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1. BEVEZETÉS 

A témaválasztást egy nagyobb volumenű OTKA (81530. sz.) projekthez való kapcsolódás inspirálta, 

amelynek célja a Pannon-medence miocén-pliocén deformációinak és üledékképződésének 

vizsgálata, korszerű szerkezetföldtani, szedimentológiai és geokronológiai módszerek alapján.  

Célterületem - a Bükk déli része - a projekt egyik kulcsterülete volt, hiszen több nagyszerkezeti zóna 

határolja, amelyek a kora-miocén „kiszökés” során aktív szerepet játszottak a Pannon-medence 

kialakulásában. Kutatásom a terület kainozoos deformációs történetének megismerésére, 

vetőrendszereinek kitérképezésére irányult. Az egyes szerkezetalakulási események elkülönítése, 

időbeli lehatárolása lehetőséget kínált a Pannon-medence szerkezeti eseményeivel való összevetésre. 

Kiváló alkalom nyílt arra, hogy a projektben résztvevő vulkanológus és paleontológus kollégákkal 

együttműködve, korszerű geokronológiai módszerek együttes használatával pontosítsam a területet 

ért deformációs események korát. Ehhez egyedülállónak is mondható nagymennyiségű és különböző 

adatforrás állt rendelkezésemre, amely folyamatosan bővült is a munka során. Kutatásom 

kiterjeszthettem és kiegészíthettem a Bükktől délre található Polgár 3D szeizmikus blokkra is, ahol 

elsők között értelmezhettem a terület szerkezeteit és deformációit.   

2. A KUTATÁSI TERÜLET FÖLDRAJZI, FÖLDTANI 

HELYZETE, RÉSZTERÜLETEKRE BONTÁSA 

A vizsgált terület a Bükk-hegység kainozoos üledékekkel fedett déli-délnyugati részét fogalja 

magában. A terület jóval tágabb, mint a földrajzi értelemben vett Bükkalja, hiszen nyugaton egészen 

a Darnó Zónáig, délen-délkeleten, a miocén piroklasztitokkal fedett Bükkalján (felszín alatt Vatta-

maklári-árok) túl egészen a Tisza-Sajó összefolyásáig terjed ki (1. ábra).  

A kutatási terület a Közép-magyarországi nyírózóna és a Balaton-vonal között található 

Közép-magyarországi-főegység, Bükki Szerkezeti Egységének (BSZE) a része (1. ábra) (HAAS 

ET AL. 2014).  A Bükki Szerkezeti Egység a paraautochton, alacsonyfokú metamorfózist szenvedett 

paleo-mezozoos sorozataiból épül fel. Mezozoos, uralkodóan karbonátos-sziliciklasztos üledékei a 

Neo-Tethys óceán kivékonyodott kontinentális szegélyen rakódtak le és rokonságot mutatnak a dél-

alpi, dinári egységekkel (SCHRÉTER 1943; BALOGH 1964; CSONTOS 1988, 2000; FILIPOVIC ET AL. 2003). A 

parautochton alsó szerkezeti helyzetben található, a késő-jurakora-krétában obdukálódott bázisos 

magmatitokat, ofiolitokat és sziliciklasztitokat tartalmazó jura Szarvaskői-Mellétei takarók alatt 

(BALLA 1983, BALLA ET AL. 1986; CSONTOS 1999,2000). A krétában, az alpi szerkezetalakulási fázisban 
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kisfokú metamorfózis érte a területet (ÁRKAI 1983), valamint palássággal egyidejű déli vergenciájú 

takarók, átbuktatott redők és rátolódások jöttek létre (BALLA 1983, CSONTOS 1999). A Bükki 

Szerkezeti Egység határai bizonytalanok, de túlterjednek a szorosabban vett Bükk-hegység területén. 

Északon a Nekézsenyi-rátolódás jelenti határát az Upponyi-hegység felé (SCHRÉTER 1939), 

északkeleten a Sajó menti fúrások már szendrői típusú kőzeteket tártak fel (PELIKÁN & BUDAI 2005). 

Délen, a Vatta-maklári-árok déli részén húzódó kiemelt gerincek mezozoos kőzetei (Mezőkövesd, 

Mezőkeresztes) egyértelműen bükki típusú kifejlődést jeleznek. Délnyugaton a verpeléti fúrások 

szintén bükki típusú mezozoos kőzeteket tártak fel, sőt nyugat felé egészen a Duna vonálig (Bugyi és 

Sári térségében) szintén bükki kifejlődésű paleo-mezozoos kőzeteket fúrtak meg (BÉRCZI-MAKK 

1986). 

A kutatási területet három fő részre osztottam a fő szerkezetek csapásbeli eltérése, az 

üledékképződésbeli különbségek, az üledékek területi elterjedése, vastagságviszonyai és az elérhető, 

különböző típusú adatforrások alapján. A három részterület a Darnó Deformációs Zóna déli része 

(DDZ), a tágabban vett Bükkalja, annak déli felszín alatti folytatása a Vatta-maklári-árok, illetve az 

ettől délre található Polgári 3D szeizmikus tömb területe (1. ábra).  

A DDZ (1. részterület) a bükki paleo-mezozoos alaphegységtől nyugatra, délnyugatra húzódik 

egészen a Darnó-vetőig (1. ábra). Értelmezésem szerint kiterjed a Felsőtárkányi-medencére (Ftm) és 

az attól nyugatra lévő részben alsó-középső miocénnal fedett területekre. FODOR ET AL. (2005a) 

szerint, a DDZ területe magába foglalja az összes kainozoos ÉÉK-DDNy-i csapású szerkezeti 

elemet a Bükk-hegységtől nyugatra egészen a Darnó-vetőig, valamint azon túl a fedémesi 

boltozatokig. Ennek a zónának csak egy elemét képezi a délkeleti dőlésű Darnó-vető (DV), amely a 

bükki paleo-mezozoikumot rátolja a késő-oligocén üledékekre, amit a Bükkszék-51-es (Bsz-51) fúrás 

igazolt is (2. d ábra) (SCHRÉTER 1951; TELEGDI-RÓTH 1951).  A zóna déli része, a demjéni blokk és 

környéke határterület a Vatta-maklári-árok felé, annak szerkezetei inkább az utóbbi területhez 

kapcsolódnak. A DDZ területén meghatározóak az ÉÉK-DDNy-i csapású vetők.  

A második részterület a Bükkalja (felszín alatti déli folytatása a Vatta-maklári-árok), amely a 

DDZ-től DK-re található ÉK-DNy-i csapású zóna (1. ábra). Északon a Bükk mezozoos 

alaphegysége jelenti a határát, keleten a Sajó-Tisza vonaláig terjed, délen a mezőkövesdi, 

mezőkeresztesi, illetve az emődi magaslatok határolják. Nyugaton, a Felsőtárkányi-medence (Ftm) 

keleti peremén húzódó ÉÉK-DDNy-i csapású vetőzóna képezheti a határát. A Bükkalja déli, felszín 

alatti folytatása a Vatta-maklári-árok (Vma), ami egy 2-3 km mély neogén süllyedék, amit a 

gravitációs térképen is látható negatív izovonalak is jeleznek (1a melléklet). A Bükkalján és a Vma-ban 

is meghatározóak az ÉK-DNy-i csapású többnyire ÉNy-i dőlésű vetők, amelyek Demjéntől 

Cserépváraljáig a felszínen is nyomozhatóak (1. ábra) (SCHRÉTER 1952; CSIKY 1961; TARI 1988; LESS ET 

AL. 2005). A fő ÉK-DNy-i csapású vetők a Felsőtárkányi-medencétől (Ftm) délnyugatra 

összekapcsolódnak az első részterület ÉÉK-DDNy-i csapású vetőivel (1. ábra). A második és 
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harmadik részterület közötti zónát, ami a Vatta-maklári-ároktól délre található, a második 

részterülethez csatoltam.  

 

 

 

1
.

áb
ra

: A
 k

u
ta

tá
si

 t
er

ü
le

t 
1
: 
1
0
0
 0

0
0
-e

s 
p

re
k
v
ar

te
r 

fö
ld

ta
n

i 
té

rk
ép

e 
(G

Y
A

L
O

G
 &

 S
ÍK

H
E

G
Y

I 
20

1
0
) 

a 
fő

b
b

 s
ze

rk
ez

et
i 
el

em
ek

k
el

, 

fú
rá

so
k
k
al

, 
a 

v
iz

sg
ál

t 
fe

lt
ár

ás
o
k
k
al

 é
s 

az
 U

/
P

b
 m

in
ta

v
ét

el
i 
p
o

n
to

k
k
al

. A
 D

D
Z

 s
ze

rk
ez

et
i 
el

em
ei

 r
és

zb
en

 F
O

D
O

R
 E

T
 A

L
. (

2
0
0
5
a)

 

sz
er

ke
ze

ti
 t

ér
ké

p
ér

ő
l 
sz

ár
m

az
n

ak
. 
A

 k
u
ta

tá
si

 t
er

ü
le

t 
n
ag

ys
ze

rk
ez

et
i 
h
el

yz
et

e 
H

A
A

S
 E

T
 A

L
. (

2
0
1
4
) 

té
rk

ép
én

. 



  6  
 

A harmadik részterület a Polgár 3D szeizmikus blokk, amely a Bükkaljától illetve a Sajó és a 

Tisza összefolyásától délre húzódó ~610 km2-es terület, ahol dominálnak az ÉK-DNy-i csapású 

kulisszás elrendezésű vetők (1. ábra). A blokk délkeleti felében több pozitív mágneses anomáliasáv is 

húzódik (Déli vulkáni vonulat), amelyet 1 km körüli melységben található miocén mágneses hatók 

eredményeznek (1b melléklet). A Bouguer gravitációs térképen a pozitív anomáliák a teljes blokkra 

jellemzőek (1a melléklet).  

A három részterület általános földtani fejlődéstörténetét együttesen tárgyalom, kiemelve az egyes 

részterületek üledékképződésbeli különbségeit, sajátságait. A részletes szerkezeti megfigyeléseimet, 

értelmezéseimet a három részterületre viszont már külön-külön írom le. 

 

2. ábra: A kutatási terület nagyszerkezeti helyzete és a Kárpát-medence sematikus szerkezeti fejlődése a 

kainozoikumban (A,B,C) (FODOR ET AL. 1999; FODOR 2010). Regionális földtani szelvény a Darnó 

Zónán keresztül (D). A szelvény nyomvonala az 1. ábrán látható.  A paleogén medence szlovákiai 

része FUSÁN ET AL. (1987) nyomán szerkesztve. 
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3. FEJLŐDÉSTÖRTÉNET, RÉTEGTANI FELÉPÍTÉS 

A terület aljzatát a Bükki Szerkezeti Egységnél ismertetett paleo-mezozoos paraautochton típusú 

karbonátos-sziliciklasztos üledékek és a Szarvaskői-takaróhoz tartozó bázisos középső-jura 

magmatitok és radiolarit építik fel (CSONTOS 2000). A deformáció a krétában, az alpi orogenezis 

takaróképződése során ÉK-DNy-i csapású antiklinálisokat és szinklinálisokat alakított ki (CSONTOS 

1999).  

3.1. PALEOGÉN-EGGENBURGI ÜLEDÉKCIKLUS 

A terület paleogén fejlődéstörténete szorosan összefügg az Észak-magyarországi és Dél-szlovákiai  

Paleogén Medence (ÉDPM) fejlődéstörténetével, hiszen annak egyik részmedencéje volt (2. a ábra). 

Az ÉDPM kialakulását kezdetben transztenziós vetők mentén felnyílt medencék sorozataként 

értelmezték (BÁLDI & BÁLDI-BEKE 1985, BÁLDI 1986), később TARI ET AL. (1993) a propagáló külső-

kárpáti takarófrontokhoz tartozó visszatolódások előterében kialakult kéreghajlásos medenceként 

írta le. A paleogén transzgressziós üledékciklus az eocén priabóniai emeletében indul egy 

tarkaagyagos, durvatörmelékes sorozattal (Kosdi Fm.), amelynek felső része már tengeri kifejlődésű 

(LESS 2005). Erre karbonátplatformon képződött, nagyforaminiferákat tartalmazó biogén mészkő 

(Szépvölgyi Mészkő Fm.), majd az oligocén kiscelli korszakának legelején hemipelágikus 

mészturbiditszinteket tartalmazó márga (Budai Márga Fm.) rakódik (3. a,b ábra, 2b melléklet) (BÁLDI & 

BÁLDI-BEKE 1985; NAGYMAROSY 1990). A kiscelli NP23-as zónájában képződik, 30-300m körüli 

mélységben az az agyagos aleurolit (Tardi Agyag Fm.) (3. a,b ábra, 2c melléklet), ami szerves anyagban 

dús laminiteket tartalmaz, erős anoxiát jelez és az ÉDPM Paratethys-en belüli első elzáródáshoz 

köthető (BÁLDI 1983). A világóceánokkal való helyreállt kapcsolatot jelez a sekélybathiális mélységben 

képződött homokkő-agyag váltakozásából álló, kavicsbetelepüléseket több szintben is tartalmazó, 

több száz méter vastagságban lerakódott sziliciklasztit (Kiscelli Agyag Fm.) (BÁLDI 1983; 

NAGYMAROSY ET AL. 1989). Ennek felső részén egy tengeralatti törmelékkúpként értelmezett kavicsos 

homokkő és konglomerátum jelenik meg (Noszvaji Tagozat), amelynek kialakulását globális 

tengerszinteséshez és/vagy tektonikus emelkedéshez kötik (2d melléklet) (BÁLDI & SZTANÓ 2000). Az 

oligocén egri korszakában üledékfolytonosan képződik a paleogén üledékciklus regressziós szakaszát 

jelző, maximálisan 200-300m vastagságot elérő, glaukonitos homokkővel kezdődő, majd molluszkás 

agyaggal és tufás homokkővel záródó, változó vízmélységben lerakodótt képződmény (3. ábra, 2e 

melléklet) (Egri Fm.) (BÁLDI 1973; BÁLDI ET AL. 1999). Felsőbb szintjeiben az üledékgyűjtő 

elsekélyesedését jelző, árapály övre jellemző szedimentációs bélyegeket és több parakszekvenciát is 

sikerült kimutatni (SZTANÓ ET AL. 1991). A paleogén üledékciklus utolsó fázisában, árapály uralta 

selfen rakódik le a Darnó Zónától nyugatra ismert eggenburgi finom-, illetve felsőbb részén 

durvaszemcsés, kavicsos homokköve (Pétervásárai Homokkő Fm.) (SZTANÓ 1994, SZTANÓ & BOER 

1995).  
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3. ábra: A Darnó Deformációs Zóna (A) és a Bükkalja/Vatta-maklári-árok (B) sematikus rétegsora a főbb 

billenési és geológiai eseményekkel. A főbb litológiai egységek jellemező karotázs-jelalakjai (SP: spontán potenciál, 

RES: ellenállás), valamint szeizmikus fáciesük. A Középső-Paratethys emeletei és abszolút korai POPOV ET AL. 

(1993); STEININGER ET AL. (1996); HOHENEGGER ET AL. (2009) alapján. A piroklasztitok új radiometrikus korai 

LUKÁCS ET AL. (2015), a Darnói Konglomerátumé LESS ET AL. (2015) méréseiből származnak. 
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A DDZ területén (1. részterület), a Darnó Zónától keletre egészen a Felsőtárkányi-medence 

(Ftm) pereméig a paleogén üledékek hiányoznak a felszínen (LESS ET AL. 2005), csak a terület 

legdélebbi részén a demjéni-verpeléti fúrásokban jelennek meg, 400-700m közötti vastagságban (1. 

ábra). Azonban az utóbbi területeken is a vetők kiemelt helyzetű talpi blokkjában az oligocén 

üledékek gyakran hiányoznak és a mezozoos kőzetekre közvetlenül miocén települ (Verp-2). A 

verpeléti szerkezetkutató fúrások (Verps-2,3) által megfúrt néhány száz méter paleogén üledék 

északnyugat felé, az egerszóláti gravitációs maximumon mélyült Esz-1 fúrásban már hiányzik (1. 

ábra). Innentől északnyugatra a paleogén üledékek fúrásból sem ismertek.  Ennek egyik oka a miocén 

során bekövetkező eróziós események mellett, a BÁLDI & SZTANÓ (2000) által definiált „intra-egri” 

denudációs esemény, amely már az egri emelet oligocén korszakában elkezdődött a Bükktől délre 

lévő területeken (3. a,b ábra).  A paleogén üledékek kibillenésének mértékével összhangban az erózió 

nagysága is területről területre változik. A denudációt tektonikus kiemelkedéssel illetve eusztatikus 

tengerszintváltozással, valamint kisebb mértékben vetőmükődéssel hozzák összefüggésbe (SZTANÓ & 

TARI 1993; BÁLDI & SZTANÓ 2000). A Darnó-vonal, a késő-oligocéneggenburgi ÉNy-DK-i 

kompresszió hatására, ÉNy-i vergenciájú vak rátolódásként működött és alakította ki a tőle nyugatra 

található aszimmetrikus kéreghajlásos medencét (2. a,d ábra) (FODOR ET AL. 2005a). SZTANÓ & TARI 

(1993) szerint az üledékek folyamatosan lelapolódnak a medence enyhén délkelet felé dőlő nyugati 

szárnyára. A DDZ területén, lokálisan a Darnó-hegy közelében rakódik le az a már eggenburgi korú 

konglomerátum, amelyet a Darnó-vető menti törmelékkúpként értelmeztek (3. a ábra, 2f melléklet) 

(SZTANÓ & JÓZSA 1996). A konglomerátum új radiometrikus kora ~21.4-20.9 Ma (LESS ET AL. 2015). 

Az eggenburgi üledékképződés alapján, a Darnó-vonal mentén, a kora-miocén elején balos eltolódást 

feltételeznek (SZTANÓ & JÓZSA 1996). Ezt BEKE (2016) doktori munkája szerkezeti megfigyelésekkel 

is alátámasztotta. 

A Bükkalján (2. részterület) a mezozoos alaphegységre délkelet felől szögdiszkordánsan 

települnek a paleogén üledékek, amelyek ÉK-DNy-i csapású pásztában húzódnak a felszínen Egertől 

Kisgyőrig (1. ábra) (LESS ET AL. 2005). Demjéntől Cserépváraljáig húzódik egy másik, ÉK-DNy-i 

csapású zóna, amelyet északnyugatról egy ÉK-DNy-i csapású vető (Kőkötő-vető, KV) határol (1. 

ábra) (SCHRÉTER 1939,1943 A,B,1952; CSIKY 1961; PENTELÉNYI 2005; PETRIK ET AL. 2014). A vető talpi 

blokkjában, gravitációs maximummal is jelentkező kiemelt mezozoos gerincek vannak (Bogács, 

Szomolya, Cserépváralja), amelyekre redukált, pár száz méter vastagságú oligocén agyag (Tardi és 

Kiscelli Fm.), valamint homokkő illetve agyagmárga (Egri Fm.) települ (Dsz-5, Ot.-É-2). 

Demjénben, a KV talpi blokkjában lévő kiscelli korú homokkőlencsékből kezdték meg a kőolaj 

kitermelést az 50-es években (CSIKY 1961). A vető levetett északnyugati blokkjában (Noszvaji-árok), 

több száz méter miocén piroklasztit alatt található meg a pereminél jóval vastagabb paleogén sorozat 

(500-1000m, Ns-2) (SCHRÉTER 1952; CSIKY 1961). A Noszvaji-árokban 50-100m vastagságban jelenik 

meg a felszínen a bükki eredetű kavicsokat is tartalmazó késő-kiscelli korú konglomerátum, amelyet 

tengeralatti törmelékkúpként értelmeztek (BÁLDI & SZTANÓ 2000).  Északnyugat felé az oligocén 
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üledékek eróziósan lenyesődnek, a Nagy-Egeden már csak eocén fordul elő (1. ábra). Cserépváraljától 

keletre (Kács-Kisgyőr), az oligocén teljesen hiányzik a felszínről, csak eocén korú üledékeket találunk 

diszkordánsan települve a bükki mezozoos képződményeken (1. ábra).  

A paleogén üledékek mai dőlése a bükkaljai adatok alapján erősen ingadozik, jellemzően 15-45° 

délkelet felé. Az Alföld irányában hirtelen mélyül a paleogén tető, hiszen a tardi fúrásokban (Tard-I, 

Tard-1) már 800-1000m-en, a Vatta-maklári-árokban lévő Mn-2-es fúrásban már több mint 2000m 

mélyen van. Az árok déli peremén húzódó ÉK-DNy-i csapású vető (Vatta-maklári Vető, VmV) 

délkeleti talpi blokkjában aztán ismét 1000-1200m körüli mélységbe kerül (mezőkövesdi, 

mezőkeresztesi fúrások) (1. ábra). A vető talpi blokkjában, kiemelt mezozoos gerincek húzódnak 

(Mezőkövesd, Mezőkeresztes), amelyet a gravitációs maximumok is jeleznek (1a melléklet). A 

gerinceket bükki típusú paleo-mezozoos kőzetek építik fel (BÉRCZI-MAKK 1986).  A hátakon mélyült 

fúrások mindegyike jelzi a késő-oligocénlegkorábbi miocén denudációs eseményt, hiszen az egri 

korú homokkő (Egri Fm.) teljesen hiányzik az árok pereméről, de még a felső-kiscelli korú 

agyagmárga-homokkő egy része is lepusztult (MAJZON 1961; BÉRCZI-MAKK 1975). A hátakon a 

paleogén üledékek összvastagsága 300-400m között változik. A mezőkeresztesi fúrásokban a kiscelli 

agyagmárgába települt homokkőtestek litológiáját, elterjedését FÖLDVÁRI (2013) vizsgálta, és a 

homoktesteket a kiscelli agyagba települt tengeralatti törmelékkúp komplex lebenyeiként értelmezte.  

A paleogén üledékek kelet felé egyre vékonyabbak az ÉK-DNy-i csapású VmV talpi blokkjában. A 

sajóhídvégi fúrásokban (S-1, S-2, S-3) a mezozoos kőzetekre már közvetlen miocén piroklasztitok 

települnek (KŐRÖSSY 2004). 

A mezőkövesdi és mezőkeresztesi hátaktól délre a paleogén üledékek tovább dőlnek dél, délkelet 

felé, ugyan a hátakhoz képest kissé kivastagodnak (~500m, El-1, Me-23), de délen a Kömlő-1-es 

fúrásban már teljesen hiányoznak (1. ábra).  

A 3. részterületen (Polgár 3D szeizmikus tömb) mélyült fúrások közül egyik sem ért 

paleogén illetve mezozoos kőzeteket.   

Az ÉDPM fejlődésének végét az eggenburgi végén (~20-19 Ma) egy regionális unkonformitási 

felület és lepusztulás jelez, amelynek nyomai szeizmikus szelvényen is észlelhetők (SZTANÓ & TARI 

1993). A késő-oligocén illetve kora-miocén során történtek azok a jelentősebb jobbos elmozdulások, 

amelyek a korábban egységes ÉDPM-et elmozdították az Észak-szlovéniai Paleogén medencétől, 

amely déli irányú folytatása volt az egykor egységes üledékgyűjtőnek (NAGYMAROSY 1990; CSONTOS ET 

AL. 1992). A jobbos elmozdulások főként a Periadriai-Balaton vetőrendszer mentén zajlottak 

(KÁZMÉR & KOVÁCS 1985; BÁLDI 1986; CSONTOS ET AL. 1992; CSONTOS & NAGYMAROSY 1998; FODOR ET 

AL. 1998). A kutatási terület poszt 19 Ma éves fejlődéstörténete már az extenziós Pannon-medence 

kialakulásához kapcsolódik (ROYDEN & HORVÁTH 1988; HORVÁTH 1993, HORVÁTH ET AL. 2006). A 

pannon-medencei üledékeket hagyományosan pre-, szin-, és poszt-rift egységekre tagolják.  
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3.2. KORA-MIOCÉN (KÉSŐ EGGENBURGI – OTTNANGI) 

A DDZ területén a lokálisan megjelenő Darnói Konglomerátum mellett, a kora-miocén egy 

bizonytalan korú kavics-, és tarkaagyag-betelepüléseket is tartalmazó homokkővel indul (3. a ábra, 

terresztrikum) (LESS 2005). Ez az üledék sporadikusan fordul elő, főként kisebb szinklinálisokban 

(Felsőnyárádi-szinklinális, RADÓCZ 1964), illetve karsztos üregekben őrződött meg (LESS 2005).  

A Bükkalján szintén szárazföldi kavicsos és durvaszemű homokkővel indul a kora-miocén (3. 

b ábra, terresztrikum), amelyet a Vatta-maklári-árok északi peremén több fúrásban (pl.: Tard-1) is 

megfúrtak. A Kőkötő-vető (KV) levetett blokkjában, az andornaktályai fúrásokban, több mint 100m 

vastagságú kora-miocén kavicsos összlet található a miocén vulkanitok alatt (CSIKY 1961; KŐRÖSSY 

2004). A Cserépváralja 2-es (Csv-2) fúrásban, az alsó-riolittufa (~18.2 Ma) közvetlen rátelepül erre a 

durvaszemcsés homokkőre (LUKÁCS ET AL. 2014a,b), így annak kora lehet eggenburgi, de felnyúlhat 

akár az ottnangiba is. 

A Vatta-maklári-árokban a kora-miocén üledékek sajátos kifejlődésűek. A Mezőnyárád-2-es (Mn-

2) fúrásban az egri korú homokkőre diszkordánsan települő több száz méter vastag alsó-miocénbe 

sorolt terresztrikumot, limonitos vörösbarna homokkövet, homokos agyagot és aprószemű 

konglomerátumot ír le KŐRÖSSY (2004).    

Az Mn-2 fúrás alsó-miocén terresztrikumát Mindszenty Andreával, Fodor Lászlóval együtt 

részletesen is megvizsgáltuk. A terresztrikum kavicsainak és törmelékeinek anyaga metamorf kőzetek 

lepusztulásából származhat, hiszen kovás agyagpala töredékeket, kvarcitot is találtunk benne. Ezt a 

durvaszemcsés homokkövet több szintben is paleotalajosodott szintek tagolják gyakorlatilag 2400m-

től egészen 2000m-ig (4. ábra), amelyet fúrási átértékelésünk mutatott ki. A paleotalajosodott részből 

(2348-2344m, 2187-2195m) készültek vékonycsiszolatok, amelyekben dominálnak a kvarcszemcsék, 

csillámtöredékek, illetve karbonátgumók. A finom csillámok követik a vázszerkezetet (MINDSZENTY 

ANDREA szóbeli közlése). A karbonátgumók megjelenése szárazabb klímára utalhat. Erre a folyóvízi-

ártéri összletre települ egy jóval finomabb szemű, laminált szürke márga, amelyben makroszkópos 

méretű ősmaradványt nem észleltünk (3. b ábra, 4. ábra). A márgában a szerves anyag helyenként 

feldúsul, ritkán kvarc, karbonát és csillámtörmelékek is előfordulnak benne (MINDSZENTY ANDREA 

megfigyelései alapján). A márga valószínűleg nyugodtabb állóvízben rakódott le, esetleg ártéri 

síkságon. 2000-1750m a márga riolittufa beletelepüléseket is tartalmaz és felfelé a rétegsorban a 

riolittufa megjelenése egyre gyakoribbá válik (3. b ábra, 4. ábra). Ez az összlet véleményem szerint 

unikálisnak mondható a területen, hiszen a Vatta-maklári-árok északi részén mélyült tardi fúrásokban 

már csak a durvatörmelékes, paleotalajosodott összletet találjuk néhányszor tíz méter vastagságban. 

Ennek a kora-miocén pre-vulkáni, folyóvízi-ártéri, paleotalajosodott szinteket tartalmazó 

durvaszemű homokkőnek, illetve a felső részén már szin-vulkáni tavi márga-riolittufa összletnek a 

vastagsága az Mn-2-es fúrásban meghaladja az 500m-t (4. ábra).  
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A szomszédos Mn-1-es fúrásban szintén több száz méter vastag terresztrikumot fúrtak a miocén 

vulkanitok alatt (KŐRÖSSY 2004). A mezőkeresztesi illetve mezőkövesdi hátakon már csak ismét a 

durvatörmelékes kora-miocén terresztrikum van meg, de annak vastagsága néhányszor tíz méterre 

redukálódik.   

A Polgár 3D szeizmikus tömb területén kora-miocén üledékeket nem ismerünk.  

3.3. KORA-MIOCÉN VÉGEKÖZÉPSŐ-MIOCÉN (KÁRPÁTI-SZARMATA) 

A kora miocénben lerakódott terresztrikummal részben egyidőben, de dominánsan azt követően 

elindult az a több millió éven át tartó (~21-13Ma) főként explóziós, savanyú kemizmusú, pliniusi 

típusú vulkanizmus, amely a Bükkalján több száz méter vastagságú piroklasztit lerakódását 

eredményezte (3.a,b ábra, 5. ábra) (SCHRÉTER 1939, 1952; PANTÓ 1962,1965; SZAKÁCS ET AL. 1998; 

MÁRTON & PÉCSKAY 1998; PÓKA ET AL. 1998; HARANGI ET AL. 2005; LUKÁCS ET AL. 2005; 2007; 2009; 

PENTELÉNYI 2005). A piroklasztitokat petrográfiai, geokémiai és paleomágneses deklinációs értékeik 

alapján három részre tagolták (MÁRTON & PÉCSKAY 1998; PÓKA ET AL. 1998; SZAKÁCS ET AL. 1998; 

HARANGI ET AL. 2005). Az ún. alsó-riolittufa korát korábban ~21-18.5Ma, a középső-dácittufáét 

17.5-16Ma, míg a felső riolittufáét 14.5-13.5Ma határozták meg (MÁRTON & PÉCSKAY 1998). A 

paleomágneses deklinációs értékek az alsó riolittufa esetében 80-90°, a középső dácittufa esetében 

30-35° óramutató járásával ellentétes rotációt jeleznek (MÁRTON & FODOR 1995; MÁRTON & PÉCSKAY 

1998; MÁRTON ET AL. 2007). A felső riolittufa már nem mutat eltérést a mai deklinációs irányhoz 

képest (MÁRTON & PÉCSKAY 1998).  

A DDZ-ban, de főként a második részterületen a Bükkalján, több helyen is végeztek új 

radiometrikus korméréseket (U/Pb, U-Th/He) a különböző korú és kifejlődésű piroklasztitok 

cirkon kristályain (LUKÁCS ET AL. 2015). A kormérések nem csak felszíni piroklasztitokon történtek, 

hanem három bükkaljai fúrás (Szv-3, Csv-2, Mn-2) több szintjéből is (LUKÁCS ET AL. 2014a,b).  Az új 

adatok alapján az alsó riolittufa kora döntően ~16.8+-0.3Ma (LUKÁCS RÉKA publikálatlan adatai), a 

középső dácittufa kora ~16.0+-0.3Ma, míg a felső riolittufán belül két nagyobb kitörési egységet is 

sikerült elkülöníteniük. A két kitörési egység közül a Demjéni Ignimbrit 14.8 Ma+-0.3 Ma év, a 

Harsányi Ignimbrit kora pedig 14.1+-0.3 Ma évnek adódott (5. ábra) (LUKÁCS ET AL. 2015). Egy 

kiugróan idős, 18.2+-0.3Ma éves kort is mértek a Cserépváralja 2-es (Csv-2) fúrásban az alsó-miocén 

terresztrikumra települő alsó-riolittufában (LUKÁCS ET AL. 2014A,B). Figyelembe véve az új 

tufakorokat, az előző fejezetben leírt miocén vulkanitok alatti alsó-miocén terresztrikum felső kora 

akár az ottnangi és a kárpáti korszakba is felnyúlhat.  

A DDZ területén a piroklasztitok felszíni elterjedése jóval kisebb, mint a szomszédos 

Bükkalja területén és főként a Felsőtárkányi-medencére (Demjéni Ignimbrit Egység), illetve tőle 

nyugatra, délnyugatra korlátozódik (LESS & MELLO 2004; LESS ET AL. 2005) (1. ábra). Az alsó riolittufa 

gyakorlatilag Demjén kivételével (Demjén-Hangács) csak fúrásokban fordul elő a terület déli részén, 
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ahol vastagsága ~150-300m (5. ábra) (PENTELÉNYI 2005). Az alsó riolittufára, illetve részben azt 

tagolva, ottnangi?-kárpáti korú folyóvízi-mocsári sorozatok (Salgótarjáni Fm., 2g melléklet) települnek, 

amelyet számos széntelep tagol (3. a ábra) (PELIKÁN & BUDAI 2005; ÁDÁM 2006; PÜSPÖKI ET AL. 2009). 

A sorozat felső részén a szenek már paralikusak és homokkővel, valamint homokos aleurolittal 

váltakoznak (ÁDÁM 2006; PÜSPÖKI ET AL. 2009).  Az új radiometrikus tufa korok figyelembevételével, 

ez a tavi-mocsári, felső részén normál sósvízi sorozat fiatalabb, kárpáti korú lehet ezen a területen. 

Ez a képződmény a Felsőtárkányi-medencétől nyugatra egészen a Darnó Zónáig javarészt a felszínen 

található (1. ábra). A szarvaskői fúrások (Szk-6, Szk-8) tanulsága szerint, szögdiszkordánsan, a 

paleogén kimaradásával települ közvetlenül a Bükk-hegység mezozoos kőzeteire. Képződésének 

ideje részben átfed a kárpáti korú, tengerparti síkságon lerakódott mészkő- és dolomitkavicsokból 

álló konglomerátummal és homokkővel (Egyházasgergei Fm.) (PELIKÁN & BUDAI 2005). Ezek a 

kárpáti korú üledékek a Felsőtárkányi-medence (Ftm) keleti peremén illetve északi szegélyén is 

megtalálhatóak foltokban a felszínen (1. ábra). A DDZ nyugati részén, a Darnó Zónához közelebb a 

kárpáti korú transzgressziós, durvatörmelékes sorozatot sekélybatiális környezetben képződött 100-

150m vastagságú aleurolit és homokkő váltakozása követi (1. és 3. a ábra) (Garábi Slír) (PELIKÁN 

2005). Kora és középső-badeni üledékek, valamint a helyenként velük összefogazódó középső-tufák 

jóval kisebb területre korlátozódnak és főként Szilvásvárad környékén tanulmányozhatók (PELIKÁN 

& BUDAI 2005).  

Több száz, helyenként 2000 méter vastagságú andezitet, illetve andezit agglomerátumot és tufát értek 

a verpeléti fúrások (Verps-3, Verp-2) a terület délnyugati részén, amelyet badeni-szarmata korúnak 

írtak le (KŐRÖSSY 2004). A mágneses anomália térképen kiválóan látszik egy 2*3 km-es maximum a 

Verps-3-as fúrás környezetében (1b melléklet). A mágneses hatótérképen, 1 km mélységű miocén 

hatót ábrázolnak a területre (POSGAY 1966).  

A felső riolittufához (Felnémeti Fm.) tartozó középső-badeni korú Demjéni Ignimbrit Egység, 

összesült illetve kevésbé összesült piroklasztár üledékekből áll (2k melléklet) (LUKÁCS ET AL. 2015). 

Felszínen a Felsőtárkányi-medencében és a tőle nyugatra lévő területen található. Ennek az 

egységnek a mai térbeli kiterjedést 300 km2-re, a piroklasztit térfogatát pedig 10 km3-re becsülték. 

Vastagsága minimálisan 15-30m (5. ábra) (LUKÁCS ET AL. 2015), a Darnó Zónában már sem a 

felszínen, sem fúrásban nem jelenik meg (1. ábra).  

A felső riolittufára települ a szarmata korú rágcsálócsontokat, molluscákat tartalmazó homokkő, 

homokos tufa illetve áthalmozott tufa, tufit (Kozárdi Fm.) (3. a, 5. ábra, 2m melléklet) (HÍR 2006, 2010; 

KESSLER & HÍR 2012). Ez a képződmény a Felsőtárkányi-medencét tölti ki, de tőle nyugatra is 

megtalálható, ahol többnyire az ÉÉK-DDNy-i csapású normálvetők levetett blokkjában őrződött 

meg (1. ábra, 3. a ábra). A terület déli részén a verpeléti fúrásokban (Verp-1) is megfúrták, ahol 

vastagsága több száz méter is lehet (KŐRÖSSY 2004).  
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A Bükkalján ÉK-DNy-i pásztákban a korábban említett mindhárom tufaszint megtalálható 

változó vastagságban (1. ábra, 3. b ábra, 5. ábra). A piroklasztitok döntően piroklasztár üledékek, 

alárendelten hullott illetve áthalmozott tufák (SZAKÁCS ET AL. 1998; PENTELÉNYI 2005; HARANGI ET AL. 

2005; CZUPPON ET AL. 2012).  A tufák dőlése jellemzően délies, délkeleties és 15-20° között változik. 

A Bükkalja északi részén a mezozoos és paleogén üledékekre az alsó-riolittufa összesült illetve nem 

összesült képződményei települnek diszkordánsan Kisgyőrtől Demjénig (1. ábra, 2h,i melléklet). Az 

alsó-tufa vastagsága 150-300m között ingadozik (PENTELÉNYI 2005). Dél felé, a Vatta-maklári-árok 

(Vma) északi és déli peremén, valamint a demjéni blokkban több fúrás is harántolta (4.ábra, 5. ábra).  

Az OTKA kutatás részeként azonban új, eddig nem ismert, átmeneti korú vulkáni egységeket is 

megfigyeltünk a Vatta-maklári-árok peremén és az árokban (4. és 5. ábra). Az Szv-3-as fúrás 16.5±0.3 

Ma éves riolittufát fúrt 600m mélyen a Vatta-maklári-árok északi peremén (4. ábra) (LUKÁCS ET AL. 

2014a,b). A Vatta-maklári-árokban mélyült Mn-2-es fúrásban viszont már 1692m-en fúrták meg az 

ugyanilyen korú riolittufát (4. ábra).  Az Mn-2-es fúrásban 30m-rel lejjebb (~1720m) szintén riolittufa 

található, amely a felette lévő tufával együtt az alsó-riolittufához tartozhat, annak egy fiatalabb 

kitörési egysége, de az is lehet, hogy az árokban lokálisan megjelenő, az alsó-riolittufánál néhány 

százezer évvel fiatalabb piroklasztitokról van szó. 1750m-től tavi márgával váltakozik a riolittufa 

egészen 1900m-ig, ahonnan már a márga dominál 2000m-ig (4. ábra). Az alsó-riolittufával váltakozó 

tavi márga kora így kárpáti lehet. A márga alatta található paleotalajosodott szinteket tartalmazó 

durvaszemcsés homokkő kora eggenburgi és ottnangi is lehet.    

A Vatta-maklári-árok (Vma) keleti részén 800-900m, a mezőkövesdi és mezőkeresztesi 

fúrásokban~300-400m vastag piroklasztitot harántoltak a fúrások, itt elkülönítésük csak a felső-

riolittufa és a középső-dácittufa esetén volt lehetséges a szeizmikus szelvényértelmezéssel.  

A középső-dácittufa jól térképezhető szintként délkelet felől követi az alsó-tufát, Ostorostól-

Kisgyőrig (1. ábra). Vastagsága a Bükkalján 50-70m között változik (5. ábra) (PENTELÉNYI 2005). A 

középső-dácittufa erősen összesült, vöröses-sötétszürke Bogácsi Tagozata egy kiválóan követhető 

markerszint a Bükkalján és a Vma-ban is (2 j melléklet) (SCHRÉTER 1952; CSIKY 1961).  

A markerszintet az OTKA kutatás részeként több fúrásban is sikerült azonosítani a Vatta-maklári-

árok peremén (Szv-3) és magában az árokban is (Mn-2) (4. ábra). Ennek korát 16.0±0.3 Ma évre 

datálták (LUKÁCS ET AL. 2014a,b). Szeizmikus fáciese alapján is jól elkülöníthető, hiszen erős 

amplitúdó anomáliával jelentkezik, és összefüggő szintet alkot (3. b ábra). Az Mn-2-es fúrásban a 

Bogácsi szint tetejét 1312m-ben érték el. 1312m és 1692m között feltételezhetően a középső-

tufaszintnek megfelelő piroklasztitok találhatók (4. ábra). A fúrásból származó magok 1527-1312m 

között a középső-tufaszinthez tartozó piroklasztár üledékeket tárnak fel, amelyben feldúsulnak a 

litoklasztok és helyenként kvarc illetve amfiból található bennük (LUKÁCS RÉKA szóbeli közlése 

alapján). Ezek a képződmények nem tipikus középső-dácittufák, de több helyen is megfigyelhető, 

hogy a középső-tufaszinthez tartozó piroklasztitok, egy helyenként riolitos összetételű, kvarc és 
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amfiból tartalmú egységgel indulnak, amelyben felfelé a kvarc eltűnik, egyre több piroxén jelenik 

meg, majd egyre dácitosabbá válik (LUKÁCS RÉKA szóbeli közlése alapján). Ennek felső szakasza 

pedig egy összesült, fiamme-ban gazdag dácittufa (Bogácsi szint). Úgy tűnik, hogy a Bükkalján a 

felszínen ennek a középső-tufaszintnek csak a felső részét látjuk. Az Szv-3-as fúrásban, az árok 

északi peremén a középső-tufa egységnek a vastagsága hasonló a Vma-ban mélyült Mn-2 fúráséval 

(~300m) és a sorozat itt is egy kvarcban, horzsakőben gazdag kevésbé összesült riolitos összetételű 

képződménnyel indul, amely egyértelműen átmegy az összesült, fiamme gazdag Bogácsi Tagozatba 

(4. és 5. ábra).  

A mezőkövesdi háton mélyült Mk-4-es fúrás 440 és 1145m között, az alsó-riolittufa felett riolit és 

andezittufán kívül lávakőzetet is jelez (1. ábra) (KŐRÖSSY 2004). 544-547m-ről származó 

vékonycsiszolat alapján a lávakőzet igazolást nyert és bazaltos andezit (LUKÁCS RÉKA szóbeli közlése 

alapján). Ennek a lávakőzetnek a vastagsága bizonytalan, a szeizmikus fácies alapján akár 600-700m 

vastag is lehet. A mágneses anomália térképen azonban kiválóan látszik a maximum a fúrás 

környezetében (1b melléklet). A mágneses hatótérképen is jelzik a miocén, 1km-nél kisebb mélységben 

lévő hatót (POSGAY 1966).  

A Bükkalján a középső-dácittufára települ a felső-riolittufa dél felől, amelynek két fő kitörési egysége 

közül a Harsányi Ignimbrit Egységet (2l melléklet) találjuk meg a terület döntő részén a felszínen (1. 

ábra) (LUKÁCS ET AL. 2007, LUKÁCS ET AL. 2009, LUKÁCS ET AL. 2015). A Harsányi Ignimbrit Egység 

(HIE) vastagsága minimálisan 30-40m Tibolddaróc és Harsány közelében (5. ábra). A kitörési egység 

központját Tibolddaróc közelébe helyezték és a piroklasztitok térfogatát több mint 10 km3 becsülték 

(LUKÁCS ET AL. 2015).  

A felső-riolittufát több bükkaljai fúrásban (Szv-3, Mn-2) is sikerült azonosítani (LUKÁCS ET AL. 

2014a,b). Az Szv-3-as fúrásban ~160m-en, az Mn-2-ben majd 1km-rel mélyebben, 1183m mélyen 

található (4. ábra). Amíg az utóbbi fúrásban vastagsága 300m, addig az Szv-3-ban már csak ~100m 

(5. ábra). Az árok déli peremén (Mezőkövesd, Mezőkeresztes, Emőd) elkülönítése a Bogácsi szint 

szeizmikus értelmezése lévén volt lehetséges. Ez alapján vastagsága itt is átlagosan 100-150m-re 

tehető. A Vatta-maklári-árok keleti részén, Emődtől északra, a felső-riolittufa szint szeizmikus 

értelmezésem szerint ~100m-200m-rel vastagabb az árok nyugati részéhez képest (5. ábra).   

A sajóhídvégi fúrások (S-1, S-2, S-3) a Vatta-maklári-vető (VmV) talpi blokkjában több száz méter 

vastag bádeni-szarmata trachitot illetve trachitagglomerátumot fúrtak (KŐRÖSSY 2004). A mágneses 

anomália azonban ettől DK-re jelentkezik, ahol a mágneses hatót 1.5 km körüli mélységbe teszik 

(POSGAY 1966).  

Szarmata korú üledékek több fúrásból is előkerültek a Vatta-maklári-árokban és környezetében (3. a 

ábra). A Vma északi részén, a tardi fúrásokban 50-100 m vastagságú szarmata homokkövet, tufás 

homokkövet találunk (3. b ábra). Ettől északra szarmata üledékeket nem találunk még fúrásokban 

sem a 2. részterületen (1. és 5. ábra). A Vatta-maklári-árokban a szarmata üledékek vastagsága 100-
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200m (Mn-2, Em-2) és többnyire a felső-riolittufára települnek. Szarmata tufás homokkőből, 

agyagos tufarétegekből gazdag mikrofauna került elő (pl.: Elphidium crispum, Rotalia beccarii, Nonion 

granosum) a mezőnyárádi-1 és 2 (Mn-1, Mn-2) illetve az emődi-2 (Em-2) fúrásokból, amelyek 

egyértelműen igazolják a szarmata kort (KŐRÖSSY 2004).  

A Vma északkeleti peremén, a Mályi község közelében mélyült termálkút (MAL-PE-01), több mint 

1000m vastagságban középső-miocén piroklasztitokat fúrt (~500-1500m), amelynek felső szakasza 

gyakran váltakozik agyaggal, aleurolittal illetve lignitcsíkokkal (ÁDÁM 2011). A fúrásból származó 

mintákból történtek mikropaleontológiai vizsgálatok is, ~1090 méter mélységből egyértelműen kora- 

illetve középső-szarmata ősmaradványok (Elphidium macellum, Elphidium hauerinum) kerültek elő, 

amelyek sekély, brakkvízi környezetet jeleznek (GÖRÖG ET AL. 2011). Ezek alapján a miocén tufák és 

tufitok, valamint aleurolit váltakozásával jellemzett sorozat 500-1090 méteres szakasza szarmata, 

vagy annál is fiatalabb korú kell, hogy legyen.  A Vma-tól délkeletre mélyült sajóhídvégi fúrásokban 

(S-1, S-2) szintén szarmata korú, brakkvízi-édesvízi márga, meszes homokkő, homokos agyagos tufit 

került elő (Sajóvölgyi Fm.), amelynek vastagsága 600-700m (KŐRÖSSY 2004). Ezzel szemben a Vma 

déli, kiemelt peremén, a mezőkövesdi, mezőkeresztesi és emődi hátakon szarmata üledékeket nem 

ismerünk.  

Összességében elmondható, hogy a szarmata üledékek alapvetően brakkvízi, édesvízi illetve 

szárazföldi környezetben lerakódott tufás homokkövek, tufitok, agyagos tufák, amelyek vastagsága 

helyről-helyre változik. Az árok közvetlen északi peremén 50-100m, az árokban alapvetően 100-

200m. A Vma-tól északra és a kiemelt déli peremeken a szarmata üledékek hiányoznak. A Vma 

keleti, északkeleti részén, az árok peremén (Mályi község közelében) a szarmata lokálisan viszont 

egyértelműen vastagszik (500m) és ugyanez figyelhető meg a sajóhídvégi fúrásoknál (S-2) is a Vma-

tól délkeletre.  

A Polgár 3D szeizmikus tömb területén, a változó kifejlődésű pannóniai összlet alatt, 

feltételezhetően nagyvastagságú vulkáni összlet található (6. ábra). A blokkban mélyült fúrások egyike 

sem fúrta át a vulkanitokat, így minimális vastagságuk adható csak meg 400-500 méterben. A blokk 

déli-délkeleti részén csoportosulnak azok a fúrások (Tiszakeszi, Görbeháza, Hajdúnánás, 1. ábra), 

amelyek kőzettani leírása alapján tudjuk, hogy a változó összetételű, kemizmusú vulkáni 

képződmények döntően piroklasztitok (riolittufák) illetve alárendelten riolit (HHE-Hn-1: 1225 

métertől, Uma-1: 2206 métertől) és andezit (Tiszakeszi-1: 2069-2144m, Uma-1: 2168-2500m). A 

görbeházi-1-es fúrás hialoklaszt breccsát (HHE-Gh-1, 1220-1243m), zeolitosodott, bontott vulkáni 

tufákat is átfúrt (FÖLDESSY & KUPI 2009). A vulkanitok, a vulkáni felépítmények közötti 

medencékben, gyakran márgával, aleurolittal, agyaggal illetve finomszemű homokkővel váltakoznak 

(Tiv-6, 7. ábra). A vulkáni felépítmények térbeli helyzetét, a szeizmikus szelvényeken kívül, a 

mágneses anomáliatérképen kiválóan látható ÉK-DNy-i csapású, 15-20 km hosszúságú majdnem 

összefüggő, pozitív anomáliasáv (déli vulkáni vonulat) is jelzi a terület délkeleti részén (1b melléklet). 
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Egy-egy kisebb pozitív mágneses anomália az összefüggő maximumtól ÉNy-ra is található (tiszakeszi 

vonulat) a szintén ÉK-DNy-i csapású árokban (Polgári-árok) (1b melléklet).  

A piroklasztitok badeni-szarmata kort jeleznek, az agyaggal, aleurolittal váltakozó szintekben (Uma-

1, Hn-1, Hn-2). A szarmatát tipikusan brakkvízi agyagmárga, mészmárga és tufa váltakozása jellemzi, 

ahonnan KRIVÁNNÉ HORVÁTH ET AL. (1963), MAKKAY ET AL. (1963) és KŐVÁRY (1990) Nonion 

granosum, Nonion punctatum és Elphidium fichtelianumot írnak le (Uma-1, Hn-1, Hn-2, Tiszakeszi-1). A 

biztosan szarmata korú üledékek vastagsága 200-300m között változik ezekben a fúrásokban. Az 

idősebb badeni szakaszban (Elphidium rugosum, Rotalia beccari, Globigerina bulloides, Uvigerina, Guttulina) a 

piroklasztitok/lávakőzetek mennyisége növekszik, de a normál sósvízi környezetben lerakódott 

agyagmárga és helyenként kőszénbetelepülés továbbra is gyakori. A fúrások megállnak a badeniben, 

így annak teljes vastagsága kérdéses, minimális vastagsága 200-500 méterre tehető (Uma-1, Hn-1,2).  

 

 

6. ábra: A Polgár 3D sematikus rétegsora, a főbb billenési és geológiai eseményekkel. A főbb litológiai egységek 
jellemező karotázs-jelalakjai (GR: természetes gamma, DT: sonic), valamint szeizmikus fáciesük szintén 

feltüntetésre került.  A Középső-Paratethys emeletei és abszolút korai POPOV ET AL. (1993); STEININGER ET AL. 
(1996); HOHENEGGER ET AL. (2009) alapján. 

 

3.4. KÉSŐ-MIOCÉNKVARTER 

A kutatási terület késő-miocén (11.6-5.3 Ma) ősföldrajza szorosan összefügg a Pannon-tó 

kialakulásával és annak feltöltődésével (MAGYAR ET AL. 1999). Pannóniai korú üledékeket már 

SCHRÉTER (1939) feltüntet részletes térképező munkája során a Bükkalja déli részén. A pannóniai 

üledékképződési környezeteket a tómedence morfológiája alapján self, selflejtő illetve medencére 

tagolhatjuk (MAGYAR 2010, MAGYAR ET AL. 2013). Ezek a kutatási területen is megtalálhatóak, 

lehatárolhatóak, főként szeizmikus-rétegtani értelmezések, lyukgeofizikai vizsgálatok és 

korrelációjuk, valamint biosztratigráfiai elemzések alapján (FISCHER 2009, MAGYAR 2010, BARANYI 

2013). 
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A DDZ legnagyobb részén a pannóniai képződmények nemhogy a felszínen, de még a fúrások 

többségében sem ismertek (1. ábra). A pannóniai üledékek hiánya északon a Bükk 

pliocén/negyedidőszaki kiemelkedésével függ össze (DUNKL ET AL. 1994). A terület déli részén 

mélyült verpeléti fúrások (pl.: Verp-1, Verp-2) 500-600m vastagságban tárnak fel agyag, márga, 

homok és lignitcsíkok sűrű váltakozásából álló pannóniai összletet (Bükkaljai Lignit illetve Újfalui 

Fm.). Ezek lehetnek a deltasíkságon lerakódott képződmények, amelyek alatt szürke agyagmárga és 

csillámos homokrétegeket találunk (3. a ábra) (KŐRÖSSY 2004), amik a fúrásleírás szerint a lejtőfáciest 

képviselik (Algyői Fm.). Mélyszublitorális és medence fáciesű képződményeket azonban nem 

említenek a fúrásleírásokban.  

Negyedidőszaki képződmények a terület déli részén jellemzőek, ahol átlagosan 30-50m vastagságú 

lösz és lejtőtörmelék fordul elő a pannóniai képződmények felett (KŐRÖSSY 2004) 

A Bükkalja déli részén és a Vatta-maklári-árokban a pannóniai üledékek megjelenése 

általános, a terület északi részén azonban teljesen hiányzik. Délen, jellemzően a felső-riolittufára 

közvetlenül települ egy agyagmárgás aleurolit, szenes agyag, valamint bázis közeli részein 

horzsakőkavicsokat tartalmazó pannóniai korú képződmény (Csákvári Agyagmárga, 2n melléklet), 

amelynek vastagsága 50-300m között változik (PELIKÁN ET AL. 2005).  Ezt a képződményt 

északabbra, a Szomolya-bogácsi-vető (SzbV) és a Kökötő Vető (KV) levetett blokkjában is 

megtaláljuk (1. ábra).  

A Vma északi hegységközeli peremén a Tard-1 fúrásban közel 1000m-es vastagságban jelenik meg 

agyag, agyagmárga, homokkő és lignitcsíkok váltakozásából álló pannóniai sorozat (KŐRÖSSY 2004). 

Alsó, márgás rétegeiből Silicoplacentina került elő, ami egyértelműen pannóniai kort jelez (TÓTH 

EMŐKE szóbeli közlése alapján). Felső, homokkő-agyagmárga-lignit váltakozásából álló sorozatából, 

Limnocardium apertum, Limnocardium decorum, valamint Melanopsis impressa ősmaradványokat írtak le 

(KŐRÖSSY 2004).  Az ettől 2 km-re-északra található szekrényvölgyi fúrásokban (Szv-1, Szv-4) már 

jelentősen kivékonyodott, 100-150 méteres vastagságban fúrták meg a pannóniai képződményeket.  

JASKÓ (1985) részletesen vizsgálta a bükkaljai és mátraaljai lignittelepes összletet valamint fekü-, és 

fedőképződményeinek vastagságviszonyait, elterjedéseit és főbb szerkezeteit. A feküösszlet 

vastagságát a Vatta-maklári-árokban 1000 m-re teszi és a peremektől az árok felé történő hirtelen 

kivastagodását szerkezeti okokra, kibillenésekre vezeti vissza. Az összlet alapvetően szürke agyag, 

agyagmárga és világosabb szürke homokrétegekből áll, Congeria, Limnocardium, Ostracoda valamint 

Thecamobea maradványokkal (KŐRÖSSY 2004). A Vma-ban a feküösszletet (a lejtő és a medencefáciesű 

képződményeket) együttesen kezelték, vastagságukat 300-400 méterben adták meg (4. ábra).  

A deltasíkságon lerakódott lignittelepes összlet képződése során tovább tartott a süllyedés, de már 

lassabb ütemben. A lignit folyamatosan települ a feküsszletre, vagy annak hiányában (peremi 

részeken) közvetlenül a tufákra (JASKÓ 1985). Déli irányban vastagszik és dőlése jellemzően 1-2° dél 

felé.  
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MAGYAR IMRE (2010) a bükkábrányi és mátraaljai lignittelepek kialakulását összefüggésbe hozta egy 

transzgresszív eseménnyel, amely két előreépülő sorozatot választ el egymástól. A transzgresszív 

felület, megegyezik az első igazán vastag lignittelepes összlettel (484 méter) a Tiszapalkonya-1 

fúrásban (4. és 7. ábra). A transzgresszív felületet sikerült a bükkábrányi bányáig követnie, ahol kifut a 

felszínre. Ez az elöntési esemény korrelálható a Dunántúlon is megfigyelhető elöntési felszínnel, 

amely a C. rhomboidea-s márgában fordul elő, így korát ~7.5 Ma évre tehetjük. FISCHER (2009) 

szakdolgozatában vizsgálta a bükkábrányi bányának és tágabb környezetének rétegsorát, ősföldrajzát. 

Ő is azonosította az előreépülő deltalebenyeket elválasztó transzgresszív felületet, amely alapján a 

széntelepes összlet és a bükkábrányi fák korát ~7.5-7.2 Ma évben adta meg.  

A Vma keleti részén mélyült Emőd-2-es fúrásban a pannóniai képződmények összevontan 

szerepelnek, több mint 1000 méter vastagságban jelennek meg. Felső részén agyagmárga-homokkő 

váltakozása látható vékonyabb lignitrétegekkel, alsó részén szürke agyagmárga világosabb 

homokkőrétegekkel, szenesedett növényi maradványokkal és szivacstűkkel (KŐRÖSSY 2004). A Vma 

északkeleti részén A Mályi község közelében mélyült MAL-PE-01-es fúrás felső 500 méteres 

szakaszában az agyag, homok, kavics és lignit váltakozásából felépülő pannóniai összlet szarmata 

tufás homokkőre települ (ÁDÁM 2011). Ettől a fúrástól pár száz méterre, északra a Mályi 

téglagyárban 200 m tengerszint feletti magasságban a felszínen található több tíz méter vastagságú 

pannóniai rétegsor (SCHRÉTER 1939; CZICZER ET AL. 2009). A rétegsor 20-25m vastag kékesszürke 

bioturbált agyaggal, agyagmárgával indul, amelyben Congeria czjzeki és Limnocardium soproniense is 

előfordul (CZICZER ET AL. 2009). Ez a képződmény szublitorális mélységben rakódott le és a Száki 

Agyagmárgával korrelálható (CZICZER ET AL. 2009).  

Az árok déli peremén a pannóniai és fiatalabb üledékek kivékonyodnak az árokban lévő 1000-1200 

méteres vastagságról 400-500 méterre. A mezőkeresztesi és mezőkövesdi fúrások szerint az alsó-

pannóniai üledékek hiányoznak, vagy redukált vastagságúak (KŐRÖSSY 2004). A peremeken főként 

deltasíksági-folyóvízi összleteket találunk, homok-agyag-lignit sűrű váltakozásával és gazdag Valvata 

csigákkal (Valvata varians, Valvata minima) (KŐRÖSSY 2004). A kiemelt peremektől délre a pannóniai 

képződmények ismét vastagodnak, a mezőkövesdi háttól délre található El-1-es fúrásban már, több 

mint 1200 méter vastagságban jelennek meg.  

A Vatta-maklári-árokban a pannóniai üledékekre eróziós és szögdiszkordanciával közvetlenül 50, 

helyenként 100 méter vastagságú feltételezhetően negyedidőszaki képződmények, folyóvízi 

hordalékkúpok, törmelékkúpok települnek, amelyek a Bükk fiatal, negyedidőszaki kiemelkedésének 

lepusztulási termékei (JASKÓ 1985; KŐRÖSSY 2004).  

A karotázsgörbék (SP, RES) és szeizmikus szelvények értelmezésével, valamint mágnesrétegtani 

korok és őslénytani megfigyelések segítségével sikerült pontosítanom a Vatta-maklári-árok 

legmélyebb fúrásának (Mn-2) pannóniai beosztását is, amit a szelvényértelmezéssel a teljes árokra 

kiterjeszthettem. Eszerint a medencében lerakódott márga és a közbetelepült turbiditek vastagsága 
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150-200 méterre tehető, amire ~150m vastagságban a lejtőfáciest és annak felső részét képező agyag, 

agyagmárga települ (4. ábra, lásd 6.1 melléklet, HI-H). 725 méteren Congeria czjzeki-t tartalmazó 

agyagmárgát találtunk, amely valószínűleg párhuzamosítható a Száki Agyagmárgával (4. ábra) 

(MAGYAR IMRE szóbeli közlése), ami a medencelejtő felső részén képződött szublitorális egység (lásd 

6.1 melléklet, HI-H). Ugyanez a képződmény a Vma keleti részében 400 méterrel található a 

tengerszint alatt, majd ~9 km-rel északra a mályi téglagyárban már a felszínre bukkan (CZICZER ET 

AL. 2009). A Congeria czjzeki szublitorális puhatestű biozóna kora 9 Ma évnél idősebb (MAGYAR 

2010). A Tp-1 mágnesrétegtani szintjeit korrelálva, a selflejtő áthaladása a Vma-ban 9.78 Ma előtt 

történt (lásd 6.1 melléklet, HI-H). Már deltasíkságon rakódhatott le ~500-600m körüli vastagságban a 

helyenként felfelé durvuló homokkőtesteket, valamint aleurolit, agyag és felső részén már vastagabb 

lignit közbetelepüléseket tartalmazó sorozat (4. ábra). Ez utóbbi összletben 150-200m körüli 

mélységben jelennek meg az első nagyobb lignittelepek (megnövekedett ellenállás is jelzi), amelyek a 

MAGYAR (2010) által azonosított ~7.5 Ma éves transzgresszív eseményhez köthetőek (beszűkülő 

nyak a logon) (4. ábra, lásd 6.1 melléklet, HI-H). Erre települ ~50-100m vastagságú feltételezhetően 

folyóvízi-ártéri környezetben lerakódott agyag, aleurolit és homokkő sűrű váltakozásából álló összlet 

(4. ábra). A folyóvízi összlet alsó határának megvonása nehéz, de ahol hirtelen beszűkülő nyak jelenik 

meg a logon (a delta háttér mocsári-ártéri üledékei) a deltaképződmények felett, onnantól 

kezdődhetnek a folyóvízi sorozatok (JUHÁSZ 1992).  

A Vatta-maklári-árok déli kiemelt peremén (Mezőkövesd, Mezőkeresztes) a szelvényértelmezésem 

alapján világosan látszik, hogy a selflejtő alatti képződmények jó része kimarad (lásd 6.1 melléklet, HI-

H) és a selflejtő felső része, sőt a mezőkeresztesi háton (lásd 6.2 melléklet, mk-12) csak a delta és a 

folyóvízi képződmények települnek közvetlenül a középső-miocén vulkanitokra.   

A Polgár 3D szeizmikus tömb területén található 1 km-nél mélyebb fúrások mindegyike 

harántolta kisebb-nagyobb vastagságban a pannóniai képződményeket. A blokk északnyugati részén 

található Polgári-árokban a pannóniai képződmények egyértelműen kivastagodnak (Tiszapalkonya-1: 

1987 méteren pannóniai képződményekben állt meg, Tiszavasvár-6: 2465 m-ig biztosan pannóniai az 

üledéksor!) (1. és 7. ábrák), majd észak felé ismét vékonyodnak. A Sajóhídvégi-háton már csak 100-

500 méter vastagságúak. 

A Polgári-árok legmélyebb fúrása (2900m) a Tiszavasvár-6-os (Tiv-6). A fúrás legalsó szakaszáról, 

3 szintből (2889, 2892, 2893 m) is történtek mikropaleontológiai vizsgálatok, amik áthalmozott 

badeni kagylókat, Thecamoebian-t, 2889 m-en pedig Silicoplacentina-t találtak (GÖRÖG ET AL. 2010). A 

Silicoplacentina alapján a fúrás alsó szakaszát kora-pannóniainak minősítették, de TÓTH EMŐKE szóbeli 

közlése alapján, a kor vitatható, hiszen furadékmintákon történtek a vizsgálatok. A fúrás 1750-2465 

méter közötti szakasza biztosan kora-pannóniai korú a szervesvázú mikroplankton vizsgálatok 

alapján (Spiniferites bentorii pannonicus, Spiniferites bentorii oblongus) (BARANYI 2013). Alsó részén 

piroklasztitokkal sűrűn váltakozó aleurolit, márga, felsőbb részén a tufaszintek kimaradása és a 
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sziliciklasztitok uralomra jutása figyelhető meg (7. ábra). 1215-1750m között bizonytalan korú 

aleurolit, homokkő és agyag váltakozásával jellemezhető rész következik a fúrásban. A felsőbb 

szakaszon (1008-1215m) előforduló Spiniferites paradoxus, Spiniferites bentorii pannonicus és Spiniferites 

bentorii oblongus alapján, az 1215-1750m közötti rész valószínűleg még kora-pannóniai, amíg a felette 

lévő lehet késő-pannóniai is (7. ábra) (Baranyi 2013). A fúrás karotázsgörbéi alapján a 

deltaképződmények és a selflejtő határát 1570 méterben húzták meg (VANÓ ET AL. 2010). A fúrás 

felső 500 méteres szakasza hiányzik.   

A másik Polgári-árokban lévő fúrás (Tiszapalkonya-1, Tp-1) közel 2000 méter mély és pannóniai 

képződményekben állt meg (7. ábra). Rétegtani beosztását fúrómagok és karotázs alapján JUHÁSZ ET 

AL. (1996,1997) végezték el. Ez alapján közel 100 méter vastagságú (1987-1900m) agyagmárga 

(Endrődi Fm.), 200 m vastagságú homokkő turbiditek (1900-1681m) (Szolnoki Fm.), majd 

mindössze 80 méter vastag agyagmárga, finomhomok betelepülésekkel jellemzett egység (1681-

1600m) (Algyői Fm.) képezi az alsó-pannóniai üledékeket egészen 1603 méterig. A fúrás alsó 

szakasza (1987-1770m) biztosan idősebb, mint 10.75 Ma év a Spiniferites bentorii oblungus zóna 

alapján (MAGYAR 2010) (7. ábra). Az 1770 méteren először megjelenő Spiniferites paradoxus (SÜTŐ-

SZENTAI MÁRIA publikálatlan adatai) már késő-pannóniai kort jelez és a Spiniferites paradoxus 

mikroplankton zóna alapján ~10.5-8.9 Ma évre tehető (MAGYAR 2010).   

A fúrásból származó mágnesrétegtani korok (ELSTON ET AL. 1994) alapján a Tp-1 1571 méternél 

lejjebb lévő része 9.78 Ma évnél idősebb. A magnetosztratigráfiai és biosztratigráfiai adatok alapján 

az 1571-1770 méter közötti szakasz tehát 10.5-9.78 Ma év korú üledékekből áll. Ez alatt pedig az 

üledékek kora biztosan idősebb, mint 10.75 Ma (7. ábra). 

A Tp-1 128-1600 méteres szakaszán delta és folyóvízi képződményeket találunk, alul (1603-1577m) 

deltasíksági környezetben lerakódott homokkő (Törteli Fm.), feljebb (266-1577m) aleuritos-agyagos 

homokkő és lignit, valamint huminites agyag (Bükkaljai Fm.). 480-500 méter mélyen húzódik az a 

transzgresszív felület, amely a Bükkaljai Lignit első kivastagodó telepeit eredményezi, kora pedig 

~7.5 Ma év (MAGYAR 2010).  

A fúrás felső része (128-266 méter) terresztrikus agyagot, finomhomokot tár fel (Zagyvai Fm.)  

(VMA_Polg_furasok). A Tp-1 0-260 méteres szakasza feltehetően magába foglalja a késő-pannóniai 

üledékek felső részét, illetve a pliocén és kvarter üledékeket. FISCHER (2009) egy markáns 

unkonformitási felületet azonosított szeizmikus szelvényen, ami a Tp-1 fúrás legfelső szakaszán 

(~380m körül) is átmegy és szerinte a pliocén-pannóniai határt képviseli.   

A déli vulkáni felépítmények felett a görbeházi (Gh-1, HHE-Gh-1, HHE-Gh-5) illetve a hajdúnánási 

(HHE-Hn-1, HHE-Hn-2, HHE-Hn-5) fúrásokban (1. ábra) a delta és folyóvízi üledékek ~1000 

méter vastagságban jelennek meg, amelyet főként aleurolit képvisel, amit különböző vastagságú (10-

40m) homoktestek tagolnak (HORVÁTH ET AL. 2008; JÁRDÁNY ET AL. 2008; SZERENCSÉS ET AL. 2009). 

Felső szakaszán a homok és lignitbetelepülések egyre gyakoribbá válnak. A kiemelt, összefüggő 
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vulkáni felépítményektől délre (Uma-1, Hn-1, Hn-2) (1. ábra), a pannóniai üledékeket agyagmárga, 

finomszemű homokkő képviseli, amelyben Limnocardium winkleri, Dreissensimya aperta, Plnaorbis, 

Silicoplacentina ősmaradványok fordulnak elő (KŐVÁRY 1990; KRIVÁNNÉ HORVÁTH ET AL. 1963; 

MAKKAY ET AL. 1963) (1. ábra). A fúrásleírás szerint a medence-, és selflejtőüledékek 100-200 méter 

vastagok (Hn-1, Hn-2), amelyre deltakörnyezetben lerakódott agyagmárga, homokos agyagmárga 

települ több száz méteres vastagságban. A fúrások felső szakaszán a határ a pliocén üledékek felé 

bizonytalan.  

 

7. ábra: Újraértelmezett, kutatás szempontjából releváns fúrási rétegoszlopok a Polgár 3D esetén (Tiv-6, Tp-1) a 

jellemző karotázsgörbékkel (GR: gamma, TG: természetes gamma, DEN: sűrűség). A szervesvázú 

mikroplanktonokat és az általuk jelzett korokat BARANYI (2013,2016), a Silicoplacentina-t (Tiv-6) GÖRÖG ET AL. 

(2010) határozták meg. A Tiv6-os fúrás szerves geokémiai paramétereit GALICZNÉ BÁTKY (2012) mérte. A 

transzgresszív felület korát (~7.5 Ma) MAGYAR (2010) határozta meg. A Tp-1 fúrás mágnesrétegtani korai ELSTON 

ET AL. (1994) alapján lettek feltüntetve, a Tiv-6-ra szeizmikus korrelációval vezettem át a mágnesrétegtani szinteket. 

 

A Polgár-árokban mélyült fúrások rétegsorát a meglévő őslénytani és mágnesrétegtani adatok, 

valamint karotázs és szeizmikus szelvényértelmezésem segítségével tovább pontosítottam. Első 

lépésben a Tiv-6-os fúrás alsó szakaszának korával kapcsolatos bizonytalanság megszüntetése 
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érdekében - az OTKA kutatás részeként - Baranyi Viktória a 2585-2483 m között megmaradt hat 

magmintán palinológiai vizsgálatokat végzett. A vizsgált szakaszban 2483 méteren egyértelműen 

késő-szarmata kort adó Spiniferites bentorii budajenoensis dinoflagelláták kerültek elő (7. ábra) (BARANYI 

2016). Így tehát a fúrás alsó szakasza (2483-2893m), ellentétben a korábban leírtakkal, biztosan nem 

pannóniai, hanem idősebb szarmata, valamint annak legalsó részén, akár annál is idősebb üledékeket 

tár fel.  

A szeizmikus értelmezésem alapján, elfogadva a fenti, megbízhatóbb szervesvázú mikroplankton 

vizsgálati eredményeket, a pannóniai talp 2465m körül húzódik. A pannóniai talp határa 

szögdiszkordáns, a pannóniai üledékek rálapolódnak a középső-miocén tufákra (lásd 47.ábra, 114. 

old). Emellett a pannóniai határ egyben különböző kerogén típusokat is elválaszt a szerves geokémiai 

adatok alapján (III. és IV). A litológiában azonban nincsen éles váltás a határon, felette és alatta is 

márga, aleurolit és riolittufa váltakozik (7. ábra, Tiv-6). Korábbi értelmezések alapján az első 

vastagabb tufabetelepülés (~2175m) jelentette a határt a középső és késő-miocén között, de ezt 

cáfolják a mikropaleontológiai eredmények és maga a szeizmikus fácies is. A tufák így 2175-2465 

méter között kora-pannóniai korúak, feltéve, hogy nem áthalmozottak. A vastagabb tufabetelepülést 

alacsony GR és alacsonyabb sűrűség jelzi a lyukgeofizikai görbén (7. ábra, Tiv-6).  

A szeizmikus szelvényelemzés során ki tudtam jelölni a selflejtő tetejét is a Tiv6 fúrásban ~1545m, 

ami hasonló a karotázsértelmezéssel, a lejtő alja pedig 1990m körül húzódik, ami alatt márga, 

aleurolit és tufa váltakozása figyelhető meg (7. ábra, lásd 47.ábra, 114.old). A lejtő aljának kijelölése 

pusztán karotázsgörbe alapján szinte lehetetlen, hiszen az alatta települő márga-aleurolit hasonló 

tulajdonságokkal rendelkezik. Ugyanakkor azt is lehet látni a karotázson, hogy a lejtőképződmények 

sem homogén finomszemű üledékek, hanem gyakran homokbetelepülések tagolják (7. ábra). A lejtő 

teteje már karotázsgörbén is jelentkezik, hiszen felette egyre gyakoribbá válnak a homok-agyag-

aleurolit váltakozások, majd 1350 métertől a lignitbetelepülések (7. ábra). A Tp-1-es fúrás 

mágnesrétegtani szintjeit (ELSTON ET AL. 1994) korreláltam a teljes 3D területén, ami alapján a 

selflejtő áthaladása 9.78 Ma évnél idősebb (lásd 47.ábra).  A MAGYAR (2010) által a tiszapalkonyai-1-es 

fúrásban meghatározott transzgresszív felületet (~7.5 Ma) továbbkövettem az árokban és a Tiv-6-os 

fúrásban ez a szint 402 méteren húzódik. Elfogadva MAGYAR (2010) értelmezését e szint felett 

jelennek meg az igazán vastag lignittelepek.  

A tiszapalkonyai fúrás esetében a fúrási legalsó részét (1987-1650m) sikerült pontosítanom. 

Véleményem szerint ez a szakasz is a medencelejtőt képviseli, vagyis a fúrás nem érte el a 

medencében lerakódott márgát, illetve turbiditeket, ellentétben a Tiv-6-os fúrással (7. ábra Tp-1, 8.1a 

melléklet Arb). Az 1770-1603 méteres szakaszon a természetes gamma értékek sem mutatnak jelentős 

eltérést, tehát már csak ezért sem indokolt a Szolnoki Formáció megnevezés a fúrás alsó 1900-

1681m közötti részén (7. ábra). A szeizmikus kép alapján kijelölhető selflejtő teteje ~1650 méteren 

jelentkezik. A selflejtő áthaladása itt is idősebb, mint 9.78 Ma figyelembe véve a magnetosztratigráfiai 

adatokat (7. ábra, 8.1a melléklet Arb).  
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A Polgári-ároktól délre található kiemelt vulkáni peremen a fúrási jegyzőkönyvek leírása alapján 

hiányoznak a medence-, és selflejtőüledékek és a miocén vulkanitokra közvetlen felső-pannóniai 

képződmények települnek. Szelvényértelmezésem szerint világosan látszik, hogy a vulkáni 

felépítmények felett a selflejtő alatti képződmények jó része hiányzik, a felépítményekre a selflejtő 

felső része, valamint a delta és folyóvízi képződmények települnek (8.3 melléklet 2000IL).  

