
Jegyzőkönyv a Neogén II. munkabizottság on-line szavazásáról 

 

A munkabizottság javaslatot kapott a Borsodi Kavics Formáció és a szlovák formáció 

beosztásban elfogadott Poltári Kavics Formáció összevonására. 

A munkabizottság 35 tagja levélben megkapta a javaslatot és a mellékelt részletes 

dokumentációt a két rétegtani egységről. Ugyancsak a munkabizottság tagjainak rendelkezésére 

állt a formáció leírása két változatban: összevonva Poltári Formáció néven, valamint megőrizve 

a hazai rétegtani egység önállóságát, utalva kapcsolatára a Poltári Kaviccsal. 

A szavazásra 2022. június 3. és június 8. között került sor. 

Négy szavazat érkezett on-line, egy szavazat szóban. A munkabizottság elnöke és titkára 

szavazatával együtt összesen 7 szavazóból 6 fő a Poltári Kaviccsal történő összevonásra, 1 fő a 

Borsodi Kavics önállóságának megőrzésére szavazott. 

A szavazás eredményeként a Borsodi Kavics Formáció és a Poltári Kavics Formáció 

összevonásra került, Poltári Kavics Formáció néven. 

Budapest, 2022. június 9. 

 

Sztanó Orsolya Csillag Gábor 

Neogén II. munkabizottság elnöke Neogén II munkabizottság titkára 



Borsodi Kavics Formáció – Poltári Kavics Formáció 

 

 

Selmeczi Ildikó. az MRB elnöke továbbította az alábbi felvetést:  

 

A képződmény hazai elterjedési területén korábban földtani térképezést végző MÁFI-s 

geológusok, Peregi Zsolt és Gyuricza György állítják, hogy a Borsodi Kavics a Szlovákiában 

már korábban leírt Poltári Kavics F. megfelelője. Gyuricza a Borsodi nevet semmiképp nem 

tarja jónak, ”mert a típusterülete, Trizs és környéke eredetileg nem Borsod, hanem Gömör és 

Kishont vármegyéhez tartozott.”.  Peregi pedig ezt írja: “Önálló egységként, Poltári vagy 

Borsodi Kavics névvel egyaránt lehetne nevezni, mivel teljesen bizonyos, hogy a Borsodi és 

a Poltári Formációk azonosak. A határ mind a két oldalán megnéztem”.  

Kár, hogy korábbi szövegeikben e tekintetben nem foglaltak ilyen határozottan állást. 

 

Hogy a Borsodinak és Poltárinak köze lehet egymáshoz a Neogén-II Munkabiz. 2022. 

februári ülésén is elhangzott Csillag Gábortól. 

Felmerült, tehát hogy miért nem a szlovák nevet használjuk nálunk is?  

Ennek átgondolásához az alábbi szövegrészek átnézése lehet még hasznos: 

 

A kötetbe szánt szöveg az alábbi, mely tükrözte az általunk ismert bizonytalanságokat és a 2 

elérhető forrásművet,

 
 

Peregi Zsolt 1996 leírása, mely szerint pannóniai (akkor pontusi), és “részben megfelelő” a 

Poltárival. 

 

  
 



Az fellelhető hazai irodalom, Gyuricza-Elsholz  2006, aggteleki magyarázójában ezzel 

ellentétben kvarterként szerepel, és a bizonytalan kor kapcsán van utalás a Poltárira, az 

alábbiak olvashatók:  

 

 
  

Természetesen, a felvetés kapcsán kerestünk szlovák irodalmat is. 

Ebben a Janocko et al 2003-ban sokat a kavicsról nem írnak… 

 

 
 



Illetve volt ez, gyakorlatilag Vass alapján küldte Kovac Miska: 

Poltárske súvrstvie – the Poltár Formation 

 

The name is from Poltár village on the northern rim of the Lučenec depression (Lučenská 

kotlina, Vass 2002). The Fm was described by Andrusov a Zorkovský (1950). It consists of 

gravel, sands and clays. Characteristic lithotype is variegated or white, green, reddish kaolinite 

sands and clays. In the lover part of the Fm coal seams and coal-clays are often present; Vass 

& Elečko (eds.), 1992. The gravel pebbles are polymict composed from rocks of the 

Gemerikum and Veporikcum. In the NW part of the Lučenec depression also pebbles of basalts 

of the syngenetic Podrečany Fm are present. In the western part of the Lučenec depression 

intercalation of Poltar Fm sediments with basalt lava flows is documented (Vass a Kraus, 

1985).  

