető –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

tiszta CaCO3-ból álló, pados, biogén (Dasycladacea algás) mészkő; 

a vastagabb padok vékonyabb, algalamellás rétegekkel váltakozhatnak

kőzetrések breccsás, kalcitos, agyagos kitöltése korlátozza 

vízvezető képességüket
limestone, dolomite limestone, dolomite

vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

–4–(–2) jó vízvezető–víztároló –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

ősmaradványokban szegény, vastagpados dolomit
kőzetrések breccsás, kalcitos, agyagos kitöltése korlátozza 

vízvezető képességüket
legjobban karsztosodott, több bővízű forrás limestone, dolomite limestone, dolomite

vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

–4–(–2) jó vízvezető–víztároló jó vízvezető –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

alsó szakasza lemezes, márgás, bitumenes mészkőből áll, míg felső 

szakaszára tömött, mikrokristályos, pados kifejlődésű mészkő jellemző

gyengén karsztosodott; vízmozgás kőzetrések, likacsok, 

réteglapok mentén
karsztosodásra hajlamos limestone, dolomite limestone, dolomite

vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

–4–(–2) közepes víztároló és vízvezető közepes vízvezető –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

lemezes–vékonyréteges felépítésű, cukorszövetű–mikrokristályos 

szerkezetű, „sejtes”/üreges dolomit

gyengén karsztosodott; vízmozgás kőzetrések, likacsok, 

réteglapok mentén
erősen töredezett, likacsos, jelentős vízbázis limestone, dolomite limestone, dolomite

vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

–4–(–2) közepes víztároló és vízvezető közepes vízvezető –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

Karsztosodásra hajlamos vagy karsztosodott 

karbonátok, mely jó vízvezetők. A Sándorhegyi 

Formáció és a Sédvölgyi Tagozat összefogazódik, 

elkülönítésük nehézkes, lokálisan a többi 

formációtól elkülönülnek. A legjobb K-tényezőjű 

képződmény a Fődolomit Formáció, mely 

töredezett, tektonizált, regionális elterjedésű, 

vastag képzőmény. Hasonló viselkedésű az 

Eredecsi Formáció is. Regionálisan együtt- 

kezelhetők, mivel a Fődolomit Formáció dominál 

kiterjedt megjelenése miatt.

Regionális jelentőségű vízfogó, gyenge vízvezető.

Felső-Triász Karbonátos VV -4 20

-5 15

Karni–Nori Karbonátos VV

Karni Karbonátos VV

-4 20

Kösseni Karbonátos VF–VV

Rezi Dolomit VV

Uralkodóan márga, de mészkő és dolomit is 

közbetelepült, ezért a miocén márgáknál jobb 

vízvezető, de még vízfogónak, gyenge 

vízvezetőnek minősül.

Karsztosodásra hajlamos vagy karsztosodott 

mészkő, dolomit, mely jó vizvezető, azonban a 

Fődolomit Formációnál rosszabb tulajdonságokkal 

bír. Sem feküjével, sem fedőjével nem vonható 

össze, ezért különálló egységet alkot.

5

-5

Veszprémi Márga VF–VV -7 5 Veszprémi Márga VF–VV -7

15-5Középső–Felső-Triász

Karbonátos VV

-4Ladin–Karni Karbonátos VV

Keszthelyi-hegység: 

100–250; Balaton-

-felvidék: 5–6

karbonátplatform (foltzátony és zátonyháttér)
apró- és durvakristályos, vastagpados, tömeges megjelenésű 

platformkarbonát

rétegzetlen vagy vastagpados–pados, biogén, illetve 

ooidos–onkoidos mészkő

pados, gumós mészkő, egyes szintekben tufa, kovás tufit, 

márga és vékonyrétegzett mészkő váltakozása

gumós, gyakran tűzköves, kovás mészkő és kálitrachit, riolit 

összetételű tufa, meszes vagy kovás tufit, radiolarit, 

vékonyréteges mészkő- és dolomit-közbetelepülésekkel;

alul tufa, meszes tufit, kristálytufa, felül pados, gumós, mészkő, 

tűzköves mészkő

Gémhegyi Formáció 

Kádártai Dolomit Tagozat
platformelőtéri lejtő

tufás dolomit agyagbetelepülésekkel; dolomit;

 mészkő és dolomit

3–5, 8–10–64 pelágikus karbonátself pados, gumós mészkő tűzkőlencsékkel és -gumókkal

középső-triász
30–60;