4. ADATOK, MÓDSZEREK 

4.1 . TEREPI-SZERKEZETI ADATOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREIK 

4.1.1. Terepi adatgyűjtés és adatrögzítés 

A terepi adatgyűjtés során, közel 80 feltárást vizsgáltam a Darnó Deformációs Zóna (DDZ) déli 

részén és a Bükkalján (1. ábra). A DDZ területén a feltárások döntően a Felsőtárkányi-medencében 

(Ftm) koncentrálódnak, de egészen a Darnó-vonalig voltak terepi megfigyeléseim. A Bükkalján a 

található a feltárások kétharmada, egyenletes eloszlásban Egertől-Kisgyőrig. A vizsgált 

képződmények kora a középső-triásztól a késő-miocénig tart, de zömében kora-, és középső-miocén. 

Több mint 1000 szerkezeti adat, főként töréses deformációs elem jellemzőit rögzítettem oldalsó 

libellával is rendelkező geológus kompasz használatával. Kiemelt szerepet kaptak a diszkrét nyírásos 

eredetű, elmozdulással jellemzett felületek (vetők), amelyekből következtetni tudunk a kőzetet ért 

egykori feszültségviszonyokra. A vetőkarccal rendelkező vetők esetében az orientációt, a vetősík 

dőlésirányának/dőlésszögének valamint a vetőkarc csapásszögének és csapásirányának megadásával, 

vagy közvetlenül a vetőkarc dőlésirányával/szögével határoztam meg. A vetőkarc nélküli töréses 

elemek orientációit dőlésiránnyal és dőlésszöggel rögzítettem. Szintén a nyírásos eredetű töréses 

deformációs elemek közé tartoznak a deformációs szalagok, amelyek porózus, kevéssé cementált 

homokkőben illetve tufás homokkőben fordultak elő. A deformációs szalagok nem diszkrét 

síkokként, hanem szétágazó szalagokként jelentkeznek és a vetők kialakulásának kezdeti stádiumát 

jelzik (AYDIN 1978; AYDIN & JOHNSON 1978,1983). A szalag típusok elkülönítésével információt 

kaphatunk a kőzettestet ért deformációs mechanizmusok relatív időbeli sorrendjéről, valamint a 

kőzettest cementációs és betemetettség történetéről (AYDIN ET AL. 2006; FOSSEN ET AL. 2007).  A 

nyírásos eredetű töréses elemeken kívül, szakításos és hibrid eredetű kőzetréseket (szakításos és 

nyírásos) is mértem, amelyek a minimális főfeszültségirányra merőlegesek illetve ferdén nyílnak ki. 

Szakításos eredetű törések közé tartozó üledékes teléreket, ásványos ereket is megfigyeltem, ahol a 

kinyílás a falra merőlegesen történik, így a kőzetrésekkel együtt alkalmasak a később tárgyalandó 

feszültségmező becslésére.  

Az adatgyűjtés során törekedtem arra, hogy az adott feltárásra jellemző domináns szerkezeti 

elemeket rögzítsem, kiemelt figyelmet kaptak a szinszediment, szindiagenetikus szerkezetek, fedett 
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vetők, amelyek segítségével a deformáció kora pontosabban meghatározható. Ahol lehetőség nyílt rá, 

például vetőkarcok felülbélyegzése esetén, rögzítettem az egyes szerkezeti elemek, mozgási 

események relatív sorrendjét is.  

Saját terepi megfigyelésim kiegészültek Fodor László témavezetőm illetve Beke Barbara, Csontos 

László és Françoise Bergerat korábbi, részben publikálatlan szerkezeti méréseivel.  

A terepi munka során a jelentősebb, nagyobb feltárások esetén szelvényvázlatokat és 

panorámaképeket készítettem. A terepbejárás fontos része volt a mintagyűjtés, amely a piroklasztitok 

esetében az U/Pb radiometrikus korméréshez kellett, aminek kiértékelését Lukács Réka végezte el. 

Az észlelt deformációs szalagokból szintén vettünk mintát, amiből vékonycsiszolatok készültek a 

fénymikroszkópos vizsgálatokhoz, ami alapján Beke Barbara deformációs mechanizmusokat 

határozott meg (BEKE 2016).  

Terepi-szerkezeti megfigyeléseimhez a Bükk-hegységre készített 1: 50 000-es (LESS ET AL. 2005), a 

Gömör-bükki 1:100 000-es (LESS & MELLO 2004) földtani térképeket, Gulácsi Zoltán észlelési 

térképeit és 1:10 000-es topográfiai térképeket használtam. A vetők esetében FODOR ET AL. (2005a) 

illetve a bükki 1:50 000-es térképekre támaszkodtam, előbbi elsősorban a Darnó Zóna, utóbbi a 

Bükkalja szerkezeteit ábrázolja.  

A vizsgált feltárásokat, újonnan észlelt/feltételezett vetőket az MFGI által rendelkezésemre 

bocsátott 1: 100 000-es vektoros formátumú pre-kvarter földtani térképen ábrázoltam.  

4.1.2. Terepi adatok vizsgálati módszerei 

 4.1.2.1. Feszültségmező meghatározása, számítása és becslése 

Egy adott kőzettest egy pontján áthaladó sík feszültségvektora a belső erők illetve a felület 

hányadosának határértékeként nyerhető, ha a sík területe tart a nullához (KALISZKY & SZILÁGYI 

1982). Ha a kérdéses ponton átmenő összes síkhoz tartozó feszültségvektort ismerjük, akkor a 

kérdéses pont feszültségállapota ismertnek tekinthető. Ha ezeket a feszültségvektorokat egy közös 

középpontba rendezzük, akkor egy háromtengelyű ellipszoidot kapunk, amelynek három egymásra 

merőleges tengelyét főfeszültségtengelynek hívjuk. A legnagyobb főfeszültséget 1 (a geológiában 

maximális összenyomásnak), a közbensőt 2-nek, a legkisebbet 3-nak (széthúzásnak) nevezzük. A 

feszültségvektor felbontható egy a síkra merőleges normálfeszültségre illetve azzal párhuzamos nyíró 

feszültségre. Három olyan sík létezik, amelyek mentén nincsen nyírófeszültség és ezek a főfeszültség-

tengelyekre merőleges felületek. Minden egyéb síkon nyírófeszültség fog fellépni, amely vetőkarcokat 

eredményezhet, ami WALLACE (1951) és BOTT (1959) szerint párhuzamos lesz a nyírófeszültség 

irányával.  



  28  
 

A nyírófeszültségvektor maximuma olyan síkon lép fel, amely 45°-os szöget zár be a 1 maximális 

főfeszültségtengellyel. A kőzetfizikai kísérletek során azonban kiderült, hogy a törések ennél kisebb 

30°-os szöget zárnak be 1-el, mert e síkok mentén a nyírófeszültség még megfelelően nagy, de a 

csúszás ellen ható normálfeszültség már jelentősen lecsökken (TWISS & MOORES 1992). A megfigyelt 

törések általában ún. konjugált (kapcsolt) Mohr-párokban jelennek meg.  

ANDERSON (1951) és BOTT (1959) alapján a feszültségtengelyek helyzete és a fő vetőtípusok között 

kapcsolat áll fenn. Tisztán kompressziós feszültségmezőben, ami rövidüléses deformációt 

eredményez, 1 és 2 horizontális, míg a legkisebb főfeszültség (3) függőleges helyzetű. Tisztán 

extenziós feszültségmezőben, ami normálvetők kialakulását eredményezi, 1 vertikális, 2 és 3 

pedig horizontális helyzetű. Tisztán eltolódásos feszültségmezőben eltolódások jönnek létre, ekkor 

2 a vertikális, 1 és 3 pedig horizontális. Transztenziós és transzpressziós deformációnál, amikor 

a megnyúlás és a rövidülés eltolódásos mozgásokkal kombinálódik, a feszültségtengelyek 

permutációja (felcserélődése) is bekövetkezhet, ha a tengelyek nagysága közel hasonló.  

A feszültségtengelyek becslésére a legegyszerűbb módszer, ha a törési adatok között Mohr-

töréspárokat keresünk. Ezután ANDERSON (1951) modelljének megfelelően becsülni tudjuk az adott 

kinematikával rendelkező töréspárhoz tartozó főfeszültségtengelyek helyzetét. A feszültségmező 

becslését a töréspár egyik elemére is el lehet végezni, ha tudjuk a kinematikáját, illetve más szerkezeti 

elemekre, szakításos kőzetrésekre, ásványos erekre, üledékes telérekre és redőtengelyekre, valamint 

ezek kombinációira is.  

A feszültségtengelyek számítása egy tipikus inverziós módszer. A vetőkarcok és a nyírófeszültség 

közötti összefüggést felhasználva, matematikailag lehetőség nyílik a mért vetőkarcokból az őket 

létrehozó paleo-feszültségmező meghatározására (CAREY & BRUNIER 1974).  Mi valójában az ún. 

redukált feszültségtenzort keressük, amit egy négy ismeretlenes egyenlettel tudunk kiszámolni, ebből 

három a főfeszültségtengelyek irányvektorai, egy pedig a tengelyek abszolút értékéből levezetett PHI 

érték (PHI=2-3/1-3). Mivel az egyenlet négy ismeretlent tartalmaz minimálisan 4 vetőkarc 

méréséhez van szükség egy adott ponton a tenzor meghatározásához. A számítás módszereinek 

kidolgozását, alapjainak ismertetését Jacques Angelier több munkájában is ismertette (ANGELIER 

1975,1979ab, 1984). Megoldották az ún. automatikus csoportszétválasztást is, amellyel nagyszámú 

szerkezeti adat fázisokhoz rendelése jelentősen felgyorsult (ANGELIER & MANOUSSIS 1980).  

Angelier 4 matematikai algoritmust használ a feszültségmező számításához, amelyek lényege, hogy 

másképp próbálják meghatározni az ideális feszültségtenzort, alapvetően a főfeszültségtengelyek 

irányainak és a PHI értékek változtatásával (Angelier 1984). A különbség az illeszkedési kritériumban 

van: az INVD a mért vetőkarc és a tenzorból számolt „ideális vetőkarc” közötti szögkülönbséget 

csökkenti. Az R4DT viszont a vetőkarc menti egységvektor és a tenzorból visszaszámolt 

nyírófeszültség-vektor közötti különbség-vektor minimumát keresi (ANGELIER 1979a,b, 1984). A 
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kiértékelés során főként az INVD módszert használtam, mivel nincs jelentős eltérés a két módszer 

által számolt redukált feszültségtenzor között.  

 4.1.2.2. Az adatok kiértékelése és csoportosítása 

Munkám során követtem Fodor László 2010-es akadémiai értekezésében ismertetett szerkezeti 

adatkiértékelési eljárását.  

A számítógépes kiértékelés alapja az adatbevitel. Minden feltárásról egységes szempontok alapján 

adatlapot készítettem. Az adatlapokon feltüntettem a feltárások egyedi azonosítóit, az EOV 

koordinátákat, a kibukkanó képződmények korát, litológiáját, a mért adatok számát, típusát, az 

adatgyűjtő(k) nevét és az adatgyűjtés időpontját (4. melléklet). A nyilvántartás tartalmazza a 

feltárásokról készített és értelmezett fotókat, valamint a megfigyelt szerkezeti jelenségek rövid 

leírását.  Az adatlapokon szerepelnek a később tárgyalandó feszültségmező csoportosítások, azok 

lépései és a csoportosítás indoklása, kiértékelése. Minden szerkezeti adatot Schmidt-vetületben, alsó-

félgömbön ábrázoltam (4. melléklet). Az adatbevitel és ábrázolás részletes leírása a 3. mellékletben 

(4.1.2.2. alfejezet) olvasható.  

A karcos vetők csoportosítása kevés adat esetén kézi szétválasztással történt a vetőkarcoknak adott 

csoportkódok alapján. Nagyszámú (50-100 db feletti) vetkarcoknál az automatikus szétválasztást 

használtam, ami az általam definiált redukált feszültségtenzor alapján határozza meg, hogy mely 

karcok illeszkednek egy adott feszültségmezőhöz. Azt, hogy az adott vető biztosan a kiszámolt 

feszültségmezőhöz tartozik-e, két kritérium alapján döntöttem el. Az ANG illeszkedési szög, a mért 

és számolt ideális vetőkarc közötti szögeltérést jelzi. Ez teljes egybeesésnél nulla, jó illeszkedésnél 

kisebb, mint 22.5°. A RUP kritérium, az illeszkedési nyíróvektort határozza meg, vagyis, hogy a 

vetőre kiszámolt nyírófeszültségvektor miként viszonyul a csúszáshoz szükséges vektor abszolút 

értékéhez. A számítások során az illeszkedési szög esetén a 23-44° és 45° feletti vetőkarcokat (0-49° 

illetve 50° feletti a RUP-nál) külön megjelöli a program és figyelmeztet az eltérés mértékéről. A 

számítás során néhány 23-44°-os illeszkedési szöggel jellemzett vetőkarc még nem okoz gondot, sőt, 

ha a terepi megfigyelésim is indokolták, akkor az adott feszültségmezőhöz rendeltem azokat.  

 4.1.2.3. Billentésteszt 

A kiértékelés fontos része a billentésteszt, melynek során a mért rétegdőlések átlaga alapján 

visszabillentem a szerkezeteket egy olyan pozícióba, amikor a rétegdőlés vízszintes volt. Ezt minden 

feltárásánál megtettem, ahol tudtam rétegdőlést mérni és annak értéke a 8-10°-ot meghaladta. 
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8. ábra: (A) Két különböző kainozoos billentési szcenárió (35° illetve 25° esetén). (B) Példák a 

különböző dőlési adatokkal történő billentéstesztekre sztereogramokon keresztül. A ferde 

vetőkarcok (négyszöggel bekeretezve), valamint a töréses elemek ferde metszései (körökkel) és 

szimmetriasíkjuk ferde helyzete billentés előtti deformációt jelez. A szerkezeti adatok alsó-félgömbi 

Schmidt hálón szerepelnek. 
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A teszt azért lényeges, mert ezáltal el tudjuk dönteni, hogy mely szerkezetek mikor jöttek létre a 

billentéshez képest. Ha tudjuk a billentés korát, akkor az egyes szerkezeti elemek kialakulásának 

relatív időbeli sorrendjét is megadhatjuk (billentés előttiek, alattiak, utániak). Lényeges azonban 

megjegyezni, hogy olyan fő billenési eseményeket feltételezünk, amelyek nem kisebb lokális, hanem 

regionális kibillenést eredményeztek.  

Ha a szerkezetek metszéspontja a sztereogramon ferde, a törések szimmetriatengelye nem 

függőleges, és maguk a vetőkarcok is ferdék, akkor nagy valószínűséggel billentés előtt kialakult 

szerkezetekkel állunk szemben (8. ábra).  Ezek mind azt jelzik számunkra, hogy az észlelt szerkezetek 

nem mai, kibillentett helyzetükben, hanem billentés előtt jöttek létre. A billentéstesztet az összes 

vetőkarcra és az egyes csoportokra is megcsináltam, majd a feszültségmezőszámítást ismét 

elvégeztem, de már a visszabillentett adatokon (4. melléklet). Erre azért van szükség, mert a 

főfeszültségtengelyek helyzete is egyértelműen változik a billenés előtt és után.  

A teszt egyik kulcskérdése, hogy hány billenési eseménnyel számolunk. Ugyanis, ha egyszeri 

kibillenést feltételezünk, akkor az eset egyszerű. Ha viszont időben több kibillenési esemény követte 

egymást (ami a kutatási területen is fennállt), akkor többszöri visszabillentésre, rekonstrukcióra van 

szükség (8. ábra). Ez esetben el kell tudnunk különíteni a különböző korban történt billenések 

mértékét. A különböző korú képződmények eltérő rétegdőlésadatainak a különbsége, valamint a 

szeizmikus szelvényeken látható reflexiók kiegyenesítésével meghatározhatjuk a kibillenések 

mértékének időbeli változását. A fő billentések is alapvetően kisebb billentések sorozatából állnak 

össze és időben elhúzódva jelentkeznek.  

A képződmények dőlésiránya ugyan döntően délies, de a dőlésszögek széles skálán mozogtak, ezért 

két szcenáriót is felállítottam a visszabillentésre. Az egyik forgatókönyv nagyobb kibillenéssel számol 

(35° az eocénre, 25° az oligocénra, 15° az alsó-miocén piroklasztitokra, 7° a felső-miocén 

üledékekre). A másik forgatókönyv kisebb, az eocénre vonatkoztatva összességében 25°-os 

kibillenéssel (8. a ábra).  

A DDZ területén 4-5, a Bükkalján 4 fő billenési esemény történt a kainozoikumban. Az első T1 

jelentősebb billenés az oligocén végén illetve a miocén legelején történt (~23-19Ma), ami a terület 

kiemelkedéséhez és ennek következtében a paleogén üledékek változó mértékű eróziójához vezetett 

(3. a,b ábra).  A Darnó-vető mentén bükki eredetű kavicsokat tartalmazó konglomerátum (Darnó 

Konglomerátum) rakódott le (~21.4-20.9 Ma), amelynek szerkezetei egy újabb billenési esemény 

előtt/alatt jöttek létre. Miután a konglomerátum képződése átfed a fő billenés idejével, így 

feltételezhetjük, hogy a fő kibillenés szakaszos volt, több kisebb kibillenés eredménye, aminek itt 

csak egy epizódját látjuk.  A konglomerátum dőlése azonban északnyugati, vagyis eltér a Bükkalján 

tapasztalt általános délkeleties dőléstől. Az északnyugatra történő kibillenés lokális lehet és a Darnó-

vető eggenburgi mozgásához kapcsolódhat.  
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A második jelentősebb kibillenés (T2) a kora-miocénben az alsó-riolittufa, valamint a Vma-ban 

megjelenő márga és terresztrikum lerakódása idején történt (3. a,b ábra). Ez a billenés üledék-

képződéssel egyidejű, főként déli irányú kivastagodáshoz vezetett, amely a Vma-ban illetve a 

Bükkalján a fő KÉK-NyDNy-i csapású vetők aktív működéséhez köthető (PETRIK ET AL. 2014). 

Kisebb szinszediment billenések történtek a középső-miocénben a felső-riolittufa és szarmata 

üledékek lerakódása idején is (T3a), de ezek elkülönítése a középső-miocén végipannóniai eleji 

(T3b) billenéstől a pár fokos eltérés miatt nem volt kivitelezhető.  

A középső-miocén végén illetve a késő-miocén legelején történt fő T3b kibillenés a kora-pannóniai 

üledékek szin-szediment vetők menti kivastagodásához, valamint a talpi blokkokban a középső-

miocén üledékek kibillenéséhez és eróziójához vezetett (3. a,b, 6. ábra).  

A negyedik fő billenés a Bükk negyedidőszaki kiemelkedéshez köthető és a szeizmikus reflexiók 

alapján 2-3°-os déli irányú volt, amely jelentős késő-miocén üledék lepusztulását is eredményezte 

(DUNKL ET AL. 1994).  

 4.1.2.4. A fázisbesorolás és a deformáció korának a meghatározása 

A szerkezeti adatok kézi és automatikus szétválasztása valamint ezek kombinációjával előálló 

feszültségmezők fázisokba sorolása a következő lépés. Gyakran előfordul, hogy egy adott fázishoz 

sorolunk különböző feszültségtípusokat. Ez akkor történik, ha a feszültségmező számítása során az 

illeszkedési szög az elfogadhatónál (0–22.5°) nagyobb eltérést jelez, de ugyanakkor a két maximális 

vízszintes főfeszültség iránya ugyanaz. Ekkor helytálló lehet az a feltételezés, hogy azonos fázisba 

tartoznak a feszültségmezők, csak a feszültségtengelyek permutációja (felcserélődése) révén, a 

vertikális főfeszültségtengely változik. Ez akkor következik be, ha a vertikális és az egyik horizontális 

főfeszültség nagysága közötti különbség minimális. Ilyen esetekben transztenziós (PHI:~0, extenziós 

és eltolódásos) és transzpressziós (PHI=~1, kompressziós és eltolódásos) feszültségmezőt kapunk.  

A deformációs fázisok korának meghatározása összetett feladat. A meghatározásban használt 

módszerek részletes leírása a 3. mellékletben (4.1.2.4 alfejezet) olvasható.  

A deformációs fázis stílusának és korának ismeretében, következtetéseket vontam le a térképi vetők 

kinematikájának időbeli változására vonatkozóan, illetve lehetőségem nyílt a vetőgeometria 

pontosítására. Ha figyelembe vesszük az adott deformációs fázishoz tartozó ANDERSON (1951) által 

kidolgozott egyszerűsített vetőgeometriát, akkor a kinematika megadásán túl, új eddig, nem 

azonosított szerkezeti elemek értelmezésére is volt lehetőségem.  

4.2. FÚRÁSI ADATOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREIK 

Kutatásaim során a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) és a Magyar Horizont Kft. 

jóvoltából 1800 fúráshoz, illetve annak többségében átértékelt rétegsorához jutottam hozzá. A 

fúrások többsége szénhidrogén, illetve vízkutató (Demjén, Mezőkeresztes), de emellett fontosak a 
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szerkezetkutatók is (pl.: Tard). Az eloszlásuk nem egyenletes, a szénhidrogénkutató fúrások 

közelében besűrűsödik (akár 300-500 fúrás 10 km sugarú körben), miközben a Vatta-maklári-ároktól 

délre található területen több kilométeres távolság is lehet közöttük. A fúrások 30%-a 200 méternél 

sekélyebb, így ezeket a szeizmikus értelmezésnél kevéssé tudtam használni. A fúrások 43%-a 500 

méternél, 16%-a 1000 méternél, 6%-a 1500 méternél és 1%-a (18 db) 2000 méternél mélyebb. A 

legmélyebb fúrás a Kömlő-1, amely 4000 méter mélyen állt meg. 167 fúrás érte el az aljzatot, 

többségük a Bükk-hegység peremén mélyült, illetve a kiemelt mezozoos gerinceken, 

Mezőkeresztesen illetve Demjénben. 786 fúrás érte el a paleogén képződményeket, ezek döntően 

Bükkszék-Fedémes környékén, a demjéni blokkban, a Demjén-Cserépváralja között húzódó ÉK-

DNy-i csapású kiemelt mezozoos magaslaton illetve Mezőkeresztesen találhatóak. A fúrások 

többsége ugyan átértékelt rétegsori leírásokat tartalmaz, de kigyűjtöttem a területre vonatkozó 

KŐRÖSSY (2004) által megvizsgált és átértékelt fúrási adatokat is, hogy összevethessem őket. Fontos 

megjegyeznem, hogy mindhárom részterületre a legmélyebb fúrások esetében fúrási jegyzőkönyvi 

adatok is rendelkezésemre álltak, ahol nem, ott az MBFH földtani adattárából gyűjtöttem ki a 

részletes rétegsori leírást, kőzetfizikai adatokat, vetőadatokat és őslénytani adatokat.  

A Bükkalján és a Vma területén található fontosabb fúrások esetén Lukács Rékával, Beke Barbarával, 

Harangi Szabolccsal, Fodor Lászlóval és Magyar Imrével közösen megnéztük a fúrómagokat, 

összevetettük a rétegsori leírással és ahol szükséges volt pontosítottuk a litológiát. Magmintákat 

vettünk a fúrásokból, radiometrikus (U/Pb) és őslénytani kormeghatározás (pl.: szervesvázú 

mikroplankton), vitrinitreflexiómérés, valamint az adott litológia pontosabb megismerése céljából. 

Vékonycsiszolatok készültek például az Mn-2-es fúrás paleotalajosodott szakaszaiból, hogy 

megvizsgálhassuk az ásványos összetételt, valamint a szöveti és szerkezeti tulajdonságokat.  

107 fúráshoz álltak rendelkezésemre különböző digitális lyukgeofizikai adatok, amelyek többsége 

spontán potenciál illetve különböző laterális behatolású ellenállás. A Polgár 3D szeizmikus blokkban 

minden elérhető fúráshoz tartoznak különböző karotázsadatok, nem csak ellenállás és spontán 

potenciál, hanem természetes gamma, szonikus adatok, sűrűség és neutronporozitás is. Ahol a 

fontosabb fúrások esetében nem volt elérhető digitális lyukgeofizikai adat, ott a beszkennelt 

karotázsgörbéket bedigitalizáltam a Neuralog szoftver segítségével. A karotázsgörbék együttes 

használata a szeizmikus értelmezéssel, a fúrómagok többirányú vizsgálatának eredményei, valamint a 

fúrási jegyzőkönyvi leírások révén a fontosabb fúrásokat (Mn-2, Tiv-6, Tp-1) rétegtanilag 

átértékeltem illetve pontosítottam.   

A fúrások szeizmikus szelvényekhez történő illesztéséhez sebesség-idő függvényekre volt szükség. 

40-45 lokális sebesség-idő adat volt elérhető a projektben, amelynek többsége check-shot mérés 

eredménye, illetve szintetikus szeizmogramok készítése során előállt új sebesség-idő összefüggés. A 

Vma-ban az Mn-1-es fúrás check-shot adatát, a Vma déli peremén az Me-42-es fúráshoz tartozó 

check-shot adatot használtam. A Polgár 3D szeizmikus tömbben, a Tiszakeszi-1-es fúráshoz 

tartozott check-shot adat, valamint több fúráshoz is készültek szintetikus szeizmogramok, amik 
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használhatóak voltak az értelmezéshez. Itt azonban rendelkezésre álltak szonikus adatok is, 

amelyekből több fúrásra (Tiv-6, Tit-1, HHE-Gh-1) is számoltam idő-intervallumsebesség 

összefüggést, amely a karotázsgörbe illesztéssel és a szeizmikus reflexiós képpel együtt megfelelőnek 

bizonyult a horizontok követéséhez. A Tiszapalkonya-1 fúrásban meghatározott mágnesrétegtani 

korokkal rendelkező szinteket (ELSTON ET AL. 1994), a MAGYAR (2010) által értelmezett 

transzgresszív felületet végigvezettem és átvittem a Vma területére is, így abszolút korokkal 

rendelkező horizontjaim lettek. A mágnesrétegtani, radiometrikus és őslénytani korokkal rendelkező 

szintek, pontos és bizonyos szempontból egyedülálló korrelációs lehetőséget biztosítottak (pl.: Mn-

2).  

A Bükkalja és a DDZ területén, ahol nem állt rendelkezésemre szeizmikus szelvény, földtani 

szelvényeket szerkesztettem a földtani térképek, terepi megfigyelések és a fúrások felhasználásával. 

4.3. SZEIZMIKUS ADATOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREIK 

4.3.1. Szeizmikus adatok 

A HHE-North Kft. által rendelkezésemre bocsátott 2D-s időmigrált reflexiós szeizmikus 

szelvényhálóból, megközelítőleg 80 db szelvényt értelmeztem, főként a Vatta-maklári-árokban és 

környékén (a bemutatásra kerülő 2D-s szelvények nyomvonalai a 10. ábrán láthatók). A behatolási 

mélység kétutas futási időben zömében 4 és 5 sec közötti, de jellemzően a 2-3 sec-nél mélyebben 

lévő reflexiók amplitúdója gyengébb, amely részben a frekvenciák elnyelődése mellett a szinte 

mindenhol jelenlévő és az árokban kivastagodó vulkanitoknak köszönhető. A szelvények többsége 

az árok tengelyére merőleges ÉNy-DK-i csapású. A vertikális felbontás a felső 1 km-ben az új HI-

szelvények esetében 15m körüli, 1500m-en 20m, ennél lejjebb 2 km-en már erősen romlik és 40-

50m. A régebbi mk-s szelvények esetén a felső 1 km-en 18-20 m, az alatta lévő szakaszon jellemzően 

30-50m a vertikális felbontás. Helyenként migrációs problémák (diffrakciós hiperbolák) is 

jelentkeznek főként az akusztikus aljzat közelében, de velocity pull-up hatás is látszik a déli kiemelt 

mezozoos gerincek (Mezőkeresztes) és a kivastagodott vulkáni felépítmények közelében.  

A HHE-North Kft. egy ~610 km2 kiterjedésű SEG-Y file formátumú 3D-s szeizmikus tömböt is a 

rendelkezésemre bocsátott a szerkezeti értelmezésekhez. A szeizmikus tömb stack-elés utáni 

időmigrált adatokat tartalmaz. Az ÉNy-DK-i (IL, Inline) illetve az erre merőleges ÉK-DNy-i 

csapású szelvényvonalak (CL, Crossline) távolsága 25-25 méter. Az adattömb vertikális felbontása 

erősen ingadozik, a területen jelenlévő vulkáni felépítmények függvényében. A mélyebb, ÉK-DNy-i 

csapású Polgári-árokban a felső 1 km-en (~0.9 sec, kétutas idő) 13m, 2-2.5 km-en (~1.8 sec) 26m, 

ennél lejjebb 40-80m között ingadozik.  

A vulkáni felépítmények környezetében a vertikális felbontás 20-30 méterrel is gyengülhet, így 2 sec 

körül már csak 50-60 méter, szemben az árokban tapasztalt 20-30 méterrel. A horizontális felbontás, 

vagyis a Fresnel-zóna átmérője ~300m körüli 1 sec-nél (kétutas idő) és 600m 2 sec-nél (kétutas idő).  
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4.3.2. A szeizmikus adatok vizsgálati módszerei 

A szeizmikus adatok értelmezését az IHS által fejlesztett Kingdom 8.7-es szoftverrel végeztem. Az 

első lépés a projekt koordinátarendszerének (EOV) definiálása és az adatbázisnak a létrehozása volt. 

A szeizmikus szelvények és a 3D-s adattömb importálása után, a fúrási-rétegsori, karotázs és idő-

mélységadatok behozatala következett. Lehetőség nyílik egyéb tematikus, raszteres vagy akár 

vektorgrafikus térkép importjára is, így bővült az adatbázis például különböző geofizikai (gravitációs, 

mágneses anomália térképekkel), földtani és mélyföldtani térképekkel, korábbi szerkezeti 

értelmezésekkel (TARI 1988; FODOR ET AL. 1992a, 2005a), domborzati modellel és topográfiai 

adatokkal.  

A 2D-s szeizmikus szelvények esetében meg kellett vizsgálni, hogy van-e időbeli elcsúszás (ún. time 

shift, Mistie elemzés), amely problémát okozhat az értelmezésnél. Azon szelvények esetén, amelyek 

között nem volt eltérés és egymást metszették, egy referenciaszelvényt választottam ki, amihez 

igazítottam az időben elcsúszott szelvényeket. Ez többségében segített a probléma megoldásában, de 

ahol éppen ellentétes irányú mozgatásra lett volna szükséges, ott nagyobb hibát eredményezett. Ez 

elsősorban a korábbi mk-s és a HI-s szelvények néhány kapcsolódási pontjánál jelentett problémát. 

Ezen szelvények esetén az értelmezést ún. kompozitszelvények segítségével lehetett elvégezni.  

 4.3.2.1. Horizontok és vulkáni formák értelmezési módszerei 

A horizontok (szeizmikus reflexiók) tulajdonképpen izokron felületek, vagyis egyidőben lerakódott 

fizikai felszíneket jelentenek. A horizontok követése azonban jó néhány buktatóval jár. A 

legfontosabb, hogy a szeizmikus szelvények között ne legyen ún. mistie (időbeli elcsúszás), illetve, 

hogy a szeizmikus adatok, a fúrásokkal, a karotázsgörbékkel, illetve az idő-sebesség függvényekkel 

összepasszoljanak, egységes rendszert alkossanak. A horizontok értelmezésénél gyakran a szeizmikus 

fácies is segített, hiszen különböző amplitúdóval, eltérő vastagságú reflexiókkal, belső 

szögdiszkordanciával is jellemezhető egységek voltak lehatárolhatók (3. b, 6. ábra). A horizontok 

színkulcsa egységes a 2D-s szelvényhálóra, illetve a 3D-s adattömbre is.  

A horizontok követése fúrások alapján történt. Kiválasztottam több olyan, a szerkezeti értelmezés 

szempontjából is fontos szintet, mint a mezozoos tetőt, a paleogén tetőt, a pannóniai talpat, illetve a 

Tp-1-es fúrás mágnesrétegtanilag kalibrált szintjeit. A Vma-ban és a Polgári 3D-n is sikerült a 

selflejtő talpának és tetejének a kitérképezése a karotázsgörbék, a fúrási-rétegtani leírások illetve a 

szeizmikus fácies alapján. A Polgár 3D-n, a Tiv-6-os fúrás pirolízis adatai alapján egy kb. 100 m 

vastag potenciális szerves anyakőzet szintet is követtem. Paleogén és mezozoos képződmények 

fúrásokkal nem voltak igazolhatóak a 3D területén. A Vma-ban erős amplitúdóval megjelenő 

markerszint volt a radiometrikus korral is rendelkező Bogácsi Tagozat (középső-dácittufa), amely 

nagy segítséget jelentett a deformációk korának meghatározásában, illetve abban, hol vagyunk a 

rétegsorban. Főként a Vma-tól nyugatra a demjéni blokkban lehetett látni különböző vulkáni 
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jelenségeket, amiket külön horizontokként értelmeztem, azonban ezeket a kiterjedésük miatt is csak 

1-2 szelvényen tudtam követni.  

A 2D-s szelvények minősége meghatározta a horizontkövetési eljárást, amik felváltva, vagy manuális, 

vagy a szoftverbe beépített automatikus követési eljárások (2D Hunt, 2D Seeeker) voltak. Ez 

utóbbiak a szeizmikus csatornák jelalakját, amplitúdókilengéseit és azok korrelációs együtthatóját 

használja fel a követéshez.  

A 2D-s szelvényekhez képest a 3D-s szeizmikus adattömbön történő értelmezési technikák részben 

különböznek, ami az elérhető adatmennyiségre vezethető vissza. A 3D-n gyakorlatilag a tér minden 

irányában folyamatosan állnak rendelkezésre szeizmikus adatok, szemben a 2D-s szelvényekkel, ahol 

csak a megadott szelvényirány mentén (BADLEY 1985; BACON ET AL. 2007). A 3D-n a tér bármelyik 

irányában készíthettem kompozitszelvényeket, akár többször is megtörve a nyomvonalat, ami 

nagyon hasznos lehet például a vetők menti elvetés meghatározásánál. A horizontokat minden 

tizedik ún. inline-on (IL) (ÉNy-DK-i csapású szelvény) és minden huszonötödik crossline-on (CL) 

(ÉK-DNy-i csapású szelvényen) főként automatikus követési eljárással (3D Hunt, 3D Seeker) illetve 

manuális módszerrel követtem. A 3D-n különböző időmetszeteket (ún. time slice) is készítettem, 

hogy térképi nézetben tanulmányozhassam a képződmények csapásirányváltozásait, a különböző 

szedimentológiai jelenségeket (meanderező és szétágazó medreket, progradáló lejtőreflexiókat). 

Időmetszeteket amplitúdó attribútumra is készítettem, amely különösen a deltasíkságba bevágodott 

meanderező folyómedreket emelte ki.   

A 3D egyik legnagyobb lehetősége a volumetrikus szeizmikus attribútumok készítése (CHOPRA & 

MARFURT 2007; HART & CHEN 2004). A programban elérhető szeizmikus attribútumok száma közel 

50, én ebből csak a dolgozat szempontjából fontosnak vélt post-stack (a szeizmikus csatornák 

összegzése utáni), geometriai és ún. komplex trace attribútumokat állítottam elő. A kutatás során 

használt szeizmikus attribútumok részletes leírása az 3. mellékletben (4.3.2.1. alfejezet) olvasható. A 

volumetrikus attribútumokat nemcsak a teljes tömbre, hanem meghatározott, számomra érdekes (pl.: 

a vulkáni intruziókat tartalmazó) időablakokra is kiszámoltam.  A szeizmikus attribútumokat a már 

értelmezett horizontok mentén is kinyertem, így a horizont mentén tapasztalt változásokat 

(dőlésirány, dőlésszög, unkonformitás) közvetlen megfigyelhettem. Természetesen a volumetrikus 

attribútumtömböt is elmetszettem horizontálisan, hogy több időszeletben vizsgálhassam a 

változásokat (pl.: lejtőépülés irányváltozásai, vetőharapódzás elvégződései).  

A 3D-n látható vulkáni formákat külön-külön horizontként értelmeztem. Azonosításukra a már 

említett szeizmikus attribútumok használata mellett, a neurális háló módszerét próbáltam ki a 

Schlumberger által fejlesztett Petrel szoftver segítségével. A neurális háló készítésének és alapjainak 

részletes leírása a 3. mellékletben (4.3.2.1. alfejezet) olvasható. A neurális háló segítségével létrejött 

csoportokat összevetettem az értelmezett vulkáni horizontokkal és megnéztem, hogy mennyire 

esnek egybe és hol vannak eltérések. A vulkáni formák elkülönítésében alkalmaztam az egyes 
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amplitúdótartományok kiszűrését is (opacity rendering) és megjelenítettem az így megszűrt állományt 

a Kingdom szoftver VUPAK moduljával, amely 3D-ben mutatja az értelmezett horizontokat, 

vetőket, térképeket, és akár a szeizmikus adattömböt is.  

 4.3.2.2. Térképek készítése 

Az értelmezett horizontokból időtérképeket, kontúrtérképeket készítettem kétutas futási időben 

különböző interpolációs eljárások alkalmazásával. Az alkalmazott interpolációs és automatikus 

horizontkövetési eljárások a 3. mellékletben (4.3.2.2. alfejezet) olvashatók. Az egyes időtérképekből 

vastagságtérképeket is készítettem kétutas futási időben, hogy lássam, hogyan változnak területről 

területre a kulcsszintek vastagságviszonyai. A vastagságtérképek a szerkezetek azonosításában is 

sokat segítettek.   

Azokon a területeken ahol nem állt rendelkezésemre szeizmikus adat, ott a fúrási rétegsori adatokból 

készítettem mélységtérképeket, illetve vastagságtérképeket. Ilyen terület volt a Bükkalja, ahol 

elegendő fúrási adat állt rendelkezésemre. A mélység és vastagságtérképek segítséget nyújtottak a 

térképi szerkezetek igazolásában illetve újabb szerkezetek azonosításában, valamint a földtani 

szelvények készítésében is.  

 4.3.2.3. Szerkezetek értelmezési módszerei 

A szerkezeteket főként a 200-as szürkeségi skálával megjelenített szelvényeken értelmeztem, mivel ez 

az egyik legjobb megjelentetési módszer a vetők kihangsúlyozására. A dolgozat fő célja, a fontos, 

több szelvényén is megjelenő, korrelálható szerkezetek detektálása, kinematikájának és annak időbeli 

változásának a feltárása. A szelvényeken látható korrelálható szerkezeteket többnyire külön 

színkulccsal ábrázoltam. A vetők elnevezése és jelkulcsa is egységes.   

A nagyobb vetők azonosítása szeizmikus szelvényen általában nem okoz gondot, hiszen látszik a 

reflexiók megszakadása, elvetése, az amplitúdó megváltozása a vető két oldalán, a reflexiók 

elvonszolódása, és maga a vetőreflexió létrejötte is árulkodó. A különböző időmetszetek, 

koherenciatérképek, akár a horizontok mentén, akár egy adott időmetszetben, kiválóan kirajzolták a 

diszkontinuitási zónákat, a vetők csapásirányát, valamint a vetők sokszínű geometriáját és azok 

időbeli változását. Így több szerkezetet is az időmetszeteken értelmeztem. Az idő és 

horizontmetszetekben lehetőség nyílt a redők azonosítására is, hiszen azok önmagukba visszatérő 

zárt reflexiókként jelennek meg. A redők tengelysíkjait a 3D-n és a 2D-n is külön jelöltem, amely 

segített a redőtengelyek megszerkesztésében.  

A korrelált fő vetőkre vetőpoligontérképeket készítettem különböző időmetszetekre, amelyek 

kiválóan mutatják a vetők elhalását, vagy esetleg új vetők megjelenését a különböző időszeletekben. 

Az egyes vetők időbeli aktivitásának megismerésére kiegyenesített szelvényeket használtam, amelyek 

megmutatják, hogy mikor melyik vető volt aktív, hol volt nagyobb süllyedés, kiemelkedés stb.  
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A vetőmenti elvetés meghatározására korrelációs poligonokat használtam, amelyek mentén a levetett 

blokk reflexióit tudtam visszamozgatni a vető működése előtti állapotba.  

A főbb vetők csapásiránymenti függőleges elvetéskomponens változásának vizsgálatára diagramokat 

készítettem, hogy a vetőszegmentációk, vetőkapcsolódási pontok és a vetőpropagáció történetét 

megismerjem. Ezen túl az egyes horizontok adott szelvény menti függőleges elvetéskomponenseit 

külön-külön is elemeztem a Vma-ban.  

A Vma-ban meghatározott vetőmenti elvetéskomponensek kétutas futási időben szerepelnek, mert 

kevés idő-mélység összefüggés állt rendelkezésemre. A 3D-n, ahol több idő-mélység függvény, 

intervallumsebesség volt elérhető, a fő vetőkre méterben adom meg azok elvetésváltozásait. A 3D-n 

vizsgált vetők hosszának és maximális elvetésének értékeit feltettem a világ több pontján is 

megfigyelt, normálvetőkre illetve eltolódásokra kidolgozott vetőhossz-maximális elvetés 

trendvonalára, hogy megnézzem, mennyire illeszkednek.  

A Polgár 3D-n néhány fő szintetikus vetőátlépésnél megvizsgáltam a váltórámpa geometriáját és a 

kibillentett rétegek dőlésszögváltozását a vetők csapásával párhuzamos szelvény mentén. Az egyes 

rétegek kibillenésének illetve kivastagodásának ábrázolására diagramokat készítettem, a csapásmenti 

távolság és a mélység függvényében (TWT, kétutas futási idő).  

A szeizmikus értelmezés és a terepi-szerkezeti adatok alapján fejlődéstörténeti szelvényeket, 

modelleket készítettem az egyes részterületekre.  

4.4.  KIEGYENLÍTETT SZELVÉNYEK KÉSZÍTÉSE 

Azt az eljárást, amikor a szelvényeken értelmezett horizontokat deformáció előtti állapotukba 

visszaállítjuk, amikor az adott üledék lerakódott, kiegyenlítésnek (balancing) nevezzük. (FOSSEN 

2010).  A szelvénykiegyenlítéssel igazolni tudjuk értelmezésünk helyességét, de ez nem jelenti azt, 

hogy valójában is azt a deformációs utat járta be az adott réteg (FOSSEN 2010). A 

szelvénykiegyenlítésnél számos feltételezéssel és egyszerűsítéssel kell élnünk (FOSSEN 2010):  

- sík alakváltozást feltételezünk (azaz csak 2 irányban történt deformáció, a szelvényre 

merőlegesen nem), eltolódásos komponensű vetőkkel nem tudunk tökéletesen kiegyenlíteni 

- a szelvény párhuzamos a vetők menti elmozdulás vektorral 

- a kiválasztott deformációs algoritmus az adott tektonikai rezsimhez, illetve a vető 

geometriájához és kinematikájához igazodik 

- minimális átfedés, vagy hézag lehet csak a helyreállított szelvényben 

- a helyreállított szelvényben közel szubhorizontális rétegeket kapunk 

- az eredmény földtanilag korrekt és igazodik egyéb független megfigyeléshez 

A szelvénykiegyenlítést a Midland Valley Move2013-as szoftverrel végeztem el a Vatta-maklári-árok 

két, szerkezetileg érdekesebb szelvényére. A HI-D az árok nyugati részén, az mk-23-as a keleti 
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részén található, a fő szerkezetek csapására merőleges ÉÉNy-DDK-i csapású szelvények (10. ábra). 

A kiegyenlítést a fiatal pannóniai horizontok mellett, a pannóniai talpra, a középső-dácittufa (Bogácsi 

szint) és a kora-miocén terresztrikum tetejére készítettem el. Az értelmezett horizontok és vetők 

importálása után, azok mélységkonverzióját kellett elvégezni. A mélységkonverzió után, a Bükk 

pliocén-negyedidőszaki emelkedése miatt kibillentett rétegeket vízszintes helyzetbe kellett állítanom, 

mielőtt a vetőmenti mozgatást elkezdeném, lévén, hogy ez a kibillenés nem egy adott vetőhöz 

köthető. Erre az Unfolding modul alkalmas, amely egy adott horizontra egyenesíti ki a szelvényt, az 

én esetemben egy fiatal alluviális síkságon lerakódott pannóniai rétegre.  Ha ezzel megvagyunk, 

akkor indulhat a vető mentén történő visszaállítása az egyes horizontoknak a fiatalabbaktól az 

idősebbek felé.  

A kiegyenesítés után, mivel a fő szerkezetek normálvetők /ferdecsúszású vetők és ehhez köthető 

vetőkapcsolt redők, a program a simple shear (egyszerű nyírást) illetve a trisheart javasolja. A két 

módszer részletes leírását és alkalmazását, valamint a hozzájuk kapcsolódó beállítási paraméterek a 3. 

mellékletben (4.4. alfejezet) olvashatók. Egy-egy szelvénykiegyenlítésénél mindkét módszert 

alkalmaztam, a vetőkapcsolt gyűrődéseket viszont a trishear mechanizmussal tudtam a legjobban 

kiegyenlíteni.   

A deformáció során lehetőség van eróziós értékek és szedimentációs ráta megadására is. A pannóniai 

talpra történő visszaállításnál, a fennmaradt blokkokban 50-100 m-es eróziós értékeket állítottam be 

a szelvényen látható eróziós és szögdiszkordancia alapján.  

Az egyes horizontok vető mentén történt visszaállítása után, dekompaktálást végeztem. A 

dekompaktálást SCLATER & CHRISTIE (1980) számítási módszere alapján végzi el a szoftver. A kezdeti 

porzitásértékeket a szelvény mentén lévő fúrásokban mért porozitásértékekből becsültem illetve 

számoltam ki, a mélységfüggő változás számítására pedig egy exponenciális függvényt illesztettem. A 

dekompaktálás során Airy típusú izosztáziával számoltam, amely rideg véges szakítószilárdságú 

kéregre használható, amely úszik egy kváziplasztikus rétegen. A programban a kéreg és a köpeny 

sűrűségét definiáltam előre, 2700 kg/m3-ben illetve 3300 kg/m3-ben.  

A pannóniai talpra vonatkoztatott extenzió mértékét is megbecsültem, a pannóniai talp kiegyenlített 

szelvény menti hossza és a mai hossza közötti különbség figyelembe vételével.  

4.5. SÜLLYEDÉSTÖRTÉNETI ELEMZÉSI MÓDSZEREK ÉS ADATOK 

A süllyedéstörténeti 1D-s modellezést a Schlumberger által kifejlesztett Petromod v11 szoftverrel 

végeztem 3 fúrásra. A Vatta-maklári-árokban mélyült Mn-2-es fúrás rendelkezik a legtöbb vizsgálati 

eredménnyel és ez a legmélyebb is (2480m), így a legalkalmasabb az árok süllyedéstörténetének a 

bemutatására. A másik fúrás az Szv-3, ami a Vma északi peremén mélyült 600m-es fúrás (1. ábra).  A 

kettő segítségével lehetőség nyílik a peremi részek és az árokban tapasztalt süllyedés mértékének 

összehasonlítására. A 3. fúrás a Tiszavasvár-6 (Tiv-6), amely a Polgár 3D területén a legmélyebb 
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(2900m).  Itt is számos bio-, és magnetosztratigráfiai adat állt rendelkezésemre, ami leginkább 

alkalmassá tette, hogy rajta keresztül mutassam be a Polgári-árok süllyedéstörténetét.  

A süllyedéstörténeti modellezés célja, hogy rávilágítsak a terület részmedencéinek eltérő mértékű és 

változatos süllyedésére, azokat összevessem a létező geológiai-geofizikai modellekkel, az elkülönített 

deformációs fázisokkal. Mindamellett a SWEENEY & BURNHAM (1990) által kidolgozott Easy % Ro 

módszerrel modellezett vitrinitértékeket, a paleo-hőmérsékletet, paleo-hőáramot, a LOPATIN (1971) 

és WAPLES (1980) által definiált TTI-t (Time Temperature Index) is össze lehet hasonlítani az egyes 

részmedencékben. Az Easy % Ro módszer a Pannon-medencében a mélység növekedésével egyre 

inkább túlbecsüli a vitrinitértékeket, ezért a HORVÁTH ET AL. (1988) által kidolgozott Pannon-

medencére érvényes vitrinitreflexió és lgTTI között fennálló függvényhez viszonyítottam a kutakban 

mért vitrinitadatokat és a modellezés során számolt TTI értékeket. Az abszolút korokkal és mért 

vitrinitértékkel is rendelkező szintekre, a program által számolt TTI értékek figyelembevételével 

trendfüggvényt illesztettem, hogy a virtinitértékek időbeli változásait is megvizsgálhassam. A 

süllyedéstörténeti modellezés során számos szénhidrogénföldtani paraméter is modellezésre kerül, 

aminek részletes elemzése nem tartozik szorosan a dolgozat fő tárgykörébe, így erre nem térek ki. A 

modellezés során felhasznált adatok leírását a 3. melléklet (4.5.1. alfejezete) tartalmazza. 

5. EREDMÉNYEK 

5.1. TEREPI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK 

Ebben az alfejezetben a terepi mérési adatokat, szerkezeti fázisokat ismertetem az első (DDZ) és 

második részterületre (Bükkalja), ahol felszíni megfigyelésre is lehetőség nyílt.  

5.1.1. Pre-rift fázisok 

 5.1.1.1. D1 feszültségmező (késő-eocénkora egri?) 

ÉK-DNy-i kompresszió és erre merőleges extenzió jellemzi a D1-es feszültségmezőt, amelyhez 

kapcsolódó szerkezeteket csak a Bükkalján néhány pontján észleltem (5. melléklet, 27-29, 51,54). A 

D1-hez ÉNy-DK-i csapású konjugált vetőkarcos rátolódások és karc nélküli, az elvetés jellege 

alapján szintén rövidüléshez köthető rátolódások és kisebb gyűrődések tartoznak. A rövidüléssel 

párhuzamosan néhány ÉK-DNy-i csapású szakításos kőzetrés, ásványos ér, valamint deformációs 

szalag is megjelenik.  

A biztosan ehhez a feszültségmezőhöz tartozó legidősebb kőzet a felső-eocén mészkő Kis-Egeden, 

ahol a billentésteszt egyértelműen igazolta, hogy a mai helyzetben ferde eltolódások az eocén 
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rétegdőléssel (~138/39°) visszabillentve szimmetrikus ÉNy-DK-i csapású konjugált rátolódások 

lesznek (5. melléklet, 27). Néhány ÉK-DNy-i csapású kőzetrés szintén észlelhető volt a mészkőben. 

A Kis-Egeden kibukkanó Tardi Agyagban (2c melléklet) néhány nyírási síkot is megfigyeltem, amelyek 

egy része azonban nem kizárt, hogy csuszamláshoz kötődik, hiszen előfordult, hogy kaotikusan 

összegyűrt diszkrét zónákban jelentek meg. Azonban vannak olyan kisebb gyűrődések/krenulációk, 

amelyek redőtengelyei ÉNy-DK-i csapásúak, tehát ha a mai délkeleti rétegdőléseket figyelembe 

vesszük, nem kapcsolódhatnak a kibillenésekhez köthető csuszamlásokhoz, hiszen azok tengelye 

éppen merőleges, ÉK-DNy-i csapású lenne (9. a ábra).  

 

9. ábra: A D1-es feszültségmezőhöz tartozó jellemező terepi szerkezetek és azok sztereogramjai (A-D). 
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Ráadásul ezekhez a kisebb gyűrődésekhez néhány ÉNy-DK-i csapású rátolódás is kapcsolódik. A 

gyűrődések billenés előttiek lehetnek, a redőtengelyek a rétegdőléssel visszabillentve lettek 

vízszintesek. A gyűrődések redőtengelyei alapján nagyjából ÉK-DNy-i összenyomás becsülhető (5. 

melléklet, 28).   

A Noszvaj-síkfőkúti bányában, az alsó-oligocén mészmárgában olyan kulisszás elrendezésű kalcittal 

kitöltött ásványos erek figyelhetők meg, amelyek közel K-Ny-i balos nyíráshoz és ÉNy-DK-i 

extenzióhoz köthetők. Emellett kisebb, pár centiméteres elvetésű normálvetőt is észleltem, amely 

szintén ÉNy-DK-i extenziót jelez (5. melléklet, 54). A vető kizárólag a mészkőben látszódott, az 

inkompetensebb márgás-agyagos rétegekben a vetősík eltűnt, csak a levetett blokkban kivastagodó 

réteg jelezte, hogy a vető valószínűleg átfut rajta, csak a litológiai különbség miatt nem látjuk a 

diszkrét síkot (9. b ábra). Ez a vető viszonylag korai deformációt jelez, hiszen pár centiméteres 

üledékképződés-közbeni kivastagodás figyelhető meg mentén. 

A szőlőskei kavicsbányában néhány különleges deformációs szalagtípust sikerült elkülöníteni (PETRIK 

ET AL. 2014). A D1 fázishoz tartozhat az az ÉK-DNy-i csapású, meredeken délkelet felé dőlő 

deformációs szalag (5. melléklet, 51), amelyben a kavicsok szemcseforgással veszik fel a deformációt, 

ezért néhány apróbb törésen kívül a szemcsék, intaktak maradnak a nyírás során (PETRIK ET AL. 

2014). 

Az elevetés mértéke becsülhető, hiszen egy enyhén hullámzó, vasasan cementált kavicsos réteget 

(markert) ~20-30 cm-rel normál módon mozdít el (9. c ábra). A deformációs szalag diszagregációs 

típusú, mivel a nyírás során a szemcsék nem törnek szét, nem aprózódnak, hanem forgással, 

áthelyeződéssel veszik fel az elmozdulást. Ez a mechanizmus általában a legkorábbi, diagenezis előtti 

deformációt jelez (PETRIK ET AL. 2014).  

A legfiatalabb kőzet az egri korú homokkő a Wind-téglagyárban, ahol feltehetően a D1 

feszültségmezőhöz tartozó szerkezeteket még észlelni lehetett (5. melléklet, 29). Itt a finomhomok és 

aleurolit váltakozásával jellemzett rétegekben olyan összetett, rövidüléshez köthető gyűrődéseket 

lehetett látni, amelyek nagyjából ÉÉK-DDNy-i összenyomás hatására jöttek létre (9. d ábra).  A 

gyűrődések egymás fölött, több szintben felfelé harapódzó rátolódások felett jelentek meg. A feltárás 

alsó szakaszán a felfelé harapódzó gyűrődések vergenciája dél-délnyugati. A redők asszimetrikusak, 

egy kissé kibillentett északkeleti dőlésű hátsószárnyból és egy meredekebb déli dőlésű elülső 

szárnyból állnak (9. d ábra). Felfelé a feltárásban egy enyhén hajladozó sík/lenyesési felület metszi el 

a dél-délnyugati vergenciájú rátolódásokat. A feletette látható szintén aszimmetrikus, de jóval 

nagyobb amplitúdójú redő alapján, ez a sík laposszögű északkeleti vergenciájú rátolódásként 

működött (9. d ábra). A redőket apróbb rátolódások is metszik, ahol pár centiméteres reverz elvetés 

látszik. A szerkezetekhez köthető összenyomási irányok kissé eltérnek a D1-est jellemző ÉK-DNy-

itól, de miután billentés előtt szimmetrikusabbak a szerkezetek, így valószínűleg mégis ehhez a 
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feszültségmezőhöz tartozhatnak (5. melléklet, 29). Ugyanakkor hasonló összenyomási irányok 

billentés után is jelentkeznek a késő szarmatában (D7 fázis), így teljesen az sem zárható ki.   

A D1 értelmezésem szerint nem kezelhető szerkezeti fázisként, hanem sokkal inkább 

lokális, egy-egy területre érvényes, epizodikus feszültségmező a Bükk déli előterében.  

A D1-es feszültségmező elemei az első fő kibillenés előtt jöttek létre, amit a billentésteszt 

bizonyított. Az ide tartozó szerkezeteket csak paleogén kőzetekben észleltem. A feszültségmezőhöz 

tartozó diszaggregációs deformációs szalag, az ásványos erek, a levetett blokkban kivastagodó 

oligocén mészmárga, a billentés előtti mikrogyűrődések mind-mind korai deformációt jeleznek. A 

feszültségmező késő-eocénkora egri? korú lehet.  

 5.1.1.2. D2 fázis (paleogén-kora eggenburgi) 

A D2-es fázis ideje ugyan átfed a D1-es feszültségmezőével, de utóbbi egyértelműen lokálisnak 

mondható, amelyhez térképi méretű szerkezeteket nem tudunk kötni. A D2-t minden paleogén 

korú kőzetben tudtam észlelni és minden szerkezet az első fő billenés (késő-oligocénkora-miocén, 

T1) előtt/alatt jött létre (5. melléklet). A fázist ÉNy-DK-i kompresszió és erre merőleges extenzió 

jellemzi. Habár a minimális főfeszültségtengelyek hasonló irányúak, mégis indokolt, hogy a 

rövidüléshez és extenzióhoz tartozó szerkezeteket külön tárgyaljam és alfázisként kezeljem őket.  

  D2a alfázis 

A D2a alapvetően ÉNy-DK-i kompressziós, transzpressziós feszültségmező, amelyhez ÉK-

DNy-i csapású konjugált rátolódások illetve ferde jobbos rátolódások tartoznak (5. melléklet, 26-28). 

Ehhez a deformációhoz jóval kevesebb szerkezeti adatot tudtam mérni, holott több térképi 

szerkezeti elem is köthető hozzá.  

Lokálisan, a Darnó-vetőhöz közel a Kis-hegyen jelenik meg, a vetőhöz köthető törmelékkúpként 

értelmezett eggenburgi korú Darnói Konglomerátum. Ebben a mátrix illetve helyenként 

szemcsevázú konglomerátumban tömegesen jelennek meg a különböző irányú és generációjú 

deformációs szalagok (PETRIK ET AL. 2016, BEKE 2016). Az ÉK-DNy-i csapású meredek dőlésszögű 

szalagok gyakran szétágaznak és 1-1.5 cm szélesek. Laposszögű KÉK-NyDNy-i csapású 

deformációs szalagok is elfordulnak, amelyek BEKE (2016) részletes vizsgálatai alapján korai 

deformációt jeleznek.  A szalagok kissé (10-15°) kibillentettek északnyugat felé. A billentésteszt 

alapján a deformáció a T1 billenés előtti és ÉÉNy-DDK-i rövidülést jelez, amely kissé eltér a D2a 

fázis rövidülési irányától. (10. a ábra, 5. melléklet, 2).  
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10. ábra: A D2a fázishoz tartozó jellemező terepi szerkezetek és azok sztereogramjai (A-B). 

 

A Bükkalján a kis-egedi felső-triász mészkőben lehetett északnyugati vergenciájú billentés előtti 

rátolódásos karcot mérni olyan lapos délkeleti dőlésű sík mentén, amely később a miocénben 

normálvetőként újult fel (5. melléklet, 26). A kis-egedi eocén mészkőben FODOR ÉS BORDÁS (1991) 

adatai alapján ÉK-DNy-i csapású konjugált rátolódások (5. melléklet, 27) és ferde jobbos rátolódások 

is megfigyelhetők, amelyek a D3 fázishoz tartoznak. A Tardi Agyagban is mérhetőek konjugált 

rátolódások, amelyek mentén helyenként 3-5 cm-es elvetés mérhető (5. melléklet, 28). A rátolódások 

menti elvetést kiválóan lehetetett látni a kicsit meszesebb lemezek, illetve szenesedett növényi 

részeket tartalmazó szintek alapján (10. b ábra). A rátolódások közelében gyűrt, hajladozó 

geometriájú vékonyabb rétegeket figyeltem meg, amely valószínűleg a rátolódások felfelé 

harapódzásához köthető gyűrődések. Ezek a rátolódások is billentés előtti helyzetben 

szimmetrikusak.  

  D2b alfázis:  

A D2b-t ÉK-DNy-i extenzió jellemzi és alapvetően ÉNy-DK-i csapású konjugált deformációs 

szalagok, normálvetők, kavicstörések, szakításos kőzetrések kapcsolhatók hozzá (5. melléklet, 

2,26,28,29,34,51,54).  

A DDZ területén a kis-hegyi alsó-miocén konglomerátumban egy másik, szintén korai ÉNy-DK-i 

csapású ~0.5 cm széles enyhén kataklázos deformációs szalag (67/73°) látszólag reverz módon 2-3 

cm-rel veti el a D2a alfázishoz tartozó szalagot (10. a ábra). Ha visszabillentjük a D2b-hez tartozó 

szalagot a rétegdőléssel (300/15-20°), akkor meredek (80°-os) ÉNy-DK-i csapású szalagot kapunk, 

amely ha a D2b fázishoz tartozik, csapása alapján extenziós/transztenziós feszültségmezőben kellett, 

hogy létrejöjjön. A terepen látható elvetés alapján balos transztenziós feszültségmezőben jöhetett 

létre (10. a ábra). 
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A Bükkalján (2. részterület) a kis-egedi kőfejtőben, útbevágásban, a triász mészkőben és a Tardi 

Agyagban is észleltem ÉNy-DK-i csapású konjugált kőzetréseket, amelyek ÉK-DNy-i extenziót 

jeleznek (5. melléklet, 26,28). FODOR ÉS BORDÁS (1991) noszvaji Sikfőkúton megfigyelt ÉNy-DK-i 

csapású ásványos erei köthetők a D2b-hez. Szerintük az ásványos erek mentén később jobbos nyírás 

alakult ki (5. melléklet, 54). A szőlőskei késő-kiscelli konglomerátumban látható kavicstörések korai 

szin-diagenetikus deformációt jeleznek, hiszen a törések csak a kavicsokban észlelhetők, a finomabb 

homokos mátrixban nem követhetők (11. a,b ábra, 5. melléklet,51). Az irányítottság nem lehet 

üledékes eredetű, miután az eredeti rétegzéstől eltérő orientáltságú.  A kavicstörések alapján becsült 

extenzió iránya ÉK-DNy-i, és az első fő billenés előtti.  

A legszebb és legtöbb ÉK-DNy-i extenziót jelző szerkezetet a Wind-téglagyár felső homokkő-

alurolit szintjében mértük Fodor Lászlóval és Beke Barbarával (5. melléklet, 29). Kétféle deformációs 

szalag fordult elő itt. Az egyik kevésbé cementált, vékonyabb és egyértelműen az ÉNy-DK-i csapású 

normálvetők kialakuláshoz kötődik (W5-1). A másik szalagtípus (W5-2) kalcitcementált, szétágazó, 

helyenként 5 cm széles és amely mentén kb. 15 cm-es elmozdulás figyelhető meg (PETRIK ET AL. 

2014). A deformációs szalagban az anyakőzettel ellentétben dominál a kalcitmátrix, a kvarcszemcsék, 

amelyek nem töredezettek, úsznak ebben az alapanyagban (PETRIK ET AL. 2014; BEKE 2016). Az 

anyakőzetben ezzel szemben alig van kalcitmátrix. A kalcit beszivárgását a szabad pórusterekbe a 

szalagon belül szemcseforgás tette lehetővé (BEKE 2016). Értelmezésünk szerint ez egy 

ritkaságszámba menő dilatációs deformációs szalag, amely szinszediment módon nyílt ki a késő-

oligocén során (11. c ábra) (PETRIK ET AL. 2014). A dilatációs szalag csapása ÉNy-DK-i, vagyis erre 

merőleges extenziót jelez. A bányában számos, helyenként 4-5 méteres normál elvetésű, döntően 

délnyugati dőlésű sík, helyenként enyhén lisztrikus normálvető is megjelenik. A normálvetők csapása 

gyakran megegyezik a deformációs szalagéval, jelezvén, hogy abból fejlődhetett ki. Máskor a 

vékonyabb, kevésbé cementált szalagok konjugált párként csatlakoznak a normálvetőkhöz (11. d 

ábra). A normálvetők mentén, főként ahol az agyagtartalom növekszik, kissé elvonszolódott 

vetőkapcsolt enyhe amplitúdójú gyűrődéseket is lehetett látni, amelyek tengelyiránya a vető 

csapásirányával párhuzamos.   

Az andornaktályai egri korú gyengén cementált homokkőben szintén több deformációs szalag is a 

D2b fázishoz tartozik (5. melléklet, 34). Az ÉNy-DK-i csapású egyedül előforduló, az anyakőzetnél 

jobban cementált szalag (A1) mentén 1cm-es normál elvetést tapasztaltam (11. e ábra). 

Vékonycsiszolatban, a szalagon belüli szemcsék aggregátumokat alkottak, amelyek kissé 

repedezettek, minimális szemcseméret-csökkenéssel és az aggregátumok közötti teret kissé gyűrt 

csillámlemezkék töltik ki (PETRIK ET AL. 2014). Ez a szalag nyírásos-kompakciós szalagnak 

tekinthető, amely gyenge kataklázissal jöhetett létre (PETRIK ET AL. 2014, BEKE 2016). 
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11. ábra: A D2b fázishoz tartozó jellemező terepi szerkezetek (A-F) és sztereogramjaik valamint 
vékonycsiszolatos képük (B). A Wind-téglagyár földtani szelvénye a domináns normál 

vetőkkel és a szelvény közepén látható kisebb rátolódásokkal, gyűrődésekkel (D). 
 

A másik deformációs szalag (A2) szétágazó 1-2cm-es széles elemi szalagokból áll, amelyek csapása 

szintén ÉNy-DK-i, de dőlése északkeleti, vagyis konjugált párja az A1-nek. A normál elvetés a szalag 
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mentén 10-15 cm (11. f ábra). Ez egy tipikus kataklázos deformációs szalag, amelyben a 

szemcseméret-csökkenést a repedések, törések váltják ki, azonban a nagyobb méretű szemcsék 

továbbra is intaktak maradnak, és orientációjuk párhuzamossá válik a nyírással (PETRIK ET AL. 2014). 

A szalagok az oligocén végi-miocén eleji billenés előtt jöttek létre.  

A D2-es fázis kora a szinszediment és szindiagenetikus szerkezetek, valamint a billentésteszt alapján 

egyértelműen paleogén végikora eggenburgi. A Darnói Konglomerátumban észlelt relatív 

kronológiai sorrend alapján a D2a alfázis időben picivel megelőzi a D2b alfázist.  

 5.1.1.3.  D3 fázis (középső eggenburgi-késő eggenburgi) 

A D3 az első fő billenés után alakult ki és K-Ny-i, NyÉNy-KDK-i kompresszió és erre 

merőleges extenzióval jellemzett eltolódásos feszültségmező (5. melléklet,1,2,26,27).  

A DDZ területén a Kis-hegyen az alsó-miocén konglomerátumban konjugált NyÉNy-KDK 

csapású deformációs szalagok láthatók (5. melléklet, 2). A kataklázos deformációs mechanizmussal 

létrejött szalagok mellett, ÉÉK-DDNy-i csapású laposszögű rátolódások és kőzetrések is 

megfigyelhetők, amelyek a T1 billentés után jöttek létre. A Darnó-zónától nyugatra, FODOR ET AL. 

(2005a) adatait újraértelmezve az eggenburgi Pétervásárai Fm.-hoz tartozó bentonitban már 

megjelennek a D3 fázishoz tartozó szerkezetek (5. melléklet, 1). A fázis szempontjából 

kulcsfontosságú a Pétervásárai Fm., mivel ez a legfiatalabb kőzet, amelyben a D3-hoz tartozó vetők 

megjelennek.  ÉK-DNy-i jobbos illetve ÉNy-DK-i balos konjugált eltolódáspárok jellemzőek (5. 

melléklet,1), amely alapján a K-Ny-i kompresszió és erre merőleges extenzió adódik.  

A Bükkalján nem tanulmányozhatóak a D3 fázis korának megfelelő képződmények, de több olyan 

szerkezetet is észleltem, amelyek ide tartoznak. A kis-egedi triász kőfejtőben és az eocén mészkőben 

ÉK-DNy-i csapású jobbos, kissé ferde eltolódásokat lehetett észlelni, amelyek konjugált párjai 

viszont hiányoztak (5. melléklet,26,27). A triász mészkőben a jobbos eltolódások karsztos üregek 

határán figyelhetőek meg, amelyek kialakulása az eltolódások menti fluidáramlás eredménye lehet 

(12. a ábra). ÉNy-DK-i csapású síkon ferde északi dőlésű normálvetőkarcot is észleletem ugyanitt. 

Ezek a szerkezetek mind K-Ny-i összenyomást és erre merőleges tágulást jeleznek.   

A D3 fázis eltolódásos és az első billenés után alakult ki. A D3 már a Pétervásárai Fm.-ban is 

megjelenik, így alsó korhatára adott, felső határát pedig a már extenziós D4 fázis jelzi. 

5.1.2. Szin-rift fázisok 

 5.1.2.1 D4 fázis (ottnangi  kora kárpáti) 

A D4-es fázis a legkorábbi szin-rift feszültségmező, amely É-D-i és ÉÉK-DDNy-i extenziót jelez 

(5. melléklet,1,4,31-35,42,52,53,73,77). A minimális főfeszültségtengely iránya ugyan hasonló, mint a 

D3-as fázisé, de a D4 tisztán extenziós szerkezeteket tartalmaz. Konjugált, közel K-Ny-i csapású 
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normálvetők, szakításos kőzetrések, deformációs szalagok a legjellemzőbb szerkezeti elemek ebben a 

fázisban. A D4 már az alsó-riolittufában is észlelhető.  

Az első részterületen (DDZ) Bátor közelében az ottnangi?-kárpáti korú kavicsos homokkőben 

(Salgótarjáni Fm.) egy korai deformációt jelző normálvető látható (24/54°), amely mentén a 

kompetenciakontraszt következtében változik a deformáció stílusa (12. b ábra). A vető felső 

szakaszán a homokkő rétegekben néhány centiméteres elvetés látható, a levetett blokkban 

kivastagodó rétegekkel. A vető alsó szakaszán, ahogy közeledünk egy 20-30 cm vastag aleurolit 

réteghez az elvetés vetőkapcsolt gyűrődésben oldódik fel (12. b ábra). Ilyen jellegű deformáció 

nagyon gyakori a dőlésmentén szegmentált, változó reológiájú rétegeket átszelő normálvetőknél, 

ahol a kompetensebb kőzetekben propagáló vető mentén jól látható az elvetés, majd egy kevésbé 

kompetens rétegnél a deformáció extenziós monoklinálisban oldódik fel (FERRILL ET AL. 2012). A 

kevésbé kompetens réteg felett a szegmentált vető tovább harapódzik felfelé az ismét ridegebb 

kőzetekben.  

A Bükkalján több feltárásban is megjelennek a D4 fázishoz tartozó szerkezetek. A noszvaji 

kavicsbánya késő kiscelli korú konglomerátumában számos K-Ny-i csapású konjugált normálvetőt 

észleltem (5. melléklet,53), amelyek mentén az elvetés a néhány centimétertől az 1-2 méterig terjed. A 

vetőzónákban a kavicsok egyértelműen irányítottak, sőt helyenként beforogtak a vetővel párhuzamos 

irányba. Olyan K-Ny-i csapású deformációs szalagok/vetők? is láthatók a bányában, amelyekben a 

kavicsok szemcseforgással állnak be a nyírással párhuzamos irányba. A szalagok mentén az elvetés 

néhány centimétertől 10-20 centiméterig terjed (12. c ábra). A szalagon belül a kavicsok épek 

maradtak, amely diszaggregációs deformációs mechanizmust feltételez és korai deformációt. Az 

andornaktályai egri homokkőben K-Ny-i csapású szétágazó deformációs szalagokat lehetett 

megfigyelni. A deformációs szalagok egy 10-15 cm széles zónát alkotnak, amelynek középső részén 

egy diszkrét nyírási sík is kialakult, amin északi dőlésű normálvetőkarcokat is észlelni lehetett (5. 

melléklet,34). A deformációs szalagban a kavicsok összetörtek, egyértelmű szemcseméretcsökkenés 

figyelhető meg, amely nyírásos kataklázos deformációs mechanizmust jelez (PETRIK ET AL. 2014; 

BEKE 2016).  

A Bükkalján az alsó-riolittufában szinte minden feltárásban megjelennek a D4-hez tartozó K-Ny-i 

csapású normálvetők és kőzetrések. Az egri tihaméri kőfejtő felső szintjében (~16.8 Ma, LUKÁCS 

RÉKA szóbeli közlése alapján) laposszögű fedett normálvetőket lehet látni (5. melléklet,31), amelyek az 

alsó piroklasztár üledékekben még néhány centiméteres elvetést eredményeznek, majd az eróziós 

felszínnel kezdődő, rátelepülő durvább horzsaköveket tartalmazó üledékekben már nem látszik az 

elvetés (12. d ábra). Ez a vető ilyen értelemben szin-szedimentnek tekintető, hiszen a vető elhalása az 

ártufaterítések közben történik. 
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12. ábra: A D3/D4-es fázisokhoz tartozó jellemező terepi szerkezetek és azok sztereogramjai (A-D). 

 

Ugyanitt finomabb frakciójú világosszürke, horzsakőmentes tufával kitöltött KÉK-NyDNy-i 

csapású teléreket lehetett megfigyelni, amelyek ferdén, meredek síkok (~70-80°-os) mentén 

metszették át a tufafalat. A telér határa éles felület, a teléren kívül sötétebb színű több centiméteres 

horzsakövek figyelhetők meg az ignimbritben. Ha a telér kinyilása a D4 fázishoz kapcsolódik, akkor 

a telér csapása alapján az transztenziós deformációhoz köthető. A telér fala mentén jobbos 

lineációkat is észleltem, de ezek kapcsolódhatnak a telér kinyilásához, de egy későbbi fázis során is 

létrejöhettek (D5).  
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A D4 fázis az eggenburgi Pétervásárai Fm.-ban nem volt észlelhető, kora szin-szediment, 

szindiagenetikus szerkezetek, fedett vetők alapján ottnangikora kárpáti korú. Alsó korhatára az 

ottnangin belül bárhol húzódhat, felső korhatára pedig a Salgótarjáni Fm. korától függ (ottn.?-

kárpáti). Az alsó-riolittufában mért paleomágneses deklinációs értékek 80-90°-os óramutató járásával 

ellentétes forgást jeleznek (MÁRTON & PÉCSKAY, 1998). Vagyis a D4 fázis meg kell, hogy előzze az 

első forgási eseményt. A deformáció egyidős a második jelentős billenéssel (T2), amely az alsó-

riolittufa és a vele egykorú üledékek szinszediment kivastagodását eredményezte.   