The formation is fluvial; as strato-type can be used clay pit in Gregorová Vieska village or in 

Kalinovo village 1km ENE from the church an old sand pit with gravel and clays. Reference 

profile is also by Vyšný Petrovec (kaolinite sands). 

Poltár Fm overlies with erosive discordance Lučenec Fm (eger) as well as Filakovo and 

Bukovina fms (eggenburg). At the northern margin of basin overlie the pre- Cenozoic rocs of 

the Western Carpathians.  

Thickness of formation is max 100 m and fill the paleo-valleys at the margin of the Spišsko-

gemerské rudohorie Mts.. It fills the Rožnava “kotlinu” and moldava part of Košice “kotlina” 

(Rudnik - Saca). 

The age of Poltár Fm was estimated using palynology (Planderova, 1986) and geochronology 

dating of basalts of the Podrečany Fm - 6, 17 Ma (Balogh et al., 1981)  

The remnants of plants in the light colored clays document step association of vegetation, and 

from the dark clays swam vegetation is described (Planderova, 1986). 

As equivalents of Poltar Fm in Hungary Borsod Fm is assumed - Peregi in Gyalog (ed.), l996. 

 

Itt harapott a kígyó a farkába.  

 

“A főként kristályos kőzetekből és mezozoos karbonátból álló kavics, homokos kavics 

(tarkaagyag, kavicsos agyag közbetelepülésekkel) Magyarországon a Sajó völgyétől É-ra 

nyomozható. Az aggteleki magyarázó szerint Az ős-Sajó egyik hordalékkúpja lehet, a 

kavicsanyag a Szepes–Gömöri-érchegységből és a Veporból származik.” Ez azért nem tűnik 

teljesen egyformának a szlovákok kaolinos homokot, szenes agyagot is tartalmazó kavicsos 

összletével (ld. lejjebb Peregi, szerint ezek inkább a fekű Edelényit képviselhetik). 

 

Amúgy Ildi kiásott egy kapcsolódó Vass et al 1983-t, a kaolinos agyag minőségéről: 

https://www.geology.sk/wp-content/uploads/documents/foto/MS/MS_1983-

6/Ind%C3%ADcie%20keramick%C3%A9ho%20%C3%ADlu%20v%20Rimavskej%20kotline.

pdf 

 
 

https://www.geology.sk/wp-content/uploads/documents/foto/MS/MS_1983-6/Ind%C3%ADcie%20keramick%C3%A9ho%20%C3%ADlu%20v%20Rimavskej%20kotline.pdf
https://www.geology.sk/wp-content/uploads/documents/foto/MS/MS_1983-6/Ind%C3%ADcie%20keramick%C3%A9ho%20%C3%ADlu%20v%20Rimavskej%20kotline.pdf
https://www.geology.sk/wp-content/uploads/documents/foto/MS/MS_1983-6/Ind%C3%ADcie%20keramick%C3%A9ho%20%C3%ADlu%20v%20Rimavskej%20kotline.pdf


 

 

 

 

A fenti levelezés legfontosabb hozadéka, hogy előkerült a képződmény legteljesebb leírása 

Peregi (1986, kiegészítve 1997): 

 
 

A helyszín végre kicsit pontosabban eligazít, mint a “Sajótól északra”. A halvány sárga 

foltokat a 2 hosszú piros nyil jelzi a határ innenső oldalán. Ami összeillesztve a szlovák 

térképpel (másik sárga piros nyilakkal) valóban meggyőzően mutatja összefüggőségüket. 