20
pelágikus karbonátself

sekély karbonátplatformAszófői Dolomit

Iszkahegyi Mészkő középső-triász 250–300

uralkodóan márga, mészmárga és agyagmárga, 

alárendeltebben mészkő, dolomárga és dolomit építi fel
medence20–70, 200–300

550–750, akár 

1500–2000

max. 130

-6

-5

pados, közepesen jól rétegzett dolomit

jellemzően kissé márgás mészkő; vastagpados, tűzköves 

mészkő, mészkő

vastagpados dolomit, platformkarbonát

középső-triász 100–250, akár 300

Kösseni Sziliciklasztos VF–VV

10–8–5∙10–8

10–8–5∙10–8

Karsztosodásra hajlamos vagy karsztosodott 

mészkő, mely jó vizvezető. Regionális tagolásban 

egyben kezelhető a középső–felső-triász rétegsor, 

ebben a léptékben nincs szerepük a vékony 

tűzköves–tufás rétegeknek, melyek továbbá 

korábbi vízföldtani értékelések során jó vízvezető 

minősítést kaptak. Ezen munkák három 

hidrosztratigráfiai osztályt különítettek el a 

rétegsoron belül, a lokális tagolásban ez a felosztás 

tükröződik. A Móri-árok részterületén előforduló 

Vértesi Dolomit Formációcsoport a regionális 

tagolásban szereplő Középső–Felső-Triász 

Karbonátos VV egységbe lett besorolva.

1–3

1–3

5

15

10

15

Megyehegyi Dolomit

pelágikus karbonátself

25–35–4–(–3)

15–25

15–25

15–25

15–25

15–25

25–35

25–35

25–35

25–35

túlnyomórészt mészkő, alárendelten márga

agyagmárga, márga, mészmárga; aleuritos márga, dolomárga, 

dolomit- és mészkő-betelepülésekkel

finom karbonátiszapnál durvább, platformeredetű 

karbonátszemcsét alig tartalmaz

platformelőtéri lejtő

–8–(–7)intraplatform medence uralkodóan márga, mészmárga, agyagmárga, mészkő
agyagmárga, márga, kőzetlisztes márga, 

 karbonátos közbetelepülésekkel

felső-triász

Tagyoni Mészkő

karbonátplatform szinte teljes egészében tiszta dolomit, pados–vastagpados

intraself medence lemezes, pados, bitumenes mészkő lemezes, márgás, bitumenes mészkő

cukorszövetű, lemezes–vékonyréteges egyveretű dolomit
vékonyréteges, lemezes szerkezetű, lazán cementált, sejtes 

dolomit, dolomárga váltakozása

pados, gumós mészkő márgabetelepülésekkel

felső-triász 150

Gémhegyi Dolomit Formáció 

Sédvölgyi Tagozat
felső-triász

Fődolomit

Kösseni

felső-triász

középső-triász

erősen változó: 10, 

20–50, 80–100, 170, 

150–200, 270

Felsőörsi Mészkő középső-triász

szélsőségesen 

változik: 20, 35–40, 

84, max. 180

Füredi Mészkő

felső-triász

Veszprémi Márga felső-triász 400, 500

Veszprémi Márga 

Nosztori Mészkő Tagozat

tűzköves mészkő, karbonátos (agyagos mészkő, mészkő, 

dolomitos mészkő) betelepülésekkel
10–25 lejtő

túlnyomórészt mészkő, bitumenes mészkő, alárendeltebben 

dolomit, márga váltakozásából áll
Sándorhegyi

felső-triász

dolomit, tűzköves dolomit

Edericsi Mészkő

–5–(–4)

középső–felső-triász

Budaörsi Dolomit középső–felső-triász 300–1200 karbonátplatform
többnyire jól rétegzett, pados,

olykor ciklusos felépítésű dolomit

karbonátplatform

5∙10–7–10–6

középső-triász 20–30, 65–70 sekélytengeri karbonátplatform

egyveretű, tiszta CaCO3-ból álló, pados mészkő, amely 

vékonyréteges mészkővel váltakozik; van benne dolomitos 

mészkő, illetve dolomit [H��� és mtsi. 2014]

egyveretű, tiszta CaCO3-ból álló mészkő

Rezi Dolomit VV

5∙10–7–10–6vastagpados dolomit, vékony tarkaagyagos–márgás 

közbetelepülések

mészkő, márga, agyagmárga, márgás mészkő

3 tagozat: alsó rétegzett, lemezes, breccsás dolomit;

 középső pados dolomit; felső tűzköves dolomárga

Buchensteini és
Vászolyi

(összevontan szerepelnek)