 5.1.2.2. D5 fázis (késő-kárpátilegkorábbi badeni) 

A D5 fázist ÉK-DNy-i, KÉK-NyDNy-i extenzió és erre merőleges kompresszió jellemzi (5. 

melléklet,1-4,31-35,40-42,44,46,48,50,52,54,59,63-66,73,77-78). Ez a szin-rift deformáció már a 

középső-dácittufát is érintette. ÉNy-DK-i csapású konjugált normálvetőket, K-Ny-i illetve 

alárendelten É-D-i csapású jobbos és balos eltolódásokat, valamint ÉK-DNy-i csapású rátolódásos 

szerkezeteket észleltem. A korábbi D4-es fázishoz tartozó K-Ny-i csapású normálvetők jobbos 

eltolódásként, a D3 fázis ÉNy-DK-i balos eltolódásai pedig normálvetőként újultak fel a D5 fázis 

során.  

A DDZ területén a kis-hegyi eggenburgi konglomerátumban ÉNy-DK-i csapású ferde jobbos 

normálvetőként reaktivált deformációs szalagokat észleltünk (5. melléklet, 2) (PETRIK ET AL. 2016). A 

vetőzónában kalcittal kitöltött lencséket is lehetett látni, amelyek merőlegesen nyílhattak ki a 

legkisebb összenyomási irányra. A vetőzónában a kavicsok a nyírás irányának megfelelően állnak be, 

amely egyértelműen eltér az eredeti üledékes rétegzéstől.  Az eggenburgi Pétervásárai Fm.-ban 

számos ferde jobbos normálvetőt lehet észlelni, amelyek a korábbi K-Ny-i csapású normálvetők 

mentén újultak fel a D5 fázis során (5. melléklet,1). A bátori ottnangi?-kárpáti kavicsos homokkőben 

konjugált ÉK-DNy-i csapású rátolódások is megfigyelhetők, amelyek mentén 5-10 cm-es elvetés 

látható. A rátolódás elvégződésénél vetőkapcsolt gyűrődés jelenik meg, amelyben az elvetés már 

elhal (13. a ábra). A siroki vár alatti szikláknál, illetve a falutól keletre lévő gáztelep közelében 

található kárpáti-badeni tufát feltáró kőfejtőben BERGERAT ET AL. (1984) és FODOR ET AL. (1992a) 

mértek szerkezeti adatokat. Ezeket értelmeztem újra a dolgozatomban. Eszerint az ÉÉNy-DDK-i 

csapású normálvetők, valamint az ÉÉK-DDNy-i csapású balos eltolódások ide tartozhatnak a D5 

fázishoz (5. melléklet,3).  

A Bükkalján a triász és paleogén kőzeten kívül, az alsó-, és a középső-tufában is megfigyeltem a D5 

fázishoz tartozó szerkezeteket. A kisgyőri triász mészkőbányában és a síkfőkuti alsó-oligocén 

mészmárgában is néhány ÉNy-DK-i csapású konjugált normálvetőt illetve KÉK-NyDNy-i csapású 

jobbos eltolódásokat lehetett mérni (5. melléklet,54,78). Egri homokkőben az andornaktályai 

bányában, ÉNy-DK-i csapású konjugált kőzetrések jelentek meg (5. melléklet,34). Ugyanitt a NyÉNy-

KDK-i csapású ~1cm agyagfilmmel fedett normálvetőkön többféle karcgeneráció látható. Az É-D-i 

extenziót jelző a korábbi D4-es fázishoz tartozik, de ugyanezen a síkon ferde, ÉK-DNy-i extenziót 
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jelző normálvetők is megfigyelhetőek (13. b ábra). Utóbbiak már a D5-ös fázishoz tartoznak, vagyis 

fiatalabbak, amit a felújult síkok menti ferde vetőkarcok is mutatnak.  

 

13. ábra: A D5-ös fázishoz tartozó jellemező terepi szerkezetek és azok sztereogramjai (A-E). 

 

Az egri tihaméri kőfejtőkben alsó-riolittufában ÉÉNy-DDK-i konjugált kőzetréseket, valamint a 

korábbi D4 fázishoz tartozó NyÉNy-KDK-i csapású normálvetők mentén, ferde jobbos 

eltolódásokat lehetett mérni (5. melléklet,33). ÉNy-DK-i csapású konjugált normálvetőket, K-Ny-i 

csapású jobbos eltolódásokat, illetve kevés ÉÉNy-DDK-i balos eltolódást szintén észleltem a 
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tihaméri bányákban (5. melléklet,31-32). A kisebb normálvetők egyenes felületűek, 

dominóvetőszerűen követik egymást és 10-20 cm-es elvetést produkálnak. A nagyobb vetők az egész 

feltárást átmetszik és mellettük az elvetés mértéke több méteres is lehet, hiszen nem lehetett a vető 2 

oldalán összetartozó objektumokat megfigyelni. A többméteres normálvetők gyakran ívelt felületűek, 

lisztrikusak, de antilisztrikus vetőfelületet is észleltem, amely mentén a vető dőlésszöge 

dőlésirányban növekszik. Az ÉNy-DK-i csapású normálvetők (45/70°, 55/77°) mentén 

vetőkapcsolt gyűrődések is láthatóak (13. c ábra). A vető két oldalán elvonszolt rétegek geometriája is 

jelzi a normál kinematikát, habár vetőkarcot itt nem lehetett látni. A vetőkapcsolt gyűrődések két fő 

északkeleti dőlésű normálvető átlépő zónájában jelennek meg (13. c ábra). A vetők dőlésirány mentén 

szegmentáltak is. A redők amplitúdója 1-2 méteres, az elvetés a normálvetők mentén nehezen 

meghatározható, de akár több méteres is lehet. Gyűrődések a vetőzónán kívül is észlelhetőek, 

azonban kisebb 0.5-1 méteres amplitúdóval. A gyűrődés tengelye párhuzamos a vetők csapásával.  

A noszvaji alsó-riolittufában konjugált ÉNy-DK-i csapású kőzetrések mellett, meredek ÉÉNy-

DDK-i csapású összeőrölt finomabb frakciójú tufával kitöltött felfelé szélesedő elmozdulási zónát 

észleltem (5. melléklet,52). Keletebbre Mocsolyáspusztán szintén alsó-riolittufában a korábbi K-Ny-i 

csapású normálvetők mentén felújult jobbos vetőkarcokat mértem, csakúgy, mint a kisgyőri alsó-

riolittufa bányában (5. melléklet,73,77).  

Az összesültebb középső-dácittufában D5-höz tartozó, főként eltolódásokat mértem. A cserépfalui 

Ördögtoronynál azonban ÉK-DNy-i csapású konjugált rátolódásokat is lehetett észlelni, amelyek 

néhány centiméteres elvetést eredményeztek a középső-tufaszintben (13. d, e ábra, 5. melléklet,59). 

Feljebb a feltárásban már nem lehetett látni a reverz elvetést. A rátolódás-párok biztosan billentés 

előttiek.  

A D5 fázis szerkezetei egyértelműen fiatalabbak a D4-esekhez képest, hiszen az utóbbi fázishoz 

tartózó K-Ny-i csapású normálvetősíkok újultak fel a D5 során jobbos eltolódásként. A D5 fázis 

már észlelhető a középső-dácittufában is, amelyben 25-30°-os óramutató járásával ellentétes 

paleomágneses forgást mértek (MÁRTON & PÉCSKAY 1998). A feszültségirányok változása a D4 és a 

D5 fázis között éppen annyi, mint amennyi a deklinációs irányok közötti szögváltozás, csak 

ellentétes irányú, ami alátámasztja Márton & Fodor (1995) megállapításait. Ha az első forgás idejét 

(~16.8-16.3 Ma) is a D5-hez teszem, akkor a D5 kezdete a késő-kárpátira tehető. A felső-riolittufa 

már nem mutat semmilyen forgást a mai irányokhoz képest, így a D5 fázis felső határa idősebb, mint 

~15 Ma.  

 5.1.2.3. D6 fázis (kora-badeni középső szarmata?) 

A D6 fázist döntően K-Ny-i, NyÉNy-KDK-i extenzió és erre merőleges kompresszió jellemzi 

(5. melléklet, 3-4,7-8,14,16-20,22,24-26,29-30,36,38-39,44,46,47-51,54,57,60-62,64-65,71-73,75-78). 

ÉNy-DK-i csapású jobbos, illetve ÉK-DNy-i balos konjugált eltolódások a legjellemzőbb 

szerkezetei. Emellett hasonló csapású deformációs szalagok is ide sorolhatók. É-D-i csapású 
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konjugált normálvetők, szakításos kőzetrések szintén több feltárásban is észlelhetők voltak. A 

deformáció már a felső-riolittufában is megjelenik, sőt a szarmata üledékeket is érintette.  

A DDZ területén, Bátornál, az ottnangi-kárpáti homokkőben ÉÉK-DDNy-i csapású 

normálvetőket, deformációs szalagokat, kőzetréseket illetve vetőzónához kapcsolódó kavicstöréseket 

észleltünk (5. melléklet,4). A szalagok vékony, max. 1cm szélesek, szétágaznak, helyenként csak az 

elvetés alapján sejtjük, hogy deformációs szalaggal állunk szemben, máskor jól látható diszkrét 

vetősíkokat látunk. Az elvetés mellettük változó mértékű ~5-20 cm közötti (14. a ábra). A 

deformációs szalagok egy csoportja enyhén kataklázos (BEKE 2016). Vetőkarcot a szalagok mentén 

nem lehetett látni.  

Siroknál konjugált ÉK-DNy-i balos és ÉNy-DK-i jobbos eltolódáspárok figyelhetők meg a kárpáti-

badeni tufában. Egerbaktán a felső-riolittufa bányában É-D-i csapású konjugált normálvetőket 

mértem, míg a pincesornál hasonló csapású szakításos kőzetréseket (5. melléklet,7-8).  

A Felsőtárkányi-medencét kitöltő felső-riolittufában illetve a szarmata korú tufás homokkőben is 

több megfigyelési pontom volt. A Bajusz-völgyi kis bányában, É-D-i csapású sík normálvetőt láttam 

a felső-riolittufában, amely egy piroklasztcsatornát is elvetett ~0.5 méterrel. A vető mentén 

többgenerációs vetőkarcokat lehetett látni, amelyek közül a dőlésirányúak bizonyultak a 

korábbiaknak (5. melléklet,20). Emellett lefelé szétseprűződő normálvető-párokat is észleltem, 

amelyek mentén az elvetés megoszlik, ~10-20 cm. Mai helyzetben közel vertikális dőlésű É-D-i 

csapású vetőkarcos normálvetőket is lehetett látni, amelyeket visszabillentve laposabb dőlésszögű 

párokat kaptam. Így a vetők többsége billentés előtt jött létre.  

A tárkányi pincesornál lévő szarmata korú áthalmozott tufás homokkőben É-D-i csapású konjugált 

normálvetők illetve kőzetrések láthatók (5. melléklet,16). Az egyik ilyen normálvető mentén 

szinszediment deformáció figyelhető meg (PETRIK ET AL. 2016). A vető antilisztrikus geometriájú, 

vagyis dőlésszöge dőlésirányban nő, felfelé pedig egyre laposabb lesz (14. b ábra). A levetett oldalon 

szintektonikus ék alakú üledékcsomag figyelhető meg, amely egyértelműen kibillentett a vető felé (14. 

b ábra, 5. melléklet,16). A kibillentett rétegek dőlésszöge enyhén csökken felfelé a rétegsorban. A vető 

nem szeli át a teljes falat, hanem elhal, tehát fedettnek tekinthető. A vető felső szakaszán 

vetőkapcsolt redőt, extenziós monoklinálist észleltem, ahol a rétegek elvonszolása a normálvető 

menti propagációhoz köthető. A levetett blokkban a kissé kibillentett, elvonszolódó rétegek egy 

enyhén hullámos eróziós felület mentén lenyesik az alattuk lévő szintektonikus üledékcsomagot (14. 

b ábra). Felmerült a lehetősége annak, hogy egy csatornát látunk, amelyben vályús keresztrétegzés 

alapján a szállítás a képre merőlegesen történt. A csatornát kavicsos tufás homokkő, illetve durva 

valamint középszemcsés homokkő váltakozása tölti ki. A vetőnek vélt pereme éles felület, amely 

mentén finomszemcsés tufával érintkezik. A rétegek kibillenése, és a dőlésszög változása, csökkenése 

felfelé a rétegsorban, valamint a rétegek elvonszolása a vető felső szakaszán véleményem szerint az 

üledékképződés közben történt vetőpropagáció következménye. Nem zárható ki az sem, hogy a 



  54  
 

csatorna egyik pereme vető által kontrolált volt. Ugyanitt a pincesornál deformációs szalagokat is 

észleltünk, amelyek mentén néhány centiméteres normál elvetés látszott.  

A tárkányi medence keleti peremén a középső-triász dolomitban az É-D-i csapású kőzetrések 

mellett, néhány hasonló csapású normálvetőt is észleltem (5. melléklet,18). A vetőkön gyengén 

határozható dőlésirányú lineációkat láttam, amelyek K-Ny-i extenziót jeleznek. A medence északi 

peremén, közel a szurdokhoz badeni-szarmata? homokkő bukkan a felszínre az útbevágásban. Itt 

nagyon szép konjugált É-D-i csapású kissé kibillentett normálvetők, valamint É-D-i és K-Ny-i 

csapású deformációs szalagok is láthatók (14. c ábra, 5. melléklet,17). A deformációs szalagok metszik 

egymást, a K-Ny-i csapású dél felé dőlő szalagok mentén tapasztaltam a legnagyobb normál elvetést 

(~10-15 cm).  Az É-D-i szalagpárok helyenként kissé elvetik a K-Ny-it, máskor fordított a helyzet. 

Valószínűleg mindkét generáció a D6-os fázishoz tartozik, amely így többirányú extenziót jelez ezen 

a ponton (5. melléklet,17).  

A tárkányi medence délkeleti peremén (Tólápa, 5. melléklet,19) kipreparálódott deformációs 

szalagokat láttam riolittufában. A deformációs szalagok menti fluidáramlás miatt sötétvörösen 

cementált, szétágazó különböző orientációjú szalagok jelennek meg. A szalagok mentén a kavicsok 

helyenként irányítottak és párhuzamosak a szalagokkal. A fő szalagpárok ÉNy-DK-i illetve ÉK-

DNy-i csapásúak és meredek 80-85°-os dőlésűek (5. melléklet,17, 14. d ábra). Az ÉK-DNy-i csapású 

szalag mentén (14. d ábra, 2-es) vetőkarcot nem észleltem, de látszólag 4-5 cm-rel balosan mozdítja el 

az ÉNy-DK-i csapású (14. d ábra, 3-as) szalagokat. Hasonló elmetszés több is látható a közel 

párhuzamos szalagok mentén, vagyis rendre az ÉK-DNy-i mozdítja el a rá közel merőleges 

csapásúakat.  Az ÉNy-DK-i csapású idősebb szalag mentén néhány centiméteres látszólagos jobbos 

elvonszolású vasasan cementált sávokat lehetett megfigyelni. A jobbos elvonszolást eredményező 

ÉNy-DK-i csapású szalag tartozhat a D6 fázisba.  

A Bükkalján a triásztól egészen a középső-miocén korú kőzetekig szinte minden feltárásban 

megfigyelhetőek voltak a D6-hoz tartozó szerkezetek. Kis-Egeden a triász mészkőben a korábbi 

ÉÉK-DDNy-i csapású jobbos eltolódások újultak fel ferde balos normálvetőként a D6 során (5. 

melléklet,26). A kisgyőri triász mészkőbányában ÉÉK-DDNy-i csapású konjugált normálvetőket lehet 

megfigyelni. Ezeken ferde balos normál illetve dőlésirányú normálvetőkarcok láthatók (5. 

melléklet,78). A vető mentén karsztos üregek nyiltak ki, amiket mészkőbreccsa, aleurolit és sárga agyag 

tölt ki.  
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14. ábra: A D6-os fázishoz tartozó jellemező terepi szerkezetek és azok sztereogramjai (A-G). 
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Sikfőkúton alsó-oligocén mészmárgában ÉK-DNy-i balos, ÉNy-DK-i jobbos eltolódások illetve É-

D-i csapású normálvetők láthatók, amelyek K-Ny-i extenziót jeleznek (5. melléklet,54). A szőlőskei 

késő kiscelli konglomerátumban konjugált, tarajszerűen kipreparálódott deformációs szalagokat 

észleltem, amelyek csapása ÉK-DNy-i és ÉNy-DK-i (14. e ábra). A szalagokban a kavicsok 

irányítottak, az elmozdulással párhuzamosan rendeződnek, míg a belső zóna teljesen összetört 

szemcséket tartalmazó kataklázit (BEKE 2016). A szalag kialakulásában a diszagregációs 

mechanizmus volt a meghatározó, de gyenge kataklázis jelei is már észlelhetők (PETRIK ET AL. 2014). 

Egri homokkőben, néhány ÉÉK-DDNy-i csapású 30-35 cm-es normál elvetésű vetőket észleltem, 

amelyek NyÉNy-KDK-i extenziót jeleznek (5. melléklet,29).  

A Wind-téglagyár közelében található alsó-riolittufa fejtőben hajladozó felületű, közel É-D-i csapású 

üledékes telér látható. A telér határa éles, ívelt felület, gyakran kisebb vetők, deformációs szalagok és 

nyírózónák csatlakoznak hozzá. Kitöltése finomszemű, szerkezetmentes agyagkő, amelyben 

ősmaradványt nem látni (14. f ábra). Emellett É-D-i csapású konjugált normálvetők is vannak, 

amelyek mentén 5-10 cm-es elvetés figyelhető meg (5. melléklet,30). Kácson, szintén alsó-riolittufában 

ÉÉK-DDNy-i csapású kőzetréseket, konjugált normálvetők láthatók, amelyek nagyjából K-Ny-i 

extenziót jeleznek (5. melléklet, 71).  Sályon és Kisgyőrben, alsó-riolittufában mért ÉK-DNy-i csapású 

balos és ÉNy-DK-i csapású jobbos konjugált eltolódásokat mértem, amelyek szintén K-Ny-i 

extenziót jeleznek (5. melléklet,72,77). A sályi bányában ez eltolódások mellett érdekes töréseket 

lehetett megfigyelni. A kőzetrések különböző geometriájúak, tollszerkezetre hasonlítanak (FODOR L. 

szóbeli közlése), mutatva a repedések terjedési irányát.  

A középső-dácittufában is több helyen észleltem a D6-hoz tartozó szerkezeteket. Az egyik ilyen 

meghatározó terület a Kőkötő-hegy, amely Szomolya és Bogács között húzódik ÉK-DNy-i 

csapásban (1. ábra). Itt több ponton is mértem - gyakran a feltárás teljes falhosszában - ÉK-DNy-i 

csapású balos illetve ezek konjugált jobbos eltolódásait, amelyek K-Ny-i extenziót jeleznek (5. 

melléklet,46-48). A konjugált eltolódáspárok metszésére szép példát látunk a Kőkötő-hegy keleti 

oldalán lévő kisebb fejtőben, ahol a fő ÉNy-DK-i csapású jobbos eltolódást 3-4 cm-rel veti el 

konjugált balos párja (14. g ábra). A fő jobbos eltolódások kiegészítő Riedel-síkjai és antitetikus síkjai 

is észlelhetők a nyírózónában. Az eltolódások alapján itt is közel K-Ny-i extenzió állapítható meg. A 

bogácsi víztározótól nem messze található tufafejtőben MÁRTON & FODOR (1995,2003) által mért 

szerkezeti adatokat értelmeztem újra és csoportosítottam.  É-D-i csapású, helyenként méteres 

elvetésű normálvetőket észleltek, amelyeken keleti dőlésű normálvetőkarcok is mérhetők. A vetők 

felülete limonitos kéreggel bevont, amin ferde normálvetőkarcok, vagyis egy későbbi fázis 

elmozdulásai figyelhetők meg (5. melléklet, 44). A vetőzónában a segédsíkok mentén breccsásodás is 

látható.  

Felső-riolittufában az első és a második részterület határán a demjéni tufabányában (Demjéni 

Ignimbrit Egység, ~14.8 Ma±0.3) lehetett az egyik legszebb, térképi méretű jobbos eltolódási zónát 

látni (15. a ábra). A vetőzóna csapása É-D-i, több tíz méter hosszú, szélessége kb. 5-8 méter. A zóna 



  57  
 

határa éles, határozott vetősík, amelyen számos jobbos eltolódási vetőkarcot mértem (5. melléklet,24). 

A vetősíkhoz kiegészítő jobbos Riedel-síkok is kapcsolódnak, amelyeken szintén jobbos vetőkarcok 

észlelhetők (15. a ábra). Az eltolódási zónában kisebb keleti vergenciájú rátolódások vannak, amelyek 

mentén 4-5 cm-es elvetés mérhető. A jobbos eltolódások csapása változik ÉNy-DK-itől egészen 

ÉK-DNy-ig.  A vető csapása mentén dél felé haladva látszik, az az 5-8 méter széles nyírózóna, 

amelyben összezúzott, kifehéredett agyagos tufa található számos nyírási síkkal (15. a ábra). A 

diszkrét nyírási síkokon több vetőkarcgeneráció is volt, nemcsak jobbos eltolódásúak, hanem K-Ny-i 

csapású balosak is (15. a ábra). A bányában látható eltolódások időben nem egyszerre, hanem 

különböző fázisokban jöhettek létre, erre utalnak a különböző csapású, bár hasonló kinematikájú 

vetősíkok (5. melléklet,24). A fő eltolódási zóna közel ÉÉK-DDNy-i kompresszió hatására kezdett 

kialakulni a D6 fázis során, de a D7 és D8-ban is tovább mozgott.  

Nem messze a tufabányától, a faluban lévő domboldalon szintén kibukkan a felső-riolittufa. A 

tufafalban több méter magas eltolódásos vetősíkokat, szakításos kőzetréseket látni. Az É-D-i csapású 

vetősíkokon egyértelműen több vetőkarcgeneráció figyelhető meg. A vetőkarcok szinte egymásba 

mennek át, ívelt felületűek (15. b ábra). A nyugati dőlésirányú vetőkarcok a legidősebbek, amik a 

vetősíkkal együtt jöttek létre a D6 fázisban K-Ny-i extenzió hatására (5. melléklet, 25). A jobbos 

eltolódásos vetőkarcok egyértelműen felülírják a dőlésirányúakat, előbb a vízszintes jobbos, majd a 

ferde jobbos vetőkarcok jöttek létre egy későbbi fázisban (15. b ábra). A két eltolódásos vetőkarc 

egymásba megy át, ferde, ívelt felületű, az is elképzelhető, hogy egy időben jöttek létre, csak lokális 

helyproblémák miatt változik a dőlése.  A Novaj feletti domboldalon szintén felső-riolittufa bukkan 

ki, benne különböző időben kialakult konjugált eltolódáspárokat lehetett látni. Az ÉNy-DK-i jobbos 

és az ÉK-DNy-i balos eltolódások K-Ny-i extenzióhoz és a D6-os fázishoz illeszkednek (5. 

melléklet,38).  

A D6-os fázis szerkezetei döntően K-Ny-i és NyÉNy-KDK-i extenziót és erre merőleges 

kompressziót jeleznek. A D6-hoz tartozó ÉNy-DK-i jobbos eltolódások a korábbi D5-höz tartozó 

normálvetők mentén újultak fel, ami jelzi a két fázis közötti relatív sorrendet. A D6-hoz tartozó 

szerkezetek a T3a kibillenés idején jöttek létre a felső-riolittufa és a szarmata üledékek lerakódásával 

egyidőben. A felső-riolittufa (Demjéni Ignimbrit Egység) kora a Felsőtárkányi-medencében 

14.8±0.3Ma (LUKÁCS ET AL. 2015). A felső-riolittufa nem forgott, deklinációs iránya a mai értékekhez 

hasonló (MÁRTON & PÉCSKAY 1998). A fázis kora szinszediment normálvetők, deformációs szalagok, 

valamint a vetőkarcok közötti felülbélyegzések alapján középső-badeniközéspő szarmata? Ha a 

második forgás idejét (~15.5-15 Ma) is a D6 fázishoz teszem, akkor annak kora kora-

badeniközépső-szarmata? 

 5.1.2.4. D7 fázis (késő szarmata) 

A D7 fázist döntően ÉNy-DK-i extenzió és erre merőleges kompresszió jellemzi (5. melléklet,3-

6,8,11-13,15-16,18-22,24-25,29-33,38,43-44,52,54,58,60,62,64,71,74,77-78). Fő szerkezetei a konjugált 
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É-D-i jobbos és K-Ny-i balos eltolódások. Emellett ÉK-DNy-i csapású normálvetők, ferde 

normálvetők is gyakoriak. Helyenként rövidüléshez köthető konjugált ÉNy-DK-i csapású 

rátolódások is kapcsolódnak ehhez a deformációhoz. A D7-hez tartozó szerkezeteket triász, 

paleogén, kora-, és középső-miocén üledékekben is észleltem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ábra: A D7-es fázishoz tartozó jellemező terepi szerkezetek és azok sztereogramjai (A-E). 
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A DDZ nyugati oldalán Bátornál az ottnangi?-kárpáti korú homokkőben ÉK-DNy-i csapású 

konjugált normálvetőket, deformációs szalagokat lehetett megfigyelni, amelyek mentén az elvetés 

helyenként eléri a 20-30 cm-t (5. melléklet,4). Néhány északnyugati dőlésű kavicstörés is a D7-hez 

kapcsolódik és ÉNy-DK-i extenziót jelez. A siroki várnál a kárpáti-badeni tufában a korábbi D5-höz 

tartozó ÉÉNy-DDK-i csapású normálvetők mentén jobbos eltolódások alakultak ki a D7-ben, 

amelyek ÉNy-DK-i extenziót jeleznek (5. melléklet,3). Keletebbre Egerbaktán szintén nagyon szépen 

látszik a relatív sorrend a D6 és D7 fázis között. A felső-riolittufa bányában a korábbi É-D-i 

normálvetőkön ferde jobbos normálvetők jöttek létre (5. melléklet, 8). Felnémeten a Csurgó-völgyben 

egy több méteres elvetésű ÉK-DNy-i csapású normálvető látható a szarmatának minősített 

homokkőben és aleurolitban (15.c ábra). A vetősík egyenes lefutású rajta közel dőlésirányú 

normálvetőkarcok láthatók, amelyek ÉNy-DK-i extenziót jeleznek. ÉNy-DK-i csapású 40-50 fokos 

dőlésszögű vetősíkokon, ferde jobbos normál karcokat is észleltem a völgyben, amelyek szintén 

ÉNy-DK-i extenziót jeleznek (5. melléklet, 11).  

A Felsőtárkányi-medence keleti peremén kibukkanó középső-triász dolomitban ÉNy-DK-i 

extenzióhoz kapcsolódó ÉK-DNy-i csapású normálvetőket mértem (5. melléklet, 18). A medence 

nyugati peremén a Berva blokkban, középső-triász mészkőben korábban kialakult K-Ny-i csapású 

normálvetőkön tömegével jelentek meg ferde balos normálvetőkarcok, helyenként szlikkolitok, 

amelyek ÉNy-DK-i extenziót jeleznek (5. melléklet,15). Egerbaktán kívül, a felsőtárkányi pincesoron 

és a Bajusz-völgyben is látszik a relatív kronológiai sorrend a D6 és D7 fázis között. A korábbi D6 

fázis során kialakult É-D-i csapású normálvetőkön ferde jobbos normálvetőkarcokat látni, amelyek 

már a D7-hez tartozó ÉNy-DK-i extenziót jelzik (5. melléklet,16,20, 15. d ábra).  

Nem messze a Bajusz-völgytől a Tólápa nevű helyen riolittufában a D6 fázis során kialakult ÉNy-

DK-i csapású kipreparálódott deformációs szalagot, a D7 fázishoz köthető ÉK-DNy-i csapású 

deformációs szalag látszólag 4-5 cm-rel balosan mozdítja el (14. d ábra).  

A Bükkalján, a kisgyőri triász mészkőbányában a D6-hoz köthető É-D-i csapású normálvetők 

mentén ferde jobbos normálvetőkarcok jöttek létre a D7-ben (5. melléklet,78).  

Síkfőkúton, alsó-oligocén mészmárgában észlelt ÉÉK-DDNy-i jobbos és a KDK-NyÉNy-i balos 

eltolódáspárok köthetők a D7-hez (5. melléklet,54). A Wind-téglagyárban 20-30 cm-es reverz elvetésű 

ÉNy-DK-i csapású konjugált rátolódásokat észleltünk, amelyek elmetszik a D2b fázishoz tartozó 

ÉNy-DK-i csapású normálvetőket (15.e ábra). A rátolódások elvégződésénél vetőkapcsolt 

gyűrődések jöttek létre, amelyen vetőkarcosak. A redőtengely csapása ÉNy-DK-i, vagyis ÉK-DNy-i 

rövidülést jelez (5. melléklet,29).  

A Wind-téglagyárhoz közeli alsó-riolittufa feltárásban a D6-hoz köthető É-D-i csapású üledékes 

telérhez becsatlakozó számos hajladozó, valamint egyenes lefutású, helyenként szétágazó ÉK-DNy-i 

csapású nyírási síkokat, deformációs szalagokat lehet látni (5. melléklet,30). Az ÉK-DNy-i csapású 

nyírási síkok mentén balos eltolódásos vetőkarcokat mértünk, néhány centiméteres elvetéssel. Az 
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ÉK-DNy-i csapású balos nyírási zónákat néhány centiméterrel veti el egy közel É-D-i csapású 

jobbos eltolódás, ami azonban szintén a D7-hez köthető ÉNy-DK-i extenziót jelzi. Az egri tihaméri 

kőfejtőkben ÉK-DNy-i csapású konjugált normálvetők, valamint a korábbi D6-hoz köthető É-D-i 

csapású normálvetők mentén ferde jobbos normál karcokat észleltem, amelyek ÉNy-DK-i extenziót 

jeleznek (5. melléklet,32). Több ponton is láttam az alsó-riolittufában ÉNy-DK-i csapású szakításos 

kőzetréseket és normálvetőket, É-D-i jobbos és K-Ny-i balos eltolódáspárokat, amik a D7 során 

jöttek létre (5. melléklet 60,71,77).  

Tibolddarócon, középső-dácittufában ÉNy-DK-i extenziót jelző kőzetréseket és normálvetőt 

mértem. A bogácsi víztározónál a korábbi D6-hoz kapcsolódó É-D-i normálvetők reaktiválódhattak 

jobbos normálként a D7 során, amit ferde vetőkarcok is jeleznek (5. melléklet, 44). Itt a vetők mentén 

Fodor és Bordás megfigyelései szerint méteres normál elvetések látszanak.  

A felső-riolittufában, a D6-nál részletesen leírt demjéni jobbos É-D-i csapású nyírózóna mentén 

újabb jobbos ÉÉK-DDNy-i Riedel-segédsíkok illetve ezek konjugált K-Ny-i balos eltolódásai 

alakulnak ki a D7 fázis során (15. a ábra, 5. melléklet,24). Nem zárható ki azonban, hogy a nyírózónán 

belüli szerkezetek forognak el közel állandó külső feszültségmező mellett, amely újabb és újabb a 

külső feszültségmezőhöz igazodó vetők létrejöttét eredményezi. Számos vetőzónán belüli forgást és 

ahhoz kapcsolódó új szerkezetek megjelenését írták le például Észak-Amerikából a Leak Mead 

vetőrendszer mentén (RON ET AL. 1993). A forgás következtében a vetők egyre jobban eltérhetnek az 

eredeti csapásirányuktól, ami miatt inaktívvá válnak, miközben újabb szerkezetek fognak kialakulni 

az állandó külső feszültségmezőhöz igazodva (NUR ET AL. 1986). A faluban kibukkanó felső-

riolittufában É-D-i csapású vetősíkon mért normál dőlésirányú karcokat felülírják a D7-hez tartozó 

É-D-i csapású jobbos vetőkarcok, amelyek ÉNy-DK-i extenziót jeleznek. A vízszintes eltolódások 

ferde hajlott jobbos vetőkarcba váltanak át, ami a legfiatalabb szerkezeti fázishoz köthető (15. b ábra, 

5. melléklet,25). A novaji felső-riolittufa bányában konjugált É-D-i jobbos és K-Ny-i balos eltolódások 

jelzik az ÉNy-DK-i extenziót és erre merőleges kompressziót (5. melléklet, 38). A balos eltoldódások 

10-20 cm-rel vetik el a jobbosakat.  

A D7 fázis szerkezetei egyértelműen fiatalabbak a D6-nál, amit a korábbi síkok felújulása során 

kialakult ferdecsúszású karcok és az új feszültségmezőben létrejövő dőlésirányú normálvetőkarcok is 

jeleznek. Az ide tartozó szerkezetek a T3a fő billenés során jöttek létre a középső-miocén végén, 

megelőzve a T3b fő késő-miocén elejei kibillenést. A D7-hez tartozó vetőket a késő-miocén 

üledékeken már nem észleltem. Ezek alapján a D7 fázis kora késő szarmata.  
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5.1.3 Poszt-rift fázisok 

 5.1.3.1. D8 fázis (pannóniai) 

A D8-as fázist ÉÉNy-DDK-i és É-D-i extenzió jellemzi (5. melléklet, 

6,9,10,12,17,18,23,24,26,27,30,33,34,37,38,40,42,43,45,48,50,51,54-57,59-63,68,69,70, 76-78). Az ide 

tartozó szerkezetek főként KÉK-NyDNy-i illetve K-Ny-i csapású normálvetők. Helyenként 

konjugált eltolódások és kisebb rátolódások is ide kapcsolódhatnak. A D8 fázis már a késő-miocén 

üledékeket is érintette, részben egyidős a késő-miocén eleji T3b fő kibillenési eseménnyel, részben 

azutáni.  

A DDZ területén K-Ny-i csapású konjugált normálvetőket mértem triászban, amelyek É-D-i 

extenziót jeleznek (5. melléklet, 15,18).  

A felnémeti Csurgó-völgyben szarmata homokkőben KÉK-NyDNy-i csapású normálvetők láthatók, 

amelyek pár centiméteres elvetést eredményeztek (5. melléklet, 10). A Felsőtárkányi-medence északi 

végén a badeni-szarmata? homokkőben azonban olyan apró, 3-4 cm-es reverz elvetéseket okozó 

rátolódásokat is láttam, amelyek a korábbi D6 fázishoz tartozó deformációs szalagokat is elvetették. 

A rátolódások KÉK-NyDNy-i összenyomást jeleznek (5. melléklet, 17, 16. a ábra).  

A Bükkalján a kis-egedi triász kőfejtőben a korábbi D2a fázis során létrejött ÉK-DNy-i csapású 

rátolódások újultak fel normálvetőként a D8-ban (5. melléklet,26). A D6 fázis során kialakult ÉÉK-

DDNy-i csapású normálvetők mentén felnyílt és később karsztosodott üregekben található fennőtt 

kalcit lefedi a D6-hoz tartozó vetőkarcokat. Az üreg agyagos aleurolit kitöltésében azonban lehetett a 

D8-hoz illeszkedő normál elmozduláshoz köthető kalcitlépcsőket is látni, amelyek ÉÉNy-DDK-i 

extenziót jeleznek és a T3b fő billenés után jöttek létre. A kisgyőri triász mészkőbányában a D7 

során kialakult ÉK-DNy-i csapású normálvetőkön kissé ferde észak-északnyugati dőlésű 

normálvetőkarcokat észleltem, amik már a D8 során jöttek létre (5. melléklet,78).  

A noszvaji Síkfőkúton, az oligocén mészmárgában, olyan északi dőlésű normálvetőkarcokat látni, 

amelyek a korábbi D5-höz köthető ÉNy-DK-i csapású síkok felújulásaként jöttek létre a D8-ban (5. 

melléklet,54). Szőlőskén a kiscelli korú konglomerátumban a legfiatalabb, billentés utáni K-Ny-i 

csapású deformációs szalag (S3) is a D8-hoz köthető (16. b ábra, 5. melléklet,51) (PETRIK ET AL. 2014). 

A szalagban a kavicsok a legintenzívebben deformáltak, törtek, kialakulásuk kataklázos deformációs 

mechanizmushoz kapcsolódik (PETRIK ET AL. 2014). A normál elvetés a szalag mentén több méteres 

is lehet, amit nem lehetett megbecsülni. Andornaktályán a felső-oligocén homokkőben észlelt ÉNy-

DK-i csapású vetősíkon több vetőkarc is látható. A vető időben többször is működött, amit a D4, 

D5 fázisnál részletesen kifejtettem. Legfiatalabb működése a D8 fázishoz kapcsolódik, amikor ferde 

balos normálvetőként újult fel (5. melléklet,34). Ez a vető egy tőle 100 méterre található térképi 

méretű vető aktivitásához kapcsolódik.  
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16. ábra: A D8-D11-es fázisokhoz tartozó jellemező terepi szerkezetek és azok sztereogramjai (A-F). 



  63  
 

A Wind-téglagyárhoz közeli alsó-riolittufában és az egri tihaméri kőfejtőben KÉK-NyDNy-i csapású 

normálvetőket, K-Ny-i csapású üledékes telért és kőzetréseket lehet látni. A vetők mentén több 

méteres is lehet az elmozdulás. Ezek a szerkezetek mind ÉÉNy-DDK-i és É-D-i extenziót jeleznek 

(5. melléklet,30,33). Cserépfalun a Kőporlyuknál kibukkanó alsó-riolittufában, a korábbi ÉK-DNy-i 

csapású normálvetők mentén billentés után létrejött ferde északi dőlésű normálvetőkarcokat 

észleltem, amelyek ÉÉNy-DDK-i extenziót jeleznek (5. melléklet,60). Szomolyán a kaptárköveknél 

többgenerációs jobbos eltolódásokat mértem K-Ny-i csapású vetősíkokon. A jobbos eltolódások 

közül a ferde nagyobb dőlésszögű a korábbi, a néhány fokos dőlésszögű pedig a fiatalabb csoport. 

Valószínűleg mindkettő a D8-hoz tartozik, csak a billentés alatt jöhettek létre (5. melléklet,42). Az 

eltolódások K-Ny-i kompressziót és É-D-i extenziót jeleznek.   

Középső-dácittufában a szomolyai Ispán-hegyen és a bogácsi Vén-hegyen is K-Ny-i csapású 

konjugált normálvetőket látni, amelyek mentén 20-30 cm-es elvetések mérhetők (5. melléklet 40,63). 

Cserépfalun az Ördögtoronynál, a korábbi KÉK-NyDNy-i csapású rátolódások újulhattak fel 

laposszögű normálvetőként a D8-ban, csak úgy, mint a kis-egedi triász mészkőben (5. melléklet,59).  

A demjéni tufabányában a D6-nál említett jobbos nyírózóna mentén újabb eltolódások, jobbos 

Riedel segédsíkok jöttek létre, amelyek É-D-i extenziót és erre merőleges kompressziót jeleznek (5. 

melléklet,24). A novaji felső-riolittufa fejtőben KÉK-NyDNy-i csapású vetősíkokon dőlésirányú 

normálvetőkarcokat figyeltem meg, amelyek billentés utániak és ÉÉNy-DDK-i extenzióra utalnak (5. 

melléklet,38).  

Novaj falu határában pannóniai korú aleurolit, keresztrétegzett szürke és zöld, finom illetve 

durvaszemcsés homokkő, finomkavicsos homokkő váltakozásával jellemzett sorozat bukkan a 

felszínre. A bányában gyönyörű konjugált K-Ny-i csapású normálvetőket, deformációs szalagokat 

lehet látni (5. melléklet,37, 16. c1-c4 ábra). A deformációs szalagok kataklázos deformációs 

mechanizmussal jöttek létre, amely során a szemcsék teljesen összetörtek, aprózódtak (PETRIK ET AL. 

2014). A deformációs szalagok szétágaznak, a vetőkkel együtt dőlésirányban szegmentáltak (16. c2 

ábra), az elvetés mellettük a néhány centimétertől akár 1-2 méterig is terjedhet. A vetők gyakran nem 

is szelik át a teljes feltárást, hanem felfelé elhalnak az elvetés pedig rétegről rétegre változik (16. c4 

ábra). Vannak olyan kisebb normálvetők, amelyek csak diszkrét zónákban jelennek meg, sem felfelé, 

sem lefelé nem követhetők (16. c4 ábra). Ezek lehetnek fedett vetők, illetve a változó reológiájú 

rétegek miatt kialakult szerkezetek. Az inkompetensebb anyagban elvonszolásokat, a ridegebb 

rétegekben diszkrét nyírási síkokat eredményeznek. A vetőmenti elvonszolások a vetőtől távolodva 

nem jellemzőek, de az üledékben gyakoriak a vízkiszökési szerkezetek, puha üledékes deformációk is 

(16. c1 ábra). A vetők mentén helyenként normálvetőkarcokat is lehetett mérni, amelyek É-D-i 

extenziót jeleznek (5. melléklet, 37).  
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A bükkábrányi pannóniai lignitfejtésben BERGERAT ET AL. (1984) és CSONTOS ET AL. (1991) mérési 

adatait használtam fel és ezek alapján a KÉK-NyDNy-i csapású konjugált normálvetőket a D8-hoz 

soroltam (5. melléklet, 69).  

A D8-as fázis a T3b fő billentés alatt illetve után jött létre a pannóniaiban. A D7-es fázis 

szerkezeteinek felújulása a D8-ban egyértelműen jelzi a relatív sorrendet. A pannóniai homokkőben 

látható fedett vetők és ezekhez kapcsolódó elvonszolások, valamint a bükkábrányi lignitben mérhető 

normálvetők alapján a deformáció a pannóniai deltaképződmények lerakódásakor is aktív lehetett.  

 5.1.3.4. D9-D11 fázis (pannóniai?negyedidőszaki) 

A D9-D11-es szerkezeti fázisokat egy alfejezetben tárgyalom a kevés szerkezeti adat és megfigyelés 

miatt. Ezek a fázisok mind a T3b fő billentés után jöttek létre.  

A D8-as fázishoz képest a minimális főfeszültségtengely óramutató járásával megegyezően fordul el, 

és a D9-ben ÉÉK-DDNy-i extenziót jelez (5. melléklet,4,13,15,32,35,36,39,44,45,60). Az ide tartozó 

szerkezeteket a D4 fázistól csak a billentésteszt és a kőzet kora alapján tudtam elkülöníteni. A D9-

hez tartozó szerkezetek NyÉNy-KDK-i csapású konjugált normálvetők és szakításos kőzetrések.  

A DDZ területén a felnémeti tufapincéknél észleltem ÉÉK-DDNy-i extenziót jelző kőzetréseket és 

normálvetőket (5. melléklet, 13).  

A tihaméri kőfejtőben, alsó-riolittufában lehetett a billentésteszttel igazolni, hogy az ÉÉK-DDNy-i 

extenzió valamikor a pannóniaiban is visszatér és NyÉNy-KDK-i csapású konjugált normálvetőket 

hoz létre (5. melléklet, 32). Ostorosnál alsó-riolittufában szintén ÉÉK-DDNy-i extenzióhoz 

kapcsolódó normálvetőt láttam, amely a T3b fő billentés után jött létre (5. melléklet, 36). Cserépfalun 

a Kőporlyuknál konjugált eltolódáspárok mutatják az ÉÉK-DDNy-i extenziót (5. melléklet,60). 

Középső-dácittufában a bogácsi víztározónál a korábbi ÉNy-DK-i csapású vetősíkokon lehetett 

ferde északi, északkeleti dőlésű normálvetőkarcokat mérni (5. melléklet,44). Novaj-Szomolya között a 

felső-riolittufa bányában a NyÉNy-KDK-i csapású síkon konjugált normálvetőket és kőzetréseket 

látni, amik szintén a D9-hez tartozhatnak (5. melléklet,39).  

A D10-es fázis ÉK-DNy-i extenziót jelez (5. melléklet,5-7,13,15,16,20,22,24,32,37,39, 

45,58,67,69,75,76). A legkisebb főfeszültségtengely tovább forog kelet felé. Szerkezetei a T3b fő 

billenés után alakultak ki és alapvetően ÉNy-DK-i csapású normálvetők, valamint K-Ny-i jobbos és 

ÉÉNy-DDK-i balos eltolódások tartoznak hozzá. A D5-től való elkülönítést itt is a billentésteszt, 

valamint a kőzet kora alapján tudtam megtenni.  

A DDZ területén Egerbakta-Eger között, felső-riolittufában lehetett ÉNy-DK-i csapású szakításos 

kőzetréseket mérni, amelyek ÉK-DNy-i extenziót jeleznek (5. melléklet, 5-7). A felnémeti és a tárkányi 

pincesoron szarmata tufás homokkőben ÉNy-DK-i csapású szakításos kőzetréseket és 

normálvetőket látni (5. melléklet, 13,16,20). Az Eger-patak teraszán fiatal negyedidőszaki üledékekben 
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mért 40-50 cm-es normál elvetést közel függőleges 125-305° csapású vetősíkon PELIKÁN PÁL (16. d 

ábra). Szóbeli közlése alapján a vető nem köthető csuszamláshoz, mivel nem az általános lejtés 

irányába dől. Ha ez igaz, akkor fiatal vetőről van szó, amely ÉK-DNy-i extenziót jelez.  

A Bükkalján a tihaméri alsó-riolittufa fejtőben egyértelműen a T3b billenés utáni konjugált ÉNy-

DK-i csapású normálvetők jelennek meg és ÉK-DNy-i extenziós feszültségmezőben jöttek létre (5. 

melléklet, 32). Az elvetés akár 1-2 méteres is lehet a bányafalban. A normálvetőkarcok korábbi K-Ny-i 

csapású vetők mentén újultak fel a D10 során. Egerben, szarmata homokkőben ÉNy-DK-i csapású 

normálvetőt mért Pelikán Pál. A Bogácsi-tónál az alsó-pannóniai agyagmárgában ÉK-DNy-i 

extenziót mutató konjugált kőzetréseket (5. melléklet, 45), a novaji pannóniai homokbányában és a 

bükkábrányi lignitfejtésben ÉNy-DK-i csapású konjugált normálvetőket lehet megfigyelni (5. 

melléklet, 37,69). Tardon, pannóniai homokkőben, ÉK-DNy-i extenzió során kialakult puha 

normálvetőkarcokat észleltem (5. melléklet, 67, 16. e ábra).  

A D11-es fázis közel É-D-i összenyomást és erre merőleges extenziót jelez (5. 

melléklet,37,37,39,60,65,69). A minimális főfeszültségtengely tovább forog kelet felé. ÉK-DNy-i balos 

és ÉNy-DK-i csapású jobbos eltolódások, ritkábban K-Ny-i csapású rátolódások jöttek létre. A 

szerkezetek itt is a T3b fő billentés után alakultak ki. A recens feszültségmező meghatározások 

ÉÉK-DDNy-i eltolódásos-transzpressziós feszültségmezőt állapítanak meg a területre (BADA ET AL. 

2007), ami alapján a D11 fázis a legfiatalabb. A legszebb, fiatal rövidüléshez köthető szerkezeteket 

CSONTOS (1999) publikálta a bükkábrányi lignitfejtésből. F. Bergerat-val közös mérési adatait 

felhasználva, konjugált K-Ny-i rátolódások és eltolódások alapján, É-D-i összenyomás becsülhető (5. 

melléklet,69). A kissé ferde rátolódások a D8-as fázis felújult NyÉNy-KDK-i csapású vetősíkjai 

mentén jöttek létre a D11-ben. Ezekhez a vak rátolódásokhoz kapcsolja CSONTOS (1999) rámpa-

antiklinálisok létrejöttét a lignit és homokkő rétegekben. Ezek a rámpa-antiklinálisok a 

vetőgeometria miatt kialakult kényszerredőknek tekinthetők (CSONTOS 1998; FOSSEN 2010). FISCHER 

(2009) szakdolgozatában mutat be kisebb vetőket a bükkábrányi bányából. A vetők reverz 

komponenssel is rendelkező deformációs szalagok lehetnek, amelyek felfelé szétágaznak, hajladozó 

felületűek (16. f ábra). Az elvetés 5-10 cm az egyes szalagok mentén. Csapásuk hasonló a bányában 

észlelt balos rátolódásokhoz, így valószínűleg a szalagoknak is hasonló a kinematikája. A rövidülés 

közel É-D-inek adódik.  

5.2. TÉRKÉPI VETŐK FELSZÍNI ÉS MÉLYFÖLDTANI ADATOK ALAPJÁN 

Ebben az alfejezetben ismertetem a kutatási területen található szerkezetek térbeli mintázatát 

részterületekre bontva. Az 1. részterületen és a Bükkalján, ahol csak néhány szeizmikus szelvény 

érhető el, a felszíni vetőket főként geometriai szempontból elemzem.  

A 2. részterületen a Vatta-maklári-árok (Vma) szerkezeteit külön kezelem a Bükkaljától, mivel előbbi 

jórészt mélyföldtani, szeizmikus adatokra támaszkodik. A Vma esetében az egyes szerkezetek 
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geometriai leírásán túl, azok időbeni, kinematikai változásait fázisokhoz rendelten mutatom be, mivel 

erre a szeizmikus szelvények lehetőséget adtak. Ahol a terepen észlelt vetőket korrelálni tudtam a 

szeizmikán látható vetőkkel, ott az adott szerkezetnél kombinálom a két adatforrás adta előnyöket.  

A 3. részterületen csak szeizmikus adat állt rendelkezésre, így annak segítségével mutatom be a főbb 

vetőket és azok időbeli kinematikai változásait.  

A kitérképezett összes szerkezet együttes bemutatását, azok időbeli, fázisokhoz rendelt kinematikai 

változását a diszkusszióban fejtem ki, összevetve korábbi értelmezésekkel, megfigyelésekkel. 

5.2.1. Darnó Deformációs Zóna (DDZ) déli része (1. részterület) 

A DDZ a bükki paleo-mezozoikumtól a Darnó Zónát is magába foglaló kainozoos szerkezeteket 

tartalmazza (17. ábra). A Felsőtárkányi-medence a Darnó Zónától keletre található és a FODOR ET AL. 

(2005a) által definiált Darnó Deformációs Öv nem foglalja azt magában. Doktori dolgozatomban a 

Felsőtárkányi-medencét mégis a Darnó Deformációs Öv részeként tárgyalom, mivel véleményem 

szerint az Ftm-ét határoló peremi szerkezetek kialakulása és fő aktivitása is a kainozoikumra tehető.  

A DDZ-ban található fő vetők csapásiránya jellemzően ÉÉK-DDNy-i, amit számos kisebb ÉNy-

DK-i csapású átkötő/transzfervető kapcsol össze (17. ábra). Nyugatról keletre haladva az első 

jelentősebb vetőzóna a Darnó Zóna (DZ), amely a kutatási területen belül, annak DNy-i határától 

ÉÉK felé az Upponyi-hegységig húzódik (17. ábra). A DZ alapvetően ÉÉK-DDNy-i csapású 

vetőszegmensekből áll, amelyek szétágaznak, csapásuk mentén átlépnek, majd többször 

összekapcsolódnak és bonyolult vetőgeometriát adnak. A DZ-nek része a Darnó-Vető (DV), 

amelynek északnyugati oldalán egy aszimmetrikus szinklinális jött létre, aminek északnyugati szárnya 

laposan délkelet felé, a délkeleti szárnya meredeken északnyugat felé dől (1. d ábra) (SZTANÓ & TARI 

1993; FODOR ET AL. 2005a). A szinklinálisban nagy vastagságú paleogén és kora-miocén 

sziliciklasztitok rakódtak le (ZELENKA ET AL. 1983). A Darnó-hegytől nem messze található Kis-

hegyen (2. pont), a DV-hez nagyon közel bukkan felszínre a Darnói Konglomerátum, amit lejtőlábi 

törmelékkúpként értelmeztek és a Darnó Zóna menti eggenburgi eltolódáshoz kapcsoltak (SZTANÓ 

& JÓZSA 1996). A Darnó-hegyen a DV kora-miocén és mezozoos kőzetek között húzódik tovább 

észak felé, a vetőtől keletre található korábbi rátolt blokkban egyre fiatalabb kései kora-miocén 

kőzetek érintkeznek a vetőtől nyugatra található paleogén és eggenburgi üledékekkel (17. ábra). Az 

ÉÉK-DDNy-i csapású Darnó-vető (DV), figyelembe véve a terepi megfigyeléseimet is, a paleogén 

végén-eggenburgiban (D2a) rövidüléses/balos transzpressziós szerkezetként működött, majd a 

középső-miocén transztenziós/extenziós (D6, D7) fázisok során újult fel.   
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17. ábra: A Darnó Deformációs Zóna 1: 100 000-es prekvarter földtani térképe (GYALOG & SÍKHEGYI 2010) a 
főbb szerkezeti elemekkel, a vizsgált feltárásokkal és a fontosabb fúrásokkal. A DDZ szerkezeti elemei részben 
FODOR ET AL. (2005A) szerkezeti térképéről származnak. A feszültségmezők a területet ért jellemező szerkezeti 
fázisokat mutatják, néhány feltárás példáján keresztül. A kinagyított térképrészlet a Tárkányi-vető (TV) általam 

feltételezett eltolódásos duplex szerkezetét mutatja LESS ET AL. (2005) földtani térképén. A rózsadiagram a DDZ 
szerkezeti elemeinek hosszirányeloszlását ábrázolja. A sorszámozott feltárások nevei az 5. mellékletben 

szerepelnek. A jelkulcs megegyezik az 1. ábráéval. 
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FODOR ET AL. (2005a) szerint északkelet felé a DV-t az ÉÉK-DDNy-i csapású Darnó-vonal (DVo) 

köti össze az Upponyi-hegység északnyugati peremén futó Upponyi-rátolódással (17. ábra). A DVo 

része a Darnó-zónának és ez által a DDZ-nek is.  Bükkszéktől (Bsz-51-től) északkeletre a DDZ 

szélesedik, egyre több ÉÉK-DDNy-i csapású vető alkotja a zónát. A vetők mentén számos 

csapásmenti átlépés, szétágazás és összekapcsolódás bonyolítja a geometriát (17. ábra).   

A DDZ-ban a képződmények dőlése jellemzően dél-délkeleti, lokálisan, vetőhöz köthető 

kibillenéseknél lehet eltérő is. A DDZ-ban a fő vetők két oldalán különböző korú képződmények 

találhatók. A DDZ nyugati határán, Fedémestől északra a vetők nyugati fennmaradt blokkjában 

paleogén-eggenburgi, keleti levetett oldalán késői kora-miocén üledékek találhatók (17. ábra). 

Egercsehi és Farkaslyuk között húzódik egy ÉÉK-DDNy-i csapású paleogén-eggenburgi korú 

kőzeteket tartalmazó zóna, amely mindkét oldalán vetővel határolódik el az ottnangi-kárpáti 

üledékektől (17. ábra). A vetők dőlése kelet-délkelet illetve nyugat-északnyugati. A fő ÉÉK-DDNy-i 

csapású vetőket helyenként közel merőleges vetők kapcsolják össze, mint például Egercsehitől 

északra (17. ábra). Az ÉNy-DK-i csapású szerkezetek lehetnek a fő vetők közötti átkötő 

vetőszegmensek. A Darnó Deformációs Zóna fő ÉÉK-DDNy-i csapású délkeletre illetve 

északnyugatra dőlő vetői a terepi-szerkezeti adatok és megfigyelések alapján a D6/D7 fázisban 

működhettek aktívan.  

Egerbocsnál az ÉÉK-DDNy-i csapású vető (Egerbocsi-vető, EV) nyugati levetett oldalán bádeni-

szarmata korú riolittufák, keleti oldalán kora-miocén sekélytengeri homokkövek találhatók (17. ábra). 

Tovább északkelet felé az EV szétágazik, keleti ága a bükki paleo-mezozoikumot választja el a kora-

miocén üledékektől, a nyugati ága a szétágazó Dvo-ra csatlakozik rá. (17. ábra).  

Az EV dél fel felé átlép egy hasonló csapású fő vetőre (BV, Bátor-vető), amely a bükki paleo-

mezozoikumot választja el a nyugati levetett oldalon lévő kései kora-miocén üledékektől (17. ábra). 

Bátortól (4. pont) délnyugatra a BV kissé csapásirányt vált és délnyugat felé halad a Darnó-hegy 

keleti oldalán, ahol dőlésiránya is megváltozik csapásmentén. A Darnó-hegynél délkelet felé dől és a 

keleti levetett oldalán a kora-miocén és bádeni üledékeit választja el a darnó-hegyi mezozoikumtól. 

Tovább délnyugat felé pedig összekapcsolódik a Darnó-vetővel (DV).  

A Bátortól (4. pont) délre induló, a BV-vel párhuzamosan futó Siroki-vető (SV) csapása mentén 

szintén változtatja a dőlésirányát (17. ábra). Bátortól északra (4. pont) a keleti blokkban lévő 

mezozoikum a nyugati levetett oldal alsó-miocénjével érintkezik. Délkelet felé haladva, dőlésirányt 

vált és ezúttal a keleti blokkban jelenik meg a fiatalabb felső-riolittufa, szemben a nyugati fennmaradt 

oldal alsó-miocénjével. A vető Siroktól északra szétágazik és megkerüli a Siroktól délre található 

mezozoos kibukkanást, amit kora-, és középső-miocén üledékek vesznek körül (17. ábra).  

Tovább délkelet felé egy másik jelentős ÉÉK-DDNy-i csapású vető húzódik (Pirittyó-vető, PV), 

amely már a 10-es és 20-as szeizmikus szelvényen is megjelenik (17-19. ábra). A vető nyugat-

északnyugati dőlésű.  A 10-es szelvényben a PV északnyugati levetett oldalán bádeni-szarmata 
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vulkanitokra 400-500m vastag alsó-, és felső-pannóniai üledékek települnek (Verps-5) (18. ábra). A 

PV fennmaradt oldalán, délkelet felé kibillentett, leerodálódott, néhány tíz méter vastag pannóniai 

üledék alatt bádeni-szarmata vulkanitok találhatók. A fennmaradt blokkban egy vulkáni felépítmény 

is látható, amely erős amplitúdóval és ívelt pozitív formaként jelenik meg a szelvényen (18. ábra). A 

felépítmény felett kényszerredők láthatók, amelyekre rálapolódnak a fiatalabb pannónai horizontok 

(18. ábra). A Verps-5 fúrásban 1000 m vastagságú vulkáni kőzetet, piroklasztitot fúrtak. A vulkáni 

formától délre jelenik meg a második részterületnél tárgyalandó Kőkötő-vető (KV) (18. ábra).  

 

18. ábra: Az értelmezett 2D-s 10-es szeizmikus szelvény.  A szelvény nyomvonala a 17. ábrán látható. A 2D/3D-s 
szeizmikus szelvények jelkulcsa megegyezik és a fenti ábrán látható. Az összes nyers szeizmikus szelvény a 10. 

mellékletben található.  
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Tovább északkelet felé a 20-as szelvényben, a PV levetett északnyugati blokkjában, a mezozoos 

üledékekre közvetlen alsó-miocén homokkő, majd felső-riolittufa és szarmata tufás homokkő települ 

300 m vastagságban (Esz-1) (19. ábra). A fennmaradt blokkban a mezozozoos kőzetekre szarmata 

homokkő települ 150-200m-es vastagságban. A vető fennmaradt blokkjában a mezozoikum erősen 

kibillentett és gyűrt rétegeinek tetőfelszínén, még a Felsőtárkányi-medence (Ftm) nyugati peremén 

kiékelődnek a paleogén és eggenburgi? üledékek (19. ábra). Északkelet felé a vető csapása továbbra is 

ÉÉK-DDNy-i marad. Egerbaktától (7-9. pontok) keletre a levetett északnyugati blokkban lévő 

szarmata tufás homokkövet választja el a felső-riolittufától, majd nyugatról megkerüli a mezozoos 

kőzetekből felépülő Berva-hegyet (17. ábra). A Berva-hegytől nyugatra néhány ÉNy-DK-i csapású 

vetőszegmens látható, amelyek levetett délnyugati blokkjában ottnangi-kárpáti üledékek találhatók 

(17. ábra).  

 

19. ábra: Az értelmezett 2D-s 20-as szeizmikus szelvény északi része.  A szelvény nyomvonala a 17. ábrán látható. 
A 2D/3D-s szeizmikus szelvények jelkulcsa megegyezik és 18. ábrán látható. PV: Pirittyó-vető, KV: Kőkötő-vető, 

TV: Tárkányi-vető, Ftm: Felsőtárkányi-medence 

 

A terepi-szerkezeti megfigyelések és a feszültségmező alapján az ÉÉK-DDNy-i csapású fő vetők 

(EV, BV, SV, PV) a D6/D7 fázisban működtek aktívan. 

A Felsőtárkányi-medence (Ftm) tengelye ÉÉK-DDNy-i csapású, párhuzamos a DDZ-ban található 

fő vetők csapásirányával (17. ábra). A medencét a 10-es szelvényre bevetített verpeléti fúrások 

(Verps-2, Verps-3), valamint a medencében mélyült sekélyfúrások (B-1, K-34) alapján több száz 

méter vastag bádeni-szarmata riolittufa és homokkő tölti ki. Alattuk a verpeléti fúrások tanúsága 

szerint 400-500 m paleogén üledék, majd ~1400 m mélységtől mezozoos kőzetek következnek. A 

medence északnyugati peremén, találunk még foltszerűen kárpáti sekélytengeri homokkövet, amely 

diszkordánsan települ a mezozoos kőzetekre (17. ábra). A medencét kitöltő üledékek ki vannak 
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billentve, délkeletre dőlnek (100-140/8-10°) a medencét keletről határoló Tárkányi-vető (TV) felé 

(17. ábra). A medence keleti peremén futó TV egyben a DDZ keleti határa is az én értelmezésemben.  

A TV ~20-25 km hosszú, ÉÉK-DDNy-i csapású vető, amely az Ftm északi csücskétől követhető 

dél-délnyugat felé, ahol rácsatlakozik a KÉK-NyDNy-i csapású Kőkötő-vetőre (KV) (17. ábra). A 

TV csapása mentén szegmentált, számos átlépés, vetőhajlás, szétágazás figyelhető meg. Az 

átlépéseket változó csapásirányú átkötő/transzfervetők kapcsolják össze. A TV nyugat-

északnyugatra dőlő vető, amelynek fennmaradt keleti oldalán, északon mezozoos kőzeteket, délen 

egyre fiatalabb, előbb eocén, majd oligocén, végül kora-miocén üledékeket találunk (17. ábra). LESS 

ET AL. (2005) bükki földtani térképén az Ftm keleti peremére nem ábrázolnak vetőket, szerintük a 

medencét kitöltő alsó-, és középső-miocén üledékek kiékelődnek és eróziósan lenyesődnek a 

meggyűrt mezozoos kőzeteken. A délkelet felé kibillentett miocén üledékek, A LESS ET AL. (2005) 

földtani szelvényén is ábrázolt délkelet felé történő üledékkivastagodás, az Ftm délkeleti peremén és 

magában a medencét kitöltő középső-miocén üledékekben megfigyelt vetőkarcok, deformációs 

szalagok, valamint a TV csapásirányára merőleges 20-as szeizmikus szelvényen is látható nyugat-

északnyugatra dőlő vetők alapján, az Ftm keleti pereme értelmezésem szerint vetős. A TV-t 

egyértelműen jelzi a domborzat is, hiszen a fennmaradt denudált blokkban ellenállóbb mezozoos 

kőzetek jelennek meg 400-500m tszfm.-ban (Vár-hegy), 200-300 méterrel magasabban a levetett 

blokkban található puhább, fiatalabb üledékeknél (20. a ábra, 21. ábra).  

 

20. ábra: A Felsőtárkányi medencét határoló fő ferdecsúszású/normálvetők (TV, FV) a tárkányi pincesor (A) illetve 

a Vár-hegy (B) irányából. 

 

Közel a 17. ponthoz húzódik egy térképi méretű K-Ny-i csapású vető, amely a szegmentált ÉÉK-

DDNy-i csapású TV-t kapcsolja össze (17. ábra). A 17. ponttól délre a TV nyugati, levetett 

blokkjában különböző korú kainozoos és mezozoos (eocén, oligocén, alsó-miocén és középső-

miocén), szálban álló kőzeteket térképeztek egymás közelében (LESS ET AL. 2005). Terepbejárásom 

során igazolást nyert, hogy a TV közelében valóban találhatóak szálban álló, feltételezhetően alsó-

miocén korú kavicsos homokkövek, amik az 1: 50 000-es földtani térkép alapján a kárpáti korú 

Egyházasgergei Formációhoz tartozhatnak (17. ábra).  Az eltérő korú kainozoos és mezozoos 

képződmények értelmezésem szerint extenziós/transztenziós duplexekben fordulnak elő, ahol a TV 
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szétágazik, majd 1-2 km-en belül ismét összekapcsolódik (17. ábra, kinagyított rész). Az 

extenziós/transztenziós duplexeken belül a mezozoos és kainozoos képződmények közel É-D-i 

csapású vetőkkel határolódnak el egymástól. Értelmezésem szerint, ellentétben a bükki 1: 50 000-es 

földtani térképpel (LESS ET AL. 2005) a kontaktus közöttük nem üledékes, hiszen különböző korú 

szálban álló képződmények kerülnek egymás melletti helyzetbe a vetőzóna közelében.  

A Kis-Egedtől (26-28. pontok) délre többször is csapásirányt vált a TV és az ÉK-DNy-i irány válik 

meghatározóvá, amelyet kisebb, erre merőleges vetőszegmensek kapcsolnak (17. ábra). A 20-as 

szelvénytől északra, a TV rácsatlakozik a Bükkaljáról érkező KÉK-NyDNy-i csapású, északnyugatra 

dőlő vetőre (Kőkötő-vető, KV) (17. ábra), amellyel egyesülve halad tovább délnyugat felé, amit a 10-

es szelvényen korrelálni is lehet (18. ábra, KV+TV). Az egyesült vető egyben délkeleti határa is a 

DDZ-nek.  

 

21. ábra: A Bükkalja és az Ftm 1: 100 000-es prekvarter földtani térképének 3D-s térbeli nézete a főbb 

szerkezetekkel. A jelkulcs megegyezik az 1. ábráéval. 

 

A 20-as szelvény merőlegesen fut az Ftm hossztengelyére (17. ábra).  A szelvény tanulsága szerint az 

Ftm alatt olyan északnyugati vergenciájú vak rátolódások lehetnek, amelyek enyhén aszimmetrikus 

rövidüléses medencéket hozhattak létre a paleogén végén illetve a kora-miocén legelején (D2a/D3 

fázis) (19. ábra). A kisebb medencék északnyugati szárnya meredeken délkelet felé billen ki a 

deformáció során. A süllyedéket 400-500m vastag, gyűrődéssel egyidejű paleogén homokkő és 
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aleurolit tölti ki (Verps-2, 3), amire szögdiszkordánsan alsó-miocén (eggenburgi?) terresztrikum, 

majd szintén szögdiszkordánsan 800-1000m vastagságú középső-miocén piroklasztit települ (19. 

ábra). A vak rátolódások felett kialakult vetőkapcsolt redőkben, a mezozoos kőzetek felett 

hiányoznak/lepusztultak a paleogén illetve az alsó-miocén üledékek (Verp-2). A vak rátolódások 

előtt létrejött süllyedékben a szintektonikus paleogén-eggenburgi? üledékek feltételezhetően 

kivékonyodva ugyan, de meglehettek a vetőkapcsolt gyűrődések felett is, hiányuk utólagos 

lepusztulás eredménye lehet. A 20-as szelvény északnyugati végén található vetőkapcsolt gyűrődés 

felett ugyanúgy hiányzik a paleogén és az alsó-miocén, sőt az Esz-1 fúrástól északnyugatra nem 

ismerünk sem fúrásból, sem felszínről paleogén kőzeteket. A süllyedékeket fiatal ÉÉK-DDNy-i 

illetve ÉK-DNy-i csapású vetők metszik el, mint például a KV, amely a 20-as szelvénytől északra 

egyesült a Tárkányi-vetővel (17. és 19. ábra). A 20-as szeizmikus szelvény közepén látható erős 

amplitúdójú hirtelen elvégződő hullámos reflexiók lehetnek elvetett vulkáni felépítmények, 

amelyeket egyébként a mágneses térképen is látható pozitív anomália is jelez a Verps-3 fúrás 

közelében (19. ábra, 1b melléklet). Ebből a fúrásból és a Verps-2-ből 800-1000m vastagságú 

piroklasztitot és lávakőzetet írtak le (KŐRÖSSY 2004). A vulkáni felépítményekre rálapolódnak a 

fitalabb badeni-szarmata üledékek. A 20-as szelvény Verp-2 fúrástól délre lévő szakaszát a 2. 

részterületnél, a Vatta-maklári-ároknál tárgyalom részletesen. 

A 20-as szelvénnyel párhuzamosan, attól északkeletre, az Ftm-en keresztül készített NyÉNy-KDK-i 

csapású fúrási szelvényen hasonló szerkezeteket látunk (22. ábra). A tárkányi medencében a vak 

rátolódások előtti rövidüléses medencében szintektonikus paleogén és eggenburgi? üledékek 

rakódtak le. Felettük ottnangi-kárpáti során képződött homokkövek, valamint középső-miocén 

piroklasztit és szarmata tufás homokkő települ (22. ábra). A paleogén és miocén üledékek itt is 

hiányoznak nyugat-északnyugat felé a kiemelt mezozoos hátakon (Berva-hegy, Pirittyó), ami utólagos 

lepusztulás eredménye lehet (Berva-hegy, Pirittyó). Az Ftm-ét fiatal ÉÉK-DDNy-i csapású vetők 

(TV, FV) is tagolják, amelyek levetett oldalán a vetők irányába, délkelet felé kibillennek és 

kivastagodnak a középső-miocén piroklasztitok és szarmata tufás homokkövek (22. ábra). A délkeleti 

kibillenést támasztja alá, hogy az Ftm keleti peremén a szarmata és a középső-bádeni homokkő, 

majd 100 m-rel alacsonyabban van, mint a nyugati peremén, ahol egészen 300 m-ig felnyúlik a 

Berva-hegyen.  
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22. ábra: Földtani szelvény a Felsőtárkányi-medencén (Ftm) keresztül. A szelvény nyomvonala a 17. ábrán látható. 

 

A TV-vel párhuzamosan futó Felnémeti-vető (FV) hasonlóan a TV-hez nyugat-északnyugatra vet 

(17., 22.ábra). Az FV az Ftm északi csücskétől halad a medence tengelyében dél-délkelet felé, majd az 

Esz-1 fúrás környékén kapcsolódhat össze a Pirittyó-vetővel (PV).   

Az FV a domborzatban nem jelenik meg olyan markánsan, mint a TV-nél, mivel puhább üledékek 

között húzódik a vető (20. b, 21. ábra). Az FV középső szakaszán (19. és 20. ponthoz közel), 

fennmaradt keleti blokkjában, a középső-bádeni riolittufa 50-70 méterrel magasabban található a 

levetett blokkban lévő délkelet felé kibillent, néhány száz méter vastagságú szarmata homokkőhöz 

képest (20.b, 21.ábra). Az FV a medence közepétől délre és északra szarmata üledékeken megy 

keresztül, így folytatása mindkét irányban bizonytalan.  Az összelvetés az FV mentén, a szelvény 

alapján nagyobb is lehet, mint a TV esetében és úgy tűnik, hogy a Felsőtárkányi-medence kialakulását 

mindkét vető együttesen befolyásolta (22. ábra). Alternatívaként megjegyzendő, hogy az Ftm 

kialakulását és az üledékek délkelet felé történő kibillenését a TV önmagában is kiválthatja, vagyis ez 

esetben a szelvényemen ábrázolt FV menti elvetés mértéke akár jóval kisebb is lehet az ábrázoltnál.  

A TV és FV a terepi megfigyelések és a feszültségmező alapján D6/D7 fázisok során működtek 

aktívan. A vak rátolódások a 20-as szevénynél tárgyalt rövidüléses szerkeztekkel együtt a D2/D3 

fázisban működhettek aktívan. 

5.2.2. Bükkalja és Vatta-maklári-árok (2. részterület) 

A 2. részterületet két alterületre osztottam, mivel a Bükkalján jórészt terepi megfigyelésekre és fúrási 

adatokra, a Vma-ban pedig szeizmikus adatokra támoszkadhattam.  
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 5.2.2.1 Bükkalja 

A Bükkalját a DDZ-től a Tárkányi-vető (TV) és annak délnyugati egyesülése a Kőkötő-vetővel (KV) 

határolja el (23. ábra). A fő szerkezetek csapásiránya egyértelműen eltér a DDZ vetőitől, hiszen a 

Bükkalján a KÉK-NyDNy-i és az ÉK-DNy-i csapású vetők a meghatározóak (23. ábra). A 

csapásirány változása a Felsőtárkányi-medencétől keletre már megfigyelhető és tovább dél felé, a 

Vma-ban is ez az irány lesz a meghatározó.   

Az egyik jelentős KÉK-NyDNy-i csapású szerkezet a Kőkötő-vető (KV), amely a 10-es szeizmikus 

szelvénytől ~35-40 km hosszan egészen Farkaskőig húzódik (22. ábra).  A KV északnyugatra vet, 

csapása mentén többször is irányt vált, ahol ívelt, ÉK-DNy-i csapású szegmensek kapcsolják össze a 

fő KÉK-NyDNy-i csapású szakaszokat (23. ábra, 31-33. illetve 46-50. pontoktól keletre). A vető 

délnyugaton, a TV-vel egyesülve, a 10-es szeizmikus szelvénytől követhető csapása mentén (17-18. 

ábra). Itt a levetett északi blokkban, pár száz méter felső-miocén alatt, több mint 1000 m vastagságú 

piroklasztit illetve lávakőzet található (Verps-5). A fennmaradt déli blokkban kevésbé vastag késő-

miocén és középső-miocén piroklasztit alatt, ~300m paleogén üledéket fúrtak meg (18. ábra). Az 

elvetés kissé növekszik lefelé, de alapvetően ~50-100 msec közötti. Ismerve az elvetés mértékének 

csapásmenti változását, közel lehetünk a vető délnyugati végpontjához.  

A KV mentén néhány vetőkapcsolt gyűrődést is látunk, geometriájuk változik az egyes üledékekben. 