 



 

d  

 

 



 

A képződmény Dunántúli Formációcsoportba sorolását a rtgsorban elfoglalt helyzete 

(legalábbis ahol Edelényire települ), illetve alluviális-fluviális eredete továbbra is alátámasztja. 

Itt legalább említés esik képlékeny, bentonitos agyagról is.  A kora vonatkozóan továbbra sincs 

adat. De ha elfogadjuk a Poltárival való azonosságot, akkor annak összefogazódása a 

Salgóvári Bazaltnak megfelelő Podrecsányi Bazalttal valóban a pannóniai végére, konkréta a 

pliocénbe teszi. 

 

1. Ha elfogadjuk, hogy a Borsodi és a Poltári Kavics azonosak, akkor egyszerűbb 

lenne átvenni a szlovák nevet, és a két formációt összevonni. Ez esetben a 

leírás is jelentősen módosulna. 

 

Poltári Kavics Formáció boM3-Pl 

Apró-durva kavics (50 cm átmérőjű tömbök is), homokos kavics keresztrétegzett kötegeinek gyakran 10 m-

nél vastagabb sorozata, amely fehér, zöld, vörös kaolinos homokkal és tarka agyaggal váltakozik. A kavics 

polimikt, anyagában a kvarcit dominál, kevesebb a Gömör-Szepesi és Vepori kristályos alaphegységi eredetű 

kőzet (pl. gránit, fillit, gneisz), alsó részén triász mészkő is jellemző az előfordulás déli részén, de vannak 

andezit és bazalt kavicsok is. A formáció hordalékkúpon és/vagy folyómedrekben, ártereken képződött. 

Vastagság: legfeljebb 90–100 m 

Kor: pannóniai fiatal szakasza (kb. pliocén), egyes szerzők a negyedidőszakba teszik. Feküje preneogén, alsó 

miocén slír, homokkő, szarmata piroklasztitok vagy az Edelényi Formáció. A Poltári kavics kora palinológiai 

alapon és az összefogazódó Podrecsányi vagy az ezzel azonos Salgóvári Bazalt kora alapján 6-5,5 millió évnél 

fiatalabb. 

Elterjedés: Északi-középhegység, a Sajó völgyétől É-ra és a Gömöri (Losonc-Rimaszombati)-medence 

Irodalom: Peregi 1986,1996, Gyuricza, Elsholz 2006, Vass et al. 2007 

 

2. Ha a Poltári nevet nem fogadja el a Munkabizottság, a rövid leírásban a 
térképezők által valószínűsített kapcsolatokról a “bizonytalan” helyett  
“valószínűt” írnánk és az alábbi lenne. 

 
Borsodi Kavics Formáció boM3-Pl 

Durva kavics, homokos kavics, helyenként 10–180 cm vastag, meredek dőlésű rétegeinek sorozata, amely 

néhány méter vastag tarka agyag és kavicsos agyag közbetelepüléseket tartalmaz. A kavics anyagában a kvarcit 

dominál, kevesebb a kristályos alaphegységi kőzet, de a sorozat alsó részére a mezozoos karbonátok is 

jellemzőek előfordulásának déli részén. Kapcsolata a Losonci-, Rozsnyói és Kassai-medencékből (Szlovákia) 

leírt, azonos vastagságú, hasonló összetételű és kavicsanyagú Poltári Kaviccsal bizonytalan valószínű.  

Vastagság: a Sajó völgyétől É-ra 90–100 m-re tehető 

Kor: bizonytalan, valószínűleg pannóniai (pliocén), egyes szerzők a negyedidőszakba teszik. Feküje 

preneogén, alsó miocén slír vagy az Edelényi Formáció. A talán rokon szlovákiai Poltári kavics kora palinológiai 

alapon és az  kapcsolódó összefogazódó Podrecsányi bazalt kora alapján kb. 6 millió évnél, az ezzel azonos 

Salgóvári Bazalt kora alpján 5,5 millió évnél fiatalabb. 

Elterjedés: Északi-középhegység, a Sajó völgyétől a szlovák határig, pl. trizsi kavicsbánya 
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