felső-triász

Rezi Dolomit felső-triász 5–100–300

-7 1

aprókristályos, rétegzetlen, tömeges vagy 

vastagpados–pados dolomit

pados–vastagpados és lemezes dolomit, Sándorhegyi 

Formációval összefogazódik, Fődolomit Formációtól való
elhatárolása bizonytalan

200–300

karbonátplatform, intraplatform mélyedés 1–3

15

1–3

1–3

lejtő

1–3

5∙10–7–10–6

-7 5

-5 15

Anisusi Karbonátos VV

Anisusi–Ladin Karbonátos VV

5∙10–7–10–6



színkulcs hidrosztratigráfiai egység lgK [m/s]
porozitás 

[%]
színkulcs hidrosztratigráfiai egység lgK [m/s]

porozitás 

[%]
Budai és mtsi. 1999 Gyalog és mtsi. 2005 Martinecz 2014, lgK [m/s] Mádlné Szőnyi 1996 Gondár és Gondárné Sőregi in Budai és mtsi. 1999

T-JAM,           

K [m/s]

Mádl-Szőnyi és mtsi. 

2017, lgK [m/s]

Freeze és Cherry 1979, 

lgK [m/s]

Domenico és Schwartz 1997, 

lgK [m/s]
Brassington 2017, lgK [m/s]

Martinecz 

2014
T-JAM

porozitás [%]

formáció kronosztratigráfia vastagság [m] képződési környezet

litológia litológia és hidrogeológia hidrogeológia

besorolási magyarázat

hidraulikus vezetőképesség irodalmi elméleti referenciáiregionális tagolás lokális tagolás

1. melléklet: A Bakony–Balaton-felvidék képződményeinek hidrosztratigráfiai besorolása a felhasznált adatokkal — V. tábla Ordovícium–Alsó-Triász

uralkodóan márga, a márga mellett tartalmaz márgás mészkövet, 

dolomitos mészkövet, aleurolitot, mészhomokkövet

nemkarsztos hasadékvíz-szivárgás a réteglapok, repedések 

mentén fordul elő

erősen vízjáratos zónák, a források időszakosak, 

összességében vízrekesztő
unweathered marine clay siltstone

laminated sandstone, shale and 

mudstone

–9–(–7) gyenge vízvezető, vízrekesztő vízrekesztő –12–(–9) –11–(–8) –8–(–6)

törmelékes (homokos aleurolit mészkőlencsékkel) és 

karbonátos (evaporitos, agyagos dolomit)

nemkarsztos hasadékvíz-szivárgás a réteglapok, repedések 

mentén fordul elő
törések mentén vízmozgás, késlelteti a lefolyást limestone, dolomite limestone, dolomite

vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

–7–(–5) gyenge vízvezető, vízrekesztő gyenge vízvezető –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

márgasorozat mészkő-, dolomit- és aleurolitbetelepülésekkel
nemkarsztos hasadékvíz-szivárgás a réteglapok, repedések 

mentén fordul elő
helyenként karsztosodott unweathered marine clay siltstone

laminated sandstone, shale and 

mudstone

–8–(–6) gyenge vízvezető, vízrekesztő leggyengébb vízvezető –12–(–9) –11–(–8) –8–(–6)

dolomit, dolomitmárga
nemkarsztos hasadékvíz-szivárgás a réteglapok, repedések 

mentén fordul elő
töredezett, hasadékos kőzet, hasadékokat agyag tölti ki limestone, dolomite limestone, dolomite

vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

–4–(–2) gyenge vízvezető, vízrekesztő gyenge vízvezető –9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

dolomit, gipsz, anhidrit, márga, aleurolit limestone, dolomite limestone, dolomite
laminated sandstone, shale and 

mudstone

–10–(–8) –9–(–6) –9–(–6) –8–(–6)

polimikt konglomerátum, majd homokkő és alurolit váltakozása

kovás kötőanyag miatt vízmozgás a kőzetrések és réteglapok 

mentén zajlik; hidraulikai kapcsolat a főkarsztvíztárolóval 

tisztázatlan

a beszivárgó víz a fekü vízrekesztő felett összegyűlik és 

a bevágódó patakvölgyeknél forrásokon keresztül tör a 

felszínre, a fakadó források hozama alacsony, de 

egyenletes; szénszavas források ebből fakadnak

sandstone sandstone
laminated sandstone, shale and 

mudstone

–8–(–6) közepes–gyenge hasadékvíz-tároló közepes víztároló –10–(–6) –10–(–6) –8–(–6)

gránit
unfractured metamorphic 

and igneous rocks

unfractured metamorphic and 

igneous rocks
massive igneous and metamorphic rocks

–7–(–6) –14–(–10) –14–(–10) –11–(–9)

konglomerátum; homokkövet, aleuritot és agyagos képződményeket 

tartalmaz
sandstone sandstone

laminated sandstone, shale and 

mudstone

–8–(–6) –10–(–6) –10–(–6) –8–(–6)

limestone, dolomite limestone, dolomite
vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