A paleogén és a feltételezett mezozoos tető reverz, a késő-miocén pedig normál elvonszolást jelez a 

vető levetett oldalán (18. ábra). A rétegek változó geometriája a levetett oldalon a vetőmenti 

kinematika időbeni változásaira utalhat. A KV vetőtől délre egy szin-szediment déli dőlésű vető 

jelenik meg a 10-es szelvényen, amelynek levetett déli blokkjában 200-300 méterrel vastagabb 

középső-miocén piroklasztit található (18. ábra). A levetett oldalon egy gyönyörű kényszerredőt is 

látunk, amely egy vulkáni felépítményhez köthető. A felépítmény teteje a Bogácsi szinttel egyidős 

(~16.3-16 Ma, LUKÁCS ET AL. 2014a,b). A felette települő üledékek lekövetik a vulkáni formát, 

antiformot és szinformot alkotnak (18. ábra). A kényszerredő tipikus kompakciós redőnek 

tekinthető, a vulkáni forma felett kisebb lehetett a kompakció mértéke (pl.: a vulkáni hő hatására 

bekövetkező vízvesztés miatt), mint a szinformban lerakódott üledékek esetében. Utóbbi üledékek 

rálapolódnak a felépítményre, ami alapján a vulkáni forma kialakulása ~16.3-16 Ma évre tehető.  
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Tovább északkelet felé a 20-as szelvényen a KV mentén az elvetés mértéke egyértelműen növekszik 

(~150-250 msec), a 10-es szelvényen láthatóhoz képest (19. ábra). A levetett északi blokkban a gyűrt 

mezozoikumra és paleogénre diszkordánsan alsó-miocén homokkő? és 1000 m vastag középső-

miocén piroklasztit/vulkanit és szarmata tufás homokkő települ. A vető levetett oldalán itt is változó 

geometriájú vetőkapcsolt gyűrődéseket látunk. A KV-tól délre, vele közel párhuzamos csapású észak 

felé dőlő vetők jelennek meg (Sz6-7), amelyek mentén az elvetés és a kinematika is változik (19. 

ábra). A vetők tovább északkelet felé még követhetők a szeizmikus szelvényeken, majd Demjénnél és 

tőle keletre egyesülnek és rácsatlakoznak a KV-re. A nagyobb, az első részterületnél részletesen leírt 

északnyugati vergenciájú vak rátolódások mellett, kisebb, déli vergenciájúakat és hozzá kapcsolódó 

vetőharapódzási redőket is látunk a paleogénben és a mezozoikumban (19. ábra). A reverz elvetés 

~50-100 msec. A rövidüléshez köthető deformációk a vetők csapása és a feszültségmező alapján a 

D2/D3 fázisban jöttek létre. A KV-vel párhuzamos vetők (Sz6-8) változó kinematikával időben 

többször is működhettek, többségük még a D6/D7 fázisban is aktív volt.  

24. ábra: Az értelmezett 2D-s 20-as szeizmikus szelvény déli része.  A szelvény nyomvonala a 17. és a 23. ábrán 
látható. A 2D/3D-s szeizmikus szelvények jelkulcsa megegyezik és a 18. ábrán látható. 
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Az 20-as szelvény déli részén, a Verp-2-es fúrástól délre lévő A11-es vető levetett déli oldalán már a 

pannóniai üledékek is szintektonikusan kivastagodnak, így ez a vető a D8-ban is aktívan 

működhetett (24. ábra). Az A11-től délre kisebb vulkáni felépítményt/lávadómot? és hozzá 

kapcsolódó kényszerredőt figyeltem meg. A felépítmény tetejére rálapolódnak a középső-miocén 

rétegek, illetve feljebb felveszik a lávadóm alakját (24. ábra). A 20-as szelvény déli részén kiválóan 

látszik a kibillentett dél felé progradáló lejtő, amelyben számos kisebb csuszamlás figyelhető meg. A 

szelvény délkeleti végén pedig a lejtő fenéklemezére (bottomset) rálapolódó reflexiókat figyeltem 

meg, amely egy, a szelvényre merőleges irányú lejtőépüléshez köthető (24. ábra). MAGYAR (2010) 

hasonló, merőleges irányú lejtőépülést és ehhez köthető rálapolódásokat mutatott ki a Hortobágy 

környékén.  

A 20-as szelvénytől északkeletre a KV vetőre rácsatlakozik a Tárkányi-vető észak felől. A KV halad 

tovább északkelet felé, ahol már a földtani térképen is látható oligocén képződményeket választja el a 

levetett északi blokkban lévő alsó-miocén riolittufától (23. ábra). A 34. ponttól keletre egy jelentős 

csapásváltás és balra lépés figyelhető meg a KV mentén, amely egy lazító hajlatot képez (23. ábra). 

Ennek kialakulása a KÉK-NyDNy-i csapású fő vetőknek a kisebb átkötő vetőkkel történő 

összekapcsolódásához köthető. Tovább északkelet felé a KV oligocén és egyre fiatalabb középső-

miocén és felső-miocén üledékek között halad tovább KÉK-NyDNy-i csapással (23. ábra) egészen a 

Bogácsi-tóig (44-45. pontok), miközben tőlre délre vele párhuzamos vető jelenik meg, amely az 

oligocén és az alsó-riolittufát választja el (23. ábra).   

25. ábra: ÉNy-DK-i csapású földtani szelvény (Ft7-T-I) a Bükkalja nyugati részén. A szaggatott vonalak a kivetített 

egykori és megőrződött felszíneket ábrázolják. A szelvény nyomvonala a 23. ábrán látható. 
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Az Ftm-től a Vma északi pereméig készített ÉNy-DK-i csapású földtani szelvény (25. ábra Ft7-Tard-

I) keresztezi a KV vetőt a No-1 fúrástól délre. A szelvényen a KV északnyugati dőlésű vetőként 

jelenik meg, amelynek levetett oldalán található a vetővel páhuzamos Noszvaji-árok, amelyben több 

mint 1km! enyhén gyűrt paleogénre, diszkordánsan települnek, a dél felé kibillentett 200-300m vastag 

kárpáti-bádeni piroklasztitok (25. ábra). Az árok szélessége 5-8 km, hossza 25-30 km, nyugaton a TV 

és a KV összecsatlakozásáig, keleten Farkas-kőig húzódik (23. ábra). A Noszvaji-árok aszimmetrikus 

süllyedék, déli oldala mélyebb (az aljzat ~1800-2000m mélyen van), vetővel határolt, észak felé egyre 

sekélyebb, Nagy-Egedtől északra már kibukkan az aljzat (21.,23.,25. ábra). Az árok KV-vel határos 

oldalán, alsó-, és középső-miocén piroklasztitok, késő-miocén üledékek fedik diszkordánsan a 

paleogént. Észak felé ezek kiékelődnek a gyűrt paleogénen és az 51. ponttól (Szőlőske) már oligocén, 

majd egyre idősebb kőzeteket találunk a felszínen egészen a vár-hegyi középső-triász dolomitig (21. 

ábra). A földtani szelvénnyel párhuzamos 20-as szeizmikus szelvényen és a Vma-ban később 

ismertetésre kerülő idősebb szerkezetek alapján, a paleogén kivastagodása itt is vak rátolódásokhoz 

köthető (D2a fázis).  

Bogács falutól északra ismét csapásirányt vált (44-45. pontok) a KV, észak felé halad tovább 

párhuzamosan a tőle délre futó Szomolya-bogácsi-vetővel (SzbV), majd a Mész-hegyet délről 

megkerüli és a Farkas-kőtől keletre már nem követhető a felszínen (23. ábra). A KV időben többször 

és eltérő kinematikával működhetett, a terepi-szerkezeti megfigyelések és a feszültségmező alapján a 

D4 illetve D6-D8-ban is aktív volt.  

 

26. ábra: A Szomolya-bogácsi-vető (SzbV) Bogácsi-tótól keletre lévő szakasza. A levetett blokkban létrejött kis 
medencében felső-riolittufa és pannóniai agyagmárga rakódott le. 

 

A Bükkalja másik jelentős ÉK-DNy-i csapású, ~10-15 km hosszú szerkezete a Szomolya-bogácsi-

vető (SzbV), amely a szomolyai kaptárkövektől (42. pont) Farkas-kőig húzódik, ahol 

összecsatlakozik a KV-vel (23. ábra). A SzbV szintén északnyugatra dőlő vető, amelynek levetett 

blokkjában felső-riolittufa és pannóniai képződmények, fennmaradt blokkjában alsó-riolittufa 

található (25. és 26. ábra). A SzbV jól látszik az ÉNy-DK-i csapású földtani szelvényen is, ahol 

párhuzamosan fut a KV-vel, a Szom-4-es fúrástól délre (25. ábra). Az elvetés lefelé növekszik, az 
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alsó-riolittufát már 300-400 méterrel veti el. A Bs-6-os fúrástól a SzBV is csapásirányt vált, észak felé 

fordul párhuzamosan a KV-vel, majd Farkas-kőnél összecsatlakozik vele és tovább keletre már 

egyikőjük sem követhető a felszínen (23. ábra). Az SzbV csapása és a közeli szerkezeti megfigyelések 

alapján a D6-D8 fázisokban működhetett aktívan. 

Hasonló csapású, kisebb északnyugati illetve helyenként délkeleti dőlésű normálvető több is található 

a Bükkalján. Az egyik ilyen kisebb, említésre méltó szerkezet a Mangó-vető (MV), amely a Mangó-

tetőt délről kerüli meg és levetett blokkjában középső-miocén piroklasztitok, fennmaradt déli oldalán 

alsó-riolittufa (~18.2 Ma, LUKÁCS ET AL. 2014 a,b) található (23. ábra). A MV a Csv-2-es fúrástól 

északra induló Vatta-maklári árkon keresztül készített földtani szelvényen is jól látszik (27. ábra Csv2-

Me73). A MV a Csv-2-es fúrástól északra található, amely levetett északi oldalán dél felé kibillentett 

alsó és középső-miocén piroklasztitok vannak. Tovább a szelvény mentén dél felé a szekrényvölgyi 

és a Tard-I-es fúrások között is húzódik egy ÉK-DNy-i csapású szintén északnyugatra dőlő vető, 

amely mentén az alsó és felső-riolittufa, valamint a felső-miocén üledékek is kissé kivastagodnak (27. 

ábra). Ugyanezt a vetőt, pár kilométerrel északkeletre, csapásirányban a HI-E szeizmikus szelvényen 

is követni lehet, továbbra is északnyugat felé dől, és vetőkapcsolt gyűrődéseket hoz létre. A szelvény 

a Vatta-maklári-árok főbb szerkezeteit is ábrázolja, de azokra a szeizmikus szelvényelemzés során 

térek ki részletesen. Az MV és a vele párhuzamos vetők a terepi szerkezeti megfigyelések és a 

feszültségmező alapján a D4 illetve a D6-D8 fázisok alatt működhettek aktívan. Hasonló csapású, 

hol északnyugatra, hol délkeletre dőlő vetőket látunk a Farkas-kőtől keletre, ahol a levetett blokkban 

alsó-riolittufa, a fennmaradt oldalon paleogén és mezozoos kőzetek bukkannak ki (23. ábra). A 

Farkas-kőtől keletre jóval kevesebb vető fordul elő a Bükkalján, azok is a hegységperemi részekre 

koncentrálódnak.  

27. ábra: ÉNy-DK-i csapású földtani szelvény a Bükkalja középső részén és a Vatta-maklári-árkon (Vma) keresztül. 
A szelvény nyomvonala a 23. ábrán látható. A képződmények színezése az adott deformációs fázisok (D1-D11) 

során lerakódott üledékek alapján történt. VmV: Vatta-maklári-vető 
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Az ÉK-DNy-i csapású szerkezetek mellett, néhány É-D-i és ÉNy-DK-i csapású vető is előfordul, 

amik vagy összekötik, vagy kiágaznak a fő vetőkből. A Kis-Egednél látható két párhuzamos NyÉNy-

KDK-i csapású normálvető észak-északkeletre illetve dél-délnyugatra vet és a paleogént választja el a 

mezozoos kőzetektől (23., 28. ábra). A tőle északkeletre található É-D-i csapású keletre dőlő 

normálvető, több száz méterrel veti el az eocén képződményeket.  

 

28. ábra: A Kis-Eged és Nagy-Eged főbb szerkezetei, háttérben a Felsőtárkányi-medence (Ftm). 

29. ábra: KÉK-NyDNy-i csapású földtani szelvény a Bükkalja keleti részén. A szelvény nyomvonala a 23. ábrán 
látható. A képződmények színezése a deformációs fázisok (D1-D11) alapján történt. 

 

A fő szerkezetekkel párhuzamosan, ÉK-DNy-i csapás mentén is készítettem földtani szelvényt a 

fúrásokon keresztül (29. ábra, Bs6-Sa4). A Bogácsról induló (Bs-6) szelvény egészen Sályig halad és 

néhány É-D-i, illetve ÉNy-DK-i csapású vetőt is keresztez. A Bs-6-os fúrástól húzódik pár száz 

méterre keletre a Szomolya-bogácsi-vető (SzbV), amelyet ferdén metsz a szelvény, így a vető 

dőlésszöge is kisebb, az elvetés mértéke a felső-riolittufa alapján ~100m.  A Csv-5-ös és a Kcs-1-es 

fúrás között húzódik egy ÉNy-DK-i csapású északkeletre dőlő vető, amelynek levetett oldalán felső-

riolittufa, fennmaradt oldalán alsó-riolittufa van a felszínen (29. ábra). A Kcs-1-től keletre nincsenek 

térképi méretű vetők, a középső-miocén piroklasztitok eróziósan lenyesődnek és nem jelennek már 

meg keletre. A Sá-4-es fúrásig az aljzat, a paleogén és az alsó-riolittufa is folyamatosan vékonyodik és 

egyre magasabb topográfiai helyzetben található (29. ábra). Az aljzatot kevés fúrás érte el, így a 

paleogén kivastagodása a vetők mentén bizonytalan. A szelvényen világosan látszik azonban, hogy a 
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miocénban aktív vetők többsége csapásirányú lehetett a szelvénnyel, miután az alsó-riolittufát már 

többségük nem metszi el (29. ábra).   

5.2.2.2 Vatta-maklári-árok (Vma) 

A Vma a Bükkaljától délkeletre található ÉK-DNy-i csapású neogén süllyedék, amely a Sajótól a 

demjéni blokk déli részéig, ~55 km hosszan húzódik (23. ábra). A Vma geometriáját kiválóan jelzik a 

negatív gravitációs izovonalak illetve a szeizmikus szelvényértelmezés során nyert, mezozoos tetőre 

készített időtérkép is (1a melléklet, 30. a ábra). Az árok északnyugati peremén mélyült fúrások 1800 

méter mélyen érték el az aljzatot (T-I), a Vma-ban 2400 m mélyen még mindig csak az oligocén tetőt 

(Mn-2). Tehát északról dél felé hirtelen mélyül az árok, majd annak déli peremén kiemelt magaslatok 

húzódnak (Mezőkövesd, Mezőkeresztes, Emőd). A magaslatok pozitív gravitációs anomáliaként 

jelennek meg, ahol az aljzat ~1000-1500 mélyen húzódik, majd dél felé ismét egyre mélyebben 

található (1a melléklet, 30. a ábra). A Vma szerkezeteit fázisokhoz rendelten időrendben a legidősebb 

deformációktól a legfiatalabbig mutatom be. A D1-es feszültségmezőhöz nem sikerült térképi 

szerkezeteket megfigyelnem a Vma-ban, mivel a legtöbb később létrejövő fő szerkezet csapása 

éppen párhuzamos annak összenyomási irányával.  

 5.2.2.2.1. Pre-rift deformációk (D2a-D3) 

A Vma nyugati határát alkotó verpeléti magaslaton mélyült a Verp-2-es fúrás, amely miocén 

üledékek alatt közvetlen az aljzatot fúrta meg (19.,23.,24. ábra). A verpeléti magaslattól keletre 

kezdődik a Vma (30. a ábra). Az árok déli peremén a paleogén több mint 2000 mélyen húzódik, de 

teljesen nem fúrták át (Mn-2, Mn-1, Em-2). Észak felé folyamatosan emelkedik, a Tard-1 fúrásban 

már 1100 m-en van. A déli kiemelt peremen ~600-1000m között található, majd tovább dél felé, 

követve az aljzati geometriát 1800-2000 méterre süllyed (El-1). 

A Vma paleogén deformációit legjobban az ÉNy-DK-i csapású szelvényeken látjuk. Az árok 

északnyugati és északkeleti peremén is délkeleti vergenciájú, ÉK-DNy-i csapású kisebb rátolódásokat 

észleltem (30. a,b. ábra,  6.1a melléklet HI-B,HI-D, 6.2a melléklet). A délkeleti vergenciájú rátolódások 

az árok északi peremén metszették a mezozoos tetőt is, az elvetés változó, ~50-150 msec (30. a,b. 

ábra, 6.1a melléklet HI-B,HI-D).  

A Vma kiemelt magaslatainál (Mezőkövesd, Mezőkeresztes), a fiatal deformációk felülbélyegzése és 

az aljzatban jelentkező erősebb zaj és velocity pull-up hatás miatt a szerkezetek azonosítása 

nehézkes. A mezőkeresztesi szelvényeken illetve az emődi hátnál lehet látni néhány északnyugati 

vergenciájú ÉK-DNy-i csapású vak rátolódást, amelyek a mezozoos tetőt már nem metszik el, 

viszont meggyűrik azt (30. a,b. ábra, 6.2a melléklet). Ezek a rátolódások a Verp-2-es fúrásnál lévő 

magaslatnál is jelentkeztek és úgy tűnik, hogy a Vma déli kiemelt peremének kialakulásában is fontos 

szerepet játszottak. A vak rátolódások előterében ÉK-DNy-i csapású rövidüléses medence (pre-
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Vatta-maklári-árok) jött létre, amelyben a paleogén üledékek szintektonikusan kivastagodnak és 

kibillennek dél felé (30. b ábra, 6.2b melléklet mk-21).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. ábra: (A) A Vatta-maklári-árok (Vma) mezozoos tetőtérképe (TWT, sec) a kitérképezett D2a fázishoz 

kapcsolódó főbb szerkezetekkel. A fontosabb fúrások és szelvények nyomvonala szintén feltüntetésre került. (B) A 

Vatta-maklári-árok (Vma) paleogén vastagságtérképe (TWT, sec) a kitérképezett D2a fázishoz kapcsolódó főbb 

szerkezetekkel. A fontosabb fúrások és szelvények nyomvonala szintén feltüntetésre került. 
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Az elkészített paleogén vastagságtérképen az is látszik, hogy maga az árok sem egységes süllyedék, 

hanem több rész süllyedékből állhat, amit kisebb medencén belüli magaslatok (pl.: Tard és környéke) 

tagolnak, ahol kisebb vastagságú a paleogén (30. b ábra). A vak rátolódások felett kialakult ÉK-DNy-i 

csapású déli peremen (Mezőkövesd, Mezőkeresztes, Emőd) a paleogén üledékek szintén kisebb 

vastagságban jelennek meg (~0-300 msec TWT) (30. b ábra). Az Emődi-háttól keletre lévő 

sajóhídvégi fúrásokban nincs is már meg a paleogén, a miocén alatt közvetlen mezozoos kőzeteket 

fúrtak (S-1, S-2). Itt feltételezhetjük, hogy a vak rátolódás feletti kiemelkedés, majd lepusztulás 

intenzívebb volt.  

A Vma délnyugati peremétől dél felé készített ’A’ kompozit szelvényen tovább követhető a paleogén 

tető (30. b ábra, 6.3a melléklet). A kiemelt magaslattól délre kissé kivastagszik (~400-500m az El-1-

ben), dél felé billen, majd egyre vékonyodik és a Kömlő-1-es fúrásban már hiányzik is. Az ’A’ 

kompozit szelvényen látszik, hogy a paleogén feltételezhetően kiékelődik dél felé az enyhén 

meggyűrt mezozoos tetőn, habár az utóbbi felszín meglehetősen bizonytalan, mivel fúrások nem 

érték el (30. b ábra, 6.3a melléklet). A paleogén üledékek az oligocén tetőre kiegyenesített szelvényen is 

gyűrtek. Ezek a deformációk a rövidülés iránya és a vetőkapcsolt redők tengelyiránya alapján a D2a 

fázishoz (paleogén-kora eggenburgi) kapcsolódnak.  

A Vma-ban és annak déli peremén a paleogén végén  kora-miocén elején a gyűrődéssel együttjáró 

kiemelkedés, kibillenés és a kiemelt magaslatokon denudáció zajlott. Az itt mélyült fúrások 

mindegyike jelzi a paleogén végi-kora miocén eleji eróziót, amely az egri korú homokkövet és a 

kiscelli felső részét is lepusztította (MAJZON 1961). A keresztesi és kövesdi fúrásokban a paleogénre 

mindenhol szögdiszkordánsan települnek a kora-miocén üledékek (KŐRÖSSY 2004), sőt az árokban is 

látszik a szögdiszkordancia (6.1a,b melléklet HI-D, HI-H, 6.2b melléklet mk-21). A Vma-ban biztosan 

eggenburgi korú üledékeket nem ismerünk. A Mn-2, Mn-1 és néhány keresztesi és kövesdi, valamint 

az északi peremi fúrásokban írnak le kora-miocén terresztrikumot. Ennek vastagsága változó, a 

mezőnyárádi fúrásokban a legnagyobb, itt az 500 métert is meghaladja (4. ábra). A peremek felé egyre 

vékonyabb (~50-100m) és a Bükkalja, valamint a mezőkövesdi és mezőkeresztesi magaslatokon is 

kiékelődik. Az Mn-2-es fúrás paleotalajosodott szintekkel váltakozó durvaszemű homokkövei 

lehetnek eggenburgiak, de az ottnangi kor sem zárható ki.  Ha a homokkő kora eggenburgi, akkor 

lerakódása részben kapcsolódhat a D3-as fázishoz (középső és késő eggenburgi). Ha ottnangi korú, 

akkor a D4 fázishoz tartozó korai szin-rift üledék, a rá települő kárpáti korú tavi márgával és alsó-

riolittufával (16.5±0.3 Ma) együtt. Ezek alapján biztosan a D3 fázishoz köthető aktív szerkezeteket 

nem lehet egyértelműen elkülöníteni. 
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31. ábra: (A) A Vatta-maklári-árok (Vma) paleogén tetőtérképe (TWT, sec) a kitérképezett D3 fázishoz kapcsolódó 
főbb szerkezetekkel. A fontosabb fúrások és szelvények nyomvonala szintén feltüntetésre került. A vetőnevek 

jelkulcsa egységes és az ábra felett látható. (B) A Vatta-maklári-árok (Vma) nyugati felében lerakódott korai szin-rift 
üledékek vastagságtérképe (TWT, sec) a kitérképezett D4 fázishoz kapcsolódó főbb szerkezetekkel. A fontosabb 

fúrások és szelvények nyomvonala szintén feltüntetésre került. 
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Az oligocéntetőre készített időtérképre rátettem a D3 során feltételezhetően aktív vetőket (31. a 

ábra). A D3 alapvetően egy eltolódásos feszültségmező, amelyre K-Ny-i rövidülés és erre merőleges 

extenzió a jellemző, főként konjugált eltolódásokkal. Az oligocén tetőtérképen jól látszik, hogy a 

Vma korábban egységesen kiemelt déli magaslatai nem összefüggő láncolatot alkotnak, hanem 

blokkszerűen jelennek meg, különálló kiemelt gerincekként (Mezőkövesdi-hát, Mezőkeresztesi-hát) 

és ez már a gravitációs térképen is feltűnő (1a melléklet, 31. a ábra). Értelmezésem szerint a D3 során 

jöhetett létre a Vma déli peremén futó mestervető (VmV), amely ekkor még csapása mentén 

szegmentált, ívelt geometriájú jobbos eltolódás lehetett. A mezőkövesdi magaslat éppen egy 

kompressziós hajlatnál található a VmV nyugati végén, ahol a fő vető kissé csapásirányt vált (31. a 

ábra). A Mezőkeresztesi-hát pedig a VmV kompressziós balra lépő vetőátlépésénél található (31. a 

ábra). Tovább kelet felé a VmV mentén egy vele párhuzamosan futó fő vető követi a VmV csapását 

és hasonlóan jobbos kinematikájú lehet a D3 során. Itt a déli kiemelt perem egységes (Emődi-hát), 

ugyanakkor itt nem is látunk a VmV déli ága mentén vetőátlépést. A hátak kiemelkedésével részben 

egyidőben, részben már a D2 fázis végén pusztulhatott le a paleogén üledékek felső része, 

feltételezhetően annak anyagát találtuk meg az Mn-2-es fúrás kora-miocén durvaszemű 

homokkövében is. Ebben az esetben, a homokkő összhangban a hátak kiemelkedésével eggenburgi 

korú lenne.  Az árok északi peremén több KÉK-NyDNy-i csapású szerkezet is létrejöhetett a D3-as 

fázis során, mint jobbos eltolódás (31. a ábra), de ezek bizonyítása az utólagos szin-rift és poszt-rift 

deformációk felülbélyegzése miatt, biztos eggenburgi üledékek hiányában nehéz. 

 5.2.2.2.2. Szin-rift deformációk (D4-D7) 

Korai szin-rift deformációk (D4-D5): 

A pre-rift szerkezeti fázisokat jellemző kompressziós és transzpressziós feszültségmezőket valamint 

a hozzájuk kapcsolódó rövidüléses deformációkat, az ottnangitól kezdve extenzióhoz köthetők 

váltják fel. 

Az alsó-riolittufa (16.5 Ma±0.3, Mn-2; LUKÁCS ET AL. 2014a,b) alatt illetve azzal váltakozva 400-

500m vastagságú terresztrikumot találunk a mezőnyárádi fúrásokban (Mn-1, Mn-2), amelyek 

litológiája és kora alapján részben/vagy egészben korai szin-rift üledékeknek (D4 fázis) tekinthetők.  

A Vma nyugati felében a terresztrikumot és a rá települő alsó-riolittufát együttesen alsó-miocén 

üledéknek hívom és ennek tetejét próbáltam meg korrelálni. Az árok keleti felében ezt nem tudtam 

megtenni, mivel itt a terresztrikumot egyáltalán nem fúrták meg, az alsó-riolittufa pedig nem volt 

elkülöníthető a középső és felső piroklasztitoktól (pl: Em-2 fúrásleírás).  

A D4 korai szin-rift É-D-i illetve ÉÉK-DDNy-i extenzió, a terepi adatok alapján az alsó-

riolittufában és az ottnangi?-kárpáti korú homokkőben is szin-szediment deformációkat 

eredményezett az ottnangikora-kárpáti során.  
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A Vma nyugati felében több KÉK-NyDNy-i szerkezetet azonosítottam, amelyek jobbos 

normálvetőkként aktívak voltak a D4-ben (31. b ábra). Ezek nagy része a D3 fázis alatt létrejött 

jobbos eltolódás, amely aztán a D4 során, mint ferde normálvető újult fel. Az egyik ilyen fő vető az 

árok déli peremén futó VmV, amely csapása mentén többször szétágazik, ívelt geometriájú és az 

árok teljes hosszában követhető (31. b ábra). A VmV-nek azonban nem a teljes szakasza volt aktív a 

D4 során. Ennek oka, hogy a vető csapásirányt vált, a Mezőkeresztesi-háttól keletre a KÉK-

NyDNy-i irány ÉÉK-DDNy-ira fordul és halad az Emődi-háttól északra. Ez utóbbi vetőszakasz 

(VmV keleti főága) inaktív volt a D4 alatt, hiszen csapása gyakorlatilag párhuzamos az extenzió 

irányával (31. b ábra). Ez lehet a magyarázat arra is, hogy az árok keleti részén valószínűleg hiányzik 

az alsó-miocén terresztrikum a piroklasztitok alatt. 

 

32. ábra: A VmV (Vatta-maklári-vető) nyugati főágának csapásmenti elvetés-változásai. Az elvetések a fővető 

északi vetőágaira vonatkoznak. Az elvetések kétutas futási időben szerepelnek (TWT, sec). A vetőmentén korrelált 

horizontok színkulcsa megegyezik a szeizmikus szelvényeken láthatókkal és az 18. ábránál található a jelkulcsa. A 

szelvények nyomvonala a 23. ábrán látható. A szeizmikus szelvényekre lebontott horizontokra vonatkozó 

elvetésváltozási adatok és diagramok a 7. mellékletben találhatók. 

 

A Mezőkeresztesi-háttól nyugatra, egészen Mezőkövesdig, viszont az alsó-miocén üledékek 

szintektonikusan vastagodnak ki dél felé a VmV levetett északnyugati blokkjában (6.1a,b melléklet HI-

D, HI-H). Ahol a VmV fennmaradt déli blokkjában is sikerült az alsó-miocén üledékeket korrelálni, 

ott a csapásmenti elvetés változásukat is elemeztem. A szeizmikus szelvényekre lebontott, különböző 

horizontokra vonatkozó elvetésváltozások adatait és diagramjait a VmV nyugati és keleti főága, 

valamint a később tárgyalandó A5, A7, A9 ás K1 vetők esetében a 7. melléklet tartalmazza.  A VmV 

nyugati és keleti főága esetén, ahol egymással párhuzamosan futnak az egyes vetőágak, ott a 

csapásmenti elvetésváltozás diagramjai (32. és 35. ábra), mindig az északabbi vetőág menti 

elvetéséseket ábrázolják.  
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A Mezőkövesdi-hátnál, ahol a VmV nyugati főága szétágazik és rövid szakaszon két szintetikus 

jobbos normálvető halad KÉK-NyDNy-i csapással, ott az elvetés az északabbi vetőág mentén az 

alsó-miocén tetőre (alsó-tufatetőre) ~250 msec (32. ábra HI-B, 7. melléklet). Tovább északkelet felé, 

ahol a VmV már csak egy fő vetőszegmensből áll, az elvetés növekszik és a VmV középső szakaszán 

(HI-D szelvény) eléri a ~380 msec-et (30. b, 32. ábra). Majd tovább csapásirányban hirtelen 

csökkenni kezd az elvetés, hiszen egy újabb vetőszegmens jelenik meg az említett vetőtől északra 

(31. b ábra, VmV északi ág). A VmV nyugati főágának déli ága mentén folyamatosan csökken az 

elvetés egészen 20-30 msec-ig (7. melléklet, HI-F), miközben az új északi vetőág mentén növekszik 

~80 msec-ről (HI-F szelvény) ~500 msec-ig (alsó-miocén tetőre/alsó-tufatetőre) északkelet felé (32. 

ábra mkg5). Maximumát a déli és az északi vetőág egyesülésétől északkeletre éri el az mkg-5-ös 

szelvény vonalában illetve a Mezőkeresztesi-hát közvetlen északi előterében (32. ábra mkg5,mk12). 

Az alsó-miocén üledékek a legnagyobb vastagságban is itt rakódtak le (31. b ábra). Ennek oka a VmV 

vetőszegmenseinek egyesülése, amely a hossznövekedés mellett az elvetés növekedésével is 

együttjárt. Ezek a vetők korábban önálló szegmensként fejlődtek ki és egy részük a kora-miocén D4 

fázis során egyesült.  A Mezőkeresztesi-hátnál a már egyesült északi és déli vetőág csatlakozik össze a 

VmV keleti főágával (31. b ábra).  

A háttól északkeletre ismét szétágazik a VmV, de itt már valószínűleg nem találunk alsó-miocén 

terresztrikumot a levetett blokkban, ami a vető csapásirány váltásának a következménye. A 

csapásirány megváltozása szintén arra utal, hogy a VmV több vetőszegmensből állt össze.  

A VmV mentén nemcsak az elvetés mértéke változik csapásmentén, hanem magának a vetőnek a 

geometriája is. A vető dőlésiránya mentén bekövetkező dőlésszög változások, kisebb elhajlások, a 

VmV dőlésiránymenti korábbi szegmentációjára utalhatnak. A VmV a Mezőkövesdi-hátnál sík, 

meredeken északra dőlő szintetikus vetőpárként jelenik meg, majd északkeletre egyre íveltebb a 

geometriája (6.1a melléklet, HI-B) A HI-D szelvényen lisztrikus, lefelé laposodó dőlésszögű, a HI-H 

szelvényen viszont antilisztrikus, vagyis lefelé egyre meredekebb dőlésszögű (6.1a melléklet). Az mkg-

5-ös és az mk-12-es szelvényen ismét lisztrikus illetve antilisztrikus geometriát mutat (6.2a melléklet). 

A VmV keleti főága szétágazik északi és déli ágra, amely együttfutó párhuzamos szintetikus vetőpárt 

alkot. A vetők geometriája itt is csapásmentén változik, hol sík párhuzamos, hol kissé ívelt, lisztrikus, 

helyenként antilisztrikus (6.2a melléklet).  

A Vma északi peremén több, jobbra lépő szegmentált ferde normálvetőt (A4-A6) térképeztem ki 

(31. b ábra). A vetők csapása KÉK-NyDNy-i, többségük antitetikus, déli-délkeleti dőlésű. Az alsó-

miocén üledékek elvetése itt is csapásirány mentén változik, de kisebb, mint az árok déli fő vetője 

esetében (VmV).  

Az A5 és A4 vetők antitetikus dőlésirány mentén összekapcsolódó váltó szerkezetek, amelyek között 

a rétegek kibillenek, elvonszolódnak (6.1 melléklet HI-B,HI-D). Az A5 menti alsó-miocén tető (alsó-

tufatető) elvetése folyamatosan növekszik északkelet felé, ~50 msec-ről (HI-B) ~270 msec-ig (HI-
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D) (33. a,b ábra, 7. melléklet). Az A5 délnyugati végén, ahol a legkisebb elvetés látható, egy extenziós 

monoklinális fejlődött ki a vető végpontjánál a pannóniai üledékekben (6.1 melléklet, HI-B). Ennek a 

redőnek a kialakulása és a vetőmenti elvetés csökkenése délnyugat felé mind arra utal, hogy az A5 

északkeletről propagált délnyugat felé.  

33. ábra: Az A5, K1 és A7 vetők csapásmenti elvetés változásai. Az A5, K1 és A7 vetők egységes koherens 

vetőzóna esetén (A) illetve az A5 és A7 vetők menti elvetés-megosztás/átadás esetén (B). Az elvetések kétutas 

futási időben szerepelnek (TWT, sec). A szelvények nyomvonala a 23. ábrán láthatók. A szeizmikus szelvényekre 

lebontott horizontokra vonatkozó elvetésváltozási adatok és diagramok a 7. mellékletben találhatók. 

 

Az Sz4 észak-északnyugati dőlésű szintetikus vető, amely a pannóniai talpat már sehol nem veti el. 

Az Sz4 és az A5 felett kialakult vetőkapcsolt redők egy szinformot hoznak létre a Vma 

tengelyvonalában, ahol az alsó-miocén üledékek is kissé vastagodnak (6.1 melléklet, HI-D). Az alsó-

miocénre kiegyenesített szelvényeken is látszik a szinszediment kivastagodás a jobbos normál 

kinematikájú KÉK-NyDNy-i csapású vetők mentén (6.1b melléklet HI-D,HI-H).  

Az A6-os antitetikus vető, az A5-ös vető csapásirányába esik, csak attól jobbra lépve halad északkelet 

felé (31. b ábra). Az alsó-miocén tető elvetése az A6 mentén ~30-50 msec, tehát jóval kisebb, mint az 
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A5 esetében. Az A6 a pannóniai talpat már nem metszi el, elvégződik a középső-miocén 

piroklasztitokban (6.1 melléklet HI-H). A vetővégpontja felett szintén extenziós monoklinálist látunk.   

A HI-H szelvényen (6.1 melléklet) már megjelenik északnyugaton a két, dél-délkeletre dőlő lisztrikus 

vetőpár (A7-A8), amely valahol a mezozoikum alatt kapcsolódhat össze a délen futó mestervetővel 

(VmV). Mindkét vető KÉK-NyDNy-i csapású, habár az A8-as lefutása kissé ívelt (31. b ábra). A 

vetők levetett oldalán kissé vastagszik az alsó-miocén. Az A7-es vető a nyugati elvégződése 

közelében okozza a legnagyobb elvetést az alsó-miocén tető (alsó-tufatető) esetében (~300-400 

msec), majd a keleti vége felé mindez folyamatosan csökken (7. melléklet, 33. a,b ábra). A vető nyugati 

végénél (HI-H) egy gyönyörű vetőkapcsolt monoklinális is kifejlődött a vető felett, amelyben a 

pannóniai üledékek délkeletre billenek ki. Az A8 esetében az elvetés a vető közepén a legnagyobb 

(~250-300 msec). Az alsó-miocén vastagságtérképen az A7 vetőtől délre is látunk kivastagodást, 

miközben tőle északra már kezednek kivékonyodni az üledékek (~50m, T-I fúrás).  

A D5 a klasszikus pannon-medencei szin-rift fázis, amelyet ÉK-DNy-i illetve KÉK-NyDNy-i 

extenzió jellemez a késő-kárpáti és a badeni legelején. A fázis részben egyidős a középső-dácittufa 

szinttel, illetve a Vma-ban jól követhető Bogácsi Tagozatával (16.3 Ma±0.3, Mn-2). Ez a tagozat a 

dácittufa felső szakaszán helyezkedik el, erősen összesült, amely erős amplitúdóval, kiváló 

markerszintként könnyen korrelálható volt a Vma-ban. A Mezőkeresztesi és a Mezőkövesdi-hátaktól 

délre a Bogácsi Tagozat követése bizonytalanná válik, így ott nem lehetett tovább térképezni. A Vma 

nyugati részén a Bogácsi Tagozat és az alsó-miocén tető (alsó-tufatető) közötti piroklasztitok az Mn-

2-es fúrás litológiája és a mért radiometrikus korok alapján a középső-dácittufához tartoznak (Lukács 

Réka szóbeli közlése). A középső-dácittufa tetejét adó, erősen összesült Bogácsi szintet próbáltam 

meg korrelálni a Vma-ban. 

A Vma-ban azonban a D5-höz tartozó szerkezetek alig láthatók, vagy ha meg is jelennek, gyakran 

még a szomszédos szelvényeken sem lehetett egyértelműen korrelálni őket.  Ennek fő oka, hogy a 

korábban létrejött szerkezetek (K)ÉK-(Ny)DNy-i csapásúak, vagyis gyakorlatilag az extenziós 

iránnyal párhuzamosak. Ez pedig azt jelentené, hogy a fő vetők mentén rövidüléses deformációt 

kellene, hogy tapasztaljunk, aminek viszont egyértelmű nyomát nem észleltem.  

Néhány ÉNy-DK-i csapású normálvető megfigyelhető az ÉK-DNy-i csapású szelvényeken, de az 

elvetés mellettük csekély (~50-100 msec) (34. ábra). A Vma nyugati részén a középső-dácittufa 

vetőhöz kötődően nem vastagszik ki (6.1c melléklet HI-H). A Mezőkövesdi-hátnál látható egy jelentős 

kivastagodás, de ott egy vulkáni felépítményt azonosítottam (34. ábra). A kora-bádeni korú középső-

dácittufa átlagos vastagsága ~300-350 msec között változik a Vma nyugati részén (34. ábra). 

A Vma keleti részén az alsó-riolittufát nem tudtam elkülöníteni a középső-dácittufától, így annak 

együttes vastagsága kissé jelentősebb (~400-500 msec) (34. ábra), azonban a Vma keleti felében sincs 

vetőhöz kötődő kivastagodás.  
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34. ábra: A középső-dácittufa (Vma nyugati fele) valamint az alsó-riolittufa és a középső-dácittufa együttes 

vastagságtérképe (Vma keleti fele). A Vma főbb szerkezetei (fehér poligonok) inaktívak voltak a D5 fázis során, 

mivel az extenziós irány párhuzamos a vetők csapásával. 

 

A középső-dácittufatető függőleges elvetéskomponensének a változását szintén megvizsgáltam a 

VmV csapása mentén. A középső-dácittufa teteje és az alsó-miocén, valamint a Vma keleti részén a 

paleogén tető és a középső-dácittufatető között nincs elvetés növekedés a késő-kárpátikora-bádeni 

során (D5 fázis), vagyis a teljes VmV inaktív volt ebben az időben (7. melléklet, 32.,35. ábra). Ráadásul 

a keleti főága a kora-miocén során is inaktív volt a csapásiránya miatt. A függőleges elvetés 

csapásmenti változásait mutató diagramon egyértelműen látszik, hogy a VmV vetőszegmensei hol 

kapcsolódtak össze és ennek milyen hatása volt a függőleges elvetésvektor változására. A diagram azt 

is jelzi, hogy a középső-dácittufa csapásmenti elvetésének görbéje gyakorlatilag együtt halad az alsó-

miocén tetőével, az árok keleti oldalán pedig a paleogén tetőével (32. és 35. ábra), vagyis a 

csapásmenti elvetések nem változnak.  

Tehát a Vma-ban a késő-kárpátikora-bádeni során a korábban létrejött (K)ÉK-(Ny)DNy-i csapású 

vetők inaktívak maradtak és csak néhány ÉNy-DK-i csapású normálvető jött létre (34. ábra).   
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35. ábra: A VmV (Vatta-maklári-vető) keleti főágának csapásmenti elvetés- változásai. Az elvetések kétutas futási 

időben szerepelnek (TWT, sec). A szelvények nyomvonala a 23. ábrán láthatók. A szeizmikus szelvényekre 

lebontott horizontokra vonatkozó elvetésváltozási adatok és diagramok a 7. mellékletben találhatók. 

 

Kései szin-rift deformációk (D6-D7):  

A D6 és D7 már a kései szin-rift fázisokhoz tartozik, előbbit K-Ny-i extenzió, utóbbit ÉNy-DK-i 

extenzió jellemzi. A D6 a kora-bádeniben kezdődött, a D7 pedig a terepi adatok alapján, valamivel 

később a szarmatában. A terepen a két fázis tisztán elkülöníthető, de a Vma-ban nem lehetett 

biztosan elválasztani a két fázishoz tartozó szerkezeteket egymástól, révén, hogy az ekkor lerakódó 

felső-riolittufa (14.7±0.3,14.3±0.3Ma; LUKÁCS ET AL. 2014a,b) és a rátelepülő szarmata tufás 

homokkő szeizmikus fáciese is nagyon hasonló. Ráadásul a két fázis extenziós irányai közötti eltérés 

is csak átlagosan 15-30°.  

A D6 és D7 fázisokhoz tartozó szerkezetek főként ferde balos normálvetők, tisztán normálvetők 

illetve balos eltolódások (36. a,b ábra). A kései szin-rift fázisokhoz tartozó vetők már metszették a 

középső-dácittufát és a felső-riolittufa, valamint különösen a szarmata homokkő képződése idején 

szinszedimenten működtek. A D6 és D7 fázisok alatt, egy bonyolult és összetett vetőgeometria jött 

létre a Vma-ban, számos vetőmenti átlépéssel, összekapcsolódással, szétágazással (36. b ábra). A Vma 

déli peremvetője a VmV zegzugos lefutású, több vetőszegmensből állt össze, amelyet csapásmenti 

irány és a már említett vetőmenti elvetés változásai is igazolnak. Ugyanakkor a VmV az árok teljes 

déli peremén folyamatosan követhető szerkezet. Ezzel szemben az árok északi peremén szegmentált, 

ívelt lefutású, kulisszás elrendezésű, többnyire jobbra lépő ÉÉK-DDNy-i, valamint KÉK-NyDNy-i 

csapású balos normálvetőket és tisztán normálvetőket figyeltem meg (36. b ábra). Az északi peremen 

a vetők gyakran átlépnek és átadják a deformációkat az egyik vetőről a másikra.  
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36. ábra: (A) A középső-dácittufatető/Bogácsi szint 3D-s felülnézeti modellje a D6/7 fázisok során aktív főbb 
szerkezetekkel. Jól látszanak a VmV (Vatta-maklári-vető) nyugati és keleti főágának szétágazási és 

összekapcsolódási pontjai, amit külön a modell alatt is feltüntettem. A Vma északi peremén kulisszás, többnyire 
jobbra lépő ferdecsúszású vetőket látunk. A medencén belüli magaslatok és részsüllyedékek szintén jól kivehetők a 

modellen. (B) A felső-riolittufa és a szarmata üledékek vastagságtérképe (TWT, sec) a D6/7 fázisok során aktív 
főbb szerkezetekkel. A Vma transztenziós pull-apart medence számos részmedencével és medencén belüli 

magaslattal.  A szerkezetek többsége ferdecsúszású vetőként működött ekkor. A vetőnevek jelkulcsa a 31. ábrán 
látható. A Mezőkövesdi-hátnál azonosított vulkáni felépítményt szintén jelöltem a térképen. A fontosabb fúrások 

és szelvények nyomvonala is feltüntetésre került. 
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Az is előfordul, hogy a vetőmentén a vetőkinematika is módosul, hiszen a vető csapásiránya mind a 

déli, mind az északi peremi vetőknél gyakran változik (36. b ábra).  

Ennek egyik legszebb példája a VmV keleti főága, amely ÉÉK-DDNy-ira fordul a Mezőkeresztesi-

háttól keletre. Ez a csapásirányváltás azt eredményezi, hogy a VmV keleti főága tisztán 

normálvetőként működött a D7 fázis során. A kései szin-rift üledékek a legnagyobb vastagságban is 

itt találhatóak (~700-800 msec), valamint a legnagyobb függőleges elvetés is itt tapasztalható (~1000 

msec a középső-dácittufatetőre, Mk-21) a vető északi ága mentén (35.,36. a,b ábra). Ennek 

eredményeként egy részmedence alakult ki itt a Vma keleti peremén.  

A Mezőkeresztesi-háttól keletre lecsökken az elvetés (~300-400 msec a középső-dácittufa 

tetőre/Bogácsi szintre, mk-20, mk-19), amely a VmV keleti főágának északi és déli ágra történő 

szétágazásánál figyelhető meg, ahol a deformáció megoszlik (35, 36. a,b ábra). A vetőmenti elvetés 

lecsökkenése egy medencén belüli kisebb magaslatot hozott létre, amely elválasztja a Vma keleti 

részén található részmedencét a Mezőkeresztesi-hát északi előterében található másik 

részmedencétől (36.a,b ábra). A Mezőkeresztesi-hát előterében az elvetés ugyanis ismét növekszik 

(~1000 msec a középső-dácittufa tetejére, mk-12), mivel a Vma nyugati főágának északi és déli ága 

ettől nyugatra egyesül, ami a vetőmenti elvetés és a vetőhossz növekedésésvel is együttjár (35.,36. a,b 

ábra). Ettől nyugatra az elvetés jelentősen csökken, ahol a nyugati főág szétágazik és halad tovább 

délnyugat felé (északi ágánál: 100-350 msec, déli ágánál 100 msec alatti, HI-H, HI-F) (32. ábra, 7. 

melléklet). Az elvetés lecsökkenése egy újabb kisebb magaslat kialakulást vonja maga után (36.a,b ábra 

HI-F). Amikor ismét egy fő vetőszegmensből áll a VmV (HI-E-től nyugatra), akkor ismét növekszik 

az elvetés (~300-400 msec a középső-dácittufa tetőre), majd a Mezőkövesdi-hátnál a VmV nyugati 

főágának szétágazásától nyugatra kissé ismét csökken (~200 msec, HI-B) (32., 36. a,b ábra).  

A VmV csapása mentén a vetőkinematika is változik. A D6 fázis során valószínűleg csak a keleti 

főága lehetett aktív, mint balos normálvető, hiszen a nyugati főágának csapása alapján rövidüléses 

szerkezeteket kellene, hogy lássunk a fővető peremén. Később a D7 során, a teljes VmV aktív 

lehetett, a keleti főág a csapásiránya, az elvetés nagysága, valamint a D7 extenziós iránya alapján 

tisztán normálvetőként működött (36. a,b ábra). A Mezőkeresztesi-háttól nyugatra a nyugati főága, 

azonban ferde komponensű balos normálvetőként működhetett a D7 során (36. a,b ábra).  

A vetőmentén a kései szin-rift üledékek geometriája is változik, a legnagyobb elvetéssel bíró 

szakaszain többnyire félárok szerkezet látható, ahol a VmV irányában kivastagodó, helyenként ék 

alakú, belső rálapolódásokat tartalmazó üledékcsomag rakódik le (6.2c melléklet mk-21). Ahol az 

elvetés lecsökken, illetve ahol az északi oldalon jelentősebb elvetéssel bíró antitetikus vetőszegmens 

jelenik meg (pl.: A7, A8), ott az aszimmetria nem olyan markáns, egyaránt az északi peremvetőknél 

és a VmV mentén is szinszediment kivastagodás figyelhető meg (6.1d melléklet HI-D). Ebben az 

esetben szimmetrikus medence jön létre.  A pannóniai talpra kiegyenesített HI-H szelvényen, az 

északi peremen található ívelt lefutású A7 antitetikus vető mentén az elvetés még nagyobb is volt 
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(~400 msec, középső-dácittufatetőre) a középső-miocén végén, mint a VmV mentén (~350 msec, 

középső-dácittufatetőre). A középső-bádeniszarmata üledékek kissé észak felé az A7 irányába 

billentek ki (6.1c melléklet HI-H). Ennek oka, hogy itt már a VmV nyugati főága szétágazik, és a 

deformáció megoszlik az északi és déli ága között, miközben az északi peremen jelentősebb 

elevetéssel bíró szegmentált balos normálvetők jelennek meg (pl: A7, A8).  

A VmV és az északi peremvetők, valamint a Vma középső részén futó vetők (Sz4, A6) esetében is 

megfigyelhetőek a vetőkapcsolt gyűrődések (6.1c melléklet HI-D, HI-H). Ezek gyakran a 

vetőelvégződés felett található extenziós monoklinálisok (pl.: A5, 6.1 melléklet HI-B), illetve már 

elvetett különböző geometriájú elvonszolásos redők (6.1 melléklet HI-B, HI-H). A VmV nyugati főága 

mentén, ahol az elvetés kissé lecsökken (pl.: HI-H), a levetett oldalon konvex, antiform geometriát 

látunk, amik kialakulófélben lévő extenziós monoklinálisok. Ahol az elvetés drámaian megnő (pl.: 

mk-21, mk-12), ott a középső-bádeniszarmata üledékek alul konkáv/szinform geometriát 

mutatnak, felfelé pedig a vetőmenti elvetés dőlésirány menti csökkenésével összhangban egy pozitív 

antiformot lehet látni (6.2c melléklet mk-21). A pannóniai talpra kiegyenesített szelvényeken (6.1c 

melléklet HI-B, HI-H, 6.2c melléklet mk-21) a VmV mentén a középső-bádeniszarmata üledékek felső 

részén kialakult extenziós monoklinális mentén, a rétegek észak felé billennek ki és eróziósan 

lefejeződnek a redőtengelyéhez közel. Gyönyörű extenziós monoklinális kialakulásához köthető 

szinszediment kibillenéseket, eróziós és szögdiszkordanciákat a Szuezi-rift kora szin-rift üledékeiből 

írtak le (GUPTA ET AL. 1999; SHARP ET AL. 2000; YOUNG ET AL. 2002).  

Az északi peremen a szegmentált A5, K1, és A7 vetők között figyelhető meg legjobban az elvetésnek 

egyik vetőágról másik vetőágra történő átadása. Az A5 mentén az elvetés folyamatosan növekszik 

kelet-északkelet felé a vető csapása mentén. A nyugati elvégződésénél egy vetőkapcsolt gyűrődés 

alakul ki a pannóniai üledékekben, itt az A5 a felső-miocén üledékeket alig metszi el (6.1 melléklet, HI-

B). Északkelet felé egyre fiatalabb üledékeket vet el, miközben a középső-dácittufa tetőt egyre 

nagyobb mértékben metszi el (~250 msec, HI-D). Az A5 északkeleten szétágazik, egyik ága (K1), 

észak felé fordul, másik ága (A5) halad tovább kelet-északkelet felé (36. a,b ábra). Az utóbbi ága 1-2 

km-en belül elhal, az elvetés folyamatosan csökken (~200 msec a középső-dácittufa tetőre, HI-E) (7. 

melléklet, 33. b ábra). Az új, D6/D7 során kialakult K1 ága, keletre dőlő lisztrikus normálvető, amely 

mentén az elvetés hirtelen megnő a szétágazástól északra (~550 msec a középső-dácittufatetőre, HI-

E) (33. a ábra). Az elvetés tehát a D6/D7 extenziós irányaira merőleges csapásirányú vető mentén 

koncentrálódik, miközben az A5 balos normálvető mentén folyamatosan elhal.  

A K1 vetőre északkelet felől rácsatlakozik az A7 balos normálvető, amely részben átveszi a K1 menti 

elvetést (33. a ábra). Elképzelhető, hogy a két vető kinematikailag egy rendszert alkot, mivel az A7 

mentén viszont az elvetés éppen a csatlakozási ponthoz közel a legnagyobb (~380 msec a középső-

dácittufa tetőre, HI-H), majd folyamatosan csökken északkelet felé (33. a ábra). Tehát valószínű, 

hogy a K1 valójában az A7-ben folytatódik és halad tovább északkelet felé. Ez esetben a K1 északi 
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ága csak egy vetőmenti kiágazás. A harmadik részmedence ennek a három vetőnek a levetett 

blokkjában, elsősorban a K1 vető délkeleti oldalán alakult ki a középső-miocénben (36. a,b ábra). 

Ennek egyik fő oka, hogy a K1 tisztán normálvetőként működött a D6/D7 során.  

A Vma-ban számos medencén belüli kulisszás elrendezésű ÉK-DNy-i csapású jobbra lépő kulisszás 

ferde normálvető is létrejött a középső-miocén végén (Ny1, Ny2, Ny3).  Ezek a vetők a déli 

peremvetőt (VmV) az északi szegmentált vetőkkel kapcsolják össze (36. a,b ábra). Vagyis átkötő 

vetőknek tekinthetők (cross-fault), amelyek mentén az elvetés jóval csekélyebb volt, mint a peremi 

vetők esetében. Az eltolódások többnyire a VmV vetőfelületére csatolódnak le és egy több kilométer 

széles negatív virágszerkezetet hoznak létre (6.3b melléklet ’C’ kompozitszelvény).  

A Vma keleti felében is több ÉK-DNy-i csapású balos normál illetve tisztán normál kinematikájú 

vető volt aktív a középső-miocén végén (A9, K5, A10).  Az A9 mentén az elvetés északkelet felé 

egyre kisebb, itt a vető szét is ágazik (36. a,b ábra). Az A9 nyugati végén ~280 msec, a keleti végén, a 

szétágazásnál ~100 msec alá esik a középső-dácittufa tető esetében (37. ábra, 7. melléklet). A K5 kelet 

felé dőlő lisztrikus normálvető, amely a mélységben összecsatlakozik az A9-cel. Az elvetés kisebb, 

mint az A9 esetében. A K5 összecsatlakozik az A10-es antitetikus dél felé dőlő balos normálvetővel 

is, amely mentén ~50-100 msec-es elvetés tapasztalható a középső-dácittufa tető esetében. A 

vetőkhöz kapcsolódóan elvonszolásos redőket lehet látni, amelyek geometriája a vető csapásiránya 

mentén is változik.  

 

37. ábra: Az A9 vető csapásmenti elvetés változásai. Az elvetések kétutas futási időben szerepelnek (TWT, sec). A 

szelvények nyomvonala 23. ábrán látható. A szeizmikus szelvényekre lebontott horizontokra vonatkozó 

elvetésváltozási adatok és diagramok a 7. mellékletben találhatók.  

 

A részletes vetőgeometriai és csapásmenti deformációk elemzése alapján, figyelembe véve a D6 és 

D7 feszültségmezőt, a Vma vetői alapvetően a D7 fázis során jöttek létre a szarmatában. Néhány 

ÉÉK-DDNy-i csapású vető már a D6 során is aktív lehetett (pl.: VmV keleti főága, E1), amit a 

jobban süllyedő részmedencék helyzete is jelez az említett vetők közelében. Ezen vetők csapásiránya 

közel merőleges a D6 extenziós irányára. A KÉK-NyDNy-i valamint ÉK-DNy-i csapású 
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szerkezetek, viszont a D7-ben voltak aktívak/jöttek létre, mint balos normálvetők. A Vma vetőinek 

geometriája, a részmedencék és a medencén belüli magaslatok létrejötte, a fő vetők döntően balos 

normál működése a D7 során egy összetett transztenziós pull-apart medence kialakulását 

eredményezte (36. a,b ábra). A pull-apart medence nyugatról kelet felé szélesedik, elnyúlt geometriájú 

(~5:1 hossz-szélesség aránya), több részsüllyedékből áll, amelyet délről zegzugos lefutású mestervető 

(VmV), északon szegmentált, kulisszás transztenziós vetők határolnak. A D5 során tapasztalt vető-

inaktivitás a D6/D7 fázis során megszűnt. A csapásmenti elvetések változásai az egyes vetők 

mentén, aktív, szin-szediment deformációt jeleznek különösen a D7 fázis során.  

Középső-miocén paleo-vulkán:  

A Mezőkövesdi-háttól délkeltre egy vulkáni felépítményt is azonosítottam, amely az ’A’ kompozit 

szelvényen és a HI-B szelvényen is jól látszik (6.1 és 6.3a melléklet). A vulkáni forma északkelet-

délnyugati irányban kissé elnyúlt, ~5*7 km átmérőjű, amely hasonló kiterjedésű pozitív mágneses 

anomáliával jelentkezik (1b melléklet). A vulkán a szelvényeken szimmetrikus, pozitív formaként 

jelenik meg, amely oldalára rálapolódnak az idősebb pannóniai üledékek (~9.1 Ma). A 8.77 Ma éves 

pannóniai horizont már átmegy a vulkáni felépítmény felett, nem lapolódik rá, ugyanakkor az is 

kivékonyodik a vulkán központi része felett. A vulkáni felépítmény tehát valamikor a középső-

miocén végén jöhetett létre. Az Mk-4-es fúrás pont a vulkáni felépítménybe fúrt és 440-1145m 

között riolit és andezittufán kívül lávakőzetet is talált (KŐRÖSSY 2004). 544-547m-ről származó 

vékonycsiszolat alapján a lávakőzet igazolást nyert és bazaltos andezit (LUKÁCS RÉKA szóbeli közlése 

alapján). Ennek a lávakőzetnek a vastagsága bizonytalan, a szeizmikus fácies alapján akár 600-700m 

vastag is lehet. 

 5.2.2.2.3. Poszt-rift deformációk (D8-D11) 

A D8-as szerkezeti fázis már a poszt-rift deformációkhoz tartozik és ÉÉNy-DDK-i extenziót jelez 

a pannóniai elején. A terepi megfigyelések alapján döntően KÉK-NyDNy-i csapású normálvetők 

illetve eltolódások jöttek létre. A Vma-ban kitérképezett, pannóniai elején is működő vetők többsége 

a kései szin-rift során alakult ki. Ugyanakkor néhány korábban aktív vető már nem metszette el a 

pannóniai üledékeket (pl.: A4, A6, Sz4, Sz5). A vetők geometriája tehát nagyon hasonló a kései szin-

riftéhez, jelentős vetőhossz-növekedést nem tapasztaltam. A legfontosabb különbség a D6/D7-hez 

képest, hogy a szerkezetek többsége tisztán normálvetőként működik a D8-ban, ami jelentős elvetés 

növekedést eredményez (32.,35.,38. a,c ábra). A legnagyobb elvetést alapvetően a déli peremvetőnél 

tapasztaljuk (VmV), de az árok csapása mentén szegmentált északi peremvetők helyenként 

jelentősebb elvetést eredményeznek (pl.: A7, A8 a HI-H szelvényen, 6.1e melléklet). Az árok csapása 

mentén a 9.78 és 9.1 Ma éves horizontra kiegyenesített keresztszelvényeken, különösen az árok 

nyugati részén nem látszik a déli mestervetőhöz köthető klasszikus félárok szerkezet (6.1e melléklet).  
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38. ábra:  

(A) A pannóniai talp időtérképe a D8 fázis során 

aktív főbb szerkezetekkel. A szerkezetek többsége 

normálvetőként működött ekkor, ami egy összetett 

félárokrendszerré alakította a Vma-t. A fontosabb 

fúrások és szelvények nyomvonala is feltüntetésre 

került. A vetőnevek jelkulcsa a 31. ábrán látható. 

 

(B) A 11.6-9.78 Ma lerakódott szintektonikus pre-

delta üledékek vastagságtérképe (TWT, sec) a Vma-

ban. Jól látszik az üledékek kivastagodása a Vma 

teljes hosszában. A vetőpárhuzamos longitudinális 

redőket és a vetőkre merőleges transzverzális 

redőket szintén feltüntettem. A VmV nyugati főága 

mentén egyértelműen látszik, hogy a longitudinális 

redő (extenziós monoklinális) csuklózónájában jóval 

kisebb vastagságú pre-delta üledék található, 

szemben az árok legmélyebb részeivel. A 

transzverzális redők a VmV egykori össze-

kapcsolódási és szétágazási pontjainál, valamint a 

vetőszegmensek középső szakaszán fejlődtek ki a 

vetőmenti elvetésváltozás következményeként.  

 

(C) A pannóniai talp 3D-s oldalnézeti modellje, a 

D8 során aktív szerkezetekkel. A modellen látszik a 

Vma elnyúlt alakja, valamint a medencében létrejött 

topográfiai különbségek, magaslatok, kisebb 

süllyedékek. A Vma déli peremén egy mestervető 

(VmV), míg északi peremén kulisszás normálvetők 

találhatók.  

 

 

Sőt, ahol az északi oldalon is jelentősebb elvetésű antitetikus vető jelenik meg (pl.: K1, A7, A8, A9), 

ott a rétegek észak felé billennek ki és széttartó geometriájúak (6.1e melléklet HI-D, HI-H, 6.2d 

melléklet mk-20). Az északra történő kibillenés nemcsak az antitetikus normálvetők miatt jön létre, 

hanem főként a VmV mentén az árok nyugati részén kialakult markáns vetőkapcsolt redő miatt (38. 

b ábra). A redő antiformként jelenik meg, amelynek tengelye a VmV-vel párhuzamos csapású és az 

árok nyugati peremétől a Mezőkeresztesi-hátig követhető (38. b ábra). Az antiformtól északra az árok 

központi tengelyében, pedig egy szinform is csatlakozik hozzá, amelynek csapása szintén 

vetőpárhuzamos (38. b ábra). A redők amplitúdója a HI-D és a HI-H szelvényeken a legnagyobb, 

attól nyugatra és keletre folyamatosan csökken. Az antiform geometriája a VmV csapása mentén is 

folyamatosan változik (39. ábra). Alább, szelvényről szelvényre, nyugatról kelet felé ismertetem a 

vetőkapcsolt redők és a szerkezetek geometriáját. 

A HI-B szelvényen a déli mestervetővel párhuzamosan számos szintetikus észak felé dőlő 

normálvető alakul ki, amelyek már nem, vagy alig metszik el a pannóniai talpat. Ezek a szerkezetek a 
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VmV-ből kiágazó apróbb vetőszegmensek, amelyek felett alakul ki a már említett vetőkapcsolt 

antiform (6.1e melléklet). A vetők feletti rétegek észak felé billenek ki, az alsóbb rétegek jobban, a 

felsőbb rétegek kevésbé, ami szögdiszkordanciát (rálapolódásokat, fellapolódásokat) eredményez az 

antiformban. A szelvényen egyedül a VmV működik szinszedimenten a D8 során, amely a pannóniai 

üledékek kivastagodásához vezet. Ugyanakkor a legnagyobb vastagságban nem a VmV közvetlen 

közelében jelennek meg, hanem az antiformtól északra található vetőpárhuzamos szinformban (6.1e 

melléklet). Ennek oka, a már említett vetők felett kialakult antiform, amelynek tengelyében a 

pannóniai elején lerakódott üledékek a gyűrődéssel egyidőben kivékonyodnak, részben 

leerodálódnak és észak felé, a szinform irányába vastagodnak. Ez az antiform egy klasszikus 

extenziós monoklinálisnak tekinthető, amely a normálvetők felfelé harapódzásához köthető 

vetőkapcsolt redő (6.1e melléklet). A vetők feletti rétegek elvonszolódnak, kibillennek és 

szinszedimenten vastagodnak a redő szárnya felé. Az antiformtól északra található szinformban 

széttartóak a pre-delta pannóniai üledékek. A szinform északi peremén egy újabb, de kisebb 

amplitúdójú monoklinális jelenik meg, a D8 során már elhaló A5-ös vető felett. A vetőkapcsolt 

redők kialakulása a kiegyenesített kora-pannóniai horizontok alapján ~11.6-9.78 Ma évre tehető.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. ábra: A Vma vetőkapcsolt longitudinális redőinek 3D-s térbeli ábrája, a pannóniai talp és egy fiatal, 

deltasíkságon futó horizont (9.78, 9.1 Ma) feltüntetésével. 
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A HI-D szelvényen hasonló geometria látszik, mint a HI-B-n, de az antiform amplitúdója 

megnövekszik és a mestervető (VmV nyugati főága) menti elvetés is nő (~200 msec, a pannóniai 

talpra, 32. ábra). Az árok északi peremén az A5 vető már egyre jobban elmetszi a pannóniai talpat is 

(~180 msec). A VmV menti elvetés növekedés eredménye, hogy a fennmaradt déli blokkjában 11.6-

9.78/9.1 Ma lerakódott pannóniai üledékek jóval vékonyabbak (~100-150 msec), mint az északi 

levetett oldalon, ahol az árok tengelyében elérhetik az ~1000 msec-et (38. b ábra, 6.1e melléklet). Tehát 

a VmV mentén jelentős, deltaképződmények lerakódása előtti (pre-delta) szinszediment kivastagodás 

figyelhető meg a D8 során. Az elvetés csapásmenti növekedését a VmV vetőágainak egyesülése 

okozza a HI-D szelvénytől nyugatra.  

A VmV közelében lévő antiform alatt azonban nem látszanak egyértelműen azonosítható 

normálvetők, szemben a HI-B szelvénnyel (6.1e melléklet). Ennek egyik oka, hogy a jel-zaj arány 

némileg romlik a jól összesült, erős amplitúdójú középső-miocén ignimbritek alatt. A másik oka 

pedig az ún. mechanikai rétegzés lehet, amit pont a kompetensebb összesült piroklasztitok és a 

kevésbé kompetens tufás homokkövek váltakozása eredményez. Ez a jelenség jól ismert és 

részletesen leírt az extenziós monoklinálisoknál, ahol a vetők nem követhetők hosszasan 

dőlésirányuk mentén, gyakran nem is látszik maga a diszkrét sík, csak az elvonszolás jelzi a 

vetőmenti propagációt (FERRILL ET AL. 2012; FODOR ET AL. 2005b). A pannóniai talpra kiegyenesített 

HI-D szelvényen jól látszik, hogy a középső-miocén üledékek még a VmV irányába vastagodnak ki 

(6.1d melléklet), szemben a pannóniai elején lerakódott üledékekkel, amelyek viszont a monoklinálistól 

északra kifejlődött szinformban (6.1e melléklet). Ugyan a VmV elvetette a pannóniai üledékeket is, de 

az elvetés mértéke felfelé egyre csökken, így a kialakult monklinális geometriája még 

megmaradhatott. Elvetett extenziós monoklinálisokat és az ahhoz kapcsolódó üledékgeometriákat a 

Szuezi-rift területéről írtak le (GUPTA ET AL. 1999; SHARP ET AL. 2000; YOUNG ET AL. 2002). A VmV-vel 

párhuzamos monoklinális tengelyében a pre-delta pannóniai üledékek kivékonyodnak, részben 

leerodálódnak és észak felé billennek ki a szinform irányába, ahol szinszedimenten kivastagodnak az 

A5 vető levetett blokkjában. (6.1e melléklet).  

A VmV mentén kialakult monoklinálisban azonban kisebb, rátolódáshoz köthető gyűrődést is látni 

vélek. A rátolódás lecsatol a pannóniai talpra, lefelé nem követhető (6.1e melléklet).  

A HI-H szelvényen tovább nyomozható a VmV-vel párhuzamos extenziós monoklinális és az árok 

tengelyében létrejött szinform (6.1e melléklet). Itt azonban a déli fővetővel párhuzamosan megjelenik 

a VmV északi ága, ahol a deformáció koncentrálódik (~280 msec elvetés a pannóniai talpra, 32. 

ábra), miközben a déli ág mentén folyamatosan csökken az elvetés, majd elhal. A 11.6-9.78/9.1 Ma 

lerakódott pannóniai üledékek továbbra is jelentősen kivastagodnak a VmV levetett északi oldalán, 

de a legvastagabb üledékcsomag itt is az extenziós monoklinálistól északra kialakult szinformban 

figyelhető meg (~800 msec) (6.1e melléklet).  A VmV levett oldalán, a HI-D szelvényen láthatóhoz 

hasonlóan ismét egy elvetett extenziós monoklinális jelenik meg a pre-delta üledékekben. A redő 

tengelyében az üledékek kivékonyodnak és észak felé a szinform irányába szinszedimenten 
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kivastagodnak (6.1e melléklet).  A monoklinális tengelyében kisebb rátolódáshoz kapcsolódó 

gyűrődést itt is megfigyeltem. A rátolódás apró elvetést eredményez és lecsatol a pannóniai talpra 

(6.1e melléklet).  

A monoklinálistól délre kifejlődött szinform biaxiálisnak tekinthető, ami a pannóniai talpat már nem 

metsző konjugált normálvetők hoztak létre (6.1e melléklet). Ilyen vak konjugált normálvetőkhöz 

köthető kényszerszinformot FODOR ET AL. (2005b) ismertettek Líbiából.  A HI-H északi oldalán egy 

markáns eltérés azonban mindenképpen látszik a HI-D szelvényhez képest. Itt is a déli 

peremvetőhöz hasonló amplitúdójú vetőkapcsolt redő jött létre az A7 vető felett, azonban az 

üledékek vastagsága a korábbi fekvőblokk felett jelentősebb (szininverziós üledékek). A ~9.78 Ma 

éves horizontra kiegyenesített szelvényen az A7 vető feletti rétegek reverz módon vonszolódnak el, 

sőt a vető végpontjánál reverz módón el is vetődnek, jelezvén, hogy kisebb rövidülési esemény 

szakította meg a D8-as fázist a progradáló lejtő megjelenése előtt/alatt (6.1e melléklet).  

A Mezőkeresztesi-háttól északra az mk-12-es szelvényen megváltozik a vető és redőgeometria is 

(6.2d melléklet). A VmV-hez köthető extenziós monoklinálist már nem látjuk, helyette egy 

vetőkapcsolt normál elvonszolásos redő jelenik meg a levett északi oldalán (6.2d melléklet). Az elvetés 

mértéke ezen a részén a legnagyobb a VmV-nek, hiszen a nyugati főágának északi és déli ága már 

egyesült (38. a ábra), ami a vetőhossz növekedés mellett, a vetőelvetés növekedését is kiváltotta 

(~800 msec a pannóniai talpra) (32. ábra). A vetőmenti elvetés növekedése pedig megakadályozta az 

extenziós monoklinális kialakulását és normál elvonszolásos redőt alakított ki. A VmV levetett északi 

oldalán ~1000 msec vastagságú pre-delta üledék rakódott le a D8 során, szemben a fennmaradt 

blokk alig ~200 msec vastag üledékével (38. b ábra, 6.2d melléklet). A VmV fennmaradt, dél felé 

kibillentett blokkjában a pannóniai elején képződött üledékek kiékelődnek és a hát legmagasabb 

pontján le sem rakódtak (~9.1 Ma évnél idősebb pannóniai képződmények). A VmV mentén a 

pannóniai talp feletti rétegek geometriája változik a levetett blokkban. Alul még normál elvonszolás, 

felfelé a 9.78 Ma éves szint alatt közvetlen reverz elvonszolás tapasztalható (6.2d melléklet).  

A Vma keleti részében a VmV keleti főága szétágazik északi és déli ágra (38. a ábra). A 

Mezőkeresztesi-háttól keletre ismét megjelenik egy vetőpárhuzamos extenziós monoklinális, amely a 

VmV keleti főágának csapásirányváltásig követhető (38. b ábra). Ahonnan a VmV ÉÉK-DDNy-ira 

fordul, onnantól már nem látszik.  

Az mk-20-as szelvény több szempontból is hasonlít az árok nyugati felében tapasztalt redő és 

vetőgeometriához. A VmV szétágazik, de vele párhuzamosan is megjelennek szintetikus 

normálvetők, amelyek közül néhány elveti a felette kialakult extenziós monoklinálist (6.2d melléklet). 

Az elvetett redő csuklózónájában kisebb normálvetőket figyeltem meg, amelyek azonban a 

pannóniai üledékekben elhalnak lefelé. Ezek a vetők kapcsolódhatnak a monoklinális 

csuklózónájában fellépő lokális extenzióhoz. A rétegek itt is kivékonyodnak a redő tengelyéhez 

közel, miközben észak felé szinszedimenten kivastagodnak a VmV-vel párhuzamos szinformban. A 
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szinform déli peremét az antitetikus vető (A10) fennmaradt blokkjában észak felé kibillentett rétegei 

képezik (6.2d melléklet). A szinform északi peremét egy, a VmV-nél nagyobb elvetésű antitetikus vető 

(A9) metszi el (~250 msec a pannóniai talpra) (37. ábra, 6.2d. melléklet). Az A9 levetett oldalán, csak 

úgy, mint az A7 vető esetében (HI-H), változik a rétegek geometriája. A pannóniai talpnál normál, 

felfelé reverz elvonszolást látni. Ez ismét egy kisebb rövidülési eseményt jelezhet a lejtő áthaladása 

idején.  

Az mk-20-as szelvényen a félárok geometria még jobban kihangsúlyozódik az A9-es vető levetett 

blokkjában, ahol ~700 msec pre-delta szinszediment üledék rakódott le (6.2d melléklet).  

Tovább északkelet felé az ÉNy-DK-i szelvényeken (pl: mk-23-as) egyre inkább a VmV irányába 

látjuk a félárok kialakulását. Ennek oka, hogy bár az elvetés a VmV csapása mentén is csökken 

északkelet felé (~500 msec a pannóniai talpra az mk-23-nál, 35. ábra), azonban az északi peremvetők 

esetében (pl: A9) vetőszétágazás (38. a ábra) és ezzel összhangban még jelentősebb elvetéscsökkenés 

figyelhető meg (~50 msec a pannóniai talpra, 37. ábra). A vetőpropagáció viszonylag gyors lehetett, 

az elvonszolás csekély, ezért a VmV irányába kibillentett és kivastagodó üledéktestek jelennek meg. 

A VmV-vel párhuzamosan néhány dőlésirány mentén szegmentált szintetikus normálvetőt is 

észleltem, amelyek propagációja lassabb lehetett, ezért felettük kis amplitúdójú vetőkapcsolt 

monoklinálisok láthatók.  

A vetőpárhuzamos gyűrődések mellett, néhány arra közel merőleges transzverzális redőt is 

azonosítottam (38. b ábra). A transzverzális redők a vető csapásmenti elvetés-változásához illetve a 

vető csapásirányváltásaihoz köthető gyűrődések (SCHLISCHE 1995; MOORLEY 1999,2002; WITHJACK ET 

AL. 2002). A korai szin-rift (D4) szerkezeteknél már esett szó erről a redőtípusról a Mezőkeresztesi-

hát északi előterében. A ’C’ kompozit szelvényen a VmV csapásirányával közel párhuzamosan halad 

és rajta keresztül kiválóan látszanak a transzverzális redők (6.3b melléklet). A szelvény délnyugati 

oldalán egy közel ÉÉNy-DDK-i tengelyű transzverzális szinform látszik, amelyben a pannóniai 

(11.6-9.78 Ma) és kissé a középső-miocén (D6/D7) üledékek is kivastagodnak a kompozitszelvény 

középső szakaszához képest. A szinform a VmV nyugati főágának középső szakaszán helyezkedik el, 

ahol az elvetés jelentősen megnő (~200 msec a pannóniai talpra, HI-D szelvény). A VmV nyugati 

főágának északi és déli ága a kompozitszelvény középső szakaszán találkozik, ami elvetés csökkenést 

(~300 msec a pannóniai talpra, HI-H) és ennek következtében transzverzális antiklinálist alakít ki 

(38. b ábra, 6.3b melléklet). Az antiklinálist számos nyugati dőlésű átkötő vető (Ny1, Ny2, Ny3) 

szegmentálja. Ezek a vetők elképzelhető, hogy a VmV menti elvetés változását feloldó szerkezetek, 

hiszen csapásuk a transzverzális redők tengelyével párhuzamos (6.3b melléklet). Az északi és déli ág 

egyesülésétől északkeletre ismét növekszik az elvetés mértéke a VmV mentén (mk-12-es szelvény 

menti maximum, ~1000 msec a pannóniai talpra), amely egy újabb transzverzális szinformot hoz 

létre (38. b ábra, 6.3b melléklet). Ettől tovább északkeletre csökken az elvetés mértéke (~320 msec a 

pannóniai talpra, mk-19), mivel a VmV nyugati és keleti főága éppen a Mezőkeresztesi-háttól 
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északkeletre egyesül (38. b ábra). A vetőmenti elvetés csökkenését kiválthatja a VmV keleti főágának 

szétágazása északi és déli ágra.  

A Vma-ban a D8-as szerkezeti fázis során a kései szin-rift szerkezetek normálvetőkként 

aktivizálódtak. A vetőgeometria lényegesen nem változott a D6/D7-hez képest, de az elvetés a vetők 

mentén jelentősen megnőtt a korábbi fázisokhoz képest és egy összetett több részmedencéből álló 

félárokrendszert hozott létre (38. a,c ábra). A D8 a Vma fő süllyedési időszaka, az árok tengelyében 

közel ~1000 msec vastagságú szinszediment pre-delta üledékcsomag rakódik le ~11.6-9.78 Ma 

közötti időszakban (38. b ábra). A félárok helyzete és geometriája a Vma csapása mentén változik, 

ami részben a VmV és az antitetikus vetők elvetés-nagyságának a függvénye, részben a VmV mentén 

létrejött elvetett extenziós monoklinális eredménye. Az elvetés csapásmenti változásai révén létrejött 

transzverzális redők tovább tagolták a Vma-t a D8 során, ami még összetettebb struktúrájú 

medencét hozott létre (38. b,c ábra). A progradáló lejtő megjelenés idején (~9.78 Ma) kisebb 

rövidülési szakaszok is megfigyelhetők a Vma-ban, amelyek gyűrődéseket és reverz elvetést 

eredményeztek.  

A D9-D11-es fázisokhoz tartozó szerkezetek a pannóniai végén?negyedidőszak során jöttek létre. 

A fázisok kora bizonytalan és a szeizmikus szelvényeken sem volt lehetőség egyértelműen 

elkülöníteni őket. A ~8.77 Ma és a progradáló lejtő tetejét jelentő szintre (~9.78 Ma) készített 

vastagság-, és vetőpoligontérkép egyértelműen jelzi, hogy a Vma tovább süllyedt a lejtő áthaladása 

után is (40. ábra). A Vma nyugati részén ~200-250 msec, keleti felében 300-350 msec vastagságban 

rakódtak le a 8.77-9.78 Ma közötti üledékek. A 8.77 Ma éves horizont az első, amely az árok teljes 

hosszában és keresztmetszetében követhető, vagyis a VmV déli fennmaradt blokkjában is áthalad. A 

korábbi pre-delta üledékek még a D8 során, a VmV fennmaradt blokkjában kiékelődnek a 

kibillentett pannóniai talpon (6.2 melléklet, mk-12).  

A VmV még aktív volt a pannóniai végén is, de figyelembe véve a terepi adatokat, működése 

valószínűleg a D9 fázis ÉÉK-DDNy-i extenziójára korlátozódik, amikor a fő vetőknek még 

tágulásos komponense lehetett.  A VmV mentén látszik, hogy nyugati főágának déli ága a 

Mezőkeresztesi-háttól nyugatra már meg sem jelenik, vagyis felfelé harapódzása elhal a pannóniai 

elején (40. ábra). Szemben az északi ágával, amely viszont tovább volt aktív. A legnagyobb elvetés itt 

is a Mezőkeresztesi-háttól északra jelentkezik (~150 msec a 8.77 Ma éves szintre, 32. ábra).   

A VmV keleti főágának déli ága szintén elhal északkelet felé, miközben az északi ága tovább 

követhető. Majd a keleti főág csapásirányváltásától északkeletre ismét megjelenik a déli ága, mint 

aktív szegmens (40. ábra).  

Északon a legtöbb vető elhal a pannóniai végén, az aktív vetők mentén (A7, A8, K1, K2, K4, K6) 

~20-50 msec (~9.1 Ma éves horizontra) elvetés mérhető. Az A7 mentén látszik, hogy nyugatról kelet 

felé propagált, lévén, hogy az elvetés is ebben az irányban csökken és hal el (33. a,b ábra). Ezek a 

szerkezetek, mivel csapásuk döntően ÉK-DNy-i a D10 során nem valószínű, hogy aktívak lehettek, 
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mivel akkor az extenzió iránya a vetőkkel párhuzamos volt.  A vetők a legtöbb esetben normál 

elvetést eredményeznek, így valószínűbb, hogy a VmV-vel együtt a D9-ben működtek.  

40. ábra: A 9.78-8.77 Ma lerakódott üledékek vastagságváltozása (TWT, sec) a Vma-ban, az aktív szerkezetekkel. A 

vetők hossza jelentősen lerövidült és jó néhány vetőág inakítv volt már ebben az időszakban (pl.: VmV nyugati 

főág, déli ága). Az árokban azonban megfigyelhető még az ekkor lerakódott üledékek kivastagodása. A fontosabb 

fúrások és szelvények nyomvonala is feltüntetésre került. A vetőnevek jelkulcsa a 31. ábrán látható. 

 
A VmV keleti főága mentén, különösen a csapásirányváltás közelében reverz elvonszolást lehet látni, 

sőt a fiatalabb pannónai horizontok (~8.77 Ma évnél fiatalabb) kissé rá is tolódnak a korábbi 

fennmaradt blokk üledékeire (6.2 melléklet, mk-20, mk-21 szelvény). Ez egy fiatal pannóniai/poszt-

pannóniai rövidüléses deformációra utal. Hogy ezen a részen az inverzió markánsabban jelentkezik 

az a csapásirányváltás következménye. A keleti főág észak-északkeletre fordulása előtt ugyanis egy 

rövid szakaszon KÉK-NyDNy-i irányban halad, ami közel merőleges a D11-es fázis (É-D-i 

kompresszió) rövidülési irányára. Néhány KÉK-NyDNy-i csapású antitetikus vető mentén (A7, A8) 

szintén fiatal reverz elvonszolást mutatnak a fiatal pannóniai képződmények (6.1 melléklet, HI-H 

szelvény).  

A D11 fázis a legfiatalabb és valószínű, hogy a Bükk-hegység pliocén-negyedidőszaki 

kiemelkedésével egyidős. A pannóniai delta és folyóvízi üledékek szinte kivétel nélkül dél felé 

billentek ki (1-2°) a bükki kiemelkedés következményeként. Ez a kibillenés döntően a Bükk 

kiemelkedéséhez köthető. A delta/folyóvízi üledékek a szelvények felső szakaszán mindenhol 
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eróziósan lenyesődnek, amely szintén a fiatal kiemelkedés eredménye. A Vma-tól északra található 

Bükkalján, pannóniai képződményeket csak lokálisan, az ÉK-DNy-i csapású normálvetők (pl.: KV, 

SzbV) levetett blokkjában találunk. A Vma kiemelt déli peremétől (Mezőkeresztes, Sajóhidvég, 

Emőd) tovább dél felé a pannóniai képződmények aztán egyre vastagabbak, a tiszapalkonyai 

fúrásban meghaladják már a 2000 métert is.  

5.2.3. Polgár 3D szeizmikus tömb (3. részterület) 

A Polgár 3D a Vatta-maklári-ároktól és a Tisza-Sajó találkozásától délkeletre található 610 km2-es 

területet foglalja magában (1. ábra). Morfológiailag két nagyobb egységre tagolható. A Polgári-árok 

egy ÉK-DNy-i csapású neogén süllyedék, ahol a legmélyebb fúrás, több mint 2000 m vastagságú 

pannóniai képződmény alatt, néhány száz méter vastag szarmata üledékekben állt meg (Tiv-6). Az 

ároktól délkeltre, kiemelt helyzetben, ÉK-DNy-i csapású vulkáni felépítmények húzódnak, amelyek a 

fúrási jegyzőkönyvek alapján a késő-miocénnél idősebb lávakőzetekből, piroklasztitokból állnak (pl.: 

Gh-1, HHE-Gh-5, HHE-Hn-1). A vulkáni vonulat a mágneses anomáliatérképen is hasonló 

csapással és pozitív anomáliával jelentkezik (1b melléklet). A mágneses hatótérkép miocén korú, 1-1.5 

km mélységű hatót jelez (POSGAY 1966). A szeizmikus tömböt keresztülszelő, az árok csapásával 

párhuzamos vulkáni felépítmények és az azokhoz kapcsolódó erős jel-zaj arány miatt a Polgári-

árokban értelmezett késő-miocénnél idősebb horizontokat nem lehetett korrelálni a vulkáni 

formáktól délkeletre lévő szintekkel. Így a késő-miocénnél idősebb horizontokat a Polgári-árokra és 

a vulkáni felépítményektől délkeletre található területekre elkülönülten értelmeztem. A szerkezeti 

eseményeket a legidősebb fázistól a legfiatalabbig mutatom be, követve a korábbi logikai sorrendet.  

 5.2.3.1. Kései szin-rift deformációk (D6-D7) 

A Polgári 3D területén mezozoos és paleogén üledékeket nem ismerünk. A paleogén üledékek a 

Sajóhidvégi-háttól délre már nem jelennek meg a fúrásokban, a mezozoos tetőt pedig nem lehetett 

biztonsággal átkövetni a Vatta-maklári-árokból. A Polgári-árokban és a vulkáni felépítmények 

környezetében mélyült fúrások alapján a legidősebb képződmények bádeni és szarmata korú 

piroklasztitok, lávakőzetek és azokkal váltakozó agyagmárgák és homokkövek. A fúrásokban leírt 

vastagságuk 200-500m. Ezek alapján D6-nál korábbi szerkezetek nyomozására nincs lehetőség a 3. 

részterületen. A D6 és D7 fázisok elkülönítése sem egyszerű, mivel korban közel állnak egymáshoz 

és itt nem állnak rendelkezésre radiometrikus koradatok. A Tiv-6-os fúrás legalja biztosan szarmata a 

szervesvázú mikropaleontológiai vizsgálatok alapján (BARANYI 2016). A Polgári-árokban értelmezett 

késő-miocénnél idősebb szin-rift horizontok közül a fiatalabb (szin-rift2) átmegy a Tiv-6-os fúráson, 

így kora biztosan szarmata. Az idősebb szin-rift horizont (szin-rift1) lehet még szarmata, de akár 

annál idősebb is. A vulkáni felépítményektől délre azonosított pannóniai talp alatti 

láva/piroklasztfolyás pontos korát nem tudjuk, a többi fúrás alapján feltételezhetően badeni-

szarmata korú.  
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41. ábra: (A) A Polgári 3D 2.8 sec időszelete a főbb szerkezetekkel. Néhány vulkáni jelenség szintén 

feltüntetésre került. (B) A Polgári 3D 2.4 sec időszelete a főbb szerkezetekkel. Jól látszik, hogy néhány 

vető már egyesül ezen a szinten (pl.: M5, E4). A terület északi részén egyre több kulisszás vető jelenik 

meg. A mestervetőktől északra néhány rátolódás is látható (R1-R3). (C) A Polgári 3D 2.0 sec időszelete a 

főbb szerkezetekkel. Jól látszik, hogy a terület északi részén, a mélyebb időszeleteken domináns kulisszás 

vetők már nem jellemzőek. A mestervetőkkel párhuzamosan hosszan követhető szögdiszkordanciákat is 

látni. Néhány intrúzióhoz köthető kényszerredő és erős amplitúdókontraszttal jelentkező teleptelér is 

kivehető az időszeleten. (D) A kinagyított téglalapban szegmentált, csésze alakú teleptelérek (sill) 

rajzolódnak ki a koherenciatérképen. A fekete sávok jelzik a szegmentált szakaszokat, kisebb vetőket. 
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A terepi vizsgálatok alapján a D6 és D7 fázist, K-Ny-i, valamint NyÉNy-KDK és ÉNy-DK-i 

extenzió jellemzi. A Polgári 3D blokkban készített pannóniai talpnál mélyebben húzódó 

időszeleteken (2.8 sec; 2.4 sec; TWT) jól követhetőek az amplitúdó-anomáliával, valamint helyenként 

egyértelmű csapásmenti elvetéssel is bíró vetőzónák (41. a,b ábra). A Polgári-árokban húzódó 

szerkezetek döntően ÉÉK-DDNy-i csapású 5-15 km hosszú vetők. A szerkezetek többsége kevéssé 

hajladozik, de néhány vető esetében 5-10 fokos irányváltások figyelhetők meg (pl.: E6) különösen a 

mestervetők közelében (pl.: E1, E4). A Polgári-árok nyugati részén a vetők többsége kelet-délkeletre 

vet, az árok középső részén egyre több nyugati-északnyugati dőlésű vető jelenik meg (pl.: W4, W6, 

W7), amely az árok keleti részén dominánssá válik (pl.: W8, W9, W10) (41.a,b,c). Az ÉÉK-DDNy-i 

csapású vetők kulisszás elrendezésűek és csapásmenti elvégződésüknél rendszerint jobbra lépnek 

(pl.: E1, E2, E3, E4, E5, E6, W4, W6, W7). A kulisszás vetők átfednek ugyan, de össze nem 

kapcsolódnak (soft-linked), így közöttük váltó rámpákat illetve ún. akkomodációs zónákat találunk 

(41. ábra). A keleti-délkeleti dőlésű vetők közül néhány átszeli a teljes árkot (pl.: E4), majd 

rácsatolódik a KÉK-NyDNy-i csapású mestervetőkre (pl: M1, M2, M4). A szerkezetek az egyre 

fiatalabb időszeleteken egyre rövidebbek, majd jó néhányuk el is tűnik (pl.: E1, E2, E3 vetők a 2 sec 

időszeleten). Az ÉÉK-DDNy-i csapású szerkezetek normál/ferdecsúszású vetőként működhettek a 

D6/7 fázisokban.  

A vetőkön kívül vulkáni formák, különböző geometriájú intrúziók (pl.: csésze alakú teleptelérek), 

felettük kialakult kényszerredők is láthatók az időszeleteken (41.c ábra). A Polgári-árokra készített 

koherenciatérképen szegmentált, csésze alakú telepteléreket figyeltem meg, ahol a sötét sávok a 

szegmentált szakaszokat mutatják (41.d ábra). Az intrúziók a környezetüknél jóval erősebb 

amplitúdóval jelentkeznek és hirtelen végződnek el az időszeleteken. 

A Polgár-árokban korrelált, két különböző szin-rift horizontra (szin-rift 1,2) készített térképeken is 

kirajzolódnak az időszeleteken látható vetőgeometriák (42. a,b,d ábra). Az idősebb horizontra 

készített mélységtérképen megfigyelhető a Polgári-árok geometriája (42. a ábra). A legmélyebb rész 

(~3 sec TWT) az árok középső részénél található az E4 és E6 levetett blokkjában, valamint a vulkáni 

vonulatot északról határoló mestervetők előterében (pl.: M1). A Polgári-árok északkelet felé egyre 

sekélyebb, a W10-es vető fennmaradt blokkjában már 1.5 sec-kel feljebb van az idősebb szin-rift 

horizont, mint a legmélyebb részeken (42. a ábra). Délnyugat felé szintén csökken a mélysége, az E1 

vető fennmaradt blokkjában már ~2.5 sec. A fiatalabb szin-rift horizontra készített időtérképen 

hasonló geometria látszik, vagyis az árok a hosszabb, nagyobb elvetést produkáló kulisszás 

normálvetők, valamint a mestervetők levetett oldalán a legmélyebb (~2.5 sec). Délnyugatra és 

északkeletre egyre sekélyebbé válik (~1.5-1 sec) (42.b ábra).   

A vetőgeometria mindkét Polgári-árokban kitérképezett szin-rift horizontra hasonló képet ad, de 

néhány jellegzetes különbség is látszik. A fiatalabb szin-rift horizont mélységtérképén a kelet-délkelet 

felé dőlő normálvetők hossza lerövidül és néhány újabb nyugat-északnyugat felé dőlő normálvető is 

megjelenik (pl.: W5, W8, W9) (42.b ábra).  
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42. ábra: (A) A Polgári-árokban és peremén kitérképezett szin-rift 1 horizont időtérképe (TWT, sec) és az azt elmetsző főbb szerkezetek. Az árokban dominálnak az ÉÉK-DDNy-i csapású kulisszás, jobbra lépő normálvetők, amik a D6/7 fázisban jöttek 

létre. Az árok délkeleti peremén (K)ÉK-(Ny)DNy-i csapású szegmentált, mestervetőkből (M1-M5) álló zóna húzódik, amelyek átlépő szakaszai mentén váltó rámpák jöttek létre. A mestervetők ferdecsúszású vetőként működtek a D6/7-ben. A vetőnevek 

jelkulcsa a 41. ábrán látható. (B) A Polgári-árokban és peremén kitérképezett szin-rift 2 horizont időtérképe (TWT, sec) és az azt elmetsző főbb szerkezetek. Az árokban még mindig meghatározóak az ÉÉK-DDNy-i csapású kulisszás, jobbra lépő 

normálvetők, de néhány vető már nem ágazik szét ezen a szinten (pl.: E4). A kulisszás jobbra lépő normálvetők és a mestervetők hasonló kinematikával működtek ekkor is a D6/7 fázisban. (C) A szin-rift 1 és 2 horizont különbségtérképe/vastagságtérképe 

(TWT, sec) a főbb vetőkapcsolt redőkkel. A redőtengelyek a Polgári-árokban ÉÉK-DDNy-i csapásúak és szintén kulisszás elrendezésűek. A mestervetők előterében néhány rátolódáshoz köthető vetőpárhuzamos antiformot is kitérképeztem. A szin-rift 

üledékek egyértelműen vastagabbak a Polgári-árokban, mint a mestervetők fennmaradt blokkjában. (D) A D6/7 fázis során aktív szerkezetek térbeli modellje (oldalnézetből), a két kitérképezett szin-rift felülettel. Mindkét ábrán világosan látszanak a 

kulisszás, jobbra lépő normálvetők a Polgári-árokban (pl.: E1-E6), valamint a délkeleti oldalán található ferdecsúszású mestervetők is (M1-M3). 
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Ezen kívül az idősebb szin-rift horizont térképén még egyesült E3-as vető felfelé szétágazik két 

vetőszegmensre (E3a, E3b). Az M4a és az E4-es vető éppen az idősebb szinten ágazik szét, majd a 

fiatalabb szinten egyesül. Az E4-es vető csapásmenti függőleges elvetés változásait mutató 

diagramon egyértelműen látszanak a korábbi vetőszegmentációs pontok, ahol az elvetés mértéke 

lecsökken (43. a ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. ábra: Az E4 (A), az M1 (B) és az M5 (C) vetők csapásmenti elvetés-változásai. Az elvetések méterben lettek 
megadva. 
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Az idősebb horizont (szin-rift1) esetében több ilyen minimum pont is látszik a diagramon, miközben 

a fiatalabb szin-rift horizont (szin-rift2) esetében már közel haranggörbe alakú elvetési profilt látunk 

(43. a ábra). Az E4 maximális elvetés (Dmax)‒vetőhossz (L) aránya 10-2 és a 10-1, amely illeszkedik a 

különböző területeken megfigyelt normálvetőkre illesztett általános trendgörbére. Az eloltódásokra 

vonatkozó trendgörbe kissé felette húzódik, vagyis az elvetés maximális nagysága elmarad az átlagtól 

(44. a,b ábra).   

44. ábra: Az M1, M5 és E4 szerkezetek vetőhossz-maximális elvetés aránya és összevetésük különböző területeken 

mért normálvetőkkel (A) és eltolódásokkal (B) (KIM & SANDERSON 2005). Az M1 és M5 esetében a vető elvetési 

profil alapján a szegmensekre vonatkozó arányokat is feltüntettem. 

 

A kelet-délkelet felé dőlő kulisszás vetők menti elvetés jellemzően ~200-400m, de az elvetés felfelé 

folyamatosan csökken (45.,46.,47. ábra). A pannóniai talpat már csak az E4 és E6-os vető középső 

szakasza mozdítja el 50-100 méterrel. A vető két végpontja felé extenziós monoklinálisok fejlődtek 

ki. A nyugat-északnyugat felé dőlő kulisszás szerkezetek menti elvetés kisebb, ~50-150 méter, ami 

felfelé a rétegsorban elhal, a pannóniai talpat már egyik sem veti el (46.,47. ábra). A W10, hajladozó, 

feltételezhetően több vetőszegmensből összeálló nyugati dőlésű peremvető mentén viszont 

jelentősebb elvetés tapasztalható (~200-300m, 46. ábra), de a pannóniai talpat már ez sem veti el.  

A kulisszás vetők mentén számos vetőkapcsolt redőt is lehet látni. A két szin-rift horizontra készített 

vastagságtérképén ÉK-DNy-i csapású zónák jelennek meg, amelyek többnyire a kulisszás 

normálvetők fennmaradt blokkjában kialakult vetőkapcsolt antiformot, valamint a levetett oldalon 

létrejött szinformban, nagyobb vastagságban lerakódott üledékeket jelentik (42.c ábra). Ahol az 

északnyugati dőlésű kulisszás normálvetők száma növekszik ott szimmetrikus árok alakul ki (47. 

ábra), ahol viszont a keleti dőlésű vetők dominálnak, kissé aszimmetrikus árkokat, nyugat felé 

kibillentett és elvonszolt rétegeket látunk (46. ábra). A Polgári-árokban számos hasonló ÉÉK-
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DDNy-i csapású kisebb normálvető figyelhető meg, amelyek egy-két réteget metszenek, majd 

elhalnak felfelé is és lefelé is. Ezek a vetők az ún. mechanikai rétegzés miatt halnak el, hiszen a 

medencét vulkáni intrúziók és lávafolyások járják át. Az apróbb vetők gyakran az intruziókat 

szegmentálják, majd a kevésbé kompetens agyagmárgában csak elvonszolást eredményeznek (46.,47. 

ábra). A pannóniai talpra kiegyenesített, ÉÉK-DDNy-i csapású vetőkre merőleges szelvényen 

(Arb_1) egyértelműen látszik, hogy a kulisszás normál/ferde normálvetők szinszedimenten 

működtek a D6/D7 fázis során (8.1a melléklet Arb_1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. ábra: A Polgár 3D-n értelmezett szeizmikus szelvények nyomvonalai és a fontosabb fúrások. 

 

Az árok északnyugati peremét a 3D nem képezi le, éppen ezért kompozitszelvényeket készítettem 

2D-s szelvények felhasználásával (Xpov2-Xsav-1, ’D’ kompozit; po-87-Xsav-4, ’E’ kompozit; po-11-

Xsav-3, ’F’ kompozit;) (45. ábra, 8.2 melléklet). A szelvényeken egyértelműen látszik, hogy a Polgári-

árok északnyugati pereme meredeken emelkedik északnyugat felé egészen a Sajóhidvégi-hátig, 

aminek északi határát már a Vatta-maklári-árok menti fő vető képezi (VmV) (8.2 melléklet, F 

kompozit). Északnyugati peremét jól leképezhető és korrelálható normálvetők nem tagolják (8.2 

melléklet D,E,F kompozit). A Polgári-árok délkeleti peremét pedig az ÉK-DNy-i csapású 

mestervetőkből (M1-M5) álló zóna képezi.  
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Mestervetők 

Az ÉÉK-DDNy-i csapású kulisszás normálvetők déli végénél, egy 30-40 km hosszú szegmentált 

KÉK-NyDNy-i csapású vetőzóna húzódik (41.,42. ábra). A zóna számos átlépő, átfedő és szétágazó 

észak-északnyugati dőlésű mestervetőből áll (M1-M5), amelyek a déli kiemelt vulkáni vonulatot 

választják el a Polgári-ároktól. A vetők átlépő zónájában válta rámpák jöttek létre (pl.: M4a-M2; 

M4a-M5), amelyek az időmetszeteken is látható, lokálisan északkelet felé kibillentett rétegeket 

eredményeztek (M2 és M4a között a 2 sec időszeleten, 41.c ábra). A vetőmenti szegmentációk és 

egyesülések jól megfigyelhetők a különböző időmetszeteken, hiszen például a 2.8 sec-en még három 

szegmensből álló M5 vető, a 2.4 sec időszeleten már egy vetőszegmensként jelenik meg (41.a,b ábra). 

Ugyanakkor az is látszik, hogy a mestervetők helyzete közel állandó, jelentős hossz-

növekedést/propagációt nem tapasztalunk. A fő vetők csapásuk mentén változó geometriájúak a 

hosszszelvényeken. Előfordul sík (48. ábra 1760 IL, M2 vető), dőlés mentén szegmentált (8.3 melléklet 

2000 IL, M4a vető), lisztrikus (8.4 melléklet 2180,2430 IL, M5 vető), illetve antilisztrikus (48. ábra 

1480 és 1880 IL, M1 és M2 vető) geometria is. A vetők a D6/D7 fázisban tisztán balos eltolódásként 

illetve ferde balos normálvetőként működhettek.  

A mestervetők esetében, ahol lehetett a talpi és a fennmaradt blokkban korrelálni a kitérképezett 

szin-rift horizontokat (48.ábra 1480,1620,1880 IL) is látszik a késő-miocén előtti üledékek 

kivastagodása a vetők levetett oldalán. A vetőelvetés egyértelműen csökken felfelé, vagyis aktív 

deformáció történt a középső-miocénben is. A mestervetők esetében az M4a vető egyesülésén kívül 

jelentős geometriai változást, hossznövekedést nem tapasztalunk a két szin-rift horizontra készített 

mélységtérképeken (42. a,b ábra). A fiatalabb szintben azonban megjelennek kisebb, a fő vetőkkel 

párhuzamos rátolódások (R1-R3). A rátolódások a mestervetőből ágaznak ki, antitetikusak a fő 

vetőre és vetővégpontjuknál kibillentett és elvonszolt rétegeket látunk (48. ábra 1480 IL R2 vető, 8.3 

melléklet, R3 vető).  Ezek a másodlagos szerkezetek - amik eredetileg normálvetők voltak -, amelyek a 

fő vető menti deformáció miatt kibillentek és látszólagos reverz elvetést jeleznek (pl.: Szuezi-rift, 

SHARP ET AL. 2000).  A rátolódások talpi blokkjában erősen kibillentett, fennmaradt blokkjában 

enyhén dőlő rétegek figyelhetők meg (48. ábra 1480 IL, 8.3 melléklet), amelyre rálapolódnak a 

fiatalabb késő-miocén üledékek. Ezt a szögdiszkordanciát a 2.0 sec időszeleten több kilométer 

hosszan lehet látni az M1 vetőtől északnyugatra (41. c ábra). A mestervetők közötti átlépési zónákban 

(váltó rámpákban) szintén kibillentett, elvonszolt rétegeket lehet észlelni az ÉNy-DK-i csapású 

hosszszelvényeken (49. ábra 1760,1880 IL).  

A hosszszelvényeken egyértelműen látszik, hogy az ÉÉK-DDNy-i csapású normálvetők 

rácsatlakoznak a mestervetőkre, miközben egy szinform fejlődik ki közöttük (48. ábra). A szin-rift 

rétegek geometriája a mestervető mentén történt elvetés nagyságától, a vető felfelé harapódzási 

sebességétől, dőlésszögváltozásától, valamint a kulisszás normálvetők menti elvetés nagyságától függ. 

Ahol a fő vető felfelé harapódzása lassabb volt, nagyobb amplitúdójú extenziós monoklinális alakult 

ki, ahol jelentősebb volt a szin-rift rétegek északnyugati kibillenése (M1 vető, 48. ábra 1480 IL). Ilyen 
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esetekben is apróbb rátolódásokat észleltem, amelyek antitetikusak a mestervetőre (R2 vető, 1480 

IL). Szintén jelentős északnyugati kibillenést és vetőkapcsolt monoklinálist lehet megfigyelni a 

mestervető dőlésmenti szegmentációjánál (M4a vető, 8.3 melléklet IL2000).  
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Ahol a mestervető felfelé harapódzása gyorsabb és az elvetés nagyobb volt, ott nem fejlődtek ki a 

kisebb rátolódások és a szin-rift rétegek normál elvonszolását látjuk (M2 vető, 48. ábra 1760,1880 

IL).  

A 2180-as hosszszelvényen a szin-rift rétegek sajátos geometriája látható. Itt ugyanis az M4a vető 

kissé csapásirányt vált, ugyanakkor a vető geometriája is változik, lisztrikus rámpa-síkká fejődik (8.4 

melléklet 2180 IL). Az M4a vető lisztrikus rámpa-sík geometriáját legjobban az 1300-as 

keresztszelvényen figyelhetjük meg (47. ábra), ahol a vető levetett blokkjában a szin-rift rétegek 

rábukó antiklinális és rámpa szinklinális geometriát jeleznek. A levetett blokk komplex deformációja 

a vető dőlésszög-változásának és a felette passzívan deformálódó, a vető geometriájához igazodó 

kényszerredők eredménye. Rámpa-sík normálvetők analóg modellezése során hasonló deformációkat 

figyeltek meg a levetett blokkban (MCCLAY 1995).  A gyűrődéseket számos kisebb, főként délnyugat 

felé dőlő normálvető szegmentálja. Az M4a menti elvetés jelentős, ugyanakkor a deformáció részben 

átadódik az M5 mestervetőre, amely a késő-miocén üledékeket is átmetszi.  

A mestervetőktől délre található a már említett ÉK-DNy-i csapású vulkáni felépítményeket 

tartalmazó zóna, amely meglehetősen zajos képet mutat az időszeleteken. Néhány ÉK-DNy-i 

csapású hajladozó geometriájú ferde normál és tiszta normálvető azonban kivehető (pl.: N3, W11, 

S3, E9) főként a vulkáni vonulattól délre (49. a ábra). A 2 sec-es időszeleten néhány É-D-i csapású 

kulisszás lisztrikus normálvető is megjelenik (pl.: E11, E12, E13) (41.c ábra).  

A vulkáni felépítményektől délre számos erős amplitúdóval jelentkező piroklaszt/lávafolyást lehet 

látni, amely üledékes kőzetekkel váltakozik. Egy ilyen láva/piroklasztfolyás tetejét próbáltam 

korrelálni a Polgári 3D délkeleti területén (49. a ábra). Ennek a szintnek a korrelációja észak felé 

bizonytalan a vulkáni felépítmények miatt, így nem lehet egyértelműen a Polgári-árokban lerakódott 

szin-rift rétegekkel párhuzamosítani. A vulkáni felépítményektől délre több mint 10 km hosszasan 

követhető egy hajladozó, de nagyjából ÉK-DNy-i csapású délkelet felé dőlő ferde normálvető (S3) 

(49.a ábra). Levetett blokkjában olyan eltérő szeizmikus fáciessel rendelkező üledékek rakódnak le, 

amik a fennmaradt blokkban hiányoznak. A vető a pannóniai talpat már nem metszi el, 

vetővégpontjánál csak elvonszolja a késő-miocén üledékek talpát (48. ábra 1720,1880 IL, S3 vető). 

Az S3 mentén vetőkapcsolt redőket, valamint kisebb antitetikus vetőket is észleltem. Az S3-tól 

északkeletre újabb ÉK-DNy-i csapású normál illetve ferde normálvetők jelennek meg (E11, E9). 

Ezek a vetők délkeletre dőlnek, a vulkáni felépítményeket és a pannóniai talpat is elmetszik (8.4 

melléklet 2180, E11 vető). Az E11 vetőre kisebb, antitetikus normálvetők is rácsatlakoznak, amelyek a 

pannóniai talpat már nem metszik el, de a kitérképezett lávafolyást normál módon vetik el (W13 

vető, 8.4 melléklet 2180 IL).  
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49. ábra: (A) A mestervetőktől délre található területen kitérképezett középső-miocén lávafolyás és a pannóniai talp 

vastagságtérképe (TWT, sec), valamint a lávafolyás tetejét elmetsző főbb szerkezetek. A vetőnevek jelkulcsa a 41. 

ábrán látható. (B) Középső-miocén félárok, a déli peremi vető felé (W11) kivastagodó üledékcsomaggal. A 

pannóniai talpat már nem metszik el a vetők. A középső-miocén végén és a késő-miocén elején szelektíven 

invertálódik a félárok a peremi vető (W11) mentén, amit a szin-rift üledékek gyűrődése és pannóniai elején 

megfigyelhető szininverziós kivastagodó üledékek is jeleznek. Az 1.3 sec időszeleten kiválóan látszanak a 

vetőpárhuzamos, inverzióhoz kapcsolódó redők, valamint a 2200 Il nyomvonala. 
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Szarmata végi-pannóniai eleji inverzió 

A Polgár 3D délkeleti határán jelentős szin-rift vetők láthatóak (W11,N3 49. a ábra). Ezek a vetők 

több mint 10 km-en keresztül követhetők, lisztrikus geometriájúak és észak-északnyugat felé dőlnek 

(8.4 melléklet 2180 IL). Az N3 és W11 vetők levetett oldalán egy félárok fejlődött ki, amelyben a szin-

rift láva/piroklasztfolyások délkelet felé billennek ki legyezőszerűen (49.b ábra). A dőlésszögük felfelé 

folyamatosan csökken, miközben maga az elvetés is elhal még a pannóniai talp előtt (W11, N3 vetők, 

8.4 melléklet 2180 IL). A félárok azonban kissé invertálódott a középső-miocén végén és a késő-

miocén legelején. Erre a legszebb példát a 2180 és 2200-as hosszszelvényeken (IL) látjuk (49.b ábra, 

8.4 melléklet 2180 IL), ahol a korrelált lávafolyás tetejét még normál módon veti el a W11-es vető, 

majd felfelé egy kisebb amplitúdójú vetőkacsolt antiformot hoz létre (49.b ábra). A W11 levetett 

blokkjában létrejött félárok szinszediment üledékei gyűrődtek meg a késő-miocén legelején, amikor a 

W11 invertálódott. A vető menti inverzió eredménye a pannóniai talp meggyűrődése és a legkorábbi 

pannóniai üledékek szinszediment kivastagodása az antiform előterében (49.b ábra). A W11-es vető 

mentén kialakult antiformot és az előterében létrejött szininverziós üledékekkel kitöltött szinformot 

az 1.3 sec időszeletén is megfigyelhetjük (49.b ábra).  A redők tengelye vetőpárhuzamos ÉK-DNy-i 

csapású. A W11-es vető csapása mentén azonban nem mindenhol látjuk a vető felújulását, az 

különösen a K-Ny-i csapású szakaszon jelentkezik, vagyis szelektív, a vető orientációjától is függött 

az inverzió mértéke. A szarmata végén a D7-hez köthető ÉK-DNy-i rövidüléses deformációhoz 

köthető szerkezeteket azonosítottam a Bükkalján. Ha a rövidülési irányt elfogadom, akkor a W11 K-

Ny-i szakasza mentén balos transzpressziós mozgások lehettek a D7 során.  

Tovább délkelet felé a 3D szelvényei nem folytatódnak, így felhasználtam a 2D-s szelvényhálót is. A 

W11 és N3 vetőktől délre, hasonló, északnyugati dőlésű szintén invertált normálvetőket figyeltem 

meg (8.2 melléklet ’E’ kompozit). A vetők invertálódása itt is a középső-miocén végénkéső-miocén 

legelején történt, amit a vetők felett kialakult gyűrődés előterében lerakódott, kivastagodott 

szininverziós pannóniai elején lerakódott üledékek is jeleznek. Ezeken a kompozit szelvényeken 

látszik igazán, hogy az N3 vető mentén is kisebb reverz elvonszolás történt a középső-miocén végén 

és késő-miocén legelején (8.2 melléklet ’D’ kompozit).  

 5.2.3.2. Poszt-rift deformációk  

A pannóniai talpat és a tiszapalkonyai-1 fúrás magnetosztratigráfiai szintjeit a Polgári 3D teljes 

területén tudtam térképezni a vulkáni vonulat mindkét oldalán. A D8-as szerkezeti fázis ÉÉNy-

DDK-i extenziót jelez a pannóniai elején a terepi adatok alapján. A 3D-n kitérképezett pannóniai 

talpat metsző vetők száma, a korábbi szin-rift vetőkhöz képest jelentősen csökkent (50. a ábra). A 

Polgári-árokban mindössze két ÉÉK-DDNy-i csapású kulisszás normálvető metszi el a pannóniai 

talpat (E4, E6), de a hosszuk és az elvetés mértéke jelentősen lecsökken a pannóniai elejére. A 

keresztszelvényeken egyértelműen látszik a csökkenő elvetés, valamint a vető elvégződésénél 

jelentkező vetőkapcsolt gyűrődés a pre-selflejtő üledékekben (46.,47. ábra).  
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50. ábra: (A) A pannóniai talp időtérképe és a D8 fázis során aktív szerkezetek. Világosan látszik, hogy a Polgári-

árokban korábban domináns ÉÉK-DDNy-i csapású vetők elhalnak és a KÉK-NyDNy-i csapású szegmentált, 

jobbra lépő mestervetőkből (M1-M5) álló zóna lesz a meghatározó. A vetőnevek jelkulcsa az 41 ábrán látható. (B) 

A pannóniai talp 3D-s felülete, amelyen kiválóan látszanak a mestervetők átlépő zónájában létrejött váltó-rámpák. 

A Polgári-árokban néhány intrúzióhoz köthető kényszerredő is megjelenik, a vulkáni kúpok mellett. 

 

Ezzel szemben a Polgári-árkot délről határoló mestervetők (M1-M5) továbbra is aktívak maradtak. 

Figyelembe véve a D8-as fázis extenziós irányát, a mestervetők tiszta normálvetőkként működhettek 
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a pannóniai elején. A fő vetők mentén néhány jelentősebb változást figyelhetünk meg. Az M1-es 

vető csapása mentén szegmentálódik, miközben a 2.8 sec időszeleten még szegmentált M5 vető több 

ponton is egyesül a pannóniai elejére. Az M5 korábbi vetőszegmenseinek kapcsolódási pontjai jól 

látszanak a vetőpoligon térképen (50. a ábra). A mestervetők átlépő és átfedő zónájában a váltó 

rámpák továbbra is kirajzolódnak és ezt a pannóniai talp 3D-s felületmodelljén még jobban látjuk 

(M4a-M2 vető, M4a-M5 vető) (50.b ábra). A Polgári-árok északkelet és délnyugat felé egyre 

sekélyebb, legmélyebb pontjai a mestervetők északnyugati előterében találhatóak (~ 2 sec TWT). Az 

árok északkeleti emelkedését a W10 és az M4a feletti extenziós monoklinális, valamint az M5 vető 

menti jelentős elvetés eredményezi (46.,47. ábra). Délnyugatra több vulkáni kúp/felépítmény is 

magasodik a pannóniai talpnál, amelyre a pannóniai üledékek rálapolódnak (46.,47. ábra, 8.1b melléklet 

1200,1100 CL). Az árok északnyugat felé folyamatosan emelkedik a Sajóhídvégi-hátig, ahol a 

pannóniai talp már ~0.25-0.50 sec magasságban található (8.2 melléklet ’D’, ’E’, ’F’ kompozit). A 

Tiszavasvári-6-os fúrásban 2500 m mélyen lévő pannóniai talp a sajóhídvégi fúrásokban már 120 

méteren van (S-2) (8.2 melléklet ’F’ kompozit). A Polgári-árok tehát a fő vetők irányába mélyülő 

félárokként jelenik meg a kompozit szelvényeken.  Északnyugati peremén a pannóniai üledékek 

kiékelődnek és rálapolódnak a Sajóhídvégi-hát középső-miocén vulkáni kőzeteire. A háton jóval 

vékonyabb, az S-2 fúrásban, mindössze 120 m vastag pannóniai található, szemben a Tiszavasvári-6-

os fúrás 2.5 km vastag pannonjával.  

A mestervetőktől délre a vulkáni vonulat felett aztán ismét kivékonyodnak a pannóniai üledékek, a 

görbeházi és a hajdúnánási fúrások leírása szerint a pannóniai elején képződő üledékek teljesen 

hiányoznak a hátakról (HHE-Gh-1, Gh-5, HHE-Hn-1). A pannóniai talp a vulkáni felépítmények 

tetején fut, általában ~1 sec körüli mélységben. A vulkáni zónától délkeletre dől, majd a már említett 

invertált normálvetők (N3, W11) mentén kisebb-nagyobb vetőkapcsolt gyűrődések deformálják.  

A pannóniai eleji deformációkat az ÉNy-DK-i csapású hosszszelvényeken (Inlines: IL) figyelhetjük 

meg a legjobban. Az M1 vető a Polgári-árok legnyugatibb fő vetője, amely csapása mentén 

szegmentálódik (50. a ábra). Nyugati végén egy extenziós monoklinális fejlődik ki, a fő vető irányába 

vékonyodó pannóniai üledékkel, amelyek rálapolódnak a fővetőből kiágazó rátolódás (R2) feletti 

vetőkapcsolt redőre (48. ábra 1480 IL). Az elvetés az M1 mentén folyamatosan nő északkelet felé, 

mind a szin-rift, mint a pannóniai talp (~40 méterről 200 méterig) esetében (43. b ábra). A pannóniai 

talpnál azonban a vető csapásiránya mentén néhány száz méteren keresztül nullára csökken az 

elvetés. Ennek oka, hogy az M1 dőlésirány mentén is szegmentálódik és a pannóniai talpat azon a 

szakaszon nem metszi el, miközben a szin-rift rétegek elvetése folyamatosan növekszik (43. b ábra). 

A dőlésmenti szegmentáció a rétegek reológiai tulajdonságaira vezethető vissza. Az 1620-as 

hosszszelvényen, az M1-es vető már ismét elveti a pannóniai talpat, de a dőlésmenti szegmentáció 

továbbra is látszik. Az M1 vető felett elvonszolt extenziós monoklinális jön létre a 9.78 Ma idősebb 

üledékekben, amelyek északnyugat felé billentek ki (48. ábra 1620 IL). A 9.78 Ma fiatalabb 

üledékeket azonban nem metszi át az M1 vető, hanem elvetése elhal felfelé még a selflejtő talpa előtt. 
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Miközben a K11-es vető hasonló csapással és dőléssel, mint az M1 elveti a fiatalabb pannóniai 

üledékeket (8.77 ma éves szintet is) és lecsatol a selflejtő felett. Az M1 maximális elvetés (Dmax) és 

vetőhossz aránya (L) a teljes vetőszakaszra a 10-2 és a 10-1 közötti (44. a,b ábra). A normálvetőkre 

megfigyelt általános trendgörbe felett, az eltolódások esetében viszont pontosan a trendgörbére 

illeszkedik. Az M1 két szegmensére külön-külön megvizsgált arány kiválóan jelzi, hogy a maximális 

elvetés északkelet felé valóban növekszik, hiszen a második (északkeleti szegmens) mentén az arány 

a 10-1 és a 100 közé esik (44. a,b ábra).  

Az M2 vető mentén tapasztalható a legnagyobb elvetés a pannóniai talp esetében, ahol egyértelmű 

normál elvonszolódást látunk. Kisebb extenziós monoklinális a pannóniai talp feletti 9.78 Ma évnél 

idősebb pannóniai üledékekben látszik (48. ábra 1760, 1880 IL). A kulisszás normálvetők (E6, E4) 

felett kialakult vetőkapcsolt gyűrődések és a mestervetők között pedig egy változó amplitúdójú 

szinform jött létre (48. ábra 1760, 1880, 8.3 melléklet 2000 IL). A pre-selflejtő üledékeket már jó 

néhány intrúzióhoz köthető deformáció is megbolygatja. A vulkáni jelenségekhez köthető 

deformációkat külön fejezetben tárgyalom a főbb szerkezetek leírása után.   

Tovább északkelet felé a fő vetők csapása mentén az M4a vető dőlésmenti szegmentációját, 

valamint extenziós monoklinális fejlődésével egyidejű rátolódás kialakulását láthatjuk (8.3 melléklet 

2000 IL). A rátolódás feletti gyűrődésre a pannóniai elején képződő (pre-selflejtő) üledékek 

rálapolódnak illetve északnyugat felé billennek ki. A pannóniai elején lerakódott üledékek kibillenését 

az M4a vetőmenti felfelé harapódzása csak fokozza.  

Az M3-as nemcsak az M2-re, hanem az M4a vetőre is rácsatlakozik dőlésiránya mentén. A két fő 

vető között kibillentett, elvonszolt középső-miocén illetve pannóniai üledékeket látunk, amik a 

vetőmenti csapásirányú szegmentáció eredményei (8.3 melléklet IL:2000).  Ezek tulajdonképpen váltó 

rámpák, amik a pannóniai talpi 3D felületi modelljén is egyértelműen látszanak (M4a-M2, M4a-M5 

vetők között) (50.b ábra).  

Az M4a - M2 vetők között kialakult váltó-rámpa fejlődése: 

Az M4a és M2 között kialakult váltó rámpa időbeli geometriai változásait a rámpával párhuzamos 

hosszszelvényen vizsgáltam (51. ábra). A rámpa szélessége ~2km, hossza ~ 4-5 km. A rámpa menti 

rétegek egyértelműen északkelet felé billennek ki, amely már a 2 sec időszeleten is megfigyelhető 

(41.c ábra). A rámpa menti rétegek kibillenése felfelé egyre csökken, amely egyben utal a vetőmenti 

elvetés időbeli változására is (51.b ábra). Úgy tűnik, hogy a rámpa viszonylag gyorsan kifejlődött, 

hiszen hossza lényegesen nem változott az egyre fiatalabb, de még kibillentett horizontok esetében 

(51. a,b ábra). A legjelentősebb kibillenés az r1 és r2/pannóniai talp között tapasztalható (51. a ábra). 

A dőlésszög folyamatosan csökken a pannóniai talpig, de nem áll meg, hiszen a pre-delta (>9.78 Ma) 

üledékek is északkelet felé billennek ki.  
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A kivastagodás egyértelmű az M4a vető levetett blokkjának irányában egészen a 9.78 Ma éves 

horizontig. A rámpa szakaszos fejlődését bemutató diagramon a referenciafelület az r1 horizont. A 

diagram is egyértelműen jelzi, hogy a jelentős kivastagodás és kibillenés az r1 és r2/pannóniai talp 

között történik (51.b ábra). De a kibillenés és kivastagodás a pannóniai eleji r6 illetve 9.78 Ma éves 

szintig tart, vagyis az M4a vető ekkor egyértelműen szinszedimenten működött az árok délkeleti 

peremén. A váltó rámpa környezetében koherencia-metszeteket készítettem (1.6 sec, 1.2 sec 

időszeleteken), amiken a rámpa időbeli geometriai fejlődését tanulmányoztam. Az 1.6 sec időszeleten 

a két mestervető (M4a, M2) fizikailag is összekapcsolódik egy átkötő vetőszegmenssel (51.c ábra). 

Felfelé a fiatalabb időmetszeten az átkötő vetőt már nem látjuk, miután a fiatalabb üledékeket már 

nem metszi el (51.c ábra).  

A Polgári-árok északkeleti hosszszelvényein (6.4 melléklet 2180,2430 IL), már az M5 fő vetőhöz 

köthető vetőkapcsolt gyűrődéseket látjuk. Az M5 vető egészen a 3D északkeleti pereméig követhető 

leghosszabb (~20 km hosszú) peremvetője a Polgári-ároknak (50.a ábra). Az elvetés azonban az M5 -

nél is csapás mentén változik. A maximális elvetés (Dmax) és vetőhossz (L) aránya a teljes 

vetőszakaszra 10-2 és 10-1 közötti (44. a,b ábra), és az eltolódásokra megfigyelt általános trendgörbe 

alatt, valamint a normálvetők esetén a trendgörbe felett helyezkedik el.  A pannóniai horizontok 

függőleges elvetés változásait mutató diagramon egyértelműen látszik, hogy az M5 több 

vetőszegmensből állt össze. A pannóniai talp mentén legalább 3 minimum elvetési zóna is látható, 

amelynél az elvetés 250 méterre csökken, szemben a vetőszegmensek középső szakaszán 

megfigyelhető 700 méteres elvetéssel (43. c ábra). Az egykori vetőszegmentációs pontokat a 2.8 sec 

időszeleten is láthatjuk (41.a ábra). A 2430-as hosszszelvény éppen az egykori különálló 

vetőszegmens középső szakaszán halad keresztül, ahol az elvetés a pannóniai talp mentén több száz 

méter (43.c ábra, 6.4 melléklet). Az M5 vetőszegmenseire megvizsgált Dmax-L arány az összeállt vető 

végpontjai felé 10-2 és 10-1 közötti, a középső szegmensek mentén viszont nagyobb, 10-1 és 10-0 

közötti, amit a csapásmenti elvetés változások is igazolnak, hiszen a pannóniai talp esetében éppen a 

középső szegmenseknél a legnagyobb az elvetés (~700m) (44. a,b ábra).  

A Polgári-árokban 9.78-11.6 Ma év között lerakódott üledékek jóval vastagabbak, mint a vulkáni 

felépítmények felett (52. a ábra, 6.3 melléklet 2000IL). A pre-selflejtő üledékek legalsó része meg sem 

jelenik a vulkáni felépítmények felett, amit a görbeházi és a hajdúnánási fúrások is igazolnak (HHE-

Gh-1, Gh-5, HHE-Hn-5). A 11.6-9.78 Ma év között lerakódott üledékek vastagságtérképén is 

megfigyelhető, hogy a Polgári-árokban ~0.6-1.0 sec, míg a déli peremen mindössze 0! vagy 

maximum 0.1-0.2 sec vastagság a jellemző (52. a ábra). Magában az árokban is tapasztalunk azonban 

eltéréseket, amiket a vetőkapcsolt gyűrődések (ÉÉK-DDNy-i csapású vetőpárhuzamos redők) és az 

intruziók feletti kényszerredők okoznak. A mestervetőkkel párhuzamosan kifejlődött ÉK-DNy-i 

csapású extenziós monoklinálisok miatt nem a vető közvetlen szomszédságában, hanem attól néhány 

száz méterrel északnyugatra figyelhetők meg a legnagyobb vastagságok (52. a ábra).  
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A Polgári-árokban főként a vetőkapcsolt gyűrődések, extenziós monoklinálisok felett néhány 

kompakciós normálvető is kialakult (52. a,b ábra), amelyek csapása nagyjából követi a gyűrődések 

tengelyirányait (K1-K7).  

 

 

 

 

52. ábra:  

(A) A pannóniai talp és a 

9.78 Ma lerakódott 

üledékek 

vastagságtérképe, a főbb 

vetőkapcsolt redőkkel. A 

Polgári-árokban ez idő 

alatt ~0.8-1 sec 

vastagságú 

szintektonikus pre-delta 

üledékcsomag rakódott 

le, szemben a peremi 

részekkel (Vulkáni 

felépítmények) ahol ezen 

üledékek nagy része 

hiányzik. 

 

(B) A pannóniai talp és a 

9.78 Ma szint felületi 

modellje, az aktív 

szerkezetekkel. A 

mestervetőktől 

északnyugatra a Polgári-

árokban jól látszik a 

vetőpárhuzamos 

extenziós monoklinális. 

Számos kompakciós 

vető is megjelenik, amely 

a fiatalabb szintet metszi, 

de a pannóniai talpat 

már nem (pl.: K1, K6-

K7). A vetőnevek 

jelkulcsa 41. ábrán 

látható. 
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Ezek a vetők a 9.78 Ma éves pannóniai horizontot még elmetszik, de az alatta lévő, idősebb 

pannóniai üledékekben az elvetés már elhal (K9-K11, 48. ábra 1620, 1880 IL). Így legnagyobb 

számban a 9.78 Ma éves horizontra készített vetőpoligon-térképen jelennek meg (52. a ábra).  

Kialakulásuk kompakciós okokra vezethető vissza, hiszen az antiformok felett kisebb vastagságban 

lerakódó üledékek, a szinformban nagyobb vastagságban jelennek meg, amely növeli a kompakciós 

hatást. Az elvetés elhalása az üledékek eltérő reológiai tulajdonságai illetve a kompakciós különbség 

kiegyenlítődése miatt figyelhető meg. Egyes kompakciós vetők (pl.: E9, 48. ábra 1880IL) elvetése 

éppen a vulkáni felépítmények tetején hal el.  

A mestervetőktől délre a fiatalabb pannóniai horizontokat metsző kompakciós vetőkön kívül (K8, 

K9) alig találunk a pannóniai talpat is metsző szerkezeteket (52. a ábra). Az M5-től délre található az 

E11 lisztrikus geometriájú délkeletre dőlő vetője, amely a vulkáni felépítményt, valamint a kora-

pannóniai üledékeket is elveti (6.4 melléklet 2180IL). Csapása mentén, 5-10 km-en belül 

összekapcsolódik az M5 fővetővel. A D6/D7 fázisnál ismertetett invertált normálvetők menti 

legkorábbi késő-miocén inverzión kívül, a W15-ös vető mentén fiatalabb inverzió is látható. A W15 

normál elvetést produkál és szinszediment kivastagodást eredményez egészen a 9.78 Ma éves 

horizontig (53. ábra). E felett azonban az üledékek az egykori normálvető talpi blokkjában kezdenek 

el kivastagodni, miközben a korábbi levetett blokk reverz módon vonszolódik el és tolódik rá a 9.78 

Ma évnél fiatalabb üledékekre (53. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

53. ábra:  

A HHE-Gh5-ös fúrástól pár száz 

méterre, délre található fiatal inverzió 

és ahhoz kapcsolódó redők (1.35 sec 

időszelet). A K-Ny-i csapású 

szelvény1-en jól látszik a korábbi 

levetett nyugati blokk invertálódása az 

É-D-i csapású vető mentén, a 

pannóniai elején (9.78-9.1 Ma). 
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A vető menti inverzió valamikor ~9.78-9.1 Ma között történhetett. A W15 csapása alapján közel K-

Ny-i rövidüléssel kell számolnunk, amely a D8-as és D9-es fázis során is bekövetkezhetett. A 

vetőmenti gyűrődés felett itt is kompakciós vető fejlődött ki, amelyet azonban nem lehetett a W15-

vel összekötni.  

Selflejtő épülése a Polgári-árokban 

A 9.78 Ma éves szint 3D felületi modelljén a kompakciós vetők és a mestervetők mentén létrejött 

extenziós monoklinális mellett az is látszik, hogy a Polgári-árok topográfiai különbségeit a pannóniai 

elején lerakódott márgák, agyagkő-homokkő turbiditek és lejtőüledékek többé-kevésbé kiegyenlítik, 

tehát gyakorlatilag az árok feltöltődik (52. b ábra). A lejtő talpát és a lejtő tetejét (~9.78 Ma) az árok 

teljes hosszában követtem. A lejtőüledékek az árok központi zónájában a legvastagabbak (~0.4-0.5 

sec), északkelet felé, ahol a lejtő talpa a W10 és M4a feletti vetőkapcsolt gyűrődésnél megemelkedik, 

ott elvékonyodik (~0.2 sec) (54. a ábra). A lejtőtalp északkeleten a vetőkapcsolt gyűrődéstől és 

kompakciós vetőktől délnyugatra hirtelen lejt, majd néhány fokkal dől délnyugat felé az árok 

tengelyében (54. a,c,d ábra). A Polgári-árok délnyugati peremén a lejtőtalp északkelet felé dől és 

emelkedik a vulkáni felépítmények felett. Így tulajdonképpen a lejtőtalp egy teknőköz hasonlító 

geometriát ad, amelynek délkeleti oldalán ráadásul ÉK-DNy-i csapású aktív normálvetők (M1-M5) 

húzódnak (54. c,d ábra). A lejtő északkeletről délnyugatra épült, amit a keresztszelvényeken (46., 47., 

54. b ábra) és az 1.6 és 1.5 sec időszeleten is látható klinoformok jeleznek (54. c ábra). A lejtő az árok 

északkeleti részén progradálva halad délnyugat felé, majd egy rövid aggradáló-progradáló szakasz 

után ismét progradálva halad tovább (47. ábra). Ugyanakkor az általános délnyugati épülési irányon 

kívül, lokális egyéb behordási irány is látszik az időmetszeten. Az árok északnyugati peremén ÉÉK-

DDNy-i épülési irány, a délkeleti peremén, a vetőzónák közvetlen közelében, illetve főként a 

vetőátlépéseknél, délkeletről történő behordási irány is látszik (54. c, d ábra). Az egyik ilyen átlépő 

zónához (M1, M2 vető) köthető lokális törmelékkúp épülése zavarhatta meg az általános lejtőépülési 

irányt, amely a keresztszelvényeken és a kompozit szelvényen is látható zajos, deformált interferencia 

zónát alakított ki (47.,54.b,c,d ábra). A mestervetők lábánál (M2, M4a) a kialakult extenziós 

monoklinálisok miatt szintén délkeleti behordási irány látszik, amelyek előterében kisebb 

törmelékkúpok alakulhattak ki (54. d ábra). A lejtő épülését tehát a fő vetők menti szinszediment 

deformációk is egyértelműen befolyásolták.  

A selflejtő feletti (~9.78 Ma-nál fiatalabb) delta és folyóvízi síkságon lerakódott pannónai üledékeket 

az ÉK-DNy-i csapású fő vetők többnyire normál módon vetik el (55. ábra). A kivastagodás ismét a 

Polgári-árokban a jelentősebb, a vulkáni felépítmények, valamint északnyugaton a Sajóhídvégi-hát 

felé folyamatosan vékonyodik, kiékelődik. A fiatal pannóniai üledékek az árokban továbbra is néhány 

fokkal délnyugat felé dőlnek, de a sajóhídvégi hát felé a dőlésük délies-délkeletiesre változik (8.2 

melléklet D,E,F kompozit).  
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54. ábra: (A) A selflejtő vastagságtérképe (TWT, sec), amin látszik, hogy a Polgári-árokban jellemzően 0.4-0.5 sec, szemben az árok peremi részeivel, ahol 0.1-0.2 sec. A mestervetők déli fennmaradt blokkjában már nem találunk lejtőüledékeket. 
(B) A kompozitszelvény ÉK-DNy-i szakasza a selflejtő progradációjával párhuzamosan készült, amin jól látszanak az épülő klinoformok. A szakasz délnyugati részén egy zajos, zavaros 1-2 km hosszan követhető inteferenciazóna jelenik meg, amelyben 

egyáltalán nem láthatóak klinoformok. A kompozitszelvény DK-ÉNy-i szakaszán kivehető, hogy a rétegek az árok irányába (ÉNy felé) billentek ki egy mestervető (M1) levetett blokkjában. Az északnyugati dőlés a mestervetők átlépő zónájában 
lokálisan jelentkezik és vetőzóna felől építkező törmelékkúp zavarhatja meg a selflejtő délnyugati irányú progradációját. A kompozitszelvény nyomvonala az ’A’ és a ’C’ ábrán is látható. (C) A selflejtő talpának topográfiája és az azt elmetsző kissé 

átlátszóvá tett 1.6 sec időszelet, amin kiválóan látszik a selflejtő délnyugati irányú progradációja (kék nyilak). Ugyanakkor az is látszik, hogy a mestervetők átlépő zónájában (M1,M2) lokális behordási irányok (piros nyilak) (északnyugati) is 
megjelennek, amelyek megzavarják a fő lejtőépülési irányt és ezek eredményezik a B ábrán látható zajos zónát. (D) A selflejtő talpának és tetejének (~9.78 Ma) oldalnézeti 3D-s ábrája, a főbb mestervetőkkel. Az ábrán egyértelműen kivehető a 

selflejtő talpának topográfiája (tál alak), illetve a B és C ábrán említett interferenciazóna pozitív reliefje a mestervetők előterében.  



129 
 

Ez utóbbi dél felé történő kibillenés a Vma fiatal képződményeiben is megfigyelhető, ahol a felsőbb 

szintek eróziósan le is nyesődtek. A kibillenés főként a Bükk fiatal kiemelkedéséhez köthető.  

Néhány hosszszelvényen a mestervetők fiatal (poszt-pannóniai?) inverzióját is látni vélem, ahol a 

levetett blokkban kivastagodott üledékek kissé rátolódnak a korábbi normálvető talpi blokkjára (8.3 

melléklet 2000IL, 8.2 melléklet ’D’,’E’,’F’ kompozitszelvények). A 8.77 Ma éves 3D felületmodellen látszik 

a vetőpárhuzamos gyűrődés, amely részben a vetőmenti fiatal inverzió eredménye lehet (55. ábra). A 

D11-es fázis a bükkaljai adatok alapján közel É-D-i rövidülést jelez a pannóniai végén?  

negyedidőszak során. A mestervetők tehát közel merőlegesek voltak az összenyomási irányra.  

 

55. ábra: A pannóniai talp, a selflejtő talpa, teteje és a fiatal, deltasíkságon lerakódott üledékfelszínek 3D-s 

ábrája, valamint a még mindig aktív mestervetők. A legfiatalabb szinten (~8.77 Ma) jól látszik a reverz 

elvonszolás és a mestervetőkkel párhuzamos vetőkapcsolt redő kialakulása.  
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Néhány medermintázat és annak időbeli változása attribútum térképeken 

A selflejtő feletti pannóniai horizontokra, horizontmenti attribútum térképeket is készítettem 

(amplitúdó, koherencia), hogy áttekintő képet kapjak a vízhálózati elemek orientációjáról, 

geometriájáról (9a-d melléklet). Három különböző időmetszetben (9.78, 9.1, 8.77 Ma) is kiválóan 

látszanak a kisebb-nagyobb meanderező folyómedrek és a hozzájuk kapcsolódó épülő övzátnyok. A 

medrek változó hosszúságúak, vannak 10-15 km hosszúak, de előfordulnak néhány kilométer hosszú 

szétágazó medrek is. A folyómedrek többnyire ÉK-DNy-i csapásúak, de irányuk jelentősen szór, az 

ÉÉK-DDNy-itól a K-Ny-ig (9a-d melléklet). A folyómedrekre merőleges szeizmikus szelvényen 

látszik maga a meder is, amit valószínűleg homok tölt ki, mivel a meder felett kompakciós redő jött 

létre, lévén a homok kevésbé kompaktálódik, mint a delta/ártéri síkságon lerakódott agyag vagy 

aleurolit (9b melléklet).  

A 9.78 Ma éves horizonttérképen feltüntettem az aktív fő vetőket is, amelyek közvetlen északi 

előterében nem látható folyómeder (9a melléklet). Itt egy hasonló amplitúdóval jellemezhető, 

összefüggő vetőpárhuzamos egység látszik, amelyet vetőmenti hordalékkúpként értelmeztem. A 

vetők átlépő zónájában (M2, M4a), éppen a váltó rámpánál egy kisebb folyómeder is megjelenik, 

amely szokatlan irányban ÉNy-DK-i csapással halad a Polgári-árok központi zónája felé (9a 

melléklet). A fő vetőktől délre a vulkáni felépítmények közelében alig láthatók jól kivehető vízhálózati 

elemek a 9.78 Ma éves horizont amplitúdó térképén.  

A 9.1 Ma éves horizont koherencia térképén is láthatóak a meanderező folyómedrek, sőt helyenként 

a mederáthelyeződés során kialakult karéjos, ívelt övzátonyok is megfigyelhetők (9c melléklet). 

Felhagyott medrek, morotvák szintén megjelennek, valamint medreket követő gátszakadásos 

lebenyeket is látni vélek. A medrek a fő vetők előterében ÉK-DNy-i csapásúak, de nehéz kivenni a 

legtöbb meder orientációját, mivel ezen a szinten a mederáthelyeződések miatt helyenként igen 

széles egymással átlapoló medermintázatokat is látni.  

A 8.77 Ma éves horizont koherencia térképét a Polgári-árok közepét keresztülszelő ÉK-DNy-i 

csapású kissé meanderező folyómeder határozza meg (9d melléklet). Ettől északnyugatra szintén 

láthatóak hasonló csapású folyómedrek, valamint kisebb morotvák. A térkép délkeleti, fő vetőkhöz 

közeli peremén, kisebb háromszög alakú, hasonló amplitúdójú zónák vetőmenti hordalékkúpok 

lehetnek.  

 5.2.3.3. Vulkáni jelenségek 

A 3D szeizmikus blokkban a vulkáni és szubvulkáni jelenségek, az azokhoz köthető deformációk 

széles skáláját tudtam vizsgálni. A Polgári-ároktól délkeltre húzódó ÉK-DNy-i csapású vulkáni 

vonulat már a mágneses anomáliatérképen is egyértelműen kivehető pozitív anomáliával jelentkezik, 

szinte összefüggő zónát alkot, területe közel 200 km2 (56. a ábra).  
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56. ábra: (A) A Polgár 3D-n értelmezett vulkáni formák (teleptelérek, hidr. felépítmények) térbeli eloszlása 

a Kiss (2005b) által készített Δz mágneses anomália térképen. (B) A Polgári-árokban készített ÉK-DNy-i 

csapású szelvényen látható erős amplitúdójú, hirtelen elvégződésű rétegpárhuzamos teleptelérek (sill) 

átlépésekkel, összekapcsolódásokkal. Néhány sekély intrúzió felett 200-300m amplitúdójú kényszerredő is 

látható.  Az m3 egy hidrotermás felépítmény (m3) a pannóniai talpon, amelyre zavaros belső reflexiókkal 

jelentkezik, és amely felett szintén kisebb kényszerredő látható. A felépítmény 200-300m magas, amelyre 

rálapolódnak a pre-selflejtő üledékek, így koruk az intrúziókkal együtt a pannóniai elejére tehető. (C) Vetőt 

posztdatáló, vetőfelülettel párhuzamos szakaszokból álló teleptelérek (sill 7). 
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Ettől északnyugatra a Polgári-árokban a Tiszakeszi-1 és a Tisztarján-1 fúrások környezetében is 

találhatók kisebb vulkáni felépítmények, amelyek szintén pozitív anomáliaként jelentkeznek a 

mágneses térképen.  

A 3D blokkban telepített fúrások többsége elérte a pannóniai talp alatti, feltételezhetően középső-

miocén? korú piroklasztitokat és lávakőzeteket. A riolitok és andezitek gyakran tufákkal illetve a 

csendesebb periódusokban lerakódott agyagmárgával, aleurolittal váltakoznak (Tit-1, Tiv-6, Tikeszi-

1, Hhe-Hn-1). Az üledékes kőzetekből előkerült ősmaradványok (foraminiferák, dinoflagelláták) 

alapján a vulkáni kőzetek egy része szarmata illetve badeni korú. A Hhe-Gh-1-es fúrás az ÉK-DNy-i 

vulkáni vonulatban (56. a ábra), több mint 50 m vastag hialoklaszt breccsát, zeolitosodott bontott 

tufát illetve andezitet talált, amelyek utólagos hidrotermális átalakulást jeleznek (BÓDI ET AL. 2009). 

Piroklasztitokat és lávakőzeteket a 3D-től délre található újszentmargitai és hajdúnánási fúrásokban 

is találtak, amelyek szintén középső-miocén agyagmárgával, finomszemű homokkővel váltakoznak. 

A fúrásokban található karotázsgörbék főként a késő-miocén üledékekre érhetőek el, mivel azok 

voltak a CH kutatás középpontjában, így a vulkáni kőzetek karotázson történő kimutatásra nem nyílt 

lehetőségem.    

Négy fő vulkáni/szubvulkáni jelenséget ismertem fel a szeizmikus szelvényeken. A Polgári-árokban 

meghatározóak a különböző geometriájú és típusú erős amplitúdó-anomáliák, valamint az egykori 

paleofelszínen található pozitív vulkáni formák (hidrotermás vulkáni felépítmények/hydrothermal 

mounds).  

A fő vetőzónáktól délkeletre, az ÉK-DNy-i csapású összefüggő vulkáni vonulatban, különböző 

pozitív vulkáni formákat, lávadómokat, kisebb hidrotermás felépítményeket, paleovulkánokat, azok 

beszakadt krátereit valamint láva és piroklasztfolyásokat figyeltem meg.  

A következőkben összefoglalom és bemutatom az egyes vulkáni/szubvulkáni formákat, azok területi 

eloszlásait, főbb paramétereit.  

Konkordáns és diszkordáns amplitúdó-anomáliák (teleptelérek/sills) a Polgári-árokban:  

A Polgári-árokban több, erős amplitúdóval, jelentős impedanciakontraszttal jelentkező különböző 

geometriájú (csésze alakú, rétegpárhuzamos) testek jelennek meg (56. a ábra). Jellemző rájuk, hogy 

hirtelen végződnek el, akár mindkét irányban, miközben amplitúdójuk jelentősen lecsökken.  Az 

ilyen jellegű anomáliák kizárólag a Polgári-árokban fordulnak elő a 2 és 3 sec (TWT) közötti 

mélységtartományban (56.b ábra). Az egykori paleofelszíntől változó mélységben (100-2000m), de 

döntően 100-800 méter mélyen találhatók. Vastagságuk a vertikális felbontás miatt minimum 40-50 

m, de általában 50-100 m körüli. A hosszuk átlagosan ~2 km, a legnagyobb ~4km (sill11,14), a 

legkisebb néhány száz méter. A Polgári-árokban megfigyelhető amplitúdó-anomáliákat sikerült 

kimutatni a neurális háló és RMS amplitúdó térkép segítségével is (57. a ábra). A kitérképezett 

amplitúdó-anomáliák és az ettől független, szeizmikus attribútumok kombinációjával létrehozott 
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osztályok egy csoportja nagyon jó egyezést mutatott. Az amplitúdóanomáliák fölött változó 

amplitúdójú redőket figyeltem meg, amelyek térbeli eloszlása és geometriája az anomáliák helyzetétől 

függ (56. b ábra). Az amplitúdó anomáliákkal jelentkező reflexiók helyenként szegmentáltak is, amely 

részben vetőkhöz, részben a később tárgyalandó magmacsatornákhoz, ún. lóbákhoz kapcsolódik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. ábra: (A) A neurális háló módszer alapján, többféle attribútum csoportosításával kialakított osztály és 
annak illeszkedése a kitérképezett teleptelérekkel.  A teleptelérek térbeli eloszlását az 56.a ábra mutatja. (B) 

A neurális háló módszer alapján kialakított osztályok volumetrikus tömbjének 1.9 sec időszelete. Jól 
látszik, hogy a hidr. felépítmények (m3,5) nem írhatók le egyetlen osztállyal, mint a teleptelérek, hanem 
több, különböző szeizmikus tulajdonsággal rendelkező komplex felépítmények.  Az eltérő színezés az 

egyes osztályokat jelenti. 
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Az amplitúdó-anomáliák geometriai tulajdonságai, szeizmikus fáciese, a megfigyelt redők térbeli 

kapcsolata ezekkel, valamint a területen fúrásokkal is feltárt vulkáni lávakőzetek és mágneses 

anomáliák alapján, ezeket a jelenségeket teleptelérekként (sill) értelmezem. Számos hasonló 

tulajdonsággal bíró amplitúdó anomáliákat szintén teleptelérként definiált PLANKE ET AL. (2005), 

HOLFORD ET AL. (2012) ausztráliai és északi-tengeri 3D-és szeizmikus tömb értelmezése során.  

A teleptelérek/sillek közel 50%-a durván rétegpárhuzamos (sill1,3,4,11,19,23), amelyből néhány 

szegmentált is (sill11) (56. a,b ábra). PLANKE ET AL. (2005) szerint a rétegpárhuzamos telérek 

kialakulása kevéssé konszolidált üledékekben jellemző, ahol minimális azok rugalmassági 

küszöbértéke. A rétegpárhuzamos teleptelérek kialakulása a mechanikai rétegzés jelenségére is 

visszavezethető, mivel a különböző kőzetfizikai tulajdonságokkal bíró üledékekben a magma a 

rétegpárhuzamos folyási irányt választja (WALKER 2015).  A szegmentációt részben apróbb 

normálvetők okozzák, amelyek mentén az intrúzió kisebb elvetése figyelhető meg. Előfordul, hogy 

az intrúzió éppen a vető síkját használja fel a mozgásához, ilyenkor az eredetileg rétegpárhuzamos 

teleptelér egyik szakasza meredek lesz és párhuzamos a vetőfelülettel (sill21,18,7) (56.c ábra, s7). A 

teleptelérek szegmentáltsága azonban az intrúzió mozgása során kialakult ún. lóbák 

(magmacsatornák) miatt is lehetséges (56.b ábra). A magma pulzálóan halad a magmacsatornában 

általában a tápláló forrástól elfelé és felfelé (HANSEN & CARTWRIGHT 2006), miközben a befoglaló 

puhább, változatos litológiájú, kevésbé konszolidált üledék és a magma között jelentős lokális 

feszültségkülönbség és instabilitás alakul ki. A szegmentációk lehetnek átlépések, csatlakozási 

pontok, amelyeknek semmi köze a vetőkhöz (HANSEN & CARTWRIGHT 2006). Az átlépések 

hossztengelye párhuzamos a magma elsődleges mozgási irányával, így azt ez alapján meg is 

becsülhetjük (PLANKE ET AL. 2005; HANSEN & CARTWRIGHT 2006). A szegmentáció a teleptelérekre 

készített RMS amplitúdó (alacsonyabb amplitúdóval) és időtérképeken is megfigyelhető (58. ábra). 

Az átlépések hossztengelye alapján nagyjából ÉNy-DK-i mozgásirány határozható meg (s11, s13, 

s14) (58. ábra).  

A sekély mélységben található teleptelérek felett gyakran változó amplitúdójú redőket figyeltem meg.  