–9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

limestone, dolomite limestone, dolomite
vesicular and scoriaceous basalt, and 

cavernous limestone and dolomite

–9–(–6) –9–(–6) –3–(–1)

Balatoni Fillit Formációcsoport: kvarcit, fillit, gneisz shale shale
laminated sandstone, shale and 

mudstone

–12–(–9) fekü csaknem vízzáró –13–(–9) –13–(–9) –8–(–6)

Balatoni Fillit Formációcsoport: kvarcit, fillit, gneisz
a területen vízföldtani szempontból csak ez jelentős, 

gátként kényszeríti a vizet a felszínre
shale shale

laminated sandstone, shale and 

mudstone

–12–(–9) fekü csaknem vízzáró –13–(–9) –13–(–9) –8–(–6)

Balatoni Fillit Formációcsoport: kvarcit, fillit, gneisz
unfractured metamorphic 

and igneous rocks

unfractured metamorphic and 

igneous rocks
massive igneous and metamorphic rocks

–12–(–9) –14–(–10) –14–(–10) –11–(–9)

Balatoni Fillit Formációcsoport: kvarcit, fillit, gneisz
unfractured metamorphic 

and igneous rocks

unfractured metamorphic and 

igneous rocks
massive igneous and metamorphic rocks

–12–(–9) –14–(–10) –14–(–10) –11–(–9)

1

Devon–Karbon 

Karbonátos–Sziliciklasztos VV

Velencei Gránit VF

Balatonfelvidéki Homokkő VV

Ordovícium–Devon Metamorf VF

-10

-6

Perm–Alsó-Triász 

Sziliciklasztos–Karbonátos VF–VV
-7

-10

Összességében a metamorf Lovasi Agyagpala 

Formáció a legvastagabb, valamint regionális

elterjedésű, ezért döntően az aljzatban ez található. 

A többi képződmény lokális elterjedésű,  

 ezért a regionális tagolásnál nem lettek

figyelembe véve, csak a lokálisnál.

A fekü a legkisebb K-tényezőjű.

középső-devon 300 sekélytengeri platform tömeges, helyenként vastagpados kristályos mészkő

Kékkúti Mészkő alsó-devon
ismert vastagsága 

40

átkristályosodott gumós mészkő, mészkő, dolomitos mészmárga, 

mely agyagpalába és metamorf aleurolitpalába települ 

[C������ 1997]

pelágikus medence mészkő, lencsés dolomit, vulkanoklasztit-közbetelepüléssel

Az alsó-triász márgák vastagabbak, mint a 

dolomitok. Három része: uralkodóan márga, de 

mészkő és dolomit is közbetelepült; porózus 

dolomit, mely a középső–felső-triász 

képződményekhez képest rosszabb vízvezető; 

dolomit, gipsz, anhidrit, márga, aleurolit 

váltakozása. A miocén márgáknál jobb vízvezető, 

de még vízfogónak, gyenge vízvezetőnek minősül. 

Sok esetben tagolatlanul szerepel az alsó-triász, 

ezért még a lokális tagolásnál sem lehet 

egyértelműen szétválasztani.
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Alsóörsi Porfiroid felső-ordovícium

Polgárdi Mészkő

márgasorozat vékony mészkő-, dolomit- és 

aleurolitbetelepülésekkel

túlnyomórészt márga, mészmárga, alárendeltebben aleurolit 

alkotja, betelepült mészkő- és dolomitrétegekkel
sziliciklasztos–karbonátos self50–70

Tabajdi Anhidrit felső-perm max. 250 hiperszalin lagúna dolomit, gipsz, anhidrit, márga, aleurolit [C������ 1997]