A közel rétegpárhuzamos szegmentált sill11 és a kissé csésze alakú sill13 felett kialakult redő ~200-

300 m amplitúdójú (56. b ábra). A redő olyan kényszerredő, amelynek kialakulása az intrúzió 

benyomulása után kialakult differenciális kompakcióhoz köthető, hiszen egyértelmű rálapolódást 

nem látunk a redő szárnyain (56.b ábra, s13 feletti redő). Ugyanakkor az alsó-pannóniai üledékek (pre-

selflejtő üledékek) a redő csuklózónájában kivékonyodnak, majd a szárnyak felé legyezőszerűen 

kivastagodnak. A selflejtő épülését már nem befolyásolta a kényszerredő okozta kompakciós 

különbség, így a redő kialakulásnak kora, összefüggésben az intrúzió benyomulásával, a selflejtő 

épülése előtti, azaz pannóniai eleji (~11.6-11 Ma).  

A teleptelérek másik fele hasonlít a csésze alakúakra (sill12,13,14,15,16,) de a rétegekre diszkordáns, 

meredek szegmensek nem fejlődtek ki olyan jellegzetesen, mint az északi-tengeri és ausztráliai 

intruzióknál (56 a,b ábra). A csésze alakú teleptelérek kialakulását az intruzió elvégződése és a 
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befoglaló üledékes kőzet között létrejött anizotróp feszültséggel magyarázzák. Az intruzió megemeli 

a befoglaló üledéket a végpontjánál, így a magma felfelé is tud áramlani, de ehhez egy kritikus 

tömeget kell elérnie (MALTHE-SORENSSEN 2004). Minél mélyebben van az intruzió, annál 

nagyobbnak kell lennie a kritikus tömegének, hogy a kompaktáltabb, vastagabb fedőüledéket 

elmozdítsa a végpontjánál. PLANKE ET AL. (2005) szerint ez az oka annak, hogy nagyobb mélységben 

(4-6 km) ritkák az ilyen teleptelérek.  

58. ábra: Rétegpárhuzamos és csésze alakú szegmentált teleptelérek (s11-s15) RMS (Root Mean Square) amplitúdó 

értékei a Polgári-árokban. A fekete hosszanti sávok a teleptelérek szegmentációi (átlépései). A fekete szaggatott 

nyilak az intrúzió benyomulásának irányát jelzik, amely egyöntetűen ÉNy-i illetve DK-i volt és párhuzamos az 

átlépések hossztengelyével. A teleptelérek eloszlását az alsó térkép mutatja. 

 

A Polgári-árokban megfigyelt csésze alakú formák, ugyan az egykori paleofelszíntől mindössze 100-

800 méterre helyezkednek el, mégsem fejlődtek ki jelentősen a rétegekre diszkordáns ívelt 

szegmensek (56.b ábra, s13,14).  Ennek fő oka, hogy a teleptelérek magma utánpótlása nem volt 

elegendő, nem érte el azt a kritikus tömeget, ami a fedőüledék áttöréséhez elegendő lett volna. 

Ugyanakkor a befoglaló kőzet reológiája és szakítószilárdsága szintén befolyásolhatta az intruziók 

fejlődését. A csésze alakú teleptelérek egy része szintén szegmentált (sill13,14,15), amely részben 
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vetőhöz részben a korábban említett magma csatornák kialakulásához kötődik.  A nem vetőhöz 

kapcsolódó átlépések, elhajlások, csatlakozási pontok hossztengelye alapján közel ÉNy-DK-i 

mozgási irány állapítható meg (58. ábra).  

A 11-es teleptelérhez (sill11) köthető kényszerredőnél nagyobb amplitúdójú (~400m) fejlődött ki a 

szegmentált csésze alakú 13-as teleptelér felett (59. ábra).  

 

 

 

 

 

 

59. ábra:  

(A) Az enyhén csésze alakú, kissé szegmentált 

sill 13 felett létrejött kompakciós eredetű 

kényszerredő. A redő feletti üledékek 

kivékonyodása (TWT, sec) kiemeli a sill 13 

központi legvastagabb részét, amely felett 

legjelentősebb a kiemelkedés. 

 

(B) A szelvényen jól látszanak a sill 13 

szegmentációs és összekapcsolódási pontjai, 

valamint a teleptelér geometriája. A szelvény 

nyomvonala az A térképen látható. 

 

(C) A kiegyenesített szelvényen látszik, hogy 

az intrúzió benyomulása a pannóniai elején a 

szaggatott kékkel jelölt szint és a 

kiegyenesített szint között történt, ugyanis 

ekkor figyelhető meg igazán az üledékek 

intrúzió benyomulásához köthető 

kompakciós eredetű kivastagodása és 

kivékonyodása. 
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Az intrúzió ugyan a pannóniai talp alatt található, de benyomulása a puhább üledékek közé szintén a 

pannóniai elejére tehető, mivel az üledékvastagságok változását a pre-selflejtő üledékekben észleltem 

(59. a,c ábra). Ugyanakkor nem mindegyik teleptelér esetében fejlődik ki jelentős amplitúdójú 

kényszerredő, amely összefügghet a befogadó, kevésbé konszolidált kőzet nagyobb 

pórusvíztartalmával. Ugyanis ilyen esetben az intrúzió benyomulása során a befogadó üledék 

pórusvize eltávozik a felfűtés hatására és a magma képes a felszabadult pórusteret kitölteni (MAGEE 

ET AL. 2014).  

Két teleptelér (sill7,21) teljesen leköveti a vetőfelületek geometriáját (56. c ábra, s7). Ez egyben azt is 

jelenti, hogy az intrúziók kora fiatalabb, mint maga a vető menti mozgás. A vetőfelület, mint 

gyengeségi zóna kiváló migrációs útvonalat jelent az intrúziók számára. Emellett a vető mentén 

különböző kőzetfizikai paraméterekkel rendelkező kőzetek kerülnek egymás mellé, amely a telérek 

mozgásai irányát is befolyásolja. MAGEE ET AL. (2013a) kimutatták, hogy az intruziók a pozitív, a 

levetett blokk irányába konvex geometriájú vetőfelületek mentén szeretnek migrálni, ahol lokálisan 

megváltozik a minimális főfeszültségirány.  

Hidrotermás felépítmények/hydrothermal mounds a Polgári-árokban:  

A Polgári-árokban hat, vulkáni folyamatokhoz kapcsolódó pozitív formát (mound-oknak hívom, ami 

felépítményt, pozitív formát jelent, m1-m6) azonosítottam az egykori paleofelszínen (~pannóniai 

talp) (56. a ábra).  Időmetszetben kissé elliptikusak, keresztszelvényben dóm illetve rombusz 

alakzatot figyeltem meg (56.b, 57.b, 60.a,b,c ábra). Felső határuk a teleptelérekhez képest kevésbé erős 

impedanciakontraszttal jelentkezik, ugyanakkor belső reflexióik gyakran zavarosak, nehezen 

követhetők. Ez arra utalhat, hogy nem homogén vulkáni felépítményről van szó. A neurális háló 

során kialakult osztályok kombinációjával lehetett csak kimutatni ezeket a térképi nézetben elliptikus 

formákat (57.b ábra). A felépítmények alatt nem jelentkezik az ún. velocity pull-up jelensége, vagyis 

nem okoznak jelentős pozitív sebességanomáliát. Sőt, inkább kissé lefelé hajló reflexiókat észleltem.  

Hosszuk 1-3km között változik, de átlagosan 1-1.5 km. A felépítmények 300-400 méter magasak, 

szárnyukra a selflejtő épülése előtti pannóniai üledékek rálapolódnak (56.b, 60.c ábra). Így 

kialakulásuk a pannóniai elejére tehető (~11.6-11Ma). Felettük kényszerredőket észleltem, amelyek 

amplitúdója általában 100-120m és a pozitív vulkáni forma nagyságától függ (56.b, 60.b,c ábra). A 

legtöbb felépítmény alatt (mound1,2,3,4,5), változó mélységben (100-500 m) kissé szegmentált, 

rétegpárhuzamos teleptelérek (sill11,12) láthatók, amelyek helyenként éppen alattuk végződnek el 

(sill12 a mound 3,4 esetében) (60. a,b ábra). A mound1,2 egy összefüggő pozitív vulkáni forma, amely 

szelvénymetszetben két dómként, időmetszetben pedig két önmagába záródó ellipszisként jelenik 

meg (60.c ábra). A két pozitív forma szintén telérek, illetve vetők (W10, M4a) felett helyezkedik el.  
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60. ábra: (A) A s12 szegmentált teleptelér és a hidrotermás felépítmények (m3,4) térbeli kapcsolata. A hidr. 

felépítmények éppen a teleptelér felett találhatók, kialakulásuk összefügg a telérbenyomulással. 

(B) Szegmentált, rétegpárhuzamos (pl: s14) és vetőfelülettel párhuzamos (s7) teleptelérek a Polgári-árokban. Néhány 

sekély intrúzió felett kényszerredő alakult ki (pl: s13, s23). Az s12 teleptelér éppen az m4-es hidrotermás 

felépítmény alatt végződik el. A szelvény nyomvonala az 56.a ábrán látható. 

(C) Összetett hidrotermás felépítmények a pannóniai talp felett. A felépítmények pár száz méter magasak, rombusz 

illetve dóm alakúak. Alattuk teleptelérek és vetők találhatók. Tetejükre a selflejtő áthaladása előtti pannóniai 

üledékek lapolódnak rá. A szelvény nyomvonala az 56.a ábrán látható. 
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A jellegzetes geometria (dóm, rombusz), a kiüresedett, zavaros belső reflexiók, a velocity pull-up 

hiánya, az egykori paleofelszínen történő megjelenés, az alattuk éppen elvégződő teleptelérek és 

vetők, a felettük található kényszerredők alapján hidrotermás felépítményként/hydrothermal mound 

értelmezem ezeket a pozitív formákat. Hasonló vulkáni formákat és jelenséget szintén hidrotermás 

felépítményként értelmeztek számos medencében (HANSEN ET AL. 2005; PLANKE ET AL. 2005; HANSEN 

2006; JACKSON ET AL. 2013; MAGEE ET AL. 2013a,b).  

A teleptelérek és a hidrotermás felépítmények/hydrothermal mounds összefüggő rendszert alkotnak, 

hiszen a telérek éppen a felépítmények alatt találhatók (60. a ábra).  Ők fűthették fel a környező 

kevéssé konszolidált, jelentős víztartalommal bíró üledékeket a felszín közelében. A felfűtés hatására, 

a forró fluidum nyomása jelentősen megnőtt, összetörte a felette lévő alig konszolidált kőzetet és egy 

kisebb kürtőn keresztül felszínre hozta azt. Magát a kürtöt azonban nem lehet egyértelműen látni a 

szeizmikán, aminek oka, hogy egyrészt a teleptelérekhez közel helyezkednek a hidrotermás kürtők, 

másrészt nem lehet jól leképezni ezeket a közel vertikális formákat. Ugyanakkor miután néhány 

hidrotermás felépítmény (mound1,2) közvetlen vetők alatt helyezkedik el, a teleptelérek által felfűtött 

fluidumok feláramlása a vetők mentén is történhetett, így nem is alakult ki maga a kürtő (60. c ábra).   

Nem zárható ki, hogy iszapvulkánokról van szó, de a teleptelérek és a pozitív formák térbeli 

kapcsolata a hidrotermás kürtőkre hajaz. Ugyan fúrás nem érte ezeket a felépítményeket, de a 

Polgári-ároktól délkeletre található vulkáni vonulatban a HHE-Gh-1-es fúrás utólagos hidrotermás 

átalakulást szenvedett vulkáni kőzeteket fúrt. A hidrotermás kürtők a pannóniai elején jöttek létre a 

rálapolódó üledékek kora alapján. 

A déli vulkáni vonulat felépítményei: 

A Polgári-árok délnyugati részén (Tiszatarján-1, Tiszakeszi-1) található, néhány kilométer széles 

vulkáni zóna mellett, a mestervetőktől délkeletre egy jelentősebb, összefüggő, ÉK-DNy-i csapású 5-

10 km széles, 15-20 km hosszú vulkáni vonulat húzódik (56. a, 61. a ábra). A vulkáni felépítmények 

változó geometriájúak, lehetnek önálló kúpok, összetett kúpok, csonka gúla formájúak, valamint 

ezek beszakadt kráterei (47., 48. ábra 1760,1880IL, 8.1b melléklet 1100CL, 8.4 melléklet 2430IL). 

Magasságuk változó, átlagosan 700-800m, hosszúk 3-5 km. Időmetszetben többnyire szimmetrikus 

kör alakúak, de lehetnek kissé elliptikusak is. A vulkáni felépítmények „burkolófelülete” a pannóniai 

talp, amire rálapolódnak a pannóniai üledékek, tehát a késő-miocénnél idősebb vulkáni formákról 

van szó. A vulkáni formák teteje általában a pannóniai üledékektől erős impedancia kontrasztjával is 

jól elkülönülő reflexió, amely jól követhető volt végig a vonulatban (47., 48. ábra 1760,1880IL, 8.1b 

melléklet 1100CL, 8.4 melléklet 2430IL). A vulkáni formák felett előfordulnak kompakciós vetők is, 

amelyek nem metszik már a vulkánt, hanem felette a puhább üledékeken lecsatolnak (61. b ábra). A 

formák felett gyakoriak a kényszerredők is, amelyek a differenciális kompakció miatt alakultak ki.  
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61. ábra: (A) A Polgári-árokban kitérképezett teleptelérek (s11,13,14) és hidrotermás felépítmények (m1-

5), valamint a mestervetőktől délre található összefüggő vulkáni vonulat és az árkot nyugatról határoló 

tiszakeszi vulkáni vonulat 3D-s ábrája délnyugat felől. A teleptelérek északnyugat felé egyre sekélyebb 

mélységben találhatók, táplálóforrásuk feltételezhetően a déli vulkáni vonulat lehetett. 

(B) Az összefüggő, mestervetőktől délkeletre található ÉK-DNy-i csapású vulkáni vonulat 3D-s ábrája, 

amin két egymás mellett elhelyezkedő vulkáni felépítmény látható. A felépítmények átlagosan 600-800m 

magasak és felettük gyakran kompakciós vetők figyelhetők meg. 
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A felépítményeket több fúrás is érte, amelyek több száz méter, felső részén piroklasztit és üledékes 

kőzet, alsó részén láva (riolit, andezit) és piroklasztit váltakozását fúrták meg. A kora-pannóniai 

üledékek a tiszatarjáni vulkáni kúp kivételével hiányozik felettük (HHE-Gh-1, Gh-5, HHE-Hn-1). 

Szeizmikus értelmezésem szerint a 9.78 Ma éves horizont viszont már átmegy a délkeleti összefüggő 

vulkáni vonulat felett is. A hiány a legkorábbi pannóniai üledékekre, valamint a selflejtő nagy részére 

vonatkozik (8.1b melléklet 1100,1200CL, 8.3 melléklet 2000IL).  

A felépítmények alatt zavaros, gyakran kiüresedett reflexiók láthatók, gyakori a velocity pull-up 

jelensége, amely a Polgári-árok és a vulkáni vonulattól délre található szintek korrelálását szinte 

lehetetlenné teszi. A felépítményeket kisebb vetők metszik el, amelyek helyenként beszakadt 

krátereket hoznak létre (8.1b melléklet 1200CL).  

A felépítmények méretük alapján lehetnek kisebb-nagyobb lávadómok, lávadóm-komplexek (LUKÁCS 

RÉKA szóbeli közlése), vagy akár kisebb rétegvulkáni kúpok. A sztratigráfiájukat ugyan nem 

vizsgáltam részletesen, de a belső reflexiók, valamint azok geometriája (lelapolódások, 

rálapolódások), a fúrások változatos rétegsora alapján nem homogén felépítésű vulkánokról van szó, 

hanem változatos genetikájú, különböző vulkáni egységekből felépülő összetett formákról. A 

vulkánokat északnyugatról a mestervetők határolják, délről azonban csak néhány vető szegmentálja.  

A felépítményektől délre, kibillentett, több, egymás felett található erős impedanciakontraszttal 

jelentkező reflexió(k) jelenik meg a pannóniai talp alatt, amelyeket kiüresedett, néhány száz méter 

vastag reflexiók választanak el.  Ezek az erős amplitúdójú reflexiók rétegpárhuzamosak, hosszan 

követhetők, felettük nincsenek kényszerredők, vagyis nem lehetnek intrúziók. Láva illetve 

összesültebb piroklasztfolyásként értelmezem őket (6.4 melléklet 2180,2430 IL). A Polgári-árokban is 

lehetett követni ezeket a rétegpárhuzamos erősebb amplitúdójú reflexiókat, de itt az intrúziók 

energiaelnyelése miatt, a mélyebben található reflexiók kevésbé markánsak.  

5.3. SZELVÉNYKIEGYENLÍTÉS  

A Vma-ban két ÉNy-DK-i csapású, az árok fő szerkezeteire merőleges szelvényen végeztem 

kiegyenlítést. A HI-D szelvény a nyugati, az mk-23 pedig a keleti felében keresztezi az árkot (23. 

ábra). A kiegyenlítést egy fiatal pannóniai horizontra (~9.1 Ma), a pannóniai talpra, a középső-

dácittufához tartozó bogácsi szintre (~16.3 Ma, LUKÁCS ET AL. 2014a,b) és az alsó-tufatetőre (~16.5 

Ma, LUKÁCS ET AL. 2014a,b) végeztem el (62., 63. ábra). Az árok keleti felében az alsó-tufatetőt nem 

lehetett megbízhatóan lehatárolni, így ott nem tudtam elvégezni a kiegyenlítést. A szelvény menti 

deformációkat az idősebbektől a fiatalabbakig mutatom be.  

Az árok nyugati felében az alsó-tufatető és a paleogén közötti időintervallumban (D3?/D4 fázis), 

amikor az alsó-miocén terresztrikum és az alsó-riolittufa lerakódik, világosan látszik, hogy az árok 

déli peremén a VmV mestervető (nyugati főág) már aktív volt (~230m vertikális elvetés a paleogén 

tetőre) (62. ábra, D4). A mestervető közelében egy rábukó antiklinális fejlődött ki a kora-miocénben.  
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62. ábra: A Vatta-maklári-árokban értelmezett HI-D szelvénykiegyenlítése. A horizontok és a vetők mélységben 
szerepelnek a szelvényeken. A horizontok színezése megegyezik a szeizmikus szelvényekével és a 18. ábrán látható 

a jelkulcsa.  A szelvények nyomvonala a 23. ábrán látható. A szelvények széle rögzített volt a kiegyenlítés során. 
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Az árok északi peremén aktív volt az A5 és A4-es vető is, utóbbi mentén az elvetés jelentős mértékű  

(~140m vertikális elvetés a paleogén tetőre). Néhány kisebb észak felé dőlő vető (Sz4) szintén az 

üledékképződéssel egyidőben működött és néhány tízméteres elvetést eredményezett (62. ábra, D4). 

A D4 fázis során a szerkezetek többsége ferdecsúszású vető volt (lásd 31. b ábra). Ha az alsó-tufa 

alatt lévő terresztrikum egy része eggenburgi korú, akkor a D3-as fázis alatt a fő vetők jobbos 

eltolódásként működtek. Az eltolódások által okozott deformációk kiegyenlítésére viszont nincs 

lehetőség a programban (lásd 4.4 fejezet), így azt a D4 fázissal kezdtem el.  

A bogácsi szint (~16.3 Ma) és az alsó-tufatető (~16.5 Ma) közötti időtartamban (D5 fázis) a 

szerkezetek inaktívak voltak, miután csapásuk párhuzamos volt a D5 fázis fő extenziós irányával 

(lásd 34. ábra). Így jelentős deformációt nem tapasztalunk a Vma nyugati részén (62. ábra D5). A 

középső-dácittufa néhány száz méter vastagságban lefedte a korábbi aktív szerkezeteket (62. ábra 

D5).  

A pannóniai talp és a bogácsi szint közötti időtartamban (D6/D7 fázis), amikor a felső-riolittufa 

(14.7±0.3 Ma,14.3±0.3Ma; Lukács et al. 2014a,b) és a szarmata tufás homokkő lerakódott a D4 

során létrejött szerkezetek ismét aktiválódtak és ferde balos normálvetőként működtek a D6, de 

főként a D7 fázis során (lásd 36.b ábra). A déli mestervető (VmV nyugati főág) menti függőleges 

elvetés a bogácsi szintre ~200m (62. ábra D6/D7). A VmV mentén a rétegek elvonszolódtak és egy 

észak felé billentett vetőkapcsolt extenziós monoklinális kezd kifejlődni a vető felfelé harapódzása 

során (62.ábra, D6/D7). A redő csuklózónájában a középső-miocén üledékek a kibillenés 

következtében kissé le is pusztultak (kis nyilak jelzik, 62. ábra D6/D7). Északon az A5 és A4 vető 

aktívan működött, de itt jelentős vetőkapcsolt gyűrődés nem alakult ki.  

A pannóniai elején kialakult D8 fázis során a 9.1 Ma éves és a pannóniai talp közötti időtartamban 

látszik az egyik legjelentősebb deformáció az árok délkeleti oldalán (62. ábra D8). A vetők közül, 

mindössze a VmV és az A5 működik szinszediment módon 11.6-9.1 Ma év között. A déli 

mestervető (VmV nyugati főág) elmetszi a D6-D7 során már kialakuló extenziós monoklinálist, 

ugyanakkor nem a csuklózónájánál, hanem attól délre, így a monoklinális szerkezet továbbra is 

megmarad, sőt amplitúdója tovább növekszik a vető propagálása során (62. ábra D8). A vetőkapcsolt 

gyűrődést a trishear algoritmus segítségével sikerült kiegyenlíteni a módszertani résznél leírt 

beállításokkal (3. melléklet 4.4. alfejezet). A gyűrődés következtében észak felé kibillentett pannóniai 

üledékekben számos belső szögdiszkordancia alakul ki. A pannóniai elején lerakódott üledékek az A5 

irányába vastagodnak, majd annak talpi blokkjában észak felé folyamatosan vékonyodnak. A 

mestervető (VmV) déli, talpi blokkjában szintén jelentősen kivékonyodnak a pannóniai elején 

lerakódott üledékek. A D8 fázis során, a fő peremi szerkezetek aktív normálvetőként működtek és 

közel 1 km vastagságú szintektonikus pre-delta pannóniai üledék rakódott le a Vma-ban. (lásd 38. a,b 

ábra, 62. ábra D8). 
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A mai szelvényen azonban az is látszik, hogy a déli mestervető a fiatalabb pannóniai üledékeket is 

elmetszi (D9 fázis?), amik néhány fokkal dél felé billentek ki (62. ábra D9-D11). A kibillenés 

nemcsak a fő vető menti aktív működés, hanem főként a Bükk fiatal kiemelkedésének (D11 fázis) az 

eredménye, amely a pannóniai delta/folyóvízi üledékek lepusztulását eredményezi észak felé.  

A Vma keleti felét keresztező mk-23-as szelvényen kissé megváltozik az árok geometriája (63. ábra). 

A bogácsi szint és a paleogén tető közötti időintervallumban (D3?/D4-D5) csak néhány KÉK-

NyDNy-i csapású vető (A9, Sz5) metszi el a paleogén tetőt, néhány tízméteres elvetést 

eredményezve (63. ábra D4-D5). Ezek a vetők feltételezhetően a D4 fázis során lehettek aktívak, de 

bizonyítani nem tudom őket, mivel az alsó-riolittufát és a középső-dácittufát az árok keleti felében 

nem lehetett egyértelműen elkülöníteni. A szerkezetek ferde normálvetőként működhettek a D4 

során. A déli peremvető (VmV keleti főág) csapása É(ÉK)-(D)DNy, ami közel párhuzamos a D4 

fázis extenziós irányával ezért az inaktív lehetett ekkor (lásd 31. b ábra).  

A D5 fázisban, ami a bogácsi szint és az alsó-tufatető közötti időintervallumnak felel meg, a vetők 

többsége inakítv volt, mivel a D5 fázis extenziós iránya közel párhuzamos volt a fő szerkezetek 

csapásirányával (lásd 34. ábra).  

A pannóniai talp és a bogácsi szint közötti időtartamban (D6/D7 fázis) a VmV dőlése mentén 

szétágazik felfelé, azonban a deformáció egyértelműen az északi ágra koncentrálódik (63.ábra 

D6/D7). A VmV jóval jelentősebb elvetést eredményez az mk-23 mentén, mint az árok nyugati 

felében (~600 méter függőleges elvetés a bogácsi szintre). A rétegek normál módon vonszolódnak el 

és nem fejlődik ki extenziós monoklinális sem, szemben az árok nyugati felével (63. ábra D6/D7). 

Ennek fő oka, hogy itt a déli mestervető (VmV keleti főág) csapása megváltozik és már a D6 során 

ferde csúszású normálvetőként, majd a D7 fázisban már tisztán normálvetőként működik, ami a 

középső-miocén végén (D6/D7) egy félárkot hoz létre (lásd 36. a,b ábra). Az északi oldalon az A9-es 

vető elvégződése közelében halad a szelvény, így az elvetés jelentéktelen a VmV-hez képest (63. ábra 

D6/D7). Északon, néhány észak felé dőlő ferde normálvető (Sz5) mentén szintén jelentősen 

kivastagodnak a középső-miocén végi üledékek.  

A pannóniai talp és a 9.1 Ma éves szint közötti időtartamban (D8 fázis) a VmV továbbra is aktív 

marad, az elvetés növekszik és a normál elvonszolás is fokozódik (63. ábra D8). Néhány észak felé 

dőlő, a pannóniai talpat metsző vető is megjelenik az árok középső részén. Az A9 szétágazik felfelé, 

de az elvetés továbbra is jelentéktelen (63. ábra D8). A VmV-től délkeletre jelenik meg egy kisebb 

normálvető, amely mentén a pannóniai üledékek kissé kivastagodnak a levetett déli blokkban. A 

Vma továbbra is félárok geometriát mutat (63. ábra D8).  

A mai szelvényen itt is látszik, hogy a déli mestervető a 9.1 Ma éves szintet is kissé elmetszi (D9-

D11). A fiatal pannóniai üledékek dél felé történő kibillenését a már említett bükki kiemelkedéshez 

(D11 fázis) lehet kötni (63. ábra D9-D11).  
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63. ábra: A Vatta-maklári-árokban értelmezett mk-23 szelvénykiegyenlítése. A horizontok és a vetők mélységben 
szerepelnek a szelvényeken. A horizontok színezése megegyezik a szeizmikus szelvényekével és a 18. ábrán látható 

a jelkulcsa.  A szelvények nyomvonala a 23. ábrán látható. A szelvények széle rögzített volt a kiegyenlítés során. 

 

A kiválasztott szintek közel szub-horizontálisak lettek ugyan a kiegyenlítés során, de a vetők mentén 

jelentős eltolódásos mozgások is történtek, amit a szelvénykiegyenlítésnél a program nem tud kezelni 

(pl: D3 fázis?). Így tehát a bizonytalanság fennáll a pannóniai talpra becsült extenzió mértékére is.  

Az mk-23 esetében az extenzió ~3-4%-nak (~450m) adódik a pannóniai talpra és 7-8 %-nak a 

bogácsi szintre, szemben a HI-D esetén becsült ~2-3%-os (~200-300m) és 5-6%-os extenzióval. 
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Ennek fő oka, hogy a VmV már a D6 fázis során ferdecsúszású vetőként működött az árok keleti 

felében, szemben a nyugati részével, ahol akkor még jelentős balos oldaleltolódásos komponense 

volt. Emellett az árok nyugati oldalán a kifejlődött extenziós monoklinális vehette fel a megnyúlás 

egy részét. Ugyanakkor az extenziós monoklinálist kialakító deformációs mechanizmus kiválasztására 

és annak parametrizálására többféle alternatíva is adódik, ami megváltoztathatja a becsült extenzió 

mértékét is.  

5.4. SÜLLYEDÉSTÖRTÉNET 

5.4.1. Vatta-maklári-árok (Vma) 

A Vma esetében két fúrásra (Szv-3, Mn-2) készítettem el a süllyedéstörténeti diagramot (lásd 23. 

ábra). Az Szv-3 a Vma északi peremén mélyült sekély fúrás (~600m), amely az árok peremi részeinek 

süllyedését hivatott bemutatni. Az Mn-2 a Vma süllyedését legjobban reprezentáló fúrás, egyrészt 

mert a legmélyebb (több mint 2000m), másrészt számos új radiometrikus és vitrinitadattal 

rendelkezik (lásd 4. ábra). A szeizmikus értelmezés során a tiszapalkonya-1 fúrás mágnesrétegtani 

szintjeit is sikerült a Vma-ba átkövetni, így a fúrás fiatal pannóniai üledékeihez abszolút korokat is 

tudtam rendelni (lásd 4. ábra). Az egyes süllyedéstörténeti diagramok összehasonlíthatók, mert mind a 

vertikális skálájuk, mind az időskálájuk azonos léptékben készült. A diagramokon feltüntettem a fő 

süllyedési és denudációs periódusok kezdetét, valamint az egyes deformációs fázisokat is (D2a-D11) 

(64. a,b,c ábra).   

A Vma-ban az Mn-2-es fúrás ugyan elérte a paleogén tetejét, de a süllyedéstörténet bemutatását a 

teljesen átfúrt kora-miocénnel érdemes elkezdeni. A Vma-ban 4 fő süllyedési periódust különítettem 

el (64. b ábra). Az első jelentősebb süllyedés a kora-miocén D4 fázis során történt, amikor több száz 

méter vastagságú szintektonikus alsó-miocén terresztrikum és alsó-riolittufa rakódott le a Vma 

nyugati felében (64. b ábra). Ez a süllyedés különösen a VmV-től közvetlen északra, a levetett 

blokkban volt jelentős, ahol egy kisebb árok fejlődött ki. A süllyedés kezdetét, biztos korral 

rendelkező üledékek hiányában, nem lehet megmondani. Egy biztos, hogy részben szin-kárpáti lehet, 

mivel az abszolút korral rendelkező alsó-riolittufa (16.5+-0.3 Ma, LUKÁCS ET AL. 2014 a,b) márgával 

váltakozik, ami alatt több száz méter alsó-miocén (egg?-ottnangi) paleotalajosodott homokkő 

található. Az Szv-3 szintén elérte az alsó-riolittufát, de abban állt meg, így annak vastagváltozására 

nem tudunk következtetéseket levonni. A Bükkalján az alsó-riolittufa és az alatta megfúrt alsó-

miocén teresztrikum együttes vastagsága jellemzően ~150-300m, tehát vékonyabb, mint az árokban.  

A 2. süllyedés kisebb volt és 200-300 m vastag középső-miocén dácittufa lerakódását eredményezte 

(64. a,b ábra). Az Szv-3-as és az Mn-2-es fúrás középső-miocén dácittufa vastagsága közel hasonló, 

így jelentősebb süllyedésbeli differenciálódás nem történt ekkor az árok peremi és központi részei 

között (64. a,b ábra). Ez volt a D5 fázis időszaka, amikor a Vma fő szerkezetei inaktívak voltak, mivel 

csapásuk az extenzió irányával megegyező volt (lásd 34. ábra).  
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64. ábra: Az Szv-3 (A), Mn-2 (B) és Tiv-6 (C) fúrás süllyedéstörténeti diagramjai a főbb süllyedési és lepusztulási 
szakaszokkal. A fúrások helye a 23. ábrán látható. 

A harmadik süllyedési periódus során ~200-300m méter vastagságú felső-riolittufa rakódott le a 

Vma-ban, míg a peremi részeken mindössze 100m vastagságban fúrták meg (64. a,b ábra). A 

rátelepülő szarmata tufás homokkövek szintén vastagabbak a Vma-ban, mint a peremeken (Szv-3: 

40m, Mn-2: 100m, lásd 4. ábra). Ezek az üledékek a D6/D7 fázisok során rakódtak le a 

szinszedimenten modón működő ferde normálvetők mentén (pl: VmV).   

A 4. fő süllyedési esemény a késő-miocén legelején történt (11.6-9.78 Ma), amikor több száz méter 

vastagságú pre-delta pannóniai márga, homokkő és aleurolit rakódott le a D8 fázis során 

normálvetőként működő fő szerkezetek levetett blokkjában a Vma-ban (64. a,b, 38.a,b ábra). A Vma-

ban a süllyedés kissé lassuló ütemben (400-500m delta/folyóvízi üledék, 9.78-5.3 Ma?), de tovább 

folytatódott a pliocén-negyedidőszakig (64.a ábra). Ezzel szemben az Szv-3-as fúrásban mindössze 

~100m vastag pannóniai üledéket találunk a fúrásban.  

A süllyedési periódusokat kisebb-rövidebb lepusztulási időszakok váltották fel (64. a,b ábra). A Vma-

ban az első jelentős süllyedést megelőzően a D2/D3 fázisok során, ~100 m vastagságú paleogén 

üledék pusztult le (64.b ábra). A paleogén üledékek teteje a 2D szeizmikus szelvényeken jól láthatóan 
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még az árokban is eróziósan lefejeződik, ami alapján egy közelítő becslést lehetett adni a lepusztulás 

mértékére. A mezőkövesdi és mezőkeresztesi fúrásokból pedig régóta ismert, hogy a felső-oligocén 

üledékek lepusztultak, sőt, helyenként a késő-kiscelli szintek is hiányoznak (MAJZON 1961; BÉRCZI-

MAKK 1975).  

Az Mn-2-es fúrásban megfúrt közel 1 km vastagságú miocén piroklasztitok radiometrikus korai 

alapján, a robbanásos események geológiai értelemben pillanatszerűek lehettek. Közöttük kisebb-

nagyobb lepusztulási periódusokat illetve üledékképződési hiányokat kell feltételeznünk. A 

lepusztulás, ha volt is, nem lehetett jelentős (~50m) (64. a,b ábra), mert erre a szeizmikán nem látok 

bizonyítékot. A középső-miocén végén egy kisebb eróziós esemény szintén üledéklepusztulással járt, 

de ez különösen az árok peremét és a vetők fennmaradt, kibillentett rétegeit érintette. A Vma-ban 

néhány szelvényen lehetett látni a szarmata üledékek eróziós lenyesését, de ez alapján ~50-100 

méternél több lepusztulás nem valószínű (64. a,b ábra). Az Mn2-es fúrás éppen egy extenziós 

monoklinálisba fúrt, amelyen a pre-selflejtő üledékek észak felé billennek ki és déli irányba 

lefejeződnek. Ez azonban lokális jelenség, nem a teljes árokra jellemző gyűrődés, amellyel így a 

süllyedéstörténetnél nem számoltam. Jóval jelentősebb lehetett a pliocén-negyedidőszaktól 

megfigyelhető inverziós esemény, amelynek során a Bükk folyamatos emelkedése miatt, több száz 

méter késő-miocén üledék pusztult le az árok északi peremén (64. a ábra). Az Szv-3-as fúrás szarmata 

korú üledékében mért vitrinitértéke (150m mélyen: 0.35 R%), megegyezik az Mn-2-es fúrás 725 

méterében, a Száki Agyagmárgában mért értékkel. Ezek alapján jelentős, több száz méter pannóniai 

üledék lepusztulásával számolhatunk a Vma északi peremén (Szv-3). A szeizmikus szelvényen dél 

felé kibillentett, észak felé eróziósan lenyesett késő-miocén üledékeket észleltem. A dőlésük 1-2°, de 

ha ezt kivetítem a Bükk irányába, akkor több száz méter késő-miocén üledék lepusztulása adódik 

(lásd 25. ábra, 64. a ábra).  

Az Mn-2-es fúrás esetében megvizsgáltam a vitrinitértékek időbeli változásait is. A diagram alapján 

az látszik, hogy alapvetően két fő olyan süllyedési szakasz volt a Vma nyugati felében, amely során a 

vitrinitértékek jelentősen változtak (65.a ábra). Az egyik ilyen periódus a ~23-16.3 Ma, amikor a 

vitrinitértékek gradiense jelentősen megnő (65.a ábra). Ennek a periódusnak a második felében 

rakódott le a közel 1 km vastag kora-miocén piroklasztit és alsó-tufa valamint középső-miocén 

dácittufa. A másik periódus egy hosszabb, kisebb gradienssel jellemezhető szakasz (~16.3-9.77 Ma). 

Ez idő alatt a vitrinitértékek lassabb mértékben, de folyamatosan csökkennek a fiatalabb 

üledékekben. Ezután a vitrinit értékek csökkenése megáll, közel állandó lesz (65. a ábra).  

5.4.2. Polgári-árok 

A Polgári-árok legmélyebb fúrására (Tiv-6: 2893m) végeztem el a süllyedéstörténeti elemzést, 

amelyhez számos őslénytani, szerves-geokémiai és a szeizmikus értelmezés során nyert abszolút 

koradat állt rendelkezésemre (lásd 7. ábra). A legidősebb üledék őslénytani adatok alapján szarmata 
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korú agyagmárga és homokkő, amely sűrűn váltakozik piroklasztittal a fúrás alsó 400 méteres 

szakaszán. Erre települ a közel 2500 méter vastag késő-miocén összlet (lásd 7. ábra).  

 

65. ábra: (A) Az Mn-2-es és (B) a Tiv-6-os fúrás vitrinitértékének időbeli változása. (C) A Tiv-6-os fúrás 
potenciális anyakőzetének időbeli hőmérsékletváltozásai és vitrinitérése. (D) A Pannon-medence 

részmedencéire kidolgozott lgTTI-R% összefüggés (HORVÁTH ET AL. 1988) és annak összevetése a 
fúrásokra kiszámolt lgTTI-R%-kal. 

A Polgári-árok a Tiv-6-os fúrás alapján tulajdonképpen egy fő süllyedési szakaszt mutat, amelynek 

mindössze a mértéke változik az idő előrehaladtával (64. c ábra). A legjelentősebb süllyedés a 
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középső-miocén végétől gyakorlatilag ~7.5 Ma évig tart, amikortól annak mértéke jelentősen 

visszaesik. Ugyanakkor a felső határa bizonytalan, mivel a 7.5 Ma éves horizont feletti üledékek 

koráról nincs megbízható adatunk. Így a süllyedés mértéke, akár még folytatódhatott is, de mivel ez 

egy jelenleg is aktív süllyedő terület, így egy lassúbb ütemű, máig elhúzódó üledékképződés 

valószínűsíthető (64. c ábra). A jelentős süllyedés különösen a korai szakaszra jellemző (11.6-9.78 Ma, 

~D8 fázis), amikor a déli mestervetők szinszediment normálvetőként működtek és közel 1500 m 

vastag pre-delta pannóniai üledék rakódott le (64. c ábra). Ez a gyors süllyedés a vitrinitértékek 

gradiensében is meglátszik, ami ekkor jelentősen megnő, majd 9.78 Ma után csökken (65. b ábra).  A 

fő vetők a pannóniai későbbi szakaszában is aktívak voltak, de a süllyedés mértéke lelassult és az 

ekkor képződő üledékek (~1500m) jóval hosszabb idő alatt rakódtak le (64. c ábra). Az árok mentén, 

néhány szelvényen látható a mestervetők invertálódása a pannóniai végén/pliocén-

negyedidőszakban?, de jelentős mértékű erózióval biztosan nem számolhatunk, mert ennek semmi 

jele a szeizmikán. Ráadásul, a Pannon-medence recens feszültségmező meghatározása alapján a 

Polgári-árok környéke az aktív süllyedő területekhez tartozik (BADA ET AL. 2007).  

A Tiv-6 fúrásnál Rock-Eval pirolízis adatok is rendelkezésemre álltak. A 2600-2730m közötti a 

szarmata agyagmárga, szerves anyag értettségére jellemező paraméterek alapján, potenciális 

anyakőzetnek tekinthető. Az oxigén és hidrogén index alapján a szerves anyag a III. és IV. típusú 

kerogén határára esik a módosított Van-Krevelen diagramon. A IV. típusú kerogén kevésbé 

produktív, a III. típusú kerogén pedig alapvetően gázképző és szárazföldi környezetben lerakódott 

fás szárú növényekből keletkezik. A TOC (teljes szénmennyiség, súlyszázalékban) átlagértéke 2.35, 

ami nagyon jónak mondható, emellett a pirolízis során mért Tmax értéke (445°) is olajablakot jelez. 

A potenciális anyakőzetre kiszámoltam külön, hogy miként változott időben a hőmérséklete és a 

vitrinitértéke. A vitrinitérés alapján az anyakőzet ~8 Ma évvel ezelőtt lépett be az olajablakba és 

jelenleg a nedves gáz határán mozog (~0.8 R%) (65. c ábra). A hőmérsékleti értékek viszont extrém 

magasak és azt jelzik, hogy az anyakőzet már ~9-10 Ma éve belépett a metagenezis zónába, vagyis 

lerakódásától számított ~2.5-3 Ma éven belül (65.c ábra). A litosztatikus nyomás értékei azonban nem 

lépik túl a katagenezis zónára jellemző értékeket (< 40 MPa), vagyis nagyon valószínű, hogy a 

hőmérséklet kiugróan magas értékei a vulkáni tevékenységhez és a Polgári-árokban mindenhol 

jelenlévő intruziók felfűtő hatásaihoz kapcsolódhatnak. Az intruziók környezetében egy kontakt 

zóna jöhetett létre, amelyben a környező vízzel telített, még nem konszolidált üledékek felfűtődtek, 

távozott belőlük a pórusvíz. A kontakt zóna mérete függ az intruziók kiterjedésétől és vastagságától. 

A szakirodalom alapján az intruzió vastagságának akár kétszerese-ötszöröse is lehet az a zóna, ahol a 

felfűtés egyértelműen jelentkezik (PLANKE ET AL. 2005). A Tiv-6 fúrás környezetében is lehet 

intruziókat illetve lávafolyásokat találni, amelyek okozhatták a hőmérséklet rapid emelkedését. A 

hőmérséklet növekedését ezen túl a gyors süllyedés és betemetődés is kiváltotta 11.6-9.78 Ma év, 

amikor a mestervetők aktívan működtek. Az anyakőzet szintjét követve az árokban, megállapítható, 

hogy az nyugat felé a tisztarjáni-1 fúrás előtt kiékelődik a vulkáni magaslaton (lásd 47. ábra). Dél felé a 

mestervetőkbe ütközik, észak felé a sajóhídvégi vulkáni felépítményig követhető, ahol szintén 
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kiékelődik. A felette települő aleurolit, homokkő és tufa váltakozásából álló sorozatban a sonic log és 

a sűrűség logok alapján is ~16%-os átlagos porozitás adódik.  

A Tiv-6 fúrásból 9 vitrinit adat is rendelkezésemre állt az 1700-2838 méter közötti szakaszról. A 

mért vitrinitadatokat és a modellezés során számolt TTI értékek tízes alapú logaritmusát rátettem a 

HORVÁTH ET AL. (1988) által kidolgozott pannon-medencei trendgörbére, csakúgy, mint az Mn-2-es 

és az Szv3-as fúrás esetében. Az egyezés mindhárom fúrás esetén jónak mondható, gyakorlatilag 

leköveti a görbe alakját (65.d ábra).  

6. DISZKUSSZIÓ 

6.1.  PRE-RIFT DEFORMÁCIÓK 

D1 feszültségmező (késő-eocénkora egri?) 

A D1 a legkorábbi elkülönített kainozoos feszültségmező a kutatási területen, amelyet ÉK-DNy-i 

kompresszió és erre merőleges extenzió jellemez (5. melléklet, 66. ábra). ÉNy-DK-i csapású konjugált 

rátolódások, vetőkapcsolt redők, kisebb krenulációk tartoznak a rövidüléses szerkezetekhez. 

Emellett ÉK-DNy-i csapású szinszediment normálvetőt, ásványos ereket illetve szintén korai 

deformációt jelző diszaggregációs deformációs szalagokat is azonosítottam (5. melléklet, D1), amik 

ÉNy-DK-i extenziót jeleznek. A szerkezetek az I. fő kibillenés előtt jöttek létre és csak paleogén 

korú kőzetekben fordultak elő, így a DDZ területén nem volt megfigyelhető. A D1 feszültségmező 

felső határa bizonytalan, az egri homokkőben megfigyelt vetőkapcsolt redők későbbi fázisokban is 

létrejöhettek. A kiscelli korú konglomerátum diszaggregációs deformációs szalagja viszont 

egyértelműen jelzi a feszültségmező kiscelli aktivitását (5. melléklet, 51).  Térképi méretű szerkezeti 

elemet nem tudtam a feszültségmezőhöz rendelni, aminek részbeni oka, hogy a későbbi szerkezetek 

csapása éppen párhuzamos a maximális összenyomás irányával és a vetők a későbbi fázisok során 

többször is reaktiválódhattak.  

FODOR (2010) a szin-szediment normálvetők, lejtőletörések (FODOR ET AL. 1994; FODOR & KERCSMÁR 

1995; BADA ET AL. 1996), üledékes telérek (FODOR & KÁZMÉR 1989; MAGYARI 1994a,b), deformációs 

szalagok és vak rátolódások alapján a középső-eocéntől a kora-kiscelliig (Ny)ÉNy-(K)DK-i 

kompresszióval/transzpresszióval, illetve helyenként transztenzióval számol (66. ábra) a Dunántúli-

középhegységben. Az észak-magyarországi területről nem közöl az általa definiált D6 fázishoz 

tartozó szerkezeteket.  

A KmNy közép-magyarországi szakaszán ÉNy-DK-i extenziót állapítanak meg a szeizmikus 

szelvényeken látható ÉK-DNy-i csapású normálvetők alapján (CSONTOS & NAGYMAROSY, 1998). A 

normálvetők az eocén tetőt elmetszik, de az oligocén tetőt már nem, így a fázis korát eocénkora-

oligocénnak datálják (CSONTOS & NAGYMAROSY 1998).  
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66. ábra: A kutatásom során elkülönített szerkezeti fázisok összevetése korábbi bükki (CSONTOS 1999), KmNy-en (CSONTOS & NAGYMAROSY 1998; PALOTAI & CSONTOS 2010) és Darnó-zónán belüli (FODOR ET 

AL. 2005a), valamint pannon-medencei szerkezeti fázisokkal (FODOR 2010). A táblázat a főbb billenési eseményeket, korai deformációt jelző szerkezeteket és a fázisokhoz tartozó egyszerűsített szerkezeti térképeket 

is tartalmazza. A korai deformációt jelző szerkezetek melletti számok az adott feltárás azonosítói és megegyeznek az 5. melléklet feltárásaival. A narancssárga vonalak a szerkezeti térképen a feltételezett vetőket 

jelentik, a szaggatott vonalak a vak rátolódásokat. 
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CSONTOS (1999) a Bükkben viszont ÉK-DNy-i összenyomási iránnyal számolt a paleogén elején, 

cikk-cakk redők és többek között az alsó-oligocén Tardi Agyagban megfigyelt kisebb krenulációk 

alapján.  

A megfigyelések szerint tehát a Dunától keletre lévő területeken a paleogénben jelentkezik egy ÉK-

DNy-i kompresszióval és erre merőleges extenzióval jellemezhető feszültségmező, ami közel 90°-kal 

eltér a Dunántúli-középhegységben megfigyelt ÉNy-DK-i kompressziótól.  

A kutatási területen megfigyelt D1-es feszültségmező nagyszerkezeti képbe való beillesztése nem 

egyszerű, mivel ideje részben átfed az ÉDPM kialakulásával, amelyet újabban flexúrális ívmögötti 

medenceként értelmeztek, és amelynek tengelye közel ÉK-DNy-i csapású (TARI ET AL. 1993). FODOR 

(2010) szerint az ÉDPM medencéi azonban nem aszimmetrikus geometriájúak és elképzelhetőnek 

tartja, hogy inkább kisebb amplitúdójú redőkről van szó. Vagyis világosan látszik, hogy bár az 

ÉDPM kialakulását ÉNy-DK-i rövidüléses deformációhoz kötik (TARI ET AL. 1993; FODOR ET AL. 

1999), annak geometriai értelmezésében eltérések mutatkoznak, mint ahogy a terepi 

megfigyelésekben is. Így tehát számolnunk kell azzal, hogy bár az ÉDPM kialakulása döntően ÉNy-

DK-i rövidüléshez köthető, lokális eltérések a kora paleogén feszültségmezőben előfordulhatnak. Ha 

elfogadjuk a paleogénre jellemző, számos megfigyelésen alapuló ÉNy-DK-i összenyomást, akkor a 

D1-et lokálisnak és epizodikus eseménynek kell tekinteni, ami valójában nem szerkezeti fázis, hanem 

egy-egy kisebb területre érvényes feszültségmező.  

D2 fázis (paleogénkora eggenburgi) 

A D2 fázist két alfázisra bontottam a hozzá tartozó, eltérő kinematikájú szerkezetek alapján. A D2a 

alfázist ÉNy-DK-i összenyomás, transzpresszió jellemezi (5. melléklet, 66. ábra). A hozzá tartozó 

szerkezetek billentés előtti konjugált ÉK-DNy-i csapású rátolódások, ÉÉK-DDNy-i csapású 

deformációs szalagok. A D2b fázis ÉK-DNy-i extenziót jelez (5. melléklet). A hozzá tartozó 

szerkezetek billentés előtti ÉNy-DK-i csapású konjugált normálvetők, kőzetrések, deformációs 

szalagok és szindiagenetikus deformációt jelző kavicstörések (5. melléklet). A windi téglagyárban 

megfigyelt dilatációs deformációs szalag szinszediment ÉK-DNy-i extenziót jelez az oligocén végén 

(PETRIK ET AL. 2014). A D2 fázishoz tartozó szerkezeteket a paleogén üledékek mellett az eggenburgi 

korú Darnói Konglomerátumban is megfigyeltünk, ahol a D2a korai deformációs szalagjait 

elmetszette a D2b-hez tartozó ÉNy-DK-i csapású szalagpár (PETRIK ET AL. 2016). Mindkét szalagpár 

billentés előtti deformációt jelez. A bükkaljai adatok alapján az első fő billenés (T1) kora a paleogén 

végére-kora miocén elejére tehető. A Darnói Konglomerátumban észlelt pre-tilt szerkezetek alapján 

elképzelhető, hogy egy újabb, kisebb lokális billenéssel is számolhatunk a DDZ területén, amelynek 

kora így kora eggenburgi utánra tehető. Ezt támasztaná alá a konglomerátumban mért bükkaljaitól 

eltérő északnyugati dőlésirány is. Ugyanakkor az sem zárható ki, hogy a T1-es fő billenés időben 

elhúzódó, több kisebb kibillenésből álló eseménysor, amelynek egy záróakkordját látjuk lokálisan a 
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DDZ területén. A D2 fázis felső korhatára mindkét szcenárió esetében kitolódik a kora 

eggenburgiig.  

A Vatta-maklári-árokban és a Bükkalján is számos paleogén korú vetőt sikerült elkülönítenem, 

amelyek a D2-es fázishoz tartoznak.  A szerkezetek ÉK-DNy-i csapású rátolódások, 

visszatolódások, amelyek változó vergenciával jelentek meg (67.a ábra). A délkeleti vergenciájú kisebb 

vetők, főként visszatolódások, amik a paleogén tetőt is elmetszették és főként a Vma északi peremén 

voltak megfigyelhetők (67. a, 68. a,b ábra D2).  

Az északnyugati vergenciájú vetők főként vak rátolódások, amelyek a mezozoos tetőt már nem 

metszették el és előterükben ÉK-DNy-csapású rövidüléses medencéket, árkokat hoztak létre (pl.: 

Noszvaji-árok, pre-Vatta-maklári-árok) (67. a, 68. a,b ábra D2). A rövidüléses medencékben több 

száz méter vastagságú szintektonikus paleogén-eggenburgi? üledékcsomagot figyeltem meg, amely a 

vak rátolódások felett kialakult redők csuklózónájában jelentősen kivékonyodik (68. ábra a,b D2).   

A vak rátolódások felett a Vma délkeleti pereme egységesen emelkedik ki az Emődi-háttól a Verp-2-

es fúrásig. A kiemelt déli peremen redukált vastagságú paleogén üledékek rakódtak le. A paleogén 

csökkent vastagsága azonban részben a paleogén végi-kora miocén eleji kibillenéshez és utólagos 

lepusztuláshoz köthető.  A Sajóhídvég-Kömlő-1 fúrás vonalától délkeletre, nem ismerünk paleogén 

üledékeket (67. a ábra). Bár a szeizmika felbontása és jel-zaj aránya az aljzat esetében erősen romlik, 

úgy tűnik, a paleogén dél felé kiékelődik a feltételezhetően északnyugati vergenciájú vak rátolódások 

felett kialakult ÉK-DNy-i csapású mezozoos redőkön (30. a,b, 67.a ábra).   

A Vma-tól nyugatra hasonló geometriájú, északnyugati vergenciájú vak rátolódások előterében 

létrejött rövidüléses medencéket látunk. A medencében lerakódott szintektonikus paleogén üledékek 

északnyugat felé vékonyodnak, majd később le is pusztulnak a propagáló rátolódások felett 

kibillentett mezozoos tetőkön (pl.: Berva-hegy, Pirittyó, 69. a, 70. ábra D2/D3). A mai Felsőtárkányi-

medence területén hasonló rövidüléses medence kialakulásával számolok (70. ábra D2/D3). Az 

északnyugati vergenciájú vak rátolódások véleményem szerint egészen a Darnó-vetőig követhetők 

(67. a ábra).   

A Darnói Konglomerátum képződése részben átfed a Darnó-vető menti aktív rátolódással és a 

konglomerátum északnyugati felé történő kibillenése éppen a rátolódás felett létrejött redő elülső 

szárnyához (forelimb) köthető. A konglomerátumban megfigyelt korai deformációs szalagok és 

rátolódások alapján a DV-nek balos transzpressziós kinematikája is volt a konglomerátum lerakódása 

idején (BEKE 2016).  SZTANÓ & JÓZSA (1996) a DV menti törmelékkúpok térbeli áthelyeződése 

alapján balos eltolódást feltételezett a konglomerátum lerakódásakor.  
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67. ábra: (A) A D2a fázishoz kapcsolódó vetőmintázat és egyszerűsített vetőkinematika a jellemző Shmax és Shmin irányokkal. 

(B) FODOR ET AL. (1999), FODOR (2010) D7 fázisához (31-23 Ma) kapcsolódó szerkezeti térképe. A kék téglalap a kutatási területem határát jelöli. 
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68.a ábra: A Vatta-maklári-árok nyugati felének sematikus fejlődéstörténeti szelvényei a paleogéntől a ~9.78 Ma 
éves deltasíkságon futó horizontig. A horizontok színezése megegyezik a szeizmikus szelvényekével és a 18. ábrán 

látható jelkulccsal. 
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68.b ábra: A Vatta-maklári-árok keleti felének sematikus fejlődéstörténeti szelvényei a paleogéntől a ~9.78 Ma éves 
deltasíkságon futó horizontig. 



 158  
 

FODOR ET AL. (2005a) a Darnó Deformációs Zónában számos ÉK-DNy-i csapású rátolódást 

feltételezett a paleogén végén (67. b ábra). Ezek a közül a Darnó-vető (DV) a felszínen is megjelenő 

északnyugati vergenciájú rátolódásként működött az oligocén végén, amelynek előterében egy 

aszimmetrikus kéreghajlásos medence jött létre, több mint ezer méter vastagságú paleogén-

eggenburgi üledékkel (SZTANÓ & TARI 1993; FODOR ET AL. 2005a, FODOR 2010). FODOR ET AL. (2005a) 

szerint a Darnó menti kéreghajlásos medence egy rámpa-antiklinális szerkezethez köthető, míg a 

Borsodi-medence kialakulását visszatolódások előterében kialakult süllyedékként kezelik.  

Nem messze délnyugatra a Közép-magyarországi-nyírózóna (KmNy) középső szakaszán számos 

délkeleti és északnyugati vergenciájú, ÉK-DNy-i csapású rátolódást javasoltak, amit ÉNy-DK-i 

kompresszióhoz kötöttek (66. ábra) (CSONTOS & NAGYMAROSY 1998; PALOTAI & CSONTOS 2010). A 

rátolódások előterében ott is meggyűrt szintektonikus paleogén üledékeket feltételeznek, amelyek ún. 

piggy-back medencékben rakódtak le (CSONTOS & NAGYMAROSY 1998). PALOTAI ÉS CSONTOS (2010) 

az északnyugati vergenciájú rátolódások szerepét hangsúlyozza a KmNy-en belül és azokat a fő 

délkeleti vergenciájú rátolódások visszatolódásaiként értelmezik.  

A Vma-ban mindkét vergenciájú rátolódás megfigyelhető, azonban a paleogén üledékek geometriája 

és kivastagodása alapján az északnyugati vergenciájú vak rátolódások tűnnek a meghatározónak, míg 

a délkeletiek lennének a kisebb visszatolódások (67. a, 68.a,b ábra D2, 69. a ábra). De nem lehet 

kizárni, hogy egy jóval nagyobb redőn belül vagyunk, aminek csak kisebb szerkezeteit látjuk, de 

annak határoló főbb vetői a területen kívül esnek.  

A D2 fázis záróakkordjaként megfigyelhető paleogén végieggenburgi kiemelkedés, kibillenés és 

ehhez köthető denudáció számos bizonyítékát találjuk meg a Bükk déli részén. A Vma déli peremén 

az oligocén felső része teljesen hiányzik, sőt a kiscelli teteje is erodálódott (MAJZON 1961; BÉRCZI-

MAKK 1975). Az oligocén tetőre kiegyenesített szeizmikus szelvényeken látszik a gyűrt paleogén és 

annak eróziós lefejeződése nem csak a kiemelt peremeken, hanem a rövidüléses medencékben is (6.2 

melléklet, 68. a,b ábra D2, 69.a ábra). A paleogénre szögdiszkordánsan települnek a fiatalabb miocén 

üledékek. DUNKL ET AL. (1994) a Bükk változó mértékű betemetődésével számol az eocéntől a kora-

miocénig, aminek eróziója a Bükk oligocén végieggenburgi kiemelkedéséhez köthető. Ennek 

eredményeként változó vastagságú durvatörmelék jelenik meg a miocén legelején (PELIKÁN & BUDAI 

2005).  Véleményem szerint a paleogén üledékek területről-területre változó vastagsága, vagy hiánya 

a D2-es fázis rövidüléses szerkezeteinek kialakulásával, az ahhoz kapcsolódó kiemelkedéssel és az azt 

követő erózióval függ össze.   
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69. ábra: A Darnó Deformációs Zóna (DDZ) szerkezeti-fejlődéstörténeti blokkmodelljei a paleogéntől (A), a kora-

miocénen (B) át a középső-miocén végéig (C). 
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70. ábra: A Darnó Deformációs Zóna (DDZ) sematikus fejlődéstörténeti szelvényei a Felsőtárkányi-medencén 

keresztül a paleogéntől napjainkig. 

 

D3 fázis (középső-eggenburgikéső eggenburgi) 

A D3 egy eltolódásos szerkezetei fázis, amit K-Ny-i illetve NyÉNy-KDK-i összenyomás és erre 

merőleges extenzió jellemez (66. ábra). A D3-hoz ÉNy-DK-i balos és (K)ÉK-(Ny)DNy-i jobbos 

eltolódások, ÉÉK-DDNy-i csapású rátolódások és kőzetrések, valamint enyhén kataklázos NyÉNy-

KDK-i csapású deformációs szalagok tartoznak (5. melléklet). A szerkezetek az első fő kibillenés után 

jöttek létre, a legfiatalabb kőzet, amit a D3 deformál az eggenburgi Pétervásárai Homokkő.  
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A DDZ területén a D2-es fázis során létrejött ÉÉK-DDNy-i csapású vak rátolódások tovább 

működhettek a D3-as során, hiszen a rövidülési irányok még közel merőlegesek voltak a főbb 

szerkezetekre (69. a,70. ábra D2/D3, 71.b ábra).  

FODOR (2010) szerint az eggenburgiban NyÉNy-KDK-i kompresszió és erre merőleges extenzió a 

jellemző, ami alapján tovább folytatódott a rátolódás a DDZ-n belül (66. ábra).  Így eredményeim 

megerősítik FODOR (2010) véleményét, aki szerint az eggenburgiban tovább folytatódott a rátolódás 

a DDZ-n belül az általam is meghatározott feszültségmezőben. Ugyanakkor a rátolódásokhoz 

kapcsolódó süllyedékek és az üledékképződés kisebb helyre koncentrálódott (FODOR ET AL. 1999, 

FODOR ET AL. 2005a). A Darnó-vetőtől északnyugatra található kéreghajlásos medencében ekkor 

rakódott le több száz méter vastagságban az eggenburgi Pétervásárai Homokkő (SZTANÓ 1994).  

A Vatta-maklári-árokban ekkor kezdtek létrejönni azok a főbb (K)ÉK-(Ny)DNy-i csapású 

szerkezetek (pl.: VmV déli mestervető), amelyek az árok későbbi fejlődését alapvetően 

meghatározták (68. a,b ábra D3). Ezek a főbb vetők jobbos eltolódásként fejlődtek ki az eggenburgi 

második felében (71.b ábra). A D2-es fázis végén bekövetkező kiemelkedés és denudáció 

eredményeként a paleogén üledékek eróziója figyelhető meg a Vma déli peremén, amely az 

eggenburgiban tovább folytatódott. Ha megnézzük a gravitációs térképet, világosan látszik, hogy a 

Vma déli peremén található hátak nem összefüggő vonulatként jelennek meg, hanem kisebb, 

szeparált magaslatként (pl.: Mezőkövesdi-hát, Mezőkeresztesi-hát) (1a melléklet). Ezek a magaslatok 

véleményem szerint a D3-as fázis során jöttek létre a Vma déli peremén futó mestervető (VmV) 

kompressziós hajlatánál, illetve kompressziós átlépésénél (71. b ábra). Ez megmagyarázná, hogy miért 

jelentősebb az erózió ezeken a hátakon, szemben a hátak közötti területekkel. Ezek a kompressziós 

hajlatnál található hátak lepusztulási területek lehettek az eggenburgiban, ami a tőle északra 

kialakulófélben lévő Vma-ban rakódott le (68.a,b ábra D3). A Vma-ban található Mn-2-es és Mn-1-es 

fúrás több mint 500 méter vastag terresztrikumot fúrt a tufák alatt. A terresztrikum kora-miocén 

pre-kárpáti korú (eggenburgi?-ottnangi), mivel a rátelepülő tavi márga már a radiometrikus korral 

(~16.5+-0.3 Ma, LUKÁCS ET AL. 2014 a,b) rendelkező alsó-riolittufával váltakozik. A litológiai 

jellemzők és a radiometrikus kor alapján a terresztrikum teljes egészében is lehet korai szin-rift 

üledék (ottnangi-kora kárpáti, D4), de az alján található paleotalajosodott sorozatokkal váltakozó 

durvaszemű homokkövek véleményem szerint akár eggenburgi korúak is lehetnek, vagyis a D3-as 

fázis során rakódhattak le. 

TARI (1987) nem ad pontos kort a déli magaslatok kialakulására, főként középső-miocén illetve 

pannóniai K-Ny-i csapású rátolódásokról, kisebb redőkről tesz említést. Szerinte a magaslatok egy 

mélytörés felett kialakult kompressziós blokként értelmezhetők KOIDE & BHATTACHARJI (1977) 

modellje alapján, amelyet feltolódások határolnak K-Ny-i csapásban. A blokkban másodlagos 

feltolódások, gyűrődések alakulnak, amelyet extenziós árok határol az egyik oldalról.  

 



 162  
 

71. ábra: (A) FODOR ET AL. (1999), FODOR (2010) D8 fázisához (23-18.5 Ma) kapcsolódó szerkezeti 
térképe. A kék téglalap a kutatási területem határát jelöli. A jelkulcs megegyezik a 67. ábráéval. 

(B) A D3 fázishoz kapcsolódó vetőmintázat és egyszerűsített vetőkinematika a jellemző Shmax és Shmin 
irányokkal. A jelkulcs megegyezik a 67. ábráéval. 



 163  
 

Véleményem szerint TARI (1987) nem veszi figyelembe a magaslatok kialakulásánál a hátakon 

tapasztalt jelentős, jóval korábbi paleogén végi?eggenburgi lepusztulást, így a magaslatok 

kialakulásának korát is félreértelmezi. A hátaknak elemzésem alapján korábban kellett létrejönnie. A 

D3-as feszültségmezőt, valamint a főbb vetők csapását figyelembe véve jobbos eltolódások 

kompressziós ívéhez illetve átlépéseihez köthető redőkként értelmezhetők (71.b ábra). A TARI (1987) 

által leírt blokkokat határoló közéspő-miocén illetve pannóniai feltolódások véleményem szerint 

hiányoznak, nem lehet azonosítani őket a szeizmikus szelvényeken.  

A Közép-magyarországi Nyírózóna (KmNy) menti fő mozgások az oligocénban és a kora-

miocénban történtek (KÁZMÉR & KOVÁCS 1985; CSONTOS ET AL. 1992; FODOR ET AL. 1992). CSONTOS 

& NAGYMAROSY (1998) a zóna menti rövidüléses deformációkat hangsúlyozza még a kora-miocén 

elején is, amely szerintük az ALCAPA-t a Tisza-Dáciára tolja rá. PALOTAI & CSONTOS (2010) az ÉK-

DNy-i csapású Tóalmási-vetőzóna kialakulását az eggenburgi-ottnangira teszi, és jobbos 

transzpressziót állapít meg. PALOTAI & CSONTOS (2010) szerint a kora-miocént ÉNy-DK-i, NyÉNy-

KDK-i kompresszió jellemezi, ami ÉK-DNy-i csapású jobbos eltolódásokat hozott létre (66. ábra). 

Ezek közül az egyik a Tóalmási-vető lenne, melynek működési kora eggenburgi-ottnangi.  

FODOR (2010) szerint az ottnangi előtti időszak (~23-19 Ma) a fő kiszökés ideje. Véleménye szerint a 

Közép-magyarországi Nyírózóna (KMNy), mint jobbos transzpressziós eltolódás működött ekkor, 

amelyben számos elnyírt magmás testet, medenceroncsokat találunk (71. a ábra). Maga a zóna egy 

eltolódásos duplexként értelmezhető, amelynek szép példáját írják le a Karavankák területéről 

(FODOR ET AL. 1998). A jobbos eltolódást az ottnangi-kárpáti üledékek már lefedik, így felső 

korhatára adott, másrészt a KmNy menti eltolódás az első forgási esemény előtti (FODOR 2010).  

Véleményem szerint a Vma-ban és a Bükkalján feltételezett pre-ottnangi ÉK-DNy-i csapású jobbos 

eltolódások megerősítik FODOR ET AL. (1998) megállapításait a KmNy kinematikájára vonatkozóan. 

Az ellentmondás az időzítésben adódik. Ugyanis, ha a következő D4-es fázis valóban az ottnangiban 

kezdődik, akkor a KmNy menti jobbos eltolódások ez eggenburgi végén megszűnnek. Ugyanakkor a 

D4-es fázis alsó kora bizonytalan, az az ottnangin belül bárhol húzódhat, így az ellentmondás 

feloldható. A KmNy menti jobbos eltolódás megszűnése az ottnangiban a feszültségmező 

megváltozásához köthető, ugyanis a következő D4-es fázis már tisztán extenziós.  

6.2. SZIN-RIFT DEFORMÁCIÓK 

D4 fázis (ottnangikora-kárpáti) 

Az ottnangiban alapvető változások történnek a kutatási területen, hiszen a pre-rift deformációkat 

jellemző kompressziós/transzpressziós feszültségmezőt, extenziósak/transztenziósak váltják fel a 

szin-rift során. A D4-es fázist közel É-D-i extenzió jellemzi (66. ábra). K-Ny-i csapású normálvetők, 

korai deformációt jelző diszaggregációs deformációs szalagok, üledékes telérek, valamint KÉK-

NyDNy-i csapású ferde jobbos normálvetők alakultak ki ekkor (5. melléklet).  
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A D4-hez tartozó szerkezeteket kárpáti korú homokkőnél fiatalabb üledékben nem figyeltem meg. 

Habár a D3 és D4 minimális főfeszültségtengelye hasonló irányú, a D4-hez kizárólag 

extenziós/transztenziós szerkezetek tartoznak.  Az alsó-riolittufában és ottnangi?-kárpáti 

homokkőben szinszediment és fedett normálvetőket észleltem. Az alsó-riolittufa új radiometrikus 

kora (~16.8±0.3 Ma, LUKÁCS RÉKA szóbeli közlése) alapján a deformáció a kora-kárpátira is jellemző 

(66. ábra). Ha elfogadjuk, hogy a D4 az első CCW forgás előtt jött létre, és az első forgás idejét 

(~16.8-16.3 Ma) a D5 fázishoz teszem, akkor a D4 fázis felső kora is kora-kárpáti kell, hogy legyen. 

A középső-dácittufa (~16.0+-0.3 Ma) deklinációs értékei már az első forgás utáni értékeket adják 

(MÁRTON & PÉCSKAY 1998). Ha az első CCW forgás idejét a D4 fázishoz teszem, akkor annak felső 

kora késő-kárpáti is lehet.  

A D4 fázishoz tartozó térképi szerkezeteket a Vma nyugati felében figyeltem meg. A D3 alatt 

létrejött KÉK-NyDNy-i csapású ívelt geometriájú fővetők, jobbos normálként reaktiválódtak a D4 

során (72. ábra). A legnagyobb szinszediment elvetések a VmV nyugati ága mentén láthatók (68. a 

ábra D4). A VmV nyugati ágának levetett oldalán kisebb árok jött létre, ahol több száz méter 

vastagságú alsó-miocén terresztrikum és tufa települ szögdiszkordánsan a kibillentett és meggyűrt 

paleogén üledékeken (68. a ábra D4). A legnagyobb elvetések a már összekapcsolódott fő vetők 

középső szakaszán figyelhetők meg, míg az elvetés lecsökkenése a vetők szétágazásánál és 

összekapcsolódási pontjainál lép fel. A vetők csapásmenti elvetésének változása és a létrejött 

extenziós monoklinálisok alapján a vetőpropagáció iránya is igazolható volt néhány vető esetében 

(pl.: A5-nél ÉK-ről DNy felé). A Vma északi oldalán több jobbra lépő, délkeleti dőlésű ferde 

normálvető alakult ki, szemben a déli oldal fő mestervetőjével (VmV) (72. ábra). A D4 alatt 

következett be a második jelentősebb billenés a területen, amely a kora-miocén üledékek kibillenését 

és szinszediment kivastagodását eredményezte. Ezek az üledékek lehetnek lokálisak, csak a VmV 

nyugati felében lerakódott szin-rift képződmények, amelyek korrelációja észak felé a Bükkalja 

irányában bizonytalan.  

A Vma keleti felében egészen más a helyzet. Itt a fő vetők csapása eltér az árok nyugati felében 

megfigyelt KÉK-NyDNy-itól és ÉÉK-DDNy-ira vált. A D4 feszültségmező alapján, ezek a vetők 

inaktívak voltak (pl.: VmV keleti főága), mivel az extenzió iránya közel párhuzamos volt a vetők 

csapásával. Az árok keleti felében, de még a peremén sem fúrtak alsó-miocén terresztrikumot. Ez 

nem zárja ki, hogy az árokban nem lehet ilyen korú üledék, mindenestre hiánya magyarázható lenne 

a peremi vetők inaktivitásával. A D4-hez tartozó alsó-riolittufa nagyjából egyenletes vastagságban 

fedhette be a Vma keleti részét (68.b ábra D4). 

Északon, a bükkaljai fúrások alapján az alsó-riolittufa és az alsó-miocén terresztrikum 

vastagságának változása a későbbi erózió mellett részben aktív vetőkhöz is kötődhet. Az egyik ilyen 

az MV és a tőle délre található észak-északnyugati dőlésű normálvető, amely mentén az alsó-miocén 

üledékek kivastagodnak a levetett blokkban még a középső-dácittufa lerakódása előtt (27. ábra). A fő 
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KÉK-NyDNy-i csapású vetőket (pl.: KV) kisebb transzfervetők metszik el, amelyek a vetőmenti 

változó mértékű extenziót oldják fel (72. ábra).  

 

72. ábra: A D4 fázishoz kapcsolódó vetőmintázat és egyszerűsített vetőkinematika a jellemző Shmin irányokkal. A 

jelkulcs megegyezik a 67. ábráéval. 

 

Tovább északnyugat felé a DDZ területén, csak néhány kisebb KÉK-NyDNy-i csapású vető 

működhetett aktívan a D4 során (69. b ábra, 72. ábra). A korábban kialakult ÉÉK-DDNy-i csapású 

fő vetők az ottnangi végén és a kárpáti elején inaktívak voltak, hiszen csapásuk párhuzamos a D4 

extenziós irányával (72. ábra). A kora-miocén üledékek (ottnangi-kárpáti) szögdiszkordánsan fedik a 

kibillentett és meggyűrt paleogént (70. ábra D4/D5).  

FODOR (2010) az É-D-i korai szin-rift extenziót D9a epizódként kezelte, ami az alsó-riolittufát 

érintette, de a felette települő fiatalabb üledékeket már nem. Szerinte ez az extenzió az első forgás 

előtt kellett, hogy létrejöjjön még a kiszökés után, így korát kora-ottnanginak határozta meg (66. 

ábra). TARI (1987) és FODOR (2010) nem különített el a kutatási területen a D4-hez tartozó kora-

miocén térképi méretű szerkezeti elemet, így ezeket diszkutálni nem tudom. CSONTOS & 
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NAGYMAROSY (1998) a kárpátiban ÉNy-DK-i csapású normálvetőket észlelt a KmNy középső 

szakaszán, amelyet merőleges csapású transzfervetők kapcsolnak össze. Ugyanakkor megjegyzik, 

hogy a vetők felcserélődhetnek, vagyis a korábbi normálvetők lehetnek transzfervetők is a középső-

miocénben.  

PALOTAI & CSONTOS (2010) az ottnangiban még jobbos transzpresszióval számol a Tóalmási-zóna 

mentén. Ha az ottnangi végéig a Tóalmási-zóna mentén valóban jobbos transzpresszió volt a 

jellemző, akkor a Vatta-maklári déli peremvető, amit CSONTOS & NAGYMAROSY (1998) a Tóalmási-

zóna folytatásaként ábrázolt, nem lehetett egységes, kinematikailag összekapcsolódó vetőzóna ebben 

az időszakban. USTASZEWSKI ET AL. (2008) szerint a Balaton-vonal folytatása nem a Vatta-maklári 

déli peremvetőben, hanem a Darnó-vetőben keresendő, amely a Bükki egységet választja el az 

ALCAPA-tól. Ha az utóbbi verziót fogadjuk el, akkor is azt kell feltételeznünk, hogy a Balaton-vonal 

és folytatása az ottnangi legelejéig? lehetett aktív jobbos transzpressziós vetőrendszer, miután a D4 

fázis már valamikor az ottnangiban megkezdődik. Az ottnangi-kárpáti extenzió során (D4) ezek a fő 

lineamensek vagy inaktívak lettek (pl.: Darnó-vető), vagy ferde normálvetőként kellett, hogy 

működjenek.   

D5 fázis (késő-kárpátilegkorábbi bádeni) 

A D5 fázis a „klasszikus” szin-rift deformációt jelenti a Pannon-medencében, amit ÉK-DNy-i 

extenzió jellemez (66. ábra). A kutatási területen az extenziós irányok kissé szórnak az ÉK-DNy-tól 

egészen a KÉK-NyDNy-ig. Ennek megfelelően a normálvetők, deformációs szalagok és a 

kőzetrések csapása is változik ÉNy-DK-ről, közel ÉÉNy-DDK-re. Gyakori a korábbi K-Ny-i 

csapású normálvetők felújulása ferde normálként illetve helyenként jobbos eltolódásként a D5 során. 

Ugyanakkor néhány helyen rövidüléséhez köthető ÉK-DNy-i csapású konjugált rátolódásokat is 

megfigyeltem (5. melléklet 59). Ez a fázis már érintette a középső-dácittufát (~15.9±0.3 Ma; 

16.0±0.3,16.3±0.3 Ma; LUKÁCS ET AL. 2014a,b, LUKÁCS ET AL. 2015) és a vele egyidős üledékeket. A 

középső-dácittufa már az első forgás utáni deklinációs irányokat mutatja (~25-30° CCW) (MÁRTON 

& MÁRTON 1996, MÁRTON & PÉCSKAY 1998). Figyelembe véve a piroklasztitok új radiometrikus 

koradatait (LUKÁCS ET AL. 2015), az első forgás ideje fiatalodik és ~16.8-16.3 Ma évre tehető. Ha az 

első CCW rotáció idejét is a fázishoz teszem, akkor a D5 fázis ~16.8 Ma évnél kezdődik és felső 

korhatára fiatalabb, mint a középső-dácittufa (hiszen azt deformálta), de idősebb, mint a forgást már 

nem jelző felső-riolittufa (~15 Ma).  Vagyis kora késő-kárpátilegkorábbi badeni lehet (~16.8-15.5 

Ma) (66. ábra).  

A Vma-ban a szerkezetek döntő többsége inaktív a D5 fázis során (73.b ábra). Ennek oka, hogy a fő 

szerkezetek csapása alapján rövidüléses deformációt kellene, hogy lássunk a Vma-ban, ami viszont 

nem észlelhető.  
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73. ábra: (A) FODOR ET AL. (1999), FODOR (2010) D9 fázisához (18.5-15 Ma) kapcsolódó szerkezeti térképe. A kék 
téglalap a kutatási területem határát jelöli. A jelkulcs megegyezik a 67. ábráéval. (B) A D5 fázishoz kapcsolódó 

vetőmintázat és egyszerűsített vetőkinematika a jellemző Shmax és Shmin irányokkal. A jelkulcs megegyezik a 67. 
ábráéval. 
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Az ekkor lerakódott néhány száz méter vastag középső-dácittufa az árokban és annak peremén nem 

mutat vastagságkülönbséget (68. a,b ábra). Ha van is némi ingadozás annak vastagságában, azok nem 

aktív vetőhöz köthetőek, hanem az egykori paleo-reliefhez, vagy pedig az utólagos erózióhoz.  

Hasonló a helyzet a Bükkalján is, ahol a D4 során jobbos normálként működő (K)ÉK-(Ny)DNy-i 

csapású fő vetők (pl: MV, KV), szintén inaktívak voltak a kárpáti végén és a bádeni elején (73.b ábra).  

A DDZ területén néhány ÉNy-DK-i csapású normálvető jött létre a D5 során a Felsőtárkányi-

medencétől északnyugatra, amelyek a kora-miocénben lerakódott üledékeket választják el a 

mezozoos kőzetektől (69.b ábra, 73.b ábra). Az ÉNy-DK-i csapású normálvetők előterében kissé 

kivastagodhattak a kora-miocén üledékek (69.b ábra).  

A fő ÉÉK-DDNy-i csapású szerkezetek véleményem szerint továbbra sem voltak aktívak, vagy ha 

igen, akkor legfeljebb a D5 fázis végén (D5b fázis), amikor balos eltolódásként működhettek (73.b 

ábra).  

Véleményem szerint a balos eltolódás nem lehet jellemező a teljes D5 fázisra, mivel a fázis elején 

megfigyelhető ÉK-DNy-i extenzió során ezek a szerkezetek rátolódásként kellene, hogy 

működjenek, amire pedig nincs bizonyíték. A fő vetők balos eltolódásként való működésére csak a 

D5 végén a D5b alfázisban volt lehetőség, amikor a minimális feszültségtengely KÉK-NyDNy-ira 

változott. Ilyen feszültségmezőt állapított meg FODOR ET AL. (2005a), amely alapján a Darnó-zóna 

szerintük balos eltolódás lehetett (66. ábra, 73. a ábra). Nagyjából erre az időszakra tették a Darnó-

zóna menti balos elmozdulást a korábbi szerzők is (ZELENKA ET AL. 1983, VASS 2002).  

CSONTOS ET AL. (1991) szintén ÉK-DNy-i extenziót/transztenziót állapított meg a feszültségmező 

alapján az észak-magyarországi területre és ők is hangsúlyozták a minimális főfeszültségtengely 

óramutató járásával megegyező irányú elforgását. PALOTAI & CSONTOS (2010) ÉÉNy-DDK-i csapású 

normálvetőket írtak le a KmNy középső szakaszán, amelyek KÉK-NyDNy-i extenziót jeleznek (66. 

ábra). CSONTOS & NAGYMAROSY (1998) változó csapásirányú normálvetőket és transzfervetőket 

figyelnek meg a KmNy középső szakaszán a kora-miocén végén és a középső-miocénben, amelyek 

alapján ÉK-DNy-i, majd ÉNy-DK-i extenzióval számolnak (66. ábra). A Zagyva-árokban hasonló 

extenziós irányok figyelhetők meg, ahol a transzfervetők szerepe meghatározó a középső-miocénben 

(BENKOVICS 1991; TARI ET AL. 1992).  

Megfigyeléseim alapján úgy gondolom, hogy a Bükk déli részének és a DDZ-nek a főbb szerkezetei 

a klasszikus szin-rift fázis döntő részében inaktívak voltak, szemben a Pannon-medencében felnyílt 

és dokumentált számos részmedencével.  

Középső-miocén vulkáni jelenségek a Vma-ban és környékén 

A mezőkövesdi-hátnál megfigyelt 5*7 km átmérőjű vulkáni felépítmény középső-miocén korú, 

miután a pannóniai üledékek rálapolódnak (6.1,6.3a melléklet). A vulkáni formát több száz méter 
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vastagságú bazaltos andezit lávakőzet és piroklasztitok váltakozása építi fel (KŐRÖSSY 2004; LUKÁCS 

RÉKA szóbeli közlése). A paleovulkán a mágneses térképen is kiválóan látszik a pozitív anomáliával 

(1b melléklet). SZAKÁCS ET AL. (1998) a középső-dácittufa központját Mezőkövesdtől északkeletre 

helyezte a mágneses anizotrópiatengelyek orientáltsága alapján. Több dácitos-riodácitos vulkáni 

központot javasolt SZÉKY-FUX ET AL. (2007) a Bükkalja déli előterében, amiket a Darnó-Tisza 

tektono-vulkáni egységhez soroltak.  

A verpeléti fúrások közelében (Verps-3) is sikerült jó néhány vulkáni formát (intrúziót, lávadómot?) 

bemutatnom a szeizmikus szelvényeken (18.,19.,24. ábra), amik a mágneses anomáliatérképen pozitív 

anomáliával jelennek meg (1b melléklet). A vulkáni felépítmények itt is feltételezhetően középső-

miocén korúak, miután a pannóniai üledékek rálapolódnak a vulkáni formákra, amik felett 

kényszerredők alakultak ki.  

D6-D7 fázis (kora-bádeniszarmata) 

A kutatási területen az egyik legjobban reprezentált deformáció a kései szin-rift D6 és D7 fázis. A 

D6-ot K-Ny-i, NyÉNy-KDK-i extenzió, a D7-et ÉNy-DK-i extenzió jellemzi (66. ábra). 

Elkülönítésük csak terepi megfigyelések alapján lehetséges, ugyanis a minimális főfeszültségtengely 

eltérése a két fázis között nem jelentős. Ugyanakkor a szin-szediment és fedett normálvetők, 

valamint a D6-hoz tartozó korábbi vetők ferde reaktiválódása a D7 során egyértelműen igazolta a 

két fázis meglétét. A fő szerkezetek az É-D, ÉK-DNy-i csapású konjugált normál és ferde 

normálvetők, kataklázos deformációs szalagok, valamint az ÉK-DNy-i illetve ÉNy-DK-i-csapású 

konjugált eltolódáspárok, kőzetrések (5. melléklet, D6-7). A deformációk során létrehozott 

törésrendszerek tehát alapvetőn transztenziósak. Mindkét deformáció érintette a felső-riolittufát 

(~15 Ma) és a szarmata tufás homokkövet. Miután a felső-riolittufa deklinációs irányai a maival 

megegyezőek (MÁRTON & PÉCSKAY 1998), így annak lerakódása a 2. CCW forgás utánra tehető. A 

minimális főfeszültség irányában való eltérés a D6 és D5 között, éppen a második CCW rotáció 

értékével egyenlő, csak éppen ellentétes irányú. MÁRTON & FODOR (1995) ez alapján látszólagos 

feszültségmező-rotációt feltételezett egészen a középső-miocén elejéig.  A felső-riolittufa új 

radiometrikus kora alapján, a 2. fő CCW rotáció azonban nem ~15-14 Ma történt, hanem korábban. 

LUKÁCS ET AL. (2015) a 2. CCW forgás idejét ~16-15 Ma évre teszik, összhangban az új 

radiometrikus korokkal. Véleményem szerint a 2. CCW forgás a LUKÁCS ET AL. (2015) által megadott 

intervallumban, de kicsit később kezdődött és ~15.5-15 Ma között történhetett, miután a D5 fázis a 

közéspő-dácittufát is deformálta. Ha a második fő rotáció idejét is a D6 fázishoz teszem, akkor 

annak fellépése a kora-bádenire (~15.5 Ma) tehető (66. ábra). A D7 fázis a terepi megfigyelések 

alapján fiatalabb és a szarmata második felében mehetett végbe. Mindkét deformáció szin-szediment 

kibillenést eredményezett, amely a középső-bádeni és a szarmata üledékek peremi vetők menti 

kivastagodását is maga után vonta.  
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A DDZ-ben számos térképi méretű új szerkezet jelenhetett meg a D6/D7 fázisok során. A D5-ben 

még bizonytalan balos eltolódásként működő fő szerkezetek a feszültségmező alapján a D6-ban nem 

tisztán normál, hanem ferde balos normálvetők voltak (74.b ábra). A vetőgeometria fonatos, 

többször szétágazó, hajladozó ívű, különböző polaritású szegmensekből áll, amelyek mentén számos 

átlépés illetve lazító hajlat található. Az újonnan létrejött szerkezetek ÉÉK-DDNy-i csapásúak, a 

DDZ nyugati oldalán főként délkeletre vetnek, keleti oldalán inkább északnyugatra (74.b ábra). 

RADÓCZ (1994) szerint a vetők menti normál elvetések 1-500 méter között változnak. A normálvetők 

között számos kisebb-nagyobb süllyedék, félárok jött létre. A Felsőtárkányi-medence (Ftm) 

kialakulása a felső-riolittufa lerakódásával egyidőben, a középső-bádenitől figyelhető meg (69. c ábra, 

70. ábra D6/D7), amikor létrejöttek a peremi fő transztenziós vetők (TV, FV) (74.b ábra; 70. ábra 

D6/D7). 

Az ÉÉK-DDNy-i csapású vetők (TV, FV, BV, SV) a D7-ben kezdtek el tiszta normálvetőkként 

működni, amik kisebb félárkokat hoztak létre, amelyben a szarmata üledékek a peremi vetők felé 

billentek ki (69.c ábra, 70. ábra D6/D7). Az Ftm is egy félárokként értelmezhető, amelynek délkeleti 

peremi vetői (pl.: TV, FV) felé billennek és vastagodnak ki a középső-miocén üledékek, miközben 

északnyugat felé kiékelődnek (70. ábra D6/D7). Az ÉÉK-DDNy-i csapású fő szerkezetek délnyugat 

felé rácsatlakoznak a Bükkalja felől érkező KÉK-NyDNy-i csapású fő vetőkre (pl.: KV) (74.b ábra).  

FODOR ET AL. (2005a) a DDZ-ban a középső-badenitől K-Ny-i, illetve NyÉNy-KDK-i extenzióval 

számol, amely a fő szerkezetek normálvetőként való működését eredményezte (66. ábra; 74. a ábra). 

A DDZ-re készített középső-badeni térképi vetőmintázata hasonló az általam értelmezett 

geometriához, különbség, hogy szerintük a fő vetők tisztán normálvetőkként működtek. Az általam 

elkülönített deformációs fázisok alapján a fő vetők időben többször, kissé eltérő kinematikával, hol 

extenziós, hol transztenziós szerkezetekként voltak aktívak.  

A Bükkalján a fő szerkezetek csapása eltér a DDZ-ben megfigyeltektől. A Bükkalján a korábban 

létrejött KÉK-NyDNy-i csapású, észak-északnyugati dőlésű vetők (pl.: KV) újultak fel. Ezek a fő 

vetők csapásuk alapján, figyelembe véve az extenziós irányokat inkább a D7 fázisban voltak aktívak, 

mint ferde normálvetők (74.b ábra). A D7 során néhány új, KÉK-NyDNy-i illetve ÉK-DNy-i 

csapású ferde normálvető is kialakult (pl.: SzbV). A vetők csapásmenti változásai, ívelt geometriája 

alapján világosan látszik, hogy több szegmensből álltak össze a középső-miocén végén. (74.b ábra). A 

korábbi, fő vetőket szegmentáló transzfervetőket átvágják a KÉK-NyDNy-i csapású szerkezetek, 

amelyek így ún. hard-link vetőzónaként értelmezhetők (pl.: KV). A D7-hez tartozó ÉNy-DK-i 

csapású rátolódásokat ugyan észleltem néhány feltárásban, de azokhoz térképi szerkezeteket nem 

tudtam rendelni. Térképi méretű ÉNy-DK-i csapású jobbos eltolódásokat a Bükkalján szintén nem 

észleltem. 
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74. ábra: (A) FODOR ET AL. (1999), FODOR (2010) D10 fázisához (14-11 Ma) kapcsolódó szerkezeti térképe. A kék 
téglalap a kutatási területem határát jelöli. A jelkulcs megegyezik az első ábráéval. (B) A D6/D7 fázishoz 

kapcsolódó vetőmintázat és egyszerűsített vetőkinematika a jellemző Shmax és Shmin irányokkal, valamint a főbb 
kainozoos szerkezeti elemekkel (HAAS ET AL. 2014).  A jelkulcs megegyezik a 67. ábráéval. 
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75. ábra: A Vatta-maklári-árok főbb szerkezetei és a TARI (1987,1988) által kitérképezett szerkezetek összevetése. A 
terület határát a 74.b ábra térképén látható téglalap jelöli. 

 

A D6/D7 során jelentős változás következik be a Vma fejlődésében is. A korábbi fő szerkezetek 

szelektíven reaktiválódtak és számos új, főként ÉK-DNy-i, ÉÉK-DDNy-i csapású vetőszegmens 

jelenik meg az árokban (74.b ábra). A vetők geometriája összetett, helyenként fonatos hálózatot alkot.  

Az árok déli peremén a VmV végig követhető, ívelt szegmensekből összeállt mestervető, amely 

mentén az elvetés nagysága az összekapcsolódási és szétágazási pontok függvényében helyről-helyre 

változik. Az árok déli peremét uraló, változó csapásirányú mestervetővel (VmV) szemben, az árok 

északi részén szegmentált, kulisszás, többnyire jobbra lépő, KÉK-NyDNy-i illetve ÉK-DNy-i 

csapású ferde balos normálvetőket látunk (74.b ábra). Az árok középső részén ÉÉK-DDNy-i csapású 

jobbra lépő kulisszás ferde normálvetők figyelhetők meg, amelyek összekötik az északi oldal 

szegmentált vetőit a déli mestervetővel (74.b ábra).  

A KÉK-NyDNy-i illetve ÉK-DNy-i csapású vetőszegmensek a D6-ban balos eltolódásként kellett, 

hogy működjenek (pl: VmV nyugati főága), miközben az ÉÉK-DDNy-i szegmensek már tiszta 

normálvetők, vagy ferde normálvetők voltak. Ez az oka annak, hogy a VmV keleti főága mentén már 

a középső-miocén végén is egy kisebb részmedence jött létre, amelyben jóval vastagabb középső-

bádeni és szarmata üledékek rakódtak le, mint a nyugati főág mentén (36. a,b ábra, 68.b ábra D6/D7). 

Ahol az elvetés már a D6 alatt normál illetve balos normál volt, ott a VmV keleti főágára merőleges 

szelvényeken többnyire félárok geometriát látunk, ahol a rétegek dőlésszöge felfelé csökken és szin-

szediment kivastagodás figyelhető meg a fő vető irányába (6.2 melléklet mk-21).  

A D7 során a Vma-ban létrejött szerkezetek döntő többségének extenziós/ferdecsúszású 

kinematikája volt, de ettől még az elvetés nagysága ugyanúgy változott a vetőgeometria és a 

vetőhossz függvényében (74.b ábra). A KÉK-NyDNy-i csapású szerkezetek, csakúgy, mint a 
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Bükkalján, ekkor már ferde balos normálvetők voltak, mind az árok déli peremvetőjének nyugati 

főága, mind az északi kulisszás jobbra lépő vetők esetében (74.b ábra). Az ÉÉK-DDNy-i csapású, a 

D6-ban már transztenziós vetőként működő szerkezetek tiszta normálvetőkként újultak fel a D7 

során. Az elvetések csapásmenti változásai miatt kisebb medencén belüli magaslatok és 

részmedencék jöttek létre a Vma-ban. Ilyen részmedencék a VmV keleti főágának északi előterében, 

a Mezőkeresztesi-hát északi előterében, valamint a K1 és A7 levetett délkeleti oldalán találhatók (36. 

a,b ábra). Ezekben a süllyedékekben jóval vastagabb középső-miocén üledékek rakódtak le. Az árok 

csapásiránya mentén a vetőmenti üledékek geometriája is változik az elvetés nagyságának és a 

vetőgeometriának a függvényében. Ahol az északi oldalon is jelentős szegmentált antitetikus vetők 

jelennek meg (pl.: A7, A8), ott az árok nyugati felében szimmetrikus árkot látunk a kereszt-

szelvényeken. Sőt, ahol a VmV nyugati főága kettéágazik, és a deformáció megoszlik a két vetőág 

között, ott az északi oldalon látjuk a nagyobb elvetést, így a középső-miocén rétegek ezeken a 

szakaszokon észak felé billentek ki (6.1d melléklet HI-H). Ahol az elvetés lecsökken és a vető felfelé 

harapódzása is lelassult, ott kisebb vetőpárhuzamos extenziós monoklinálisok kezdtek kialakulni 

(6.1d melléklet HI-B,HI-H, 68. a ábra D6/D7). A VmV keleti főága és a vetőmenti elvetés hirtelen 

megnövekedésénél félárok geometriát látunk, amiben a rétegek délkelet felé billentek ki (68.b ábra 

D6/D7).  

TARI (1987,1988) a Vma kialakulásának kezdetét a középső-miocénre tette, de radiometrikus korok 

hiányában nem tudott pontosabb kort megadni a süllyedés kezdetére. Véleménye szerint az árok egy 

eltolódásos duplexként értelmezhető, amely nyugatról kelet felé szélesedik. TARI (1987) jól látja, hogy 

a Vma több részsüllyedékből áll, amelyeket kicsi fél-árkokként értelmez. TARI (1987) kitérképezi a 

déli mestervetőt, amihez ÉÉK-DDNy-i csapású balos Riedel vetőként értelmezett szerkezeteket 

kapcsol. Vetőtérképén az árok északi oldalon szegmentált délkeleti dőlésű normálvetőket azonosít 

(TARI 1988). Az általa térképezett vetőgeometria hasonlít az enyémre, de nem olyan részletes, például 

a déli fővető (VmV) fonatos geometriája, szétágazása északi és déli ágra nála nem szerepel (75. ábra).  

Tarival ellentétben véleményem szerint a Vma, legalábbis annak nyugati fele, nem a középső-

miocénban, hanem már a kora-miocénban, a D4 fázis során kialakulóban volt. Sikerült rámutatnom, 

hogy a D5 során (késő-kárpátilegkorábbi bádeni) az árok főbb szerkezetei inaktívak voltak, és a 

Vma további fejlődése és süllyedése a középső-bádenitől folytatódhatott. Az árok főbb vetőinek 

csapásiránybeli eltérése és az extenziós irányokhoz való irányítottsága, alapvetően meghatározta a 

vetőmenti elvetések nagyságát. Az elvetés csapásmenti változása, valamint a főbb vetők csapásmenti 

kinematikai változása eredményezte a részsüllyedékek és medencén belüli magaslatok kialakulását. A 

Vma vetőinek geometriája, a részmedencék és a medencén belüli magaslatok létrejötte, a fő vetők 

balos normál működése alapján a Vma-t Tarival ellentétben transztenziós pull-apart (széthúzásos) 

medenceként értelmezem (36. a,b ábra, 74.b ábra). A transztenziós pull-apartok esetében a medence 

egyik oldalán többnyire egy markáns mestervető jön létre (pl.: VmV), amely mentén az elvetés 

nagyságának függvényében a RAHE ET AL. (1998) által modellezett aszimmetrikus pull-apartokra 



 174  
 

jellemző félárok alakul ki (pl.: VmV keleti fő ága). Ez a félárok azonban nem követhető a mestervető 

teljes hosszában, miután az árok másik oldalán is jelentős, szegmentált, kulisszás elrendezésű ferde 

normálvetők jönnek létre (WU ET AL. 2009). A szegmentált vetők mentén az elvetés mértéke 

kiegyenlítődik, sőt helyenként a mestervetővel szembeni oldalon lesz a jelentősebb (pl.: A7, A8) (Wu 

et al. 2009; Sugan et al. 2014). A Vma eltolódásos duplexként való értelmezése véleményem szerint 

nem lehetséges, mivel ebben az esetben a Vma északi és déli oldalán is hasonló rendű és hasonló 

elvetésű mestervetőknek kellene lennie, amik kisebb eltolódásokkal határolt blokkokat fognának 

körbe. A déli mestervető (VmV) ugyan meg van, de az északi oldalon szegmentált, különböző 

geometriájú és kinematikájú vetőket látunk, ami az eltolódásos duplexekre nem jellemző. A Vma 

vetőgeometriája nagyon hasonlít a Bécsi-medencéjére, amit szintén középső-miocén széthúzásos 

medenceként értelmeztek (ROYDEN 1985; FODOR 1995; DECKER 1996; HINSCH ET AL. 2005). A vetők 

többsége ferdecsúszású volt, amely az árok hosszirányú megnyúlását eredményezte. SMIT ET AL. 

(2008) szerint a pull-apartok geometriáját jelentősen befolyásolja a kéreg vastagsága és a 

vetőátlépések szélessége közötti arány. Ha az átlépések szélessége kisebb, mint a kéreg vastagsága, 

akkor elnyúlt és keskeny pull-apart medencék jönnek létre (SMIT ET AL. 2008).  

A Vma nyugati határát a gravitációs térképen is látható Verp-2 fúrás közelében lévő kiemelt magaslat 

jelentheti, hiszen attól északra a KÉK-NyDNy-i csapású szerkezetek (Sz6, KV+TV, Sz8) már nem 

délkelet felé, hanem északnyugatra vetnek (lásd 19. ábra). A Verp-2-es fúrástól és az A11-es vetőtől 

délre található süllyedék lehet ugyan a Vma nyugati folytatása, de az Eg-6-os szelvényen a déli 

mestervető már nem jelenik meg és az árok szélessége is jelentősen lecsökken (lásd 24. ábra). 

Északkelet felé szélessége szintén lecsökken, a Sajótól keletre már a gravitációs térképen sem jelenik 

meg az árok geometriája (1a melléklet). A Vatta-maklári déli peremvető a Hernád-vonalban 

folytatódhat (CSONTOS 2014). A mágneses és gravitációs lineamensek a Vatta-maklári fő peremvető 

folytatását szintén a Hernád irányába valószínűsítik (KISS 2014). FODOR (2010) szerkezeti 

összefoglaló térképein is a Vatta-maklári déli szegmentált peremvető folytatását észak-északkelet felé 

a Hernád-vonal irányába illetve Tokaj felé rajzolta (74.a ábra).   

FODOR (2010) D10 fázisa K-Ny-i (KDK-NyÉNy-i) extenziót, D11 fázisa KÉK-NyDNy-i 

kompressziót és/vagy erre merőleges extenziót jelez, kialakulását a 2. CCW forgás utánra teszi (66. 

ábra). A Bükkalján ÉNy-DK-i extenzióval/transztenzióval számolnak a 2. CCW forgás után a 

középső-miocénben (MÁRTON & FODOR 1995). CSONTOS (1999) és TARI (1987,1988) a középső-

miocénre, de még a pannóniaira is É-D-i rövidülést állapít meg, amely ÉK-DNy-i balos illetve ÉNy-

DK-i jobbos eltolódásokat hozott létre a Bükkalján (66. ábra). Értelmezésem szerint a kép jóval 

árnyaltabb és a középső-miocént is több feszültségmező jellemzi.  

A Polgári 3D-n térképezett szerkezeteket nem lehetett a D6/D7-nél idősebb fázisokhoz 

hozzárendelni, miután badeninél idősebb kőzeteket nem ismerünk a területen. A vetőgeometria 

alapján a 3D területét több részre lehet osztani, a kitérképezett szerkezetek hasonlóak a Vma-ban 

megfigyeltekhez.  
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A Polgári-árokban is előfordulnak, sőt meghatározóak a kulisszás elrendezésű ÉÉK-DDNy-i 

csapású 5-15 km hosszú jobbra lépő normálvetők, amik az árok nyugati felében kelet-délkelet felé 

vetnek, az árok keleti felében viszont egyre több vet nyugat-északnyugati felé (74.b, 76. a ábra). A 

kulisszás vetők a középső-miocén D6/D7 fázisok során szinszedimenten működtek és az árokban 

térképezett szin-rift üledékek kivastagodását eredményezték. A vetők többsége a pannóniai talpat 

már nem metszi, az elvetés elhal a középső-miocén üledékekben. A vetőszegmensek fizikailag nem 

összekapcsolódott zónákat (ún. soft-linked) alkotnak, hanem jelentős átfedő szakaszaik vannak, amik 

között vetőkapcsolt gyűrődéseket illetve váltórámpákat azonosítottam. Az időszeleteken és 

mélységtérképeken is jól látszik, hogy a vetők több szegmensből álltak össze a középső-miocén 

folyamán, amit ívelt és változó csapásirányú geometriájuk is elárul (41. ábra). A dőlésmenti elvetések 

a szin-rift üledékek esetében a néhány száz métertől ~50-100 méterig terjednek. A legnagyobb 

elvetéseket az összeállt és jelentős hosszúságú (>10 km) kulisszás vetőknél látjuk (pl.: E4, E6).  

A Polgári-árok délkeleti oldalán is meghatározó ÉK-DNy-i csapású mestervetők húzódnak, csakúgy, 

mint a Vma-ban (74.b, 76.a ábra). Itt azonban nem egy az árok délkeleti peremén folyamatosan 

követethető összefonódó vetőgeometria (VmV, lásd Vma), hanem több ÉK-DNy-i csapású, 

szegmentált, jobbra lépő észak-északnyugati dőlésű mestervetőkből álló összetett vetőzóna 

figyelhető meg (74.b ábra). A mestervetők kissé hajladozó geometriájúak, csapásirányuk is változik a 

zónán belül, valamint több átfedő szakaszuk is van, amelyek között váltó rámpák jöttek létre. A 

váltórámpák kialakulása a szintetikus, részben átfedő mestervetőknél volt megfigyelhető, ahol az 

elvetés nagyságának térbeli változása a váltórámpán belüli rétegek lokális kibillenését eredményezte. 

A kibillenés létrejötte viszont területenként változott. Az M2 és M4a között kialakult rámpa már a 

középső-miocén során létrejött, hiszen a rámpát alkotó rétegek már ekkor jelentősen kibillentek (51. 

ábra). Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy az M2 és M4a között létrejött rámpát egy K-Ny-i 

csapású átkötő vető kapcsolja össze (ún. breached ramp), amely az idősebb időszeleten még 

kivehető, a fiatalabb üledékeket viszont már nem metszi el (51. ábra).  

A mestervetők menti elvetés csapásirány mentén változik, az M1 és az M5 esetében sikerült 

kimutatni az egykori vetőszegmensek összekapcsolódási pontjait (43. b,c ábra). A mestervetők 

levetett északnyugati oldalán a szin-rift üledékek geometriája, a vető elvetésének és felfelé 

harapódzásának, valamint a vető geometriájának a függvénye. Ahol a vető elvetése jelentős és a vető 

propagációja is az volt, ott a rétegek normál módon vonszolódtak el a mestervetők mentén. Ahol a 

kulisszás vető menti elvetés jelentős és ahol a mestervető menti elvetés és propagáció lecsökken, ott 

extenziós monoklinális fejlődött ki (48.,76. a ábra, 8.3 és 8.4 melléklet). Extenziós monoklinális a vetők 

dőlésirány menti szegmentációjánál is előfordult (8.3 melléklet 2000IL).  
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A Polgári-árokban létrejött kulisszás jobbra lépő vetők és az árok délkeleti peremén található 

mestervetők közel egyidőben alakultak ki a középső-miocén végén. A kulisszás normálvetők csapása 

és kinematikája alapján egy ÉK-DNy-i csapású balos nyírózóna jött létre itt a D6/D7 fázisban. 

Ekkor a déli mestervetők (M1-M5) tisztán balos eltolódásként majd ferdecsúszású vetőként 

működtek és a balos nyírózóna, valamint a Polgári-árok déli határát képezhették, de nem zárható ki, 

hogy ezek a mestervetők valójában Riedel síkok voltak és egy jóval nagyobb balos eltolódási zóna 

részei.  

A kulisszás normálvetők kialakulását a Polgári-árokban elsőrendű idősebb mestervetők csapására 

ferde irányú extenzió is eredményezhette. Aljzati szerkezetek ferde irányú extenziója során számos 

kulisszás normálvető kialakulását figyelték meg (PAUL & MITRA 2015). A kulisszás vetők az idősebb 

szerkezetek horizontális vízszintes elvetésű vektorával megegyező szélességű zónáiban sorakoztak 

(PAUL & MITRA 2015). Ez esetben a mestervetők ferde extenzió során bekövetkező reaktivációja és a 

kulisszás jobbra lépő vetők kialakulása, a szerkezetek csapása alapján egy fázishoz, a D7-hez lenne 

köthető.  

A mestervetőktől délkeletre húzódik az a 15-20 km hosszú, néhány kilométer széles összefüggő 

vulkáni vonulat, amely a mágneses térképeken is jól látszik (1b melléklet). A vulkáni vonulattól 

délkeletre néhány ÉK-DNy-i és K-Ny-i csapású ferde normál, illetve É-D-i csapású lisztrikus rámpa-

sík geometriájú középső-miocén normálvetőt figyeltem meg.  

A Polgár 3D területe a pre-kainozoos 1: 500 000-es térkép alapján a Tiszai-egység és az ALCAPA 

között helyezkedik el (74. b ábra), egy ismeretlen medencealjzatú területen (HAAS ET AL. 2010,2014). 

A területet északról és délről is ÉK-DNy-i csapású első- és másodrendű tektonikai elemek 

határolják. A Polgári-árok területére egy ÉK-DNy-i csapású kainozoos normálvetőt ábrázolnak, 

amely Mezőcsáttól Tiszavasváriig húzódik (74.b ábra) (HAAS ET AL. 2010). A normálvető éppen 

egybeesik az általam azonosított Polgári-árkot délkeletről határoló mestervetőkkel (74.b ábra). A 

Polgári-árokban futó, kisebb ÉÉK-DDNy-i csapású normálvetőket méretarányánál fogva azonban 

nem ábrázolja a térkép. A kulisszás normálvetők alapján egy ÉK-DNy-i csapású balos nyírózóna 

adódik. A Tiszaújvárosnál szétágazó és északkelet felé haladó tektonikai vonal lehet a Polgári-árok 

északi részén húzódó balos eltolódás, amely a kulisszás normálvetőket és a déli mestervetőket is 

létrehozta. FODOR (2010) szerkezeti összefoglaló térképén ez az ÉK-DNy-i csapású szaggatott 

vonallal jelzett szerkezet, balos eltolódásként lett feltüntetve (74.a ábra).  

A Polgári-árok délkeleti határán futó mestervetők csapásirányába eső balos eltolódást feltételezett a 

Nyírség irányába, amelyről ÉÉK-DDNy-i csapású kulisszás normálvetők ágaznak ki (FODOR 2010, 

D10-D11) (74.a ábra). Véleményem szerint ez a balos nyírózóna lehet a Polgári-árok délkeleti részén 

futó mestervetőknek az északkeleti folytatása (74. a ábra). A feltételezett kulisszás normálvetők a 

Nyírség irányában szintén hasonló geometriájúak, mint a Polgári-árokban azonosítottak. Így viszont 
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a Fodor által feltételezett, a KmNy-re rákötő balos eltolódás lehet a Polgári-árok középső-miocén 

szerkezeteit létrehozó ÉK-DNy-i csapású balos nyírózóna északi peremvetője (74. a ábra). A déli 

határa lehet maga a Polgári-árok délkeleti peremén futó mestervetők, vagy az attól délre haladó 

KmNy elsőrendű szerkezeti eleme, amely a flisvályút választja el az ismeretlen medencealjzattól.  

Szarmata végi-pannóniai eleji inverzió 

Az általam megfigyelt késő-szarmata D7 fázis ÉNy-DK-i extenziót és erre merőleges kompressziót 

jelez (66. ábra). Igazi összenyomásos feszültségállapotot csak néhány terepi ponton észleltem.   

A Vma-ban kitérképezett szerkezeteken egyértelmű bizonyítékát nem láttam a szarmata végi-

pannóniai eleji inverziónak. A vetők fennmaradt blokkjában ugyan a középső-miocén kissé 

lepusztult és kibillent, de magában az árokban a kibillenés és a kisebb szögdiszkordanciák a 

normálvetőkhöz köthető monoklinálisok miatt alakultak ki.  

A Polgár 3D területén, a vulkáni vonulattól délre találtam néhány fél-árkot határoló szarmata végén 

és pannóniai elején invertált normálvetőt, amely az észak-magyarországi szarmata feszültségmezőt és 

a vetők csapását figyelembe véve balos transzpresszió eredménye (49.b, 76. a ábra). A 3D-n dél felé 

túlnyúló 2D-s kompozit szelvényeken több középső-miocén végipannóniai elején invertált 

normálvetőt tudtam azonosítani (8.2 melléklet D,E,F kompozit). Ugyanakkor az is látszik, hogy az 

invertált normálvetők csapása mentén a rövidülés intenzitása változik és a rövidülési irányhoz 

megfelelően irányított szegmensekre koncentrálódik.  

MÁRTON & FODOR (2003) megfigyelései alapján a szarmata végipannóniai eleji feszültségmező 

(D11) a Dunántúlon É-D-i vagy ÉÉNy-DDK-i rövidüléses, transzpressziós. CSONTOS & 

NAGYMAROSY (1998) a szarmata végén, PALOTAI & CSONTOS (2010) a pannóniai elején 

transzpressziós szerkezeteket figyelt meg a Dunától keletre. Az invertált vetők csapása alapján a 

rövidülés iránya a dunántúli feszültségállapotra jellemző. HORVÁTH (1995) számos középső-miocén 

végénkéső-miocén elején invertált félárkot azonosított szeizmikus szelvényeken a Pannon-

medencében. FODOR (2010) megfigyelései alapján a szarmata végipannóniai eleji feszültségmező 

(D11) az észak-magyarországi területen KÉK-NyDNy-i kompresszióval és erre merőleges 

extenzióval jellemezhető eltolódásos-transztenziós volt (66. ábra). 

Megfigyeléseim szerint, Fodor (2010) megállapításával összhangban, Északkelet-Magyarországon a 

szarmata végi – pannóniai eleji inverzió kevéssé jelentkezik, mivel a feszültségmező inkább 

eltolódásos-transztenziós volt. Ez igaz a D7 és D8 fázisok mindegyikére is.  

A D7 transztenzió lemeztektonikai keretben is értelmezhető. CSONTOS ET AL. (1991) ÉS FODOR ET AL. 

(1999) szerint a középső-miocén végén a szubdukció rövid szakaszon volt csak aktív a Keleti-

Kárpátok alatt és az onnan kiható húzás válthatta ki a terület döntően extenziós/transztenziós 

deformációját.  
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6.3.  POSZT-RIFT DEFORMÁCIÓK 

D8 fázis (pannóniai) 

A Pannon-medence késő-miocén utáni szerkezeti fejlődését hagyományosan poszt-rift fázisnak 

nevezik, amikor már nem alakulnak jelentős, aktív szerkezetek, hanem a medence termális hűlése és 

zsugorodás a fő irányító folyamat (MCKENZIE 1978). Az utóbbi évek kutatásai azonban rávilágítottak 

a pannóniaiban is aktív szerkezetek jelentőségére, sőt a korábban állandónak tekintett szin-, és poszt-

rift határ transzgresszív jellegére is bizonyítékokat találtak (HORVÁTH ET AL. 2015).  

A D8-as szerkezeti fázist (É)ÉNy-(D)DK-i extenzió jellemzi, helyenként transztenzióval és 

eltolódásokkal (66. ábra). A fő szerkezeti elemei a közel K-Ny-i csapású konjugált normálvetők, ferde 

normálvetők, kataklázos deformációs szalagok és kőzetrések (5. melléklet, D8). A D8 a T3b fő 

billenéssel egyidőben illetve azután jött létre, a szerkezetek többsége billentés utáni deformációt 

jelez. A fázis kora a billentésteszt, a reaktivált ferde vetők és a Vma-ban, valamint a Polgári-árokban 

megfigyelt szinszediment extenzió alapján pannóniai eleji. Ugyanakkor a bükkábrányi lignitfejtésben 

látható KÉK-NyDNy-i csapású konjugált normálvetők a fázis felső korát kitolhatják akár ~7.5 Ma 

évig (lásd Bükkábrányi Lignit kora, MAGYAR 2010). 

A DDZ-ben pannóniai üledékek a felszínről nem ismertek, aminek oka a Bükk poszt-pannóniai 

kiemelkedése és eróziója (DUNKL ET AL. 1994). A DDZ területén felszín közeli ottnangi üledékekben 

mért vitrinitértékek ~0.27-0.29% (IHAROSNÉ LACZÓ 1982) hasonlóak, mint a Vma peremén ~100 

méter mélységből, illetve az árokban 700-800 méter mélyből származó értékei (ORBÁN 2013). Ez 

alapján, illetve a szeizmikus szelvények legfelső folyóvízi reflexióinak Bükk irányába történő 

kivetítése alapján, több száz méter pannóniai üledék pusztulhatott le a Vma-tól északra lévő 

területeken (PETRIK ET AL. 2014). A DDZ fő ÉÉK-DDNy-i csapású szerkezetei a felszíni pannóniai 

üledékek hiánya miatt, nem bizonyítható, hogy működtek-e, vagy sem a D8-as deformációs fázisban. 

Figyelembe véve a D8 fázis extenziós irányát, a DDZ fő szerkezetei inaktívak voltak, vagy legfeljebb 

jobbos eltolódásos kinematika adódik (77.b ábra). A DDZ déli területén már fúrásokban és 

szeizmikus szelvényen is több száz méter vastagságú pannóniai üledékeket ismerünk. Ezekben a 

fiatal üledékekben KÉK-NyDNy-i csapású aktív normálvetőket azonosítottam, amik viszont 

illeszkednek a D8 extenziós irányához.  

FODOR ET AL. (2005a) a NyÉNy-KDK-i extenziót a középső-bádenitől napjainkig aktív szerkezeti 

fázisként írja le (66. ábra). FODOR (2010) a pannóniaiban NyÉNy-KDK-i extenzióval/transztenzióval 

számol, amely lokálisan eltolódásos feszültségmezőt eredményez (66. ábra). Ha figyelembe vesszük 

az általa definiált extenziós irányokat, akkor a DDZ-nek még aktívnak kellett, hogy legyen a 

pannóniaiban. D12 szerkezeti térképén ugyan normálvetőként ábrázolja a DDZ szerkezeteit, 

azonban a pannóniaiban is bizonyítottan aktív vetőkről nem tesz említést akadémiai doktori 

dolgozatában (77. a ábra).  
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77. ábra: (A) FODOR ET AL. (1999), FODOR (2010) D12 fázisához (11-5 Ma) kapcsolódó szerkezeti térképe. A kék 
téglalap a kutatási területem határát jelöli. A jelkulcs megegyezik a 67. ábráéval. (B) A D8 fázishoz kapcsolódó 

vetőmintázat és egyszerűsített vetőkinematika a jellemző Shmax és Shmin irányokkal. A jelkulcs megegyezik a 67. 
ábráéval. 

A Bükkalján már korábban kialakult (K)ÉK-(Ny)DNy-i csapású északnyugat felé dőlő szerkezetek 

normálvetőként működtek a pannóniai elején (77.b ábra). A KV és az SzBV levetett blokkjában 
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pannóniai márga figyelhető meg, amely a fennmaradt blokkban a fiatalabb tufákkal együtt teljesen 

hiányzik.  

A Vma-ban kitérképezett döntően (K)ÉK-(Ny)DNy-i csapású szerkezetek hasonló geometriájúak, 

mint a középső-miocén végi vetőstruktúra (77.                       b ábra). Jelentős vetőhossz-növekedés 

nem figyelhető meg, ugyanakkor az elvetés mértéke a vetők mentén jelentősen megnőtt a pannóniai 

elején (32 és 35. ábra). Néhány középső-miocén vető (pl.: A4, A6, Sz4, Sz5) azonban már nem 

metszette el a pannóniai talpat. A fő szerkezetek egyértelműen aktívak voltak a pannónai elején 

(11.6-9.78 Ma), amit az árokban megfigyelt helyenként ~1000 msec vastag 9.78 Ma évnél idősebb 

szintektonikus pre-delta pannóniai üledékek jeleznek (68. a,b ábra D8). A vetők fennmaradt, kiemelt 

blokkjában ezzel szemben kivékonyodott pannóniai üledékeket látunk, amelyek néhány esetben ki is 

ékelődnek a pannóniai talpon. A pannóniai eleji intenzív süllyedés az Mn-2-es fúrásra készített 

süllyedéstörténeti diagramon is igazolható volt, ahol a vitrinitértékek időbeli változását bemutató 

görbén is jelentős ugrás tapasztalható ekkor (65. a ábra). A pannóniai elején létrejött deformációs 

szalagok jelezték a legintenzívebb kataklázos deformációt és így a legnagyobb betemetődést is 

(PETRIK ET AL. 2014). 

A Vma-ban megfigyelt vetőmenti elvetés mértéke, és így a süllyedés intenzitása is, a szerkezetek 

csapása mentén jelentősen változhat. A Vma nyugati felében az extenzió 2-3%, a keleti felében 3-

4%-nak adódott a déli peremvető mentén (VmV) a pannóniai talpra történő szelvénykiegyenlítésnél. 

A vetőegyesülési és szétágazási pontoknál, illetve ahol a deformáció átadódik az egyik vetőágról a 

másikra, ott jelentős elvetés csökkenés figyelhető meg (32.,35. ábra). Ilyen esetekben a vető csapására 

közel merőleges transzverzális antiformot azonosítottam (pl.: Mezőkeresztesi-háttól nyugatra és 

keletre). Ahol az elvetés a vető csapása mentén jelentősen megnő, például a vetőegyesülések utáni 

szakaszokon, illetve a vetőszegmensek középső részén, ott transzverzális szinformot figyeltem meg 

(Mezőkeresztesi-háttól északra) (38.a,b ábra, 6.3b melléklet). Transzverzális redők kialakulása a vetők 

csapása mentén bekövetkező elvetés változások, valamint a vetőgeometria megváltozásának 

(konvex-konkáv) az eredménye (MOORLEY 1990,1999; WITHJACK & PETERSON 1993; SCHLISCHE 1995; 

WITHJACK ET AL. 2002).  

A VmV-vel párhuzamosan, különösen annak nyugati főága mentén, több vetőpárhuzamos redőt is 

kitérképeztem. A redők és az üledékek geometriája a vetőgeometriától, a vetőmenti propagáció és 

elvetés arányától, valamint az északi, szegmentált, antitetikus vetők elvetésének a nagyságától függ 

(48.b, 49. ábra). Ahol az elvetés mértéke és a vető felfelé harapódzása lelassul, valamint az északi 

antitetikus vetők mentén megnő az elvetés, ott jelentős amplitúdójú extenziós monoklinálisok 

jönnek létre (68. a ábra, 6.1 melléklet HI-B, HI-H). Ahol az elvetés az északi vetőknél jelentősebb, ott 

észak felé kibillentett és kivastagodó fél-árkot látunk. Ahol a vetőmenti elvetés nagyobb és a vető 

felfelé harapódzása is gyorsabb volt (Vma keleti felében), ott elvetett extenziós monoklinálisok 

jelennek meg (68.b ábra, 6.2 melléklet mk-12, mk-21). Ilyen esetekben a rétegek kivastagodása és 
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kibillenése a déli fő vető (VmV) irányába történik (68. b ábra). A vetőkapcsolt redők kialakulása a 

11.6-9.78 Ma évre tehető, amit a szelvény menti kiegyenesítés igazolt is.  

A Vma a pannóniai elején egy összetett félárokrendszert alkot, amelynek kisebb fél-árkai helyről 

helyre változnak a vetőmenti elvetés nagyságának a függvényében. Úgy tűnik, hogy a Vma-ban és a 

Bükkalján is a pannóniaiban aktív szin-szediment szerkezetekkel kell számolnunk, amik a korábban 

poszt-riftként emlegetett fázisban is aktívak voltak. HORVÁTH ET AL. (2015) megállapításaival 

egyetértve a szin-rift és a poszt-rift fázis határa időben és területről területre változik a Pannon-

medencében, a Vma-ban megfigyelt pannóniai eleji aktív vetők alapján ~9-10 Ma évre tehető.  

TARI (1987,1988) szerint a Vma alapvetően a középső-miocénben alakult ki, ugyanakkor a fő vetők 

szerinte is aktívak voltak a késő-miocénben is, mint balos transzkurrens szerkezetek. TARI (1987, 

1988) nem ad magyarázatot és nem is tesz említést a VmV-vel párhuzamosan kialakult vetőkapcsolt 

redőkről. A déli kiemelt magaslaton K-Ny-i csapású középső-miocénpannóniai? redőkről és 

feltolódásokról ír, amiket szerinte a középső-miocén É-D-i kompresszió alakított ki. CSONTOS (1999) 

nagyjából É-D-i kompresszióval számolt a Bükkalján, amely konjugált eltolódásokat hozott létre (66. 

ábra).  

Véleményem szerint ezek a kiemelkedések és gyűrődések jóval korábbiak, a D3 fázis jobbos 

eltolódásai mentén kialakult kompressziós hajlatoknál, átlépéseknél jöttek létre (lásd D3 diszkusszió). 

Nem zárható ki, hogy a középső-miocénban kisebb rövidülések kialakultak a déli perem mentén, de 

a feszültségmező alapvetően extenziós volt a pannóniai elején.  

A VmV mestervetőjével párhuzamosan délnyugatra a Tóalmási Zóna mentén kora-pannóniai 

inverziót, majd balos transztenziós mozgást figyelnek meg (RUSZKICZAY-RÜDIGER ET AL. 2007; 

PALOTAI & CSONTOS 2010). A balos transztenzió pull-apart medence kialakulását eredményezi a 

kora-pannóniaiban (PALOTAI & CSONTOS 2010).  

Polgár 3D területe 

A Vatta-maklári-ároktól délkeletre kevés, pannóniaiban is aktív vető fordul elő, amelyek korrelálása a 

2D-s szelvényhálókon nem volt kivitelezhető. A Sajóhidvégi-hátat néhány vető ugyan metszi, de 

ezek laterális korrelációjára nem volt lehetőség (8.2 melléklet D, E, F).  

A Sajóhídvégi vulkáni felépítménytől délkeletre, a Polgári-árokban a középső-miocénben aktív, 

kulisszás, jobbra lépő normálvetők többsége már nem veti el a pannóniai talpat (42.,77.b ábra). 

Mindössze két (E4, E6) ÉK-DNy-i csapású normálvető metszi el azt, amelyek hossza jelentősen 

lerövidül és az elvetés mértéke is egyértelműen csökken. A Polgári-árok délkelet peremén futó 

mestervetőkből álló vetőzóna azonban aktívan működött a pannóniai elején (76.b ábra). A fő KÉK-

NyDNy-i csapású szerkezetek a D8 fázisnak megfelelően normálvetők voltak, amelyek a pannóniai 

üledékek szinszediment kivastagodását eredményezték a Polgári-árokban (főként a 11.6-9.78 Ma év 
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között). A Polgári-árok egy félárokká fejlődik a pannóniai elején, amely a kompozit szelvényeken 

egyértelműen látszik, déli része mestervetőkkel határolt, északi része folyamatosan emelkedik a 

Sajóhídvégi-hát irányába (8.2 melléklet ’D’,’E’,’F’ kompozit). Legmélyebb része az árok középső 

szakasza (~2 sec TWT), északkelet felé a W10 és az M4a vetők felett kialakult extenziós 

monoklinálisok mentén hirtelen emelkedik, míg délnyugaton a tiszatarjáni és tiszakeszi vulkáni 

vonulat felett enyhén emelkedik. Az árokban a középső-miocénben létrejött kulisszás vetők 

propagációjához köthető vetőkapcsolt redők mellett számos intrúzióhoz köthető kényszerredőt is 

megfigyeltem (59.ábra).  

A süllyedéstörténeti modellezés alapján, a legintenzívebb süllyedés is a 11.6-9.78 Ma közötti 

időszakra tehető, amikor ~1500 m pre-delta pannóniai üledék rakódik le az árokban, szemben a déli 

peremmel, ahol a fúrások és szeizmikus értelmezésem szerint zéró, vagy max 100-200m! 

A Polgári-árok déli mestervetőkből álló zónája, több átfedő szegmensből áll, amelyek között váltó-

rámpák jöttek létre. A M4a és M2 között kialakult váltó-rámpa kibillentett fiatal pannóniai rétegei is 

egyértelműen jelzik, hogy süllyedéssel és aktív vetőműködéssel kell számolnunk a pannóniai elején is 

(51. ábra). A fő vetők esetében ahol a vetőpropagáció és az elvetés lecsökken vetőpárhuzamos 

extenziós monoklinális fejlődik ki (M1). Az extenziós monoklinális a vetők dőlésmenti 

szegmentációjánál is kialakult, ahol kisebb rátolódások is megfigyelhetők voltak (48. ábra 1480IL, 8.3 

melléklet 2000IL). A monoklinális felett a pre-selflejtő üledékek rálapolódnak a redő csuklózónájára.   

A mestervetőktől délre található vulkáni vonulat felett kényszerredők és kompakciós vetők 

figyelhetők meg, amelyek éppen a vulkáni forma tetején és a pannóniai talpon csatolódnak le. A 

kompakciós vetőket a Polgári-árokban extenziós monoklinálisok felett is azonosítottam a pannóniai 

üledékekben (52. b ábra). Csapásuk változó, hiszen nem a regionális feszültségmező miatt jönnek 

létre. A vulkáni vonulattól délkeletre alig találunk pannóniaiban is aktív vetőket. A D6/D7 fázisnál 

említett félárok ugyan a szarmata végén – pannóniai elején a W11 mentén szelektíven  invertálódik, 

de a vető (W11) vak marad, és nem metszi el a pannóniai talpat (49.b ábra). Ennél fiatalabb inverziót 

(~9.78-9.1 Ma) figyeltem meg egy közel É-D-i lefutású vető mentén, amely K-Ny-i összenyomásra 

jöhetett létre (53. ábra, 77. b ábra).  

FODOR (2010) D12-es fázishoz tartozó szerkezeti térképén továbbra is aktívnak jelöli a Polgári-árok 

északkeleti folytatásában már tárgyalt ÉK-DNy-i csapású balos eltolódást, amelyből ÉÉK-DDNy-i 

irányú kulisszás normálvetők ágaznak ki (77.a ábra). Véleményem szerint, a geometria bár hasonló a 

Polgári-árokban megfigyelttel, az ÉK-DNy-i csapású vetők már inkább normálvetőként működtek és 

nem balosként (77.b ábra). Az ÉÉK-DDNy-i csapású kulisszás vetők pedig a pannóniai elején 

néhány kivételtől eltekintve inaktívak voltak.  
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Selflejtő fejlődése és kialakulása a Vma-ban és a Polgár 3D területén 

A Vma és a Polgári-árok a ~ 9.78 Ma éves horizontig gyakorlatilag feltöltődik a medencében 

lerakódott márgával és turbidittel, hiszen ez a szint már deltasíkságon halad végig az árok teljes 

hosszában (54. d ábra).  

A Vma-ban a selflejtő azonosítása a karotázsgörbék, a fúrások és a lejtőreflexiók alapján néhány 

szelvényben jól látható, északnyugatról délkelet felé történő progradációt jelez. TARI (1987) nyugatról 

kelet felé történő progradációt feltételez, aminek nyomát a szeizmikus szelvényeken nem észleltem. 

MAGYAR ET AL. (2012) által készített selflejtő progradációt bemutató térképén, a Vma selflejtője a 8.6 

Ma éves korral rendelkező lejtőtől északra helyezkedik el, vagyis a behordási irányokat figyelembe 

véve idősebb, kell, hogy legyen.  A Vma selflejtőjének kora idősebb, mint ~9.78 Ma, mivel a 

tiszapalkonyai fúrásból átvezetett legidősebb mágnesrétegtani korral rendelkező szintje alatt fut (6.1 

melléklet HI-D).   

A Polgári-árokban a selflejtő kialakulása és progradációja is ~9.78 Ma előtt jött létre. A Polgári 3D-n 

megfigyelt selflejtő a MAGYAR ET AL. (2012) által azonosított 8.6 Ma éves selflejtőtől még minidg 

északra helyezkedik el, vagyis attól idősebbnek kell lennie. A délnyugati irányú progradáció a déli 

mestervetők által kontrolált volt, ugyanakkor a váltórámpák és a szegmentált vetők átlépő zónájában 

DK-ről ÉNy felé történő kisebb törmelékkúpok épülését is megfigyeltem, amelyek helyenként 

megzavarták a fő épülési irányt (54.b,c,d ábra). A váltórámpák üledékek behordási irányára gyakorolt 

hatását ATHMER & LUTHI (2011) foglalták össze, amelyben a rámpák, mint fő üledék-utánpótlási és 

fluidáramlási útvonalak határozzák meg a szerkezetileg kontrolált medencék fejlődését. A selflejtő 

épülését befolyásoló, aktív szerkezetekhez köthető deformációkat a Dunántúlon több helyen is 

felismertek (UHRIN ET AL. 2009; TÖRŐ ET AL. 2012 FODOR ET AL. 2013).  

D9-D10 fázis (pannóniai végi?-pliocén?) 

A pannóniai végi és utáni szerkezeti fázisok elkülönítése bizonytalan, mivel ilyen korú üledékekben 

csak néhány szerkezeti adattal rendelkezem. A D9-es és D10-es fázist ÉÉK-DDNy-i illetve ÉK-

DNy-i extenzió jellemzi, előbbihez közel KDK-NyÉNy-i, utóbbihoz ÉNy-DK-i csapású konjugált 

normálvetők és kőzetrések tartoznak (5. melléklet, D9-10, 66. ábra). Ezek a szerkezetek fiatal 

pannóniai üledékekében is megfigyelhetők (5. melléklet, 37,69). A D9-es megelőzi a D10-et, mivel a 

KDK-NyÉNy-i csapású normálvetők ferde, ÉK-DNy-i extenziót jelző normálvetőként újultak fel a 

D10 során (5. melléklet, 32,39).  

A DDZ fő szerkezeteinek pannóniai véginegyedidőszaki működésére nincsenek sem terepi, sem 

felszín alatti bizonyítékok.  

A Vma-ban a selflejtő progradációja után is tovább folytatódott a süllyedés a fő vetők mentén, de 

annak intenzitás a korábbi D8-hoz képest jelentősen lecsökkent (64.b ábra). A 9.78 és 8.77 Ma 
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közötti lerakódott üledékek vastagsága az árok nyugati felében ~200-250 msec, a keletiben ~300-350 

msec, szemben a D8-ban lerakódott közel ~1000 msec vastag üledékcsomaggal (40. ábra). 

A Vma nyugati főágának déli ága kelet felé elhal, csak az északi ága követhető át az árok keleti felébe. 

A Vma keleti főágának déli ága szintén elhal a fővető csapásiránya mentén. Az északi peremvetők 

többsége már nem veti el a fiatalabb pannóniai üledékeket (40.,78. ábra). A vetők csapásirányuk 

alapján valószínűleg a D9-ben még ferde normálvetőként működhettek, a D10-ben pedig inaktívak 

voltak.  

78. ábra: A D9-D11 fázishoz kapcsolódó vetőmintázat és egyszerűsített vetőkinematika. A jelkulcs megegyezik a 

67. ábráéval. 

 

A Polgári 3D területén a KÉK-NyDNy-i csapású mestervetők a deltasíkságon lerakódott 

üledékeket is többnyire normál módon vetik el. A vastagabb delta és folyóvízi üledékek a Polgári-

árokban figyelhetők meg, ahol kissé délnyugat felé dőlnek. A fiatal deltasíkságon lerakódott 

pannóniai üledékek már a mestervetőktől délre található vulkáni felépítmények felett is átmennek, de 

számos kompakciós vető és kompakciós redő figyelhető meg bennük. A deltasíkság horizontjaira 

készített attribútum térképeken döntően ÉK-DNy-i irányú meanderező folyómedreket, 

övzátonyokat, mederáthelyeződéseket és a mestervetők előterében kisebb-nagyobb hordalékkúpokat 

figyeltem meg (9. melléklet). A vetők fiatal pannóniai aktivitása miatt a medrek nagyjából követik azok 

csapását, a fő szerkezetek közelében található hordalékkúpok miatt azok a Polgári-árok középső 

részén koncentrálódnak.  
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A D9-es és D10-es fázishoz hasonló fiatal pannóniai extenziós deformációkat nem ismerünk a 

Pannon-medencéből. Kevésszámú szerkezeti megfigyeléseim alapján az extenziós irány 

folyamatosan, óramutató járásával megegyezően forog el a pannóniaiban. A szeizmikus szelvényeken 

látható normál elvetések a pannóniai elején még egyértelműen extenziós feszültségmezőre utalnak, 

amit helyenként szakítanak csak meg kisebb rövidüléses deformációk. A Pannon-medence általános 

inverziójához köthető ÉÉK-DDNy-i kompresszió (D11) alatt létrejött rövidülések, kiemelkedés és 

az együttjáró erózió egyértelműen poszt-pannóniai korúak a kutatási területen. 

FODOR (2010) a pannóniai nagy részében NyÉNy-KDK-i extenzióval/transztenzióval számol (D12 

fázis), amit helyenként kisebb É-D-i rövidüléshez köthető eltolódások szakítanak meg (66. ábra). A 

fázis felső korhatárát nem adja meg, mivel véleménye szerint a D12 fázis fokozatosan megy át egy 

eltolódásos-összenyomásos feszültségmezőbe akár már a késő-miocén végén.  

Poszt-pannóniai inverzió (D11) 

A D11-hez tartozó szerkezetek alapvetően eltolódásos/transzpressziós feszültségmezőben jöttek 

létre, amit ÉÉK-DDNy-i összenyomás jellemez (66.ábra). ÉK-DNy-i csapású balos és ÉNy-DK-i 

jobbos eltolódások, K-Ny-i csapású rátolódások tartoznak a fázishoz (5. melléklet, D11). A D11 

biztosan fiatalabb, mint a pannóniai D8 fázis, mivel a korábbi ÉK-DNy-i csapású konjugált 

normálvetők mentén újultak fel az É-D-i kompressziót jelző rátolódások a bükkábrányi fejtőben (5. 

melléklet, 69).  

Kisebb, fiatal reverz elvonszolást és elvetést a VmV keleti főága mentén egy-egy rövid szakaszon 

észleltem, ahol a vető csapásiránya megváltozik és K-Ny-i lesz. A Vma-ban látható, pár fokkal dél 

felé kibillentett fiatal pannóniai reflexiók közül a 8.77 Ma éves már átmegy a VmV fennmaradt déli 

blokkja felett, miközben az idősebb pannóniai üledékek kiékelődnek a Mezőkövesdi-, és 

Mezőkeresztesi-hátakon (6.2 melléklet mk-12). A mályi bányában megfigyelt szublitorális 

környezetben lerakódott pannóniai üledékek (+200 tszfm.) a VmV irányában már 400 m mélyen 

találhatók a tengerszint alatt. A dél felé történő kibillenés a Bükk fiatal kiemelkedéséhez köthető, ami 

a pannóniai üledékek észak felé történő eróziós lenyesését eredményezte. A szeizmikus szelvényeken 

látható reflexiók Bükk irányába történő kivetítésével, több száz méter pannóniai üledék 

lepusztulásával számolhatunk a pliocén-negyedidőszakban (PETRIK ET AL. 2014). 

A Polgári-árok mestervetői mentén, néhány hosszszelvényben (poszt-pannóniai?) inverzió jeleit 

észleltem, amely a korábbi levett blokk üledékeit invertálta és elvonszolásos-vetőkapcsolt gyűrődést 

hozott létre a legfiatalabb pannóniai üledékekben (55.ábra).  

Fiatal pannóniai redőket és K-Ny-i csapású rátolódásokat már TARI (1987,1988) is észlelt a Vma-ban 

és azokat É-D-i kompresszióhoz kötötte. CSONTOS (1999) a bükkábrányi lignitfejtésben rámpa-sík 

rátolódásokat és gyűrődéseket figyelt meg, amiket pannóniaiban is aktív É-D-i kompresszióval 

magyarázott.  
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JASKÓ (1985) szerint a bükkaljai pannóniai üledékekben nincsenek bükki eredetű törmelékek, ami 

alapján szerinte a Bükk a pannóniaiban még fedett lehetett. DUNKL ET AL. (1994) szerint a Bükkről 

~1km üledék pusztult le a negyedidőszakban a kiemelkedés következményeként. A bükkaljai 

negyedidőszaki üledékekben átmosott riolittufát találunk, ami a Bükk lepusztulásához köthető 

(JASKÓ 1985). RÓNAI (1974) folyóvízi teraszvizsgálatai szintén a Bükk negyedidőszaki kiemelkedését 

támasztják alá.  

Poszt-pannóniai rövidüléses deformációkat többek között a Periadriai-vonal mentén, a Dráva-, és 

Száva-medencéből, a Mecsekből, valamint a Somogyi-dombság és Gödöllői-dombság területéről is 

ismerünk (TARI & PAMIC 1998; RUMPLER & HORVÁTH 1988; FODOR ET AL. 1998; CSONTOS ET AL. 2005; 

MAGYARI ET AL. 2005; RUSZKICZAY-RÜDIGER ET AL. 2007). A kutatási terület folytatásába eső 

Tóalmási-zóna mentén, a pannóniai végén a korábbi KÉK-NyDNy-i csapású vetők invertálódása 

figyelhető meg, amely vetőkapcsolt redőket eredményezett (CSONTOS & NAGYMAROSY 1998; FODOR 

ET AL. 2005C; RUSZKICZAY-RÜDIGER ET AL. 2007). A rövidülés ÉÉK-DDNy-i a szerkezetek csapása 

alapján.   

A Pannon-medence fiatal pliocén-negyedidőszaki inverziója numerikus modellek, in-situ feszültség 

meghatározások, földrengések fészekrengés-mechanizmusai és GPS adatok alapján is bizonyított 

(GERNER ET AL. 1999; TÓTH ET AL. 2002; GRENERCZY 2005; BADA ET AL. 2007).  A recens 

feszültségmező-meghatározások alapján a maximális főfeszültségtengely trajektóriái ÉÉK-DDNy-i 

transzpressziót jeleznek a Bükk déli részén (BADA ET AL. 2007), ami jó egyezést mutat a D11-es 

legfiatalabb deformációval. A trajektóriák és a feszültségmező típusa is változik a Pannon-

medencében, nyugaton É-D-i rövidüléses, keleten egyre inkább ÉK-DNy-i transzpressziós-

eltolódásos kinematika a jellemző (BADA ET AL. 2007). A rövidüléses/transzpressziós deformációt és 

a Pannon-medence inverzióját az Adriai-lemez közeledése és óramutató járásával ellentétes irányú 

rotációja váltja ki (GRENERCZY 2005; BADA ET AL. 2007). 

6.4. VULKÁNI FELÉPÍTMÉNYEK A POLGÁRI 3D TERÜLETÉN 

A Polgári 3D területén több különböző vulkáni/szubvulkáni felépítményt sikerült megfigyelnem. A 

kizárólag a Polgári-árokban előforduló hirtelen elvégződő erős amplitúdó-anomáliák geometriai 

tulajdonságai, szeizmikus fáciese, a megfigyelt redők térbeli kapcsolata velük, valamint a területen 

fúrásokkal is feltárt vulkáni lávakőzetek és mágneses anomáliák alapján, ezeket a jelenségeket 

teleptelérekként (sill) értelmeztem. Számos hasonló tulajdonsággal bíró amplitúdó anomáliákat 

szintén teleptelérként definiált PLANKE ET AL. (2005), HOLFORD ET AL. (2012) ausztráliai és északi-

tengeri 3D-és szeizmikus tömb értelmezése során. Felmerült a lehetőség, hogy a telérek egy része 

homokkő intrúzió lenne, hiszen azok is amplitúdó-anomáliával, csésze alakú geometriával és gyakran 

felettük kialakult kényszerredővel jelennek meg (HANSEN ET AL. 2004). Ugyanakkor a 

homokkőtelérek esetén az amplitúdó-anomáliák nem olyan jelentősek, többnyire csak csésze alakkal 

jelennek meg, ritka a más geometria és egyáltalán nincs térbeli kapcsolatuk a hidrotermás kürtőkkel. 
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Az elmondottakat figyelembe véve, illetve a közeli vulkáni felépítmények miatt is, logikusabb 

teleptelérként definiálni őket.  

Felvetődött a lehetősége annak is, hogy összesültebb piroklasztárak (ignimbritek) lehetnek, amelyek a 

Vma-ban látható Bogácsi szint alapján szintén erős amplitúdóval jelentkeznek és elütnek a kevésbé 

összesült tufáktól. Ugyanakkor a Vma-ban kitérképezett, összesült középső-dácittufa szint (Bogácsi 

Tagozat) alapján is megállapítható, hogy a piroklasztárak hosszabban követhetők, mint a teleptelérek, 

nincs hirtelen elvégződésük, csak rétegpárhuzamosak lehetnek, és felettük nem alakulnak ki 

kényszerredők. Így ez a lehetőség is kizáródott.  

A teleptelérek/sills többsége rétegpárhuzamos, vagy enyhén csésze alakú és a pannóniai talp alatt 

váltakozó mélységben, de döntően 100-800 méter mélyen koncentrálódnak (56. a ábra). Az intrúziók 

vastagsága a szeizmikus felbontás alapján minimum 50-100m. Az egykori paleofelszínhez közeli 

teleptelérek egy része lehet akár lávaár is, amik a mélyebben lévő intrúziókkal együtt egy összetett 

vulkáni rendszert alkothat. HOLFORD ET AL. (2012) mutatott ki olyan felszíni lávaárakat, amelyeket 

sekély mélységben elhelyezkedő teleptelérek tápláltak. Az intrúziók egy része szegmentált, ami hol 

vetőhöz, hol az eredeti magmacsatornák szegmentációjához kötődik (58.ábra). Az elsődleges 

magmaátlépések és kapcsolódási pontok alapján az intrúziók ÉÉNy-DDK-i irányban mozogtak az 

egyes magmacsatornákban (58.ábra). Az intrúziók benyomulása és áthelyeződése időben elhúzódva a 

középső-miocéntől a pannóniai elejéig tartott, amit a selflejtő átvonulása előtt kialakult, intrúziók 

feletti kényszerredők is igazoltak.  

A Polgári-árokban a telepteléreken kívül néhány vulkáni folyamatokhoz kapcsolódó pozitív formát is 

azonosítottam az egykori paleofelszínen. Hosszuk 1-3km között változik, de átlagosan 1-1.5 km. A 

felépítmények 300-400 méter magasak, szárnyukra a selflejtő épülése előtti pannóniai üledékek 

rálapolódnak. Így kialakulásuk a pannóniai legelejére tehető (~11.6-11Ma). A jellegzetes geometria 

(dóm, rombusz), a kiüresedett, zavaros belső reflexiók, a velocity pull-up hiánya, az egykori 

paleofelszínen történő megjelenés, az alattuk éppen elvégződő teleptelérek és vetők, a felettük 

található kényszerredők alapján hidrotermás vulkáni felépítményként/hydrothermal mounds 

értelmezem ezeket a pozitív formákat. Hasonló vulkáni formákat és jelenséget szintén hidrotermás 

vulkáni formaként értelmeztek számos medencében (HANSEN ET AL. 2005; PLANKE ET AL. 2005; 

HANSEN 2006; JACKSON ET AL. 2013; MAGEE ET AL. 2013a,b). A teleptelérek és a hidrotermás 

felépítmények/hydrothermal mounds összefüggő rendszert alkotnak, hiszen a telérek éppen a 

felépítmények alatt találhatók (60. a,b ábra).  Ők fűthették fel a környező kevéssé konszolidált, 

jelentős víztartalommal bíró üledékeket a felszín közelében. A felfűtés hatására, a forró fluidum 

nyomása jelentősen megnőtt, összetörte a felette lévő alig konszolidált kőzetet és egy kisebb kürtőn 

keresztül illetve vető mentén felszínre hozta azt. MAGEE ET AL. (2016) mutattak ki olyan hidrotermás 

felépítményeket Ausztrália északnyugati részén, amelyek egy csoportja vetőzónák felett helyezkedik 

el és kialakulásukat a vetőfelületek menti fluidáramlásokhoz kötik. Véleményük szerint ezek a 

hidrotermás felépítmények részben explóziósak, hiszen a túlnyomás miatt a fluidummal keveredett 
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üledékes és magmás kőzetek az egykori paleofelszínen kiszóródnak és a kialakult krátert töltik ki. A 

fluidum feláramlása a könnyebb vetőfelület felső burkolófelülete mentén (tip line), mint a 

fedőüledék felé történő infiltráció. A Polgári-árokban a hidrotermás felépítmények egy része 

egyértelműen vetőzónához köthető, viszont vannak kifejezetten olyanok is, amelyek teleptelérek 

felett találhatók, ahol persze nem kizárt, hogy szubszeizmikus vetők is jelen vannak (60.c ábra).  

A déli vulkáni vonulat különböző középső-miocén vulkáni felépítményből áll, amelyek között 

lávadómokat, lávadóm-komplexeket, beszakadt krátereket, kisebb rétegvulkánokat, valamint 

összetett vulkáni kúpokat találunk (61. ábra). A felépítményekre a selflejtő illetve pre-selflejtő 

üledékek rálapolódnak, felettük kisebb kompakciós redők és vetők alakultak ki.  

Az intrúziókban megfigyelt elsődleges magmamozgási irányok alapján (ÉÉNy-DDK-i), a déli vulkáni 

felépítményeket kialakító magmatározók lehettek az egyik forrásai a Polgári-árokban talált 

intrúzióknak és lávafolyásoknak. A magmautánpótlás a váltórámpák, valamint áteresztő vetők esetén 

bárhol megvalósulhatott. A magma vetők menti áramlása nem csak a vető záró illetve vezető 

tulajdonságától függ, hanem a vető geometriájától is. MAGEE ET AL. (2013a,b) kimutatták, hogy a 

levetett blokk irányába konvex geometriájú vetők mentén lokális feszültségmező alakul ki, amely 

különbözik a regionálistól és a magmaáramlás az ilyen vetőszegmensek mentén valósul meg. A 

magma vándorlását és áthelyeződését a szerkezeteken kívül az ún. mechanikai rétegzés is 

befolyásolhatta (WALKER 2015), vagyis a különböző kőzetfizikai tulajdonságokkal bíró üledékekben a 

magma a rétegzéssel párhuzamosan haladhatott, amire a Polgári-árokban található nagyszámú 

rétegpárhuzamos teleptelérek is bizonyítékok lehetnek. Ahol szerkezetek keresztezték a magma 

mozgási irányát, ott meredekebb ívű szegmensek jöttek létre a vetővel párhuzamosan (56.c ábra, s7).  

Ugyanakkor nem zárható ki, hogy a Sajóhídvégi-hát felől is jött magmautánpótlás mivel a hátat 

viszont nagyon kevés vető szegmentálja, amely a magmamozgási irányokat megváltoztatta, vagy 

gátolta volna. SZÉKY-FUX ET AL. (2007) részletesen vizsgálták a sajóhídvégi fúrásokat, amelyekben 

dolerittelért, több száz méter vastagságú bádeni-szarmata piroklasztitot, illetve andezit lávakőzetet 

azonosítottak.   

Hasonló vulkáni felépítményeket, riolitdómokat, andezit rétegvulkánokat, valamint azokhoz 

kapcsolódó ignimbrit-, és tufaárakat azonosítottak a Hajdúság és a Nyírség területén is (Zelenka et al. 

2004). A vulkáni felépítmények döntően bádeni és szarmata korúak (ZELENKA ET AL. 2004). SZÉKY-

FUX ET AL. (2007) részletes magvizsgálataik alapján alzónákra osztották a főbb vulkano-tektonikus 

egységeket. Eszerint a Polgári-árok a Görbeházi vulkáni terület része, amelyet alapvetően bádeni és 

szarmata piroklasztitok (riolit/andezittufa), helyenként lávakőzetek és közéjük települt üledékes 

kőzetek építik fel (SZÉKY-FUX ET AL. 2007).  
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7. KONKLÚZIÓ 

A részletes terepi-szerkezeti megfigyelések alapján 11 deformációs fázist/feszültségmezőt (D1-

D11) különítettem el a paleogén elejétől napjainkig. A szeizmikus szelvényértelmezés révén 

sikerült megismerni és feltárni a Bükk déli előterének különböző időszeletekre vonatkozó 

vetőmintázatát és a szerkezetek időben is változó kinematikáját. A kitérképezett 

szerkezeteket deformációs fázisokhoz rendeltem és összehasonlítottam valamint integráltam a 

már ismert pannon-medencei vetőmintázathoz. A dolgozat összefoglaló eredményeit 

deformációs fázisokhoz rendelten mutatom be a legidősebbtől haladva a legfiatalabbig.  