0–10

0–10

0–10

30–40

25–35

15–25

25–35

25–35

20–30

nagyobb és jól felismerhető vulkanittestek mellett gyakoriak a 

vékony tufa-közbetelepülések, illetve a piroklasztikumnak az 

üledékkel való keveredése

savanyú vulkanizmus
legnagyobb ismert 

vastagsága 600

üreges–sejtes, csillámos–homokos dolomit, vékonyrétegzett 

dolomárga

Hidegkúti Dolomit

Balatonfőkajári Kvarcfillit

Lovasi Agyagpala

Arácsi Márga

–8–(–7)

agyagpala és aleurolitpala váltakozása, homokkőpala-

-lencsékkel; ritkábban márga, kovapala, metavulkanit-

-betelepüléseket is tartalmaz

kisfokú metamorfózison átesett 

hemipelágikus tengeri üledék

legnagyobb ismert 

vastagsága 1050, de 

elérheti az 1500-at, 

sőt a 2000-et is

Paleozoós 

Metamorf–Sziliciklasztos–

–Karbonátos–Vulkanikus VF

Néhány szivattyúteszt alapján 10–6–10–5 m/s

a K-tényezője, feltehetően a triász karbonátoknál 

rosszabb hidraulikai tulajdonságú. Regionálisan és 

lokálisan is fontos képződmény.

Balatonfelvidéki Homokkő VV

Köveskáli Dolomit alsó-triász
DNY: ~100; 

ÉK: 10–15
időként zárt belső selflagúna

vékonyan rétegzett, lemezes felépítésű, dolomitos 

kötőanyagú homokkő, aleurolit, illetve márga, valamint tömött 

cukorszövetű, de sokszor likacsos, porózus dolomit 

váltakozása

Csopaki Márga 1–3

porfíros vagy palás kőzetek, finomszemcséjű metagabbró, 

hematitos karbonátpala [C������ 1997]
ordovícium–devon

szürkészöld színű, erősen bontott, palásodott, 

blasztoporfiros szövetű metabazalt

ordovícium–szilur kvarcfillit, kvarcit, pala
~1–200, több 100 

lehet
nagyfokú metamorfózison átesett homokkő dominánsan kvarcfillit

gyengén metamorf agyagpala, metaaleurolit-, metahomokkő-, 

metavulkanit- és metavulkanoklasztit-betelepülésekkel
ordovícium–devon

Balatonfelvidéki Homokkő felső-perm
igen változó, 

100–1000
alluviális törmelékkúp – fonatos folyó

alul durvatörmelékes (fanglomerátum, konglomerátum), 

középen vörös homokkő és aleurolit, felül konglomerátum
alul konglomerátum, középen homokkő–aleurolit, felül aleurolit

hiperszalin lagúna

törmelékes és karbonátos képződmények: homokos aleurolit, 

aleurolit, finomszemcsés homokkő és mészkőlencsék; 

evaporitos, likacsos dolomit és agyagos dolomit

alsó-triász 60–70

alsó-triász

1

5

10

25–35

0–10

–7

–7

savanyú metavulkanoklasztit
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Litéri Metabazalt

agyagos vagy dolomitos kötőanyagú homokkő és aleurolit; 

rétegzett, mikrokristályos evaporitos dolomit; rétegzettség 

nélküli dolomit

alsó-triász 100–200 nyílt tengermedence

meghaladja a 600-at szárazföldi–folyóvízi hordalékkúp
fanglomerátum, uralkodóan konglomerátum, homokkő és 

aleurolit váltakozó betelepülése, ciklusos felépítésű
konglomerátum, fanglomerátum, homokkő, aleurolit és agyagkő

felső-karbon savanyú vulkanizmus hipabisszikus mélységben megszilárdult gránit

5

agyagmárga, márga, aleurolit és rétegszerűen betelepült 

mészkő, alul vékonyrétegzésű 

agyagmárga–márga–mészmárga; középen meszes aleurolit; 

felül márga és aleurolit mellett homokkő-betelepülések

uralkodóan márga; alul márga, márgás mészkő, dolomitos 

mészkő, márga, mészkő, mészhomokkő; középen meszes 

aleurolit, márga; felül márga, homokos márga, mészmárga, 

mészkő

–5–(–4)

legnagyobb ismert 

vastagsága 130

–7–(–6)

10
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Velencei Gránit

Fülei Konglomerátum felső-karbon

nagyon kis- és kisfokú metamorfózison 

(anchizóna felső és a zöldpala fácies alsó 

része) átesett tengeri környezetben lezajlott 

vulkanizmus képződményei

5∙10–7–10–6 0–10 1

1

-10

Perm–Alsó-Triász 

Sziliciklasztos–Karbonátos VF–VV

10–8–5∙10–8

5∙10–8 –10–7

5∙10–7–10–6 1