D1 feszültségmező (késő-eocénkora egri?): ÉK-DNy-i kompresszió és erre merőleges extenzió 

jellemzi. A feszültségmező a T1-es billenés előtti. ÉNy-DK-i csapású konjugált rátolódások és erre 

merőleges extenziós szerkezetek alakultak ki ekkor. A D1-hez tartozó diszaggregációs deformációs 

szalag korai szin-szediment deformációt jelez az oligocénban (PETRIK ET AL. 2014). A D1 

feszültségmező során létrejött térképi méretű vetőket nem figyeltem meg.  A feszültségmező 

lokálisnak tekinthető, hiszen a Pannon-medencében a (Ny)ÉNy-(K)DK-i kompresszió volt a 

meghatározó a paleogénben (FODOR ET AL. 1999, FODOR 2010).  

D2 fázis (paleogénkora eggenburgi): két alfázisra osztottam, amik egyaránt megjelentek a 

paleogén és kora eggenburgi üledékekben is.  

A D2a alfázis ÉNy-DK-i kompressziót/transzpressziót jelez, az ÉK-DNy-i csapású konjugált 

rátolódások és az ÉÉK-DDNy-i csapású deformációs szalagok alapján. A D2a alfázis során a DDZ 

területén számos ÉÉK-DDNy-i csapású nyugat-északnyugati vergenciájú vak rátolódás 

(PETRIK ET AL. 2016) és ferde csúszású rátolódás (BEKE 2016) jött létre, miközben a Vma-ban az 

ÉK-DNy-i csapású különböző vergenciájú vak rátolódások illetve mezozoos tetőt metsző 

rátolódások uralkodnak. A vak rátolódások előterében rövidüléses medencék alakultak ki (pl.: 

pre-Vatta-maklári-árok), amelyben szintektonikus, több száz méter vastagságú paleogén üledék 

található. A rövidüléses medencék létrejötte egyidős a visszatolódásos flexúrális medenceként 

értelmezett Észak-magyarországi és Dél-szlovákiai Paleogén Medencével (ÉDPM). (TARI ET AL. 

1993).  

A D2b új szerkezeti fázis a Pannon-medencében, ÉK-DNy-i extenziót jelez a paleogén végén-

kora eggenburgiban. Billentés előtti ÉNy-DK-i csapású szin-szediment dilatációs szalag és konjugált 

normálvetők tartoznak hozzá. A D2b-hez térképi vetőket nem tudtam meghatározni. A D2b alfázis 

a redők tengelyére merőlegesen fellépő lokális extenziót jelezheti. 

D3 fázis (középső-késő eggenburgi): K-Ny-i illetve KDK-NyÉNy-i kompresszió és erre 

merőleges extenzióval jellemzett eltolódásos fázis, ami a T1 billenés után jött létre. A szerkezetek 

már az eggenburgi Pétervásárai Fm.-ban is megjelennek. Alapvetően konjugált eltolódások, 
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szindiagenetikus deformációt jelző kavicstörések, valamint K-Ny-i és É-D-i csapású deformációs 

szalagok jellemzik.  

A DDZ területén az ÉÉK-DDNy-i csapású fő térképi szerkezetek továbbra is rátolódásként 

működtek. A Vma és a Bükkalja területén (K)ÉK-(Ny)DNy-i jobbos eltolódások jöttek létre, 

amelyek kompressziós hajlatainál/átlépéseinél alakult ki a Mezőkövesdi-, és 

Mezőkeresztesi-hát. A hátakon az egri és a kiscelli felső része is lepusztult (MAJZON 1961), aminek 

anyaga feltételezhetően a Vma alsó-miocén terresztrikumában is megtalálható. A jobbos eltolódások 

kialakulása összefügg a KmNy (Közép-magyarországi-nyírózóna) menti kora-miocén jobbos 

eltolódásos mozgásokkal (CSONTOS ET AL. 1992; FODOR ET AL. 1998).  

D4 fázis (ottnangi?-kora kárpáti): É-D-i illetve ÉÉK-DDNy-i extenziót jelző fázis, amelyhez 

döntően K-Ny-i csapású szin-szediment normálvetők, fedett vetők, kavicstörések és deformációs 

szalagok tartoznak. A D4 fázis az alsó-riolittufában is megjelenik, amely 85-90°-os CCW rotációt 

jelez (MÁRTON & PÉCSKAY 1998). A D4 fázis egyidős a T2-es fő kibillenéssel, amely a kora-miocén 

üledékek szintektonikus kivastagodását eredményezte.  

A DDZ és a Bükkalja területén néhány közel K-Ny-i csapású ferde normálvető jött létre ekkor, 

a korábbi ÉÉK-DDNy-i csapású szerkezetek inaktívak voltak.  

A Vma nyugati felének kori szin-rift kialakulása ehhez a fázishoz köthető. A D4 során, a 

korábbi D3-as fázis alatt létrejött (K)ÉK-(Ny)DNy-i csapású jobbos eltolódások ferde 

normálvetőként újultak fel. A Vma nyugati felében létrejött árokban több száz méter vastagságú 

korai szin-rift, ottnangi?-kárpáti korú üledék, valamint alsó-riolittufa (16.5±0.3 Ma, LUKÁCS ET AL. 

2014) rakódott le.  Ezzel szemben a Vma keleti felét határoló szerkezetek inaktívak voltak, 

miután csapásuk közel párhuzamos volt a D4 fázis extenziós irányával.  

FODOR (2010) D9a-nak nevezett É-D-i extenziót jelző epizódja az első jelentős CCW forgásba megy 

át, ami egyúttal a KmNy menti jobbos eltolódások megszűnését is jelzi az ottnangiban. Véleményem 

szerint az É-D-i extenzió nem csak egy epizód, hanem egy önálló fázis is (D4) és a KmNy 

menti jobbos eltolódások megszűnése a D4 extenziós fázis kialakulásához köthető az 

ottnangiban.  

D5 fázis (késő kárpáti-legkorábbi badeni): (K)ÉK-(Ny)DNy-i  extenziót és erre merőleges 

kompressziót jelez, ami már a középső-dácittufát (16.3±0.3 Ma, 15.9±0.3 Ma; LUKÁCS ET AL. 2014, 

2015) is érintette. Szerkezetei az első CCW forgás után jöttek létre. Számos korábbi K-Ny-i csapású 

vető jobbos normál reaktivációja figyelhető meg, valamint kisebb ÉK-DNy-i csapású rátolódások 

alakultak ki ekkor.  

A DDZ területén a főbb ÉÉK-DDNy-i csapású szerkezetek a D5 fázis nagy részében 

továbbra is inaktívak voltak, balos eltolódásként legfeljebb a D5b alfázis KÉK-NyDNy-i 

extenziója során működhettek. 

A Bükkalján és a Vma-ban is sikerült bizonyítanom, hogy a főbb szerkezetek szintén 

inaktívak voltak, miután csapásuk közel párhuzamos volt a D5 extenziós irányával. Ezzel 
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összhangban a D5 fázis során az árokban és annak peremén lerakódott üledékek vastagságában sincs 

jelentős különbség. A Vma déli peremvetője (VmV) sem mutat elvetés növekedést a D5 fázis alatt. 

Bár a Pannon-medence számos részmedencéje a „klasszikus” ÉK-DNy-i extenzió során jött létre, de 

úgy tűnik, hogy a kutatási terület főbb szerkezetei ekkor nem működtek aktívan.  

D6 fázis (kora-badeniközépső szarmata?), D7 fázis (késő-szarmata): A terepi adatok és 

megfigyelések alapján a két fázis egyértelműen elkülöníthető egymástól. A térképi méretű vetők 

esetében viszont nehéz a szétválasztás, mivel az extenziós irányok csak 15-30°-os eltérést mutatnak. 

A fázisok a felső-riolittufa Demjéni Ignimbritjét (14.8±0.3; LUKÁCS ET AL. 2015) és a szarmata 

üledékeket is érintették és egyidősek a T3a fő kibillenéssel.  

A D6 fázist a 2. CCW forgás utáni, K-Ny-i extenzió és erre merőleges kompresszió jellemzi. 

Szerkezetei ÉNy-DK-i jobbos és ÉK-DNy-i csapású balos eltolódások, valamint É-D-i csapású 

konjugált normálvetők, fedett vetők, deformációs szalagok.  

A D7 fázist ÉNy-DK-i extenzió jellemzi és a D6 fázis során létrejött É-D-i csapású szerkezeteket 

reaktiválta, mint ferde jobbos normálvető.  

A DDZ középső-miocén vetőmintázata hasonló FODOR ET AL. (2005) szerkezeti térképéhez, 

ugyanakkor jóval részletesebb a Vma és a DDZ közötti területen.   

A középső-miocén végi vetőgeometria és vetőkinematika a DDZ-től a Polgári 3D területéig egy 

keretben értelmezhető. A DDZ-ben az ÉÉK-DDNy-i csapású szerkezetek uralkodnak (pl.: 

Tárkányi-vető), amelyek a D6-ban ferdecsúszású vetők voltak. A D7-ben a fő szerkezetek mentén 

az extenziós deformáció vált meghatározóvá, amely kisebb-nagyobb félárkokat eredményezett 

(pl.: Felsőtárkányi-medence).  

A Vma és a Polgári-árok területén a szerkezetek csapása kissé eltérő ÉK-DNy-i. A két árok 

vetőmintázata hasonló, hiszen délkeleti peremüket ÉK-DNy-i csapású mestervetők határolják, 

amelyek északkeleti végüknél befordulnak észak-északkelet felé. A Vma délkeleti peremvetője 

hosszan követhető, több vetőszegmensből összeálló mestervető (VmV), míg a Polgári-árok délkeleti 

peremén kulisszás elrendezésű mestervetőkből álló zónát látunk, ahol számos váltó-rámpát 

térképeztem ki. A Vma északi peremén és a Polgári-árokban is meghatározóak a kissé eltérő 

csapású kulisszás, jobbra lépő szerkezetek (Vma: ÉK-DNy, Polgári-árok: ÉÉK-DDNy), amelyek 

a Vma-ban ferdecsúszású vetőként, a Polgári-árokban normálvetőként működtek.  

Összességében a Polgári-árok és a Vma is transztenziós deformációk során létrejött 

eltolódásos medencének tekinthetők a középső-miocén végén.  

Eredményeim finomították a korábbi modelleket, mivel a Vma nem eltolódásos duplexként 

(TARI, 1988), hanem transztenziós pull-apart medenceként értelmezhető, amely számos 

részsüllyedékből és medencén belüli magaslatból állt.  A Vma keleti fele már a D6 fázis során 

elkezdett süllyedni, míg a nyugati fele inkább a D7 fázisban, mivel a két medencerész kissé eltérő 

irányú.   
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A Polgár 3D délkeleti részén egy (K)ÉK-(Ny)DNy-i csapású középső-miocén fél-árkot is sikerült 

kitérképeznem, amely a középső-miocén végén és a késő-miocén elején a déli peremvető 

csapása mentén szelektíven invertálódott.  

D8 fázis (pannóniai): ÉÉNy-DDK-i illetve É-D-i extenzió jellemzi és a T3b billenés alatt/után jött 

létre. A Pannon-medencében újonnan azonosított szerkezeti fázis.  K-Ny-i csapású normálvetők, 

deformációs szalagok tartoznak hozzá, amelyeket a pannóniai üledékekben is megfigyeltem.  

A DDZ területén az ÉÉK-DDNy-i csapású vetők pannóniai aktív működésére nincs 

bizonyíték, ennek oka, hogy a feszültségmező extenziós iránya közel párhuzamos volt a szerkezetek 

csapásával.  

A Vma-ban és a Polgári-árokban jelentős változások figyelhetők meg. Az ÉK-DNy-i csapású 

fő szerkezetek (pl.: VmV, KV, M1-M5 mestervetők) döntően normálvetőként működtek a 

pannóniai elején, ami a Vma-t összetett félárok-rendszerré, a Polgári-árkot egységes félárokká 

formálta át.  

A Vma-ban 11.6-9.78 Ma között közel 1 km, a Polgári-árokban ~1.5 km vastagságú 

szintektonikus pre-delta pannóniai üledék rakódott le (PETRIK & FODOR 2012, PETRIK ET AL. 

2013). A Vma déli peremvetője (VmV) és a Polgári-árok mestervetői mentén több vetőpárhuzamos 

vetőkapcsolt redőt térképeztem ki. A redők geometriája változik a peremi vetők csapása mentén, 

hol extenziós monoklinális, hol annak elvetett változata, hol normál elvonszolást jelző vetőkapcsolt 

szinform jelenik meg. A VmV csapására merőleges redőtengelyű transzverzális redőket is 

kitérképeztem, amelyek igazolták a fő vető csapásirányú elvetés-változását és a változó mértékű 

süllyedést.  A Vma-ban az árok nyugati és keleti felében a pannóniai elejére vonatkozó 

extenzió mértéke is eltérő volt, előbbi területen 2-3%, utóbbi területen 3-4% volt.  

A Vma északi peremén található kulisszás jobbra lépő szerkezetek normálvetőként működtek a 

pannóniai elején, miközben a Polgári-árok ÉÉK-DDNy-i csapású kulisszás normálvetőinek döntő 

része már inakítv volt a D8 fázisban.  

D9-D11 fázisok (pannóniai?-negyedidőszak?): a fiatal pannóniai-negyedidőszaki szerkezeti 

fázisok időbeni elkülönítése egymástól problémás, mivel ilyen korú üledékekben nincsenek 

közvetlen, terepi-szerkezeti megfigyeléseim.  

A D9 fázist ÉÉK-DDNy-i extenzió, a D10-es fázist pedig ÉK-DNy-i extenzió jellemzi. Mindkét 

extenziós irány előfordult már korábban is (D4, D5), de a billentésteszt egyértelműen jelzi, hogy a 

késő-miocénnegyedidőszak során is visszatérnek.  

A Vma-ban és a Polgári-árokban is a fő szerkezetek a D9-es fázisban még aktívak lehettek, 

mint ferde normálvetők, erre utal a 9.78 Ma után lerakódott üledékek kivastagodása az árokban. A 

főbb szerkezetek csapásuk mentén azonban lerövidülnek, és néhány vetőág már elhal a delta és 

folyóvízi képződményekben (pl.: VmV nyugati főág, déli ága).  
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A Polgári-árokban azonban számos kompakciós vető is megjelenik a vulkáni felépítményekből 

álló zóna illetve a Polgári-árokban található extenziós monoklinálisok felett. Ezek a vetők többnyire 

a pannóniai talpat nem vetik el, és magasabb szinteken lecsatolnak.  

A D11-es fázist ÉÉK-DDNy-i kompresszió és erre merőleges extenzió jellemzi, amely a recens 

feszültségmező adatok (BADA ET AL. 2007) alapján a legfiatalabb szerkezeti fázis. Közel K-Ny-i 

csapású rátolódások és konjugált eltolódások tartoznak a fázishoz.  

A Vma-ban és a Polgári-árokban is néhány szin?/poszt-pannóniai inverzióhoz köthető 

rövidüléses deformációt figyeltem meg a delta/folyóvízi képződményekben. A korábbi 

normálvetők KÉK-NyDNy-i csapású vetőszegmensei mentén helyenként reverz elvetés és 

elvonszolás figyelhető meg, különösen a Vma keleti felében. A legfiatalabb delta/folyóvízi 

képződmények 1-2°-os kibillenése déli irányban, és eróziós lefejeződése észak felé, a Bükk fiatal 

kiemelkedéséhez (DUNKL ET AL. 1994) kapcsolódhat. A fiatal reflexiók Bükk irányába történő 

kivetítésével több száz méter pannóniai képződmény lepusztulásával számolhatunk a Bükkalján 

(PETRIK ET AL. 2014).  

Süllyedési trendek: a Vma-ban 4 fő süllyedési periódust különítettem el, amelyek összhangban 

voltak a kitérképezett szerkezetek aktivitásával. A két legjelentősebb süllyedés a miocén eleji 

terresztrikum és alsó-riolittufa, valamint a pannóniai eleji pre-delta üledékek lerakódása 

idején volt, amikor a peremi vetők ferdecsúszású/tiszta normálvetőként működtek.  

A Polgár-árokban 1 fő süllyedési periódust látunk a középső-miocén végétől napjainkig, 

amelynek mindössze a sebesessége változik. A gyors süllyedés a deltaképződmények 

megjelenése előttre (11.6-9.78 Ma) tehető, amikor 1500m vastagságú pre-delta képződmények 

rakódnak le. Ezt követően a süllyedés mértéke mérséklődik, de folyamatosan tart napjainkig is.  

Selflejtő helyzete és kora: a Vma és Polgári-árok területén is sikerült a selflejtő alját és egy, már 

deltasíkságon haladó horizontot kitérképeznem. Mindkét területen a selflejtő áthaladása 9.78 Ma 

évnél korábbra tehető. A selflejtő mindkét területen északabbra húzódik a Magyar et al. (2013) által 

átnézetesen kitérképezett 8.6 Ma éves selflejtőhöz képest. A Vma-ban DK-i irányú a progradáció, 

a Polgári-árokban a mestervetőkkel párhuzamos DNy-i irányú progradáció figyelhető meg. 

Utóbbi területen, a mestervetők átlépő zónájában lokális behordási irányokat (ÉNy-i) is 

megfigyeltem, amelyek a lejtő fő épülési irányát is befolyásolták.   

Vulkáni jelenségek a 3D-n: a Polgári-árokban számos szegmentált/nem szegmentált 

rétegpárhuzamos illetve kissé csésze alakú teleptelért térképeztem ki. A telérek az egykori 

paleofelszíntől változó mélységben, alapvetően 100-800 mélyen nyomultak be, ~50-100m vastagok 

és a hosszuk átlagosan 1-3 km. A sekély mélységben található teleptelérek felett kompakciós eredetű 

kényszerredők alakultak ki, amelyek alapján a teleptelérek benyomulását és így a magmás 

tevékenység aktivitását a pannóniai legelején (pre-selflejtő, 11.6-9.78 Ma) igazolni tudtam. A 

teleptelérek szegmentációs pontjai alapján ÉNy vagy DK-i irányú telérbenyomulást határoztam meg, 

amely irányt a Polgári-árokban található vetők, váltórámpák is kissé módosíthattak.  
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A Polgári-árokban található teleptelérek mellett, az egykori paleofelszínen (pannóniai talpon) 300-

400m magas dóm/rombusz alakú hidrotermás felépítményeket figyeltem meg, amelyekre a 

pannóniai eleji üledékek rálapolódnak, így koruk a telérekkel összhangban a selflejtő átvonulása 

előtti (~11.6-9.78 Ma). A hidrotermás felépítmények alatt elvégződő telepteléreket, vetőket 

térképeztem ki, amelyek annak kialakulásában vezető szerepet játszottak.  

A mestervetőktől délre található összefüggő, pozitív mágneses anomáliával jelentkező vulkáni zóna, 

több összetett vulkáni felépítményből, lávadómból, lávadóm-komplexből, kisebb rétegvulkáni 

kúpból áll. Ez a terület a Sajóhídvégi vulkáni felépítménnyel együtt jelenthette a magmaforrást a 

Polgári-árokban megfigyelt teleptelérek számára.  
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9. ÖSSZEFOGLALÁS 

A doktori kutatásom célja, hogy feltárja a Bükk déli előterének kainozoos szerkezetalakulási 

eseményeit a hozzájuk kapcsolódó vetőmintázattal, valamint a szerkezetek időben változó 

kinematikájával. Ehhez a terepi-szerkezeti megfigyelések és szeizmikus szelvényértelmezés mellett, 

együdállóan részletes, új radiometrikus és őslénytani koradatot is használhattam.  

11 deformációs fázist/feszültségmezőt sikerült meghatároznom a paleogéntől napjainkig. A D1 
feszültségmező lokális, ÉK-DNy-i kompressziót és erre merőleges extenziót jelez a paleogénben, 
amihez térképi szerkezeteket nem sikerült elkülöníteni. A D2 fázis (paleogén-kora eggenburgi) két 
alfázisra bontható. A D2a-t ÉNy-DK-i kompresszió jellemzi, amihez a DDZ-ben számos ÉÉK-
DDNy csapású vak rátolódás és ferdecsúszású rátolódás, a Vma-ban pedig ÉK-DNy-i csapású, 
különböző vergenciájú (vak)rátolódások kapcsolódnak, amik előterében szintektonikus paleogén 
üledékkel kitöltött rövidüléses medencék jöttek létre. A D2b új fázis a Pannon-medencében és ÉK-
DNy-i extenziót jelez. A D3 fázis NyÉNy-KDK-i kompressziót és erre merőleges extenziót mutat 
az eggenburgi második felében, amely során a DDZ-ben folytatódnak a rövidüléses deformációk a 
korábbi ÉÉK-DDNy-i csapású szerkezetek mentén. A Bükkalján és a Vma-ban (K)ÉK-(Ny)DNy-i 
csapású jobbos eltolódások jönnek létre, kompressziós hajlataiknál alakul ki a Mezőkövesdi-, és a 
Mezőkeresztesi-hát. A D4 fázis már a korai szin-rift deformációhoz tartozik és ÉÉK-DDNy-i 

extenziót jelez az ottnangi?-korakárpátiban. A DDZ ÉÉK-DDNy-i csapású fő szerkezetei 
inaktívak ekkor, miközben a Vma nyugati felében egy kisebb árok jön létre a KÉK-NyDNy-i 
csapású ferdecsúszású vetők előterében. A D4 fázis a KmNy menti jobbos eltolódások megszűnését 
eredményezte az ottnangiban. A D5 fázis (K)ÉK-(Ny)DNy-i extenziót és erre merőleges 

kompressziót mutat a késő-kárpátilegkorábbi badeniben. A DDZ fő szerkezetei a fázis nagy 
részében továbbra is inaktívak, csak néhány ÉNy-DK-i csapású normálvető jön létre. A Vma és a 
Bükkalja ÉK-DNy-i csapású fő vetői szintén inaktívak ekkor, amit a középső-dácittufa 
megközelítőleg egyforma vastagsága és a fő vetők menti elvetésnövekedés megállása is bizonyít. A 

D6/D7 fázisokat K-Ny-i illetve ÉNy-DK-i extenzió/transztenzió jellemzi a kora-badenikéső 
szarmatában. A terepi megfigyelések alapján két fázis, de a térképi szerkezetek alapján nem lehet 
különbséget tenni. A DDZ ÉÉK-DDNy-i csapású szerkezetei előbb ferdecsúszásúak, majd a D7-
ben tisztán normálvetőként működtek, amik kisebb félárkokat hoztak létre (pl: Ftm). A Vma és a 
Polgári-árok délkeleti peremén is ÉK-DNy-i csapású mestervetők figyelhetők meg, amelyek az 
előbbi esetében fonatos, folymatosan követhetőek (VmV), az utóbbi esetében szegmentált, jobbra 
lépő mestervetőkből állnak (M1-M5). A fő vetők előbb balosként (D6), majd ferdecsúszású 
vetőkként működtek a D7-ben. Mindkét árok északi részén kulisszás, többnyire jobbra lépő ÉK-
DNy-i, illetve ÉÉK-DDNy-i csapású vetőket térképeztem ki, amelyek egyaránt balos-transztenziós 
nyírózóna részei voltak, és eltolódásos medencéket hoztak létre a középső-miocén végén. A D8 
fázis ÉÉNy-DDK-i extenziót jelez a pannóniai elején, amikor a DDZ szerkezeteinek aktív 
mozgására nincs bizonyíték. A Vma-ban és a Polgári-árokban viszont a mestervetők tisztán 
normálvetőként működtek, és össztett illetve egyszerű félárkokat hoztak létre. 11.6-9.78 Ma év 
között a Vma-ban ~1km, a Polgári-árokban ~1.5km szintektonikus pre-delta üledék rakódott le a 
vetők menti gyors süllyedés következtében. A selflejtő áthaladása mindkét területen 9.78 Ma előtt 
történt, ami után viszont a topográfiai különbségek többé-kevésbé kiegyenlítődtek az árkokban. A 
süllyedés azonban nem állt meg ezután sem, amit a fiatal delta és folyóvízi üledékek kivastagodása is 
jelez a mestervetők mentén (D9-D11). A Polgári-árokban számos szegmentált, csésze illetve 
rétegpárhuzamos teleptelért azonosítottam, amelyek felett kompakciós kényszerredők jöttek létre. 
Ezek alapján az intruzió benyomulása a pannóniai elejére (pre-selflejtő) tehető. Az egykori 
paleofelszínen hidrotermás felépítményeket is kitérképeztem, amelyek kialakulása szintén a 
pannóniai elejére tehető és összefügg a telérbenyomulással, valamint a felépítmények alatt található 
vetőzónákkal. A D11 fázis a Bükk fiatal kiemelkedése során jött létre, aminek hatására a folyóvízi 
képződmények dél felé billentek ki és észak felé több száz méter vastagságú pannóniai-pliocén? 
üledék pusztult le.  
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10.  SUMMARY 

The aim of my PhD research was to reveal the Cenozoic structural phases and their related fault 

patterns in the southern Bükk foreland. Extensive structural field observations and seismic 

interpretation were performed during investigation.  

11 deformational phases/stress fields were delineated from Paleogene to date. The D1 stress 

field is a local one indicating NE-SW compression and perpendicular extension in the Paleogene to 

which map-scale faults could not be tied. The D2 phase (Paleogene-early Eggenburgian) can be 

divided into two sub-phases. The D2a indicates NW-SE compression which resulted in the 

evolution of NNE-SSW trending blind reverse faults and oblique faults in the Darnó Deformation 

Belt (DDB). In the Vatta-maklár-Trough (VmT) several NE-SW trending blind or non-blind reverse 

faults evolved with different vergence. Several shortening basins filled by syntectonic Paleogene 

sediments came into being in front of the propagating NW vergent blind reverse faults. The D2b is 

a new phase in the Pannonian Basin and indicates NE-SW extension. The D3 phase shows WNW-

ESE compression and perpendicular extension in the second part of the Eggenburgian during which 

the shortening deformation continued along the NNE-SSW trending faults in the DDB. In the 

southern Bükk foreland and in the VmT (E)NE-(W)SW trending dextral strike-slip faults evolved 

along which several compressional bulges might have formed at restraining bends and step-overs 

(e.g. Mezőkövesd, Mezőkeresztes). The D4 phase belongs to the early syn-rift deformations and 

indicates NNE-SSW extension in Ottnangian?-early Karpatian. The NNE-SSW trending major 

structures in the DDB were inactive while in the western part of the VmT a small trough started to 

evolve along (E)NE-(W)SW trending oblique faults. The D4 phase resulted in the cessation of 

dextral movements along the Mid-Hungarian Shear Zone during Ottnangian. The D5 phase 

indicates (E)NE-(W)SW extension and perpendicular compression in the late Karpatian-earliest 

Badenian. The major structures in the DDB were still inactive which was true for their counterparts 

in the VmT as well. This inactivity was proven by the approximately equal thickness of middle 

dacite-tuff in the VmT and the cessation of the increase in fault displacements.  The D6/D7 phases 

show E-W and NW-SE extension/transtension during the early Badenian-late Sarmatian. The 

activity of map-scale faults cannot be separated by D6/D7 because the difference in their 

extensional direction is only 15-30°. The NNE-SSW trending major structures in the DDB acted 

firstly as oblique faults and then as pure normal faults during D7 which resulted in the evolution of 

many half-grabens (e.g. Felsőtárkány-basin). NE-SW trending continuous curve-shaped master fault 

and many segmented right-stepping master faults were mapped in the south-eastern margin of the 

VmT and the Polgár-Trough, respectively. They acted firstly as sinistral strike-slip faults and then as 

oblique faults during the D7 phase. (N)NE-(S)SW trending en-echelon, right-stepping faults were 

also identified in the northern margin of both troughs which were parts of major sinistral 

transtensional zones resulting in the evolution of strike-slip basins in the end of Middle Miocene. 

The D8 phase shows NNW-SSE extension in the early Pannonian when the activity of NNE-SSW 

trending faults in the DDB cannot be proven. The master faults in the VmT and in the Polgár-

Trough acted as normal faults which created complex and simple half-graben systems. During 11.6-

9.78Ma ~1km and ~1.5km thick pre-deltaic syntectonic Pannonian sediments deposited in the VmT 

and in the Polgár Trough, respectively. The shelf-slope progradation took place before 9.78 Ma in 

both troughs after that the topographic difference was more or less equalized. However, the 

subsidence did not stop because younger deltaic and fluvial sediments thickened toward major faults 

(D9-D11). Several segmented/non-segmented saucer-shaped and layer-parallel sills were also 

mapped in the Polgár-Trough. Above the sills, a couple of compactional forced-folds evolved on the 

basis of which the time of sill emplacement can be put into earliest Pannonian. Besides sills, some 

hydrothermal mounds were also identified on paleo-surface whose evolution was related to 

shallowly emplaced sills and fault zones which terminated exactly below the mounds. The D11 

phase is related to the uplift of the Bükk Mts. which resulted in the southward tilt of fluvial 

sediments and their hundreds of meters erosion in northward.  
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1. melléklet: A kutatási terület Bouguer gravitációs (A), és a mágneses anomália (B) térképe (KISS 

2005a,b). Néhány vulkáni kőzetet ért fúrás és néhány vulkáni felépítményt keresztező szeizmikus szelvény 

nyomvonala is feltüntetésre került. 

 



2. MELLÉKLET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



2. melléklet: A Bükk déli előterét felépítő jellemző kőzettípusok a bennük látható főbb szerkezetekkel (A-N). 
A piroklasztitokról készült közeli fotókat Lukács Réka készítette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MELLÉKLET 

 

4.1.2.2. Az adatok kiértékelése és csoportosítása 

Az adatbevitel során lehetőség nyílik részletes adatfelvételre. Megadhatjuk a feltárás koordinátáit, 

földtani helyzetét, rétegtanát. Minden egyes szerkezeti elemnek külön kódja van, és a karcos vetők 

esetén külön jelölést kaphatnak a biztos, a valószínű, a bizonytalan illetve a nem meghatározható 

elmozdulások. A bevitt adatokat további kiértékelés előtt a DIAGRA modullal lehet megjeleníteni 

Schmidt-vetület alsó-félgömbön és ellenőrizni, hogy nem történt-e hibás adatbevitel. A program 

képes a szerkezeti adatok rétegdőléssel történő visszabillentésére is (ROTILT modul), amelyet 

minden kiértékelésnél elvégeztem. A DIAGRA által gyártott plot file konvertálása hpgl formátumba 

a TRADUC modullal történik. Az állományt, ami tartalmazza vektorgrafikus formában a bevitt 

adatok sztereogramját a CorelDraw-ban átalakítottam a témavezetőm által kidolgozott egységes 

szimbólumrendszer alapján. Az exportált állományokat igyekeztem egységes rendszer szerint 

elnevezni, vagyis minden állomány az adott feltárás azonosítójával indul (pl.: BuPA08), amit az 

adattípus kódja és az adott csoport száma követ (4. melléklet). Az adott csoporthoz tartozó 

különböző típusú szerkezeti adatok számát szintén megadtam a sztereogramnál.  

4.1.2.4. A fázisbesorolás és a deformáció korának a meghatározása 

A kor meghatározásában kiindulópont volt a terepi észlelésem és megfigyelésem. Itt elsősorban 

olyan szerkezeteke gondolok, amelyek közel egyidősek az üledékképződéssel (szinszediment vetők), 

vagy a kőzetté válás során jönnek létre (szindiagenetikus szerkezetek). Az előbbiekre jó példák a 

szinszediment normálvetők, ahol a levetett blokkban lerakódó legyezőszerűen kivastagodó 

üledéktestekben felfelé folyamatosan csökken a dőlésszög. Ide sorolhatóak azok az üledékes telérek 

is, amelyek a külső feszültségmező hatása alatt gyorsan kitöltődnek üledékkel.  Utóbbiakra jó példák 

a kavicstörések, ahol a repedések, elmozdulások a kompetensebb kavicsban láthatók, míg a 

mátrixban nem követhetők. A fedett vetők majdnem szinszediment szerkezeteknek tekinthetők, 

hiszen ebben az esetben a vetők propagálása felfelé elhal, a vető csak egy adott kőzettestben 

figyelhető meg, a rá települő fiatalabb egységben már nem nyomozható.  Ilyen esetben a fedő 

üledékes egység kora adhat egy felső korhatárt a deformációra.  

A deformációs fázisok közötti relatív kronológiában meghatározó szerepe volt a terepen észlelt 

vetőkarc-felülbélyegzéseknek, ahol egyazon vetőlap mentén több fázishoz tartozó vetőkarcpopuláció 

észlelhető. Ilyen esetekben a fiatalabb fázishoz tartozó vetőkarcok belemetszenek az idősebb 

vetőkarcokba jelezve a relatív sorrendet. A billentésteszt szintén fontos a relatív kronológiában, 



hiszen a korábban tárgyalt geometriai viszonyok egyértelműen jelzik, hogy a szerkezetek billenés 

előtt, alatt vagy után jöttek-e létre. A billentésteszt a vetőreaktivációk feltárásában is segít, hiszen 

ugyanazon vetősíkon fellépő, billentés előtt keletkezett vetőkarcok szimmetrikusak, míg billentés 

után ferdék lesznek. Így elkülöníthető válnak ugyanazon vetőlap menti, különböző deformációs 

eseményekhez tartozó elmozdulások.  

A paleomágneses adatok figyelembevétele szintén elengedhetetlen a deformációs fázisok korának 

pontosításánál. A Bükkalján kiváló a helyzet ezen a téren, hiszen számos megfigyelési pontból 

(főként miocén piroklasztitokból) vannak paleomágneses (Márton et al. 2007) és radiometrikus 

koradatok (MÁRTON & PÉCSKAY 1998; LUKÁCS ET AL. 2015), amelyek a szerkezeti adatokkal 

kombinálva sikeresen használhatók a deformációs fázisok elkülönítésére (MÁRTON & FODOR 1995). 

Az elvet részletesen Márton és Fodor 1995-ös és 2003-as munkájukban ismertették. A lényeg, hogy ha 

ismerjük a különböző korú kőzetekben mért deklinációs értékeket, valamint ismerjük a fellépő 

feszültségmezőket, akkor ezek változásai között egyértelmű kapcsolat van. Ha állandó külső 

feszültségmezőt feltételezünk, miközben az adott kőzetblokk forog, akkor a főfeszültség tengelyek 

orientációjának forgás előtti és utáni helyzete, annyival fog eltérni, mint amennyi a kőzetblokk 

forgása volt, csak éppen ellentétes irányban. Ezt hívják látszólagos feszültségmező rotációnak. Ha 

viszont, a külső feszültségtér is változik a kőzetblokk forgása alatt, akkor a főfeszültség tengelyek 

irányváltozása kisebb, vagy nagyobb lesz, mint maga a kőzetblokk forgása. Tehát, ha tudjuk a 

deklinációs értéket és azok időbeli változását, ismerjük a kőzet korát és a feszültségmezők változását, 

akkor meg tudjuk mondani, hogy látszólagos, avagy tényleges feszültségmező-forgással állunk-e 

szemben. Sőt, azt is meg tudjuk állapítani, hogy mikor jött létre az adott feszültségmező a rotációhoz 

képest. 

4.3.2.1. Horizontok és vulkáni formák értelmezési módszerei 

Az attribútum készítés során lényeges, hogy mekkora ablakmérettel és hány szeizmikus csatornával 

dolgozunk, ezért többféle beállítást is kipróbáltam. A komplex trace attribútumok, a szeizmikus 

csatornajelet matematikai transzformáció révén bontják fel összetevőikre, amplitúdóra és pillanatnyi 

fázisra (TANER & SHERRIFF 1977). Ezek az attribútumok a szeizmikus csatorna mintázási pontjaiban 

határozzák meg a pillanatnyi fázist, a reflexió erősségét (reflection strength) illetve a pillanatnyi 

frekvenciát. A reflexió erőssége, csak pozitív amplitúdó értékeket tartalmaz, fázisfüggetlen és 

alkalmas a különböző akusztikus impedanciájú egységek kiemelésére, elválasztására (pl.: csatornát 

kitöltő üledékekre, vetőkre, intruziókra) (BROWN 2004). Az amplitúdó kontrasztot szintén a 

különböző amplitúdóval rendelkező reflexiók, főként vulkáni jelenségek kiemelésére használtam. Az 

RMS amplitúdó is az amplitúdóbeli változásokat, különbségeket emeli ki, mégpedig úgy, hogy a 

jelcsatorna mintázási pontjain lévő amplitúdó értékek négyzetösszegének az átlagát, majd annak a 

négyzetgyökét veszi (BACON 2007). Az ún. frekvencia attribútumok közül az izofrekvenciát 



használtam amplitúdó-attribútumokkal kombinálva a vulkáni formák azonosítására. Az izofrekvencia 

a szeizmikus jelet frekvenciákra bontja szét és alkalmas arra, hogy a frekvenciafüggő jelerősséget és 

azok változásit kimutassa (CHOPRA & MARFURT 2007).  A geometriai attribútumok közül, mint 

időattribútum (ld. BROWN 2004) elsőként a koherenciát/hasonlóságot emelném ki, ami a szomszédos 

szeizmikus csatornák jelalakját veti össze keresztkorrelációval és minél inkább hasonló a jelalak, 

annál nagyobb lesz a koherencia értéke, ami 0-1 változik. Ha unkonformitás, szerkezeti elem jelenik 

meg, akkor a csatornák közötti korreláció is csökken, így ezek alacsony koherencia értékekkel fognak 

jelentkezni a szeizmikán (BROWN 2004; BACON 2007). A dőlésszög, a dőlésirány illetve a lejtőirányú 

görbület kiszámítása, és ezek kombinált használata szintén segített az értelmezésben, a dőlések 

változásának felderítésében, vetők kiemelésében. 

A neurális hálók használata a szeizmikus értelmezésben igen elterjedtté vált a számítástechnika 

fejlődésével összhangban. Az ún. önszerveződő neurális hálók (unsupervised self-organizing neural 

networks) a szeizmikus jelenségek, tulajdonságok osztályozásában játszanak kulcsszerepet (COLEOU 

ET AL. 2003; MATOS ET al. 2009). A rendszer az ún. tanulási folyamat során önmaga alakít egy 

osztályozási rendszert, ami dimenzió csökkentő és amely az előre meghatározott szeizmikus 

attribútumok tulajdonságai illetve azok hasonlóságai alapján áll elő (DOWLA 1995). A hálók 

neuronokból/protovektorokból állnak, amelyek meghatározzák a szeizmikus attribútumok 

természetes csoportosulásait. A tanulási folyamatban használt szeizmikus attribútumok száma 

meghatározza a dimenziós tér számát. Kiválasztunk egy vektort (attribútum értéket) és 

megvizsgáljuk, hogy a többi vektor milyen euklideszi távolságban található tőle ebben a 

többdimenziós térben, úgyhogy a topológiai viszonyok az egyes vektorok között megmaradjanak 

(KOHONEN 2001). A legközelebbi vektor lesz a „győztes” neuron, ami frissíti magát, vagyis egyre 

jobban kezd hasonlítani az eredetileg kiválasztott vektor tulajdonságaihoz, miközben a neuron 

szomszédjai, ugyanúgy változtatják tulajdonságaikat (KOHONEN 2001). Az euklideszi távolság 

csökkentésével, a végén már egy olyan neuron illetve azok csoportja áll elő, amelyek tulajdonságai az 

eredetileg kiválasztott vektorhoz a legjobban hasonlítanak (KOHONEN 2001). A létrehozott, hasonló 

attribútum tulajdonságokkal rendelkező különböző csoportokat több dimenziós térben helyezi el, a 

csoportok centroidjainak hasonlósága alapján, meghatározott topológiai rendszerben (DOWLA 1995).  

A vulkáni formák detektálásban a neurális háló során használt szeizmikus attribútumok az amplitúdó 

erőssége, RMS amplitúdó, sweetness, amplitúdó kontraszt, reflexió intenzitás (ezek az amplitúdó 

attribútumok) és variancia (koherencia inverze) voltak. A hidrotermális kürtőkhöz az előbb említett 

attribútumokon kívül frekvencia attribútumokat (izofrekvencia, pillanatnyifrekvencia) is használtam 

a neurális háló építése során, mivel, a kürtők szeizmikus képe meglehetősen zavaros, nincsenek 

igazán erős amplitúdóik, illetve úgy tűnik, hogy azok egyértelműen frekvenciafüggők. 

 



4.3.2.2. Térképek készítése 

A legtöbbet használt interpoláció alapvetően a programban beépített flex gridding volt, amely egy x-

ed fokú polinomfüggvényt illeszt az adatpontjaimra. Simító és nem egzakt interpolátor, ugyanakkor a 

távolsággal fordítottam arányos interpolációs eljárással szemben, a főbb trendeket emeli kis és a 

lokális, esetleg akár az adat nem megfelelő minőségéből fakadó értelmezési hibákat elnyomja. A 

kimenő térképek cellaméretei az adatmennyiségtől függtek illetve a szelvények távolságától, így a 2D-

s szelvények esetén többnyire 500*500m, a 3D-n ennél jóval sűrűbb 25*25m illetve 50*50m-es cellát 

választottam. A 3D-n lehetőség nyílt ún. automatizált követési eljárásra egy adott területen belül, 

amely a már értelmezett x-edik inline és crossline alapján interpolálja a kiválasztott horizontot a nem 

értelmezett köztes szelvényekre is, így gyakorlatilag a teljes területen egy folyamatos felszínt kapunk. 

Minden időtérkép készítésénél lehetőség van ún. korlátokat betenni, például a már értelmezett 

vetőpoligonokat, ahova nem fog interpolálni a program. Meg lehet adni a területet is, hogy hova 

interpoláljon, így felgyorsíthatjuk az eljárást. 

4.4. KIEGYENLÍTETT SZELVÉNYEK KÉSZÍTÉSE 

A Simple shear ívelt felületű vetőknél (pl.: lisztrikus vetőknél) használható, ahol a deformáció 

szétoszlik a levetett blokkban. A levetett blokk szétesik, hogy kitöltse az extenzió során keletkezett 

hézagot. A blokk szétesését a nyírási szög értékével tudjuk befolyásolni. Lisztrikus normálvetőknél a 

rétegre ferdeszögben hajló nyírási értékekkel lehet a vetőkapcsolt gyűrődést a legtöbb esetben 

kiegyenlíteni (GIBBS 1983; WHITE ET AL. 1986; WITHJACK & PETERSON 1993). Az egyszerű nyírás során 

használhatunk vertikális nyírást, szintetikus nyírást (a vető dőlésével párhuzamos nyírást), antitetikus 

nyírást (a vető dőlésével ellentett dőlésű nyíróvektort). A legtöbb medencére az antitetikus nyírási 

szög 60+-10°-os beállításával lehetett a lisztrikus vető menti deformációt kiegyenlíteni (HAUGE & 

GREY 1966). A szintetikus nyírásnál nagyon meredek szögű, átbuktatott redőket és nagy elvetést 

kapunk a vető mentén (FOSSEN 2010). A kiegyenlítésnél többnyire antitetikus nyírást használtam 

változó szögértékekkel. Az egyszerű nyírás térfogattartó deformáció. A Simple shear során 

megadhatjuk a levetett és fennmaradt blokk rétegeit, hogy azt korrelálja a visszaállítás során, de 

állandó horizontális elvetéskomponens értékeket is megadhatunk. 

A trishear jóval összetettebb deformációs mechanizmus, aminek kinematikai alapjait számos 

publikáció tárgyalja (ALLMENDINGER 1998; ERSLEV 1991; ERSLEV & ROGERS 1993; HARDY & FORD 

1997). A trishear lényege, hogy a vetőpropagáció során, a vetővégpontnál a deformáció egy 

háromszög alakú zónában oszlik meg. A vetővégponton áthaladó anyagi pontok egy adott sugár 

mentén azonos sebességgel deformálódnak a zónán belül (ERSLEV 1991). Az elmozdulási vektorok 

iránya és nagysága folyamatosan változik, a nagyság lineárisan csökken a fedő blokk és a fekvőblokk 



között, egészen a nulláig. Ha a háromszög alakú nyírási zóna szimmetrikus a vetővégpontnál, akkor 

ERSLEV (1991) szerint területtartó lesz a deformáció. ERSLEV (1991) megkülönböztetett két széleső 

esetet, amikor a fekvőblokk, és amikor a fedőblokk rögzített a vetővégpontjához. HARDY ÉS FORD 

(1997, ezt a vetőpropagáció és elvetés arányával hozta összefüggésbe, miszerint, ha a fekvőblokk 

rögzített, akkor 0, ha a fedőblokk rögzített, akkor 1 ez az arány, de közte végtelen sok lehetőség van. 

A trishear-hez köthető vetőkapcsolt gyűrődések geometriáját és magát a deformációs zóna 

szélességét több paraméter is befolyásolja:  

- vető dőlésszöge (minél meredekebb, annál kisebb a vető feletti deformációs zóna) 

- a vető kinematikája, a vetővégpont pozíciója 

- a háromszög alakú nyírási zóna kúpszögének nagysága (minél nagyobb, annál szélesebb a 

deformációs zóna, annál inkább nagyobb területen oszlik meg a deformáció) 

- trishear angle offset (meg lehet adni, hogy a háromszög alakú nyírási zóna szimmetrikus 

legyen a vetővégponthoz képest vagy sem. Ha 1-hez közelít, akkor egyre inkább a 

fedőblokkot deformálja, és a fekvőblokkot kivonja a deformációból. 0-nál fordított a helyzet.  

- vetőpropagáció/elvetési arány (normálvetőknél általában 6-8 között változik az értéke) 

- nyírási szög (megadhatjuk, hogy a háromszög alakú nyírási zónán kívül, hogyan deformáljuk 

a levetett blokk rétegeit. A nyírási szög változtatásával a levetett blokkban egyszerű nyírással 

oszlik szét a deformáció) 

A trishear-rel történő szelvénykiegyenlítésnél többféle beállítással próbálkoztam. A vetőkapcsolt 

gyűrődéseket legjobban a vetőpropagáció/elvetés arány 6-8-ra vételével, a szimmetrikus nyírási zóna 

(trishear offset angle: 0.5) és a háromszög alakú nyírózónán kívüli egyszerű antitetikus nyírással 

tudtam kiegyenlíteni.  

4.5.1. A süllyedéstörténeti modellezéshez használt adatok 

4.5.1.1. Földtani adatok 

Mindhárom fúrás rétegsorát átértékeltem, az új biosztratigráfiai, radiometrikus, mágnesrétegtani 

koradatok, szeizmikus szelvény és karotázs értelmezés, valamint fúrómag vizsgálatok és 

vékonycsiszolati elemzések alapján (4. és 7. ábra). A modellezés során többféle forgatókönyvet 

készítettem a bevitt rétegsorokra, hiszen magfúrások nem minden mélységközből álltak 

rendelkezésemre. Éppen ezért a fúrási modelleknél bevitt vastagságértékeken, ahol az új vizsgálati 

eredmények megengedték, változtattam és összevetettem egymással az így készült modelleket. Végül 

a szeizmikus értelmezéssel, a deformációs fázisokkal, valamint a Pannon-medencére kidolgozott 

vitrinit-lg TTI függvényhez leginkább igazodó modelleket fogadtam el.   

A modellezés során lehetőség van eróziós intervallum és eróziós vastagságértékek megadására is. 3 

fő eróziós eseménnyel számoltam, amelyek az üledékek kibillenésével is együtt jártak (oligocén 



végimiocén eleji „intra-, és poszt-egri” denudáció, középső-miocén végikéső-miocén eleji és a 

pliocén/negyedidőszaki pannon medencei inverzióhoz kapcsolódó).  Az erózió nagysága területről 

területre változott, de a szeizmikus szelvényen látható eróziós lenyesés alatti, le nem erodált 

képződmények reflexióit az eróziós lenyesés fölé vetítve egy körülbelüli becslést tudtam adni annak 

mértékére. Emellett szakirodalmi leírásokat (JASKÓ 1985 pannóniaira vonatkozó megállapításait, 

RÓNAI (1974) folyóterasz vizsgálatai eredményeit), őslénytani megfigyeléseket (pl.: mezőkeresztesi 

fúrásoknál lásd fejlődéstörténet), vitrinit adatokat (ORBÁN 2013), bükki hasadványnyom-adatokat 

(DUNKL ET AL. 1994), a pannóniai folyóvízi szeizmikus reflexiók Bükkalja fölé történő kivetetésével 

becsült lepusztulási értékeket szintén figyelembe vettem a modellezés során. Ezek alapján az első 

eróziós eseményre ~100-200 m minimum lepusztulással (Mn-2), a másodikra ~50-100m, a 

harmadikra az Szv-3 esetén több száz méter, az Mn-2-nél 50-100m, a Tiv-6-nál 0m lepusztulással 

számoltam, mivel ez utóbbi jelenleg is aktív, süllyedő terület (BADA ET al. 2007; HORVÁTH ET AL. 

2006).  

4.5.1.2. Paleo-vízmélységadatok 

A programban lehetőség van paleo-vízmélység adatok megadására is. BÁLDI & SZTANÓ (2000) 

közöltek vízmélység becsléseket a paleogénre és a kora-miocénre a Bükkalján, amiket beépítettem a 

modellezésbe. A középső-, és késő-miocénre DÖVÉNYI & HORVÁTH (1988) ÉS HORVÁTH ET AL. (1986) 

generalizált vízmélység becsléseit használtam. PELIKÁN & BUDAI (2005) által a Bükkaljára feltételezett 

üledékképződési környezetek alapján szintén lehetett vízmélységet becsülni. A miocén piroklasztitok 

részletes geokémiai, kőzettani elemzése alapján azt is tudjuk, hogy a vulkanitok alapvetően 

szárazföldi környezetben rakódtak le (PÓKA ET AL. 1998; PENTELÉNYI 2005; HARANGI ET AL. 2005) A 

késő-miocén vízmélység becslésében az Mn-2-ben és az Szv-3-ban talált ősmaradványok is segítettek 

(pl.: Congeria czjzeki az Mn-2-es fúrásban), valamint a Tiv-6 fúrás szervesvázú mikroplankton 

vizsgálati eredményei és az azokból levont üledékképződési, környezeti következtetések (BARANYI 

2013).  

4.5.1.3. Hőáramadatok 

A modellezéshez szükséges a recens illetve a paleo-hőáram adatok megadása, becslése. A hőáram 

nem más, mint egy egységnyi felületen átáramlott hőmennyiség, amely függ a hőmérsékleti értékektől 

illetve a kőzetek hővezető képességétől. A Pannon-medencére részletesen kidolgozott hőáram 

sűrűségi térképet DÖVÉNYI & HORVÁTH (1988) valamint HORVÁTH ET AL. (2004) készítettek, amelyek 

alapot jelentettek a kutatási terület recens hőáram értékeinek a megadásában. Emellett a szoftverbe 

beépítették a MCKENZIE (1978) által kidolgozott termomechanikus modellt, amely képes a 

kéregmegnyúlási, köpenymegnyúlási paraméterek, valamint a szin-rift és poszt-rift fázisok idejének 

megadása ismeretében a paleo-hőáramot kiszámolni. Miután a Pannon-medencében inhomogén 

megnyúlás történt a szin-rift fázis során (~19-11 Ma), így nagyon lényeges, hogy milyen kéreg és 

köpenymegnyúlási értékeket adunk meg. HORVÁTH (2007) több részmedencére is kiszámolta a 



kéregmegnyúlás értékét, amit a Bükkalján 1.65-re becsült, valamint kiszámította az eredeti (30km) és 

a megnyúlt kéregszakasz hosszát (30+12 km). Ebből meg lehetett becsülni a Pannon-medence 

geodinamikai atlaszában szereplő kéreg és litoszféra-vastagság alapján (HORVÁTH ET AL. 2004) a 

riftesedés előtti kéregvastagságot, amely ~42km-nek adódott. A problémás rész a köpenymegnyúlás 

mértékének megadása, hiszen az inhomogén megnyúlási modell alapján, a köpenylitoszféra akár 

teljesen el is tűnhetett, azonban ha túl magas értéket adok meg, akkor extrém magas hőáram 

értékeket számít a program. Így több köpenymegnyúlási értékkel (10-100) is próbálkoztam, majd 

végül azt választottam, amelyik a legközelebb állt a kontrolként használt recens hőáram értékhez, 

ami a területen 90-110 mW/m2 (HORVÁTH ET AL. 2004). Emellett a Tiszvasvár-6, illetve az Mn-2-es 

fúrásnál a kútban mért hőmérsékleti adatokat is tudtam használni, mint kontrol.  

4.5.1.4. Üledékfelszíni hőmérsékletek 

Fontos, hogy milyen kezdeti középhőmérséklettel kezdődött az üledékek betemetődése. Ez azonban 

bonyolult feladat, hiszen ismernünk kell hozzá a vízmélység mindenkori változásait, az éghajlati 

viszonyokat stb. A programba beépítették ennek modellezését, mindössze a paleo-földrajzi 

szélességet és régiót kell megadnunk (WYGRALA 1989). Az Észak-Mediterrán régiót és 47°-ot adtam 

meg a szélességre, hiszen a szin-rift fázisban már nagyjából mai szélességen volt a kutatási terület. A 

Petromod figyelembe veszi, a megadott vízmélységadatokat és azok változását is és ez alapján 

módosítja a középhőmérséklet-kalkulátor által számolt értékeket.  

4.5.1.5. Szerves-geokémiai adatok 

A program alapvetően a szénhidrogének érésének a modellezésére és összehasonlításukra lett 

kitalálva, azonban a kutatás szempontjából én inkább a süllyedéstörténeti trendekre és azok 

különbségeire fókuszáltam. Mindazonáltal a Tiv-6-os fúrás esetén olyan mennyiségű szerves-

geokémiai adat állt rendelkezésemre, hogy ennél fúrásnál a CH éréssel kapcsolatos következetések 

levonására is lehetőség nyílik.  

A Tiv-6 fúrás esetén 1700 métertől a fúrás aljáig durván 100 méterenként voltak vitrinitreflexiós 

értékeim. Az Szv-3-ból 1 adat, az Mn-2-ből 700 métertől a fúrás aljáig 6 érték állt rendelkezésemre, 

amelyet a doktori kutatás részeként újonnan mérettünk (ORBÁN 2013). A Tiv-6-os fúrásból Rock-

Eval pirolízis és gázkromatográfiai adatok is elérhetőek voltak, amikből hidrogén és oxigén indexet 

számoltam, hogy meghatározhassam a kerogének típusát.  

A szerves anyag érése során, a növekvő hőmérséklet mellett, bonyolult egyirányú kémiai reakciók 

játszódnak le, amik során gázok, folyékony és szilárd állapotú szerves anyagok keletkeznek (LŐRINCZ 

& VETŐ 1974). A LOPATIN (1971) és WAPLES (1980) által definiált TTI szerint, a kinetikai reakciók 

sebessége minden 10 fokos növekedés esetén duplázódik. TISSOT & WELTE (1984) a szerves anyag 

átalakulását kinetikai modellekkel közelítik meg, ahol az anyagok lebomlása elsőrendű kémiai 

folyamatok reakció-sebességegyenletével becsülhető. A programban lehetőség van különböző 



kinetikai számítási módszerek kiválasztására, amelyek egy része a kerogén típusán, annak eredetén 

alapul (PEPPER & CORVI 1995). A modellezés során a TIIIH(DE), illetve a TIII-IV (F) kinetikus 

módszereket használtam. Az első az III. típusú kerogénekre, terrigén illetve nedves környezetben, 

parti síkságon képződőtt szerves anyagra használható. A másik a III. és IV. típusú kerogénekre és 

szintén terrigén környezetben képződőtt szerves anyagra használható (PEPPER & CORVI 1995). A 

Tiv-6-os fúrásban, több szintben is lehetnek potenciális anyakőzetek, amelyek a III. és IV. típusú 

kerogénekhez tartoznak, így itt mindkét módszert alkalmaztam. A Bükkalján az Endrődi Márga és a 

Tardi Agyag lehetnek potenciálisan anyakőzetek (BRUKNER-WEIN ET AL. 1990; MILOTA ET AL. 1995; 

VETŐ ET AL. 1999; BECHTEL et al. 2012). Az Mn-2-es fúrásban viszont a Tardi Agyagot nem érték el, 

így itt csak az Endrődi Márgára lehetett kinetikus érési módszert választani, ami a TIIIH(DE) volt, a 

márga szerves anyagának és kerogénjének típusa (III. típusú) alapján (BADICS ET AL. 2011ab; BADICS 

& VETŐ 2012).  

4.5.1.6. Kőzetfizikai adatok 

Az Mn-2-es fúrásból néhány porozitás és permeábilitás értéket is tudtam használni, mint 

kontrolparaméter, a hőmérsékleti adatok mellett. A többi fúrásból nem állt rendelkezésemre ilyen 

adat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MELLÉKLET (1. old) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MELLÉKLET (2. old) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MELLÉKLET (3. old) 

  

 



4. MELLÉKLET (4. old) 

  

  



5. MELLÉKLET 

 

A terepi-szerkezeti adatokból meghatározott feszültségmezők csoportosítása. A sorszámozott 

feltárások megegyeznek a 17. és a 23. ábrán látott sorszámokkal. A szerkezeti adatok alsó-félgömbi 

Schmidt hálón szerepelnek. A RUP (%-ban) és ANG (fokokban) illeszkedési kritériumok, a PHI 

pedig a feszültségtenzor számítás során előállt főfeszültségek arányait mutatja. A paleomágneses 

forgási adatok MÁRTON & PÉCSKAY (1998), az új tufakorok LUKÁCS ET AL. (2014A,B, 2015) alapján 

lettek feltüntetve. A szerkezeti adatok Fodor L. & Bordás R. publikálatlan, valamint BERGERAT ET 

AL. (1984), CSONTOS ET AL. (1991), FODOR ET AL. (1992A) ÉS MÁRTON & FODOR (1995) publikált 

mérési adataival is kiegészültek. A jelkulcs a 4. oldalon látható.  

 

1. oldal: A Darnó Deformációs Zóna feszültségmezői (1-23) 

2. oldal: A Bükkalja feszültségmezői (24-46) 

3. oldal: A Bükkalja feszültségmezői (47-69) 

4. oldal: A Bükkalja feszültségmezői (70-78) 

 

 

 

 

 

 



X035

E325

1.
Pétervására,
 egg. bentonit

Fodor et al. 2005a adatai

2.
Kis-hegy,

 egg. kongl.

 3.
Sirok,

 kárpáti-badeni tufa
Bergerat et al.1984, 

Fodor et al. 1992a adatai

 4.
Bátor,

 ottn.?-kárpáti hkkő.
részben Csontos &

 Fodor adatai

 5.
Eger-Egerbakta,

 középső-badeni?
 tufa

D2a
paleogén–

kora-eggenburgi

D2b
paleogén–

kora-eggenburgi

D3
középső eggenb.–

késő eggenburgi

D6

középső szarmata?
kora-badeni–

D7
késő szarmata

D8
pannóniai

D4
ottnangi–

kora-kárpáti

D5
késő-kárpáti-

legkorábbi-badeni

D9
pannóniai?-pliocén

D10
pliocén?

D11
kvarter-recens

 6.
Egerbakta sziklák,
 középső-badeni?

 tufa

 7.
Egerbakta,pincék
 középső-badeni?

 tufa

 8.
Egerbakta bánya,
 középső-badeni?

 tufa

 9.
Ebakta. magánh.,
 középső-badeni?

 tufa

 11.
Fnémet. Csurgó-v., 

 szarmata
 homokkő

 12.
Fnémet. Almár-v., 
 középső-badeni

 tufa

 13.
Fnémet. pincék 
 középső-badeni

tufa

 14.  15.
Berva-bánya

középső-triász

 17.
Ftárkány. Bambara
 badeni-szarmata?

homokkő

 16.
Ftárkány., pincék 

 szarmata
tufás hkkő.

 18.
Ftárkány. bánya
 középső-triász

dolomit

 19.
Fnémet. Tólápa
 középső-badeni

tufa

 21.
Eger-vasút
 szarmata
homokkő

 22.
Eger-Egerszalók
 középső-badeni

tufa

 23.
Egerszalók

középső-badeni
tufa

 

 10.
Fnémet. Csurgó-v., 

 középső-badeni
 tufa

 20.
Fnémet. Bajusz-v.
 középső-badeni

tufa

X271

E000

Rup:30/0
Ang:13/0 Phi: 0,94

E047 X166

Rup:17/0
Ang:4/0 Phi:0,288

X356

Rup:24/1
Ang:6/0 Phi:0,731

X023

Rup:18/0
Ang:5/0 Phi:0,069

E020

X325

Rup:37/0
Ang:16/1 Phi:0,586

E087

Rup:27/0
Ang:6/0 Phi:0,534

E315

E015

E310

E340

E060E065

E127

E095

E050

E090

Rup:31/0
Ang:11/0 Phi:0,905

E150 E312

Rup:25/0
Ang:6/0 Phi:0,449

E109

Rup:33/0
Ang:7/0 Phi:0,556

E320

X077

E305

E020

E045

Eger-patak 
 középső-badeni

tufa

E280

E320

Rup:26/0
Ang:8/1 Phi:0,741

E005

E230

E270

E104

E050

C075

E090

E110

E360

X180

X230

E090

Rup:8/0
Ang:2/0 Phi:0,438

E130

Rup:18/0
Ang:5/0 Phi:0,772

E060

E315

E105

E325

X295
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40-50°CCW forgás
~16.8-16.3 Ma

25-30°CCW  forgás
~15.5-15 Ma

pre-T1

pre-T1

poszt-T1

szin-T2/pre-T3

 pre-T3

szin-T3a/
pre-T3b

poszt-T3

poszt-T3

poszt-T3

szin-T4

pre-T1

szin-T3a/
pre-T3b

D1 feszültségm.
késő-eocén–kora-egri?

CX335

Beke,
Fodor, 
Kövér,
Millar
Petrik
2014,
2015
adatai

X310

?

X290

E243

Rup:32/0
Ang:10/0 Phi:0,87

(medence-, és lejtő-,
  ill. részben a delta-

képződmények
 lerakódásakor) 



X319

(medence-, és lejtő-,
  ill. részben a delta-

képződmények
 lerakódásakor) 

D2a
paleogén–

kora-eggenburgi

D2b
paleogén–

kora-eggenburgi
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40-50°CCW forgás
~16.8-16.3 Ma

25-30°CCW forgás
~15.5-15 Ma

24.
Demjén-tufabánya

 középső-badeni tufa
(Demjéni Ignimbrit E.)
~14.8 Ma, Lukács et al.

 (2015)

25.
Demjén, központ
középső-badeni

 tufa

 

 26.
Kis-Eged,

 középső-felső triász
mészkő

 27.  28.
Kis-Eged,

 alsó-oligocén
agyagkő

 29.
Wind-téglagyár
felső-oligocén 

homokkő

 30.
Wind-tufabánya

 kárpáti
 tufa

 31.
Tihamér-észak

 kárpáti
 tufa

~16.8 Ma
 Lukács R. szóbeli közlés

 32.
Tihamér-észak_2

 kárpáti
 tufa

~16.8 Ma
Lukács R. szóbeli közlés

 34.
Andornaktálya, 
 felső-oligocén

 homokkő

 35.
Andornaktálya 

 kárpáti
 tufa

 36.
Ostoros
 kárpáti

tufa

 37.  38.
Novaj

középső-badeni
tufa

 40.
Szomolya,Ispán-hegy

 alsó-badeni
dácittufa

 39.
Novaj-Szomolya 
 középső-badeni

tufa

 41.
Ispán-hegy_2
alsó-badeni 

dácittufa

 42.
Szomolya,

kaptárkövek
 kárpáti tufa
~16.8 Ma

Lukács R. szóbeli közlés

 44.
Bogács

Víztározó
kárpáti-badeni tufa

Bergerat et al. 1984; 
Márton & Fodor 1995 adatai

 45.
Bogácsi-tó

pannon 
agyagmárga

 46.
Kőkötő-hegy
alsó-badeni

dácittufa
 

 33.  43.
Borda-hegy

 kárpáti
tufa

Novaj 
 pannon homokkő

(részben Fodor L. &
 Bordás R. adatai)

X198

Rup:22/0
Ang:9/0 Phi:0,727

X043

Rup:23/0
Ang:9/0 Phi:0,198

X272

Rup:18/0
Ang:5/0 Phi:0,504

X145

X009

Rup:13/0
Ang:2/0 Phi:0,515

2

X236
*1

Rup:38/0
Ang:11/0 Phi:0,530

2

*1

E113

C135

X093

Rup:27/0
Ang:5/0 Phi:0,642

Rup:32/1
Ang:13/1 Phi:0,758

Rup:19/0
Ang:3/0 Phi:0,577

E127

Kis-Eged,
 felső-eocén

mészkő
részben Fodor & 
 Bordás adatai

C243

Rup:27/0
Ang:7/0 Phi:0,322

C145

X090

C035
average 
fold axis

C315

E045

E165

C020

E045W5-2

W5-1

E120

E076

Rup:28/0
Ang:7/0 Phi:0,635

X005

Rup:30/0
Ang:7/0 Phi:0,416

E299

E360

Tihamér-dél
 kárpáti

 tufa

E020

Rup:30/0
Ang:6/0 Phi:0,368

E015

E051

X040

E048

E015

E310

Rup:31/0
Ang:4/0 Phi:0,588

Rup:32/0
Ang:8/0 Phi:0,849

Rup:33/0
Ang:7/0 Phi:0,362

E020

X348

Rup:17/0
Ang:7/0 Phi:0,773

E300

E350

A2

E045A1

A4

E015

E055

A4

X002

Rup:6/0
Ang:2/0 Phi:0,620

E335

X345

E360

E030

E290

E030

E172

Rup:28/1
Ang:4/0 Phi:0,423

E070

E100

X357

Rup:18/0
Ang:9/0 Phi:0,480

X214

Rup:21/0
Ang:10/0 Phi:0,881

E333

Rup:17/0
Ang:7/0 Phi:0,511

E290

X360

E219

E015

X309

Rup:23/0
Ang:9/0 Phi:0,929

E345

Rup:21/0
Ang:7/0 Phi:0,460

X356

Rup:20/0
Ang:4/0 Phi:0,750

E010

X315

E170

*2

1

X210

E335

X335

Rup:35/1
Ang:8/0 Phi:0,401

E088

Rup:22/0
Ang:4/0 Phi:0,409

X031

Rup:39/2
Ang:16/2 Phi:0,506

E025 E010

E065

E320

X305

X022

Rup:22/0
Ang:7/0 Phi:0,834

D5
késő-kárpáti-

legkorábbi-badeni

E045

D6

középső szarmata?
kora-badeni–

D7
késő szarmata

D8
pannóniai

D9
pannóniai?-pliocén

D10
pliocén?

D11
kvarter-recens

pre-T1

pre-T1

poszt-T1

poszt-T3

poszt-T3

poszt-T3

szin-T4

pre-T1

D3
középső eggenb.–

késő eggenburgi

D4
ottnangi–

kora-kárpáti

szin-T2/pre-T3

 pre-T3

szin-T3a/
pre-T3b

szin-T3a/
pre-T3b

D1 feszültségm.
késő-eocén–kora-egri?



S1X201

D2a
paleogén–

kora-eggenburgi

D2b
paleogén–

kora-eggenburgi
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40-50°CCW forgás
~16.8-16.3 Ma

25-30°CCW forgás
~15.5-15 Ma

47.
Kökötő-hegy_2

 alsó-badeni 
dácittufa

48.
Kőkötődűlő
alsó-badeni

dácittufa

 

 49.
Ábrahámhegy,
 alsó-badeni

dácittufa

 50.  51.
Szőlőske,

 alsó-oligocén
konglomerátum

 52.
Noszvaj

kárpáti tufa

 53.
Noszvaj

 alsó-oligocén
konglomerátum

 54.
 Noszvaj, Sikfőkút

alsó-oligocén
 mészmárga

részben Fodor & Bordás,
 Bergerat & Csontos adatai

 55.  57.  58.

 

 60.  61.
Cserépváralja

kárpáti
tufa

 63.
Bogács, Vén-hegy

 alsó-badeni
dácittufa

 62.
Cserépváralja,
Farkaskő felé

 kárpáti
tufa

 64.
Tard

alsó-badeni 
dácittufa

 65.
Tibolddaróc,

tufabánya 
alsó-badeni tufa

 67.
Tard, homokbánya

pannon
 agyagmárga

 68.
Szomolya

pannon homokkő

 69.
Bükkábrány

pannon lignit és
 homokkő

Bergerat  et al. 1984; 
Csontos et al. 1991 adatai

 

 56.  66.
Tibold., pincesor

 alsó-badeni
tufa (Td-L,J)

Td-L: ~16.3, Td-J:~15.9 Ma
 Lukács et al. (2015)

Cserépfalu,Kőporlyuk
 kárpáti tufa
~16.8 Ma

Lukács R. szóbeli közlés

Ábrahámhegy bánya,
 alsó-badeni

dácittufa

Rup:20/0
Ang:6/0 Phi:0,141

C335

Rup:33/0
Ang:8/0 Phi:0,109

X196

a
Rup:22/0
Ang:6/0 Phi:0,671

E350

X020

Rup:23/0
Ang:7/0 Phi:0,896

E280

E325

E315

S4

E040

X010

E340

S3
S2

E350

E075

X211

Rup:18/0
Ang:8/0 Phi:0,219

E355

E130

E070

X120

Rup:24/0
Ang:3/0 Phi:0,912

X186

Rup:24/0
Ang:9/0 Phi:0,794

E003

Rup:24/0
Ang:6/0 Phi:0,406

X255

Rup:22/0
Ang:8/0 Phi:0,644

E150 E180

X360

E340

E305

E045

Bükkzsérc
 kárpáti

 tufa

Cserépfalu,
Galagonyás-Őr-hegy
 középső-badeni tufa

Cserépfalu,
Galagonyás

 középső-badeni
 tufa

Cserépfalu,
Kisamerika,

középső-badeni
tufa

 59.

 

Cserépfalu,
Ördögtorony,

kárpáti és alsó-badeni
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6. MELLÉKLET 

6.1 melléklet: (A) A Vatta-maklári-árok (Vma) értelmezett 2D-s szeizmikus időszelvényei (HI-B, HI-

D, HI-H). (B) Az alsó-miocén tetőre/alsó-tufatetőre kiegyenesített, értelmezett szelvények. (C) A 

középső-dácittufa tetőre/Bogácsi szintre kiegyenesített, értelmezett szelvények. (D) A pannóniai 

talpra kiegyenesített, értelmezett szelvények. (E) Egy fiatal, deltasíkságon futó, pannóniai horizontra 

(9.78, 9.1 Ma) kiegyenesített, értelmezett szelvények. A nyers időszelvények a 10. mellékletben 

találhatók. 

6.2 melléklet: (A) A Vatta-maklári-árok (Vma) értelmezett 2D-s szeizmikus időszelvényei (mk-12, 

mk-20, mk-21). (B) A paleogén tetőre kiegyenesített, értelmezett szelvények. (C) A pannóniai talpra 

kiegyenesített, értelmezett szelvények. (D) Egy fiatal, deltasíkságon futó, pannóniai horizontra (9.78, 

9.1 Ma) kiegyenesített, értelmezett szelvények. A nyers időszelvények a 10. mellékletben találhatók.  

6.3 melléklet: (A) Az ’A’  értelmezett kompozitszelvény a vulkáni felépítménnyel és a rálapolódó 

pannóniai rétegekkel. Az ’A’ szelvény paleogén tetőre kiegyenesített változata és a paleogén üledékek 

feltételezett déli irányú kiékelődése a mezozoos üledékeken. (B) A ’C’ értelmezett kompozitszelvény 

a mestervetőre (VmV) merőleges transzverzális redőkkel.  

A Vatta-maklári-árok (Vma) bemutatásra kerülő 2D-s szeizmikus szelvényeinek a nyomvonalai. 



ÉNy DK
Távolság (m)

TWT
(sec)

0.000

0.500

ÉNy DKTávolság (m) TWT
(sec)

ÉNy DKTávolság (m) TWT
(sec)

A

B

HI-B HI-D HI-H

D5 D4

D6/7

D8

D2/3?

progradáló lejtő

vetőkapcsolt redő

vetőreflexió

összesült
 ignimbrit

lejtőlábi
törmelékkúp

bPa2

zPa2

uPa2

aPa1

ePa1+szPa1

kOl1+eOl2

mJ2-3+bOl1

bPa2

kMs

9.78 Ma

9.1 Ma

8.77 Ma

7.5 Ma

pannóniai talp

középső-dácittufatető/

Bogácsi szint (~16.3 Ma)

alsó-miocén tető/alsó-tufatető
paleogén tető

M
z tető

Intra-pannon unk.
pre-lejtő szint

8.25 Ma

A4
A

5

S
z4

Sz3

VmV nyu
gati f

őág

D4

D2/D3?

D6/7

D8

progradáló lejtő

elvetett 
extenziós

 monoklinális

inverzió?

9.1 Ma

kőzel csapásirányú vető

D6/7

D8

zPa2

ePa1-aPa1

kMs

14.3 Ma
14.7 Ma

16.3 Ma

16.5 Ma

eOl2

M1 terr.

C. czjzeki

A
6

A
7

A
8

V
m

V
 n

yu
g
a
ti 

fő
á
g

Sz3

dé
li 

ág
a

vetőkapcsolt redő

progradáló lejtő

inverzió

splay vető (szétágazó)

splay vető (szétágazó)

D5

D4

D6/7

D8

D2/3?

D11?

D4

D2/3?

D5
nincs aktív vetőműködés

0.000

0.500

D8

progradáló lejtő

elvetett 
extenziós

 monoklinális

inverzió? inverzió?
9.78 Ma

vulkán

vak rátolódások

vetőkapcsolt
 redők

szétágazó vető

kényszerredő

progradáló lejtő

D2/3?
D4

D5

D6/7

D8

kibillentett és leeródálódott delta
 és alluviális üledékek

bPa2

uPa2
zPa2

gMo

Ol

összesült ignimbrit

szétágazó vető

A4

A
5

Sz2

Sz1

V
m

V

dé
li 

ág
a

bazaltos andezit

D6/7

D8
vetőkapcsolt redő

vulkán

0.000

0.500
D8

progradáló lejtő

extenziós monoklinális

9.78 Ma

extenziós monoklinális

é
sz

a
ki

 á
g
a

pannóniai talp

kibillentett és leeródálódott delta
 és alluviális üledékek

edPa1

alsó-miocén tető/alsó-tufatető

pannóniai talp

alsó-miocén tető/alsó-tufatető

pannóniai talp

középső-dácittufatető/
bogácsi szint

pannóniai talp
vetőkapcsolt redő

kibillentett és leeródálódott delta
 és alluviális üledékek

é
sz

a
ki

 á
g
a

atufatető
M1 terr.+atufa

ftufatető

ktufatető

ftufatető

ktufatető

tufatető

atufatető

tufatető

C

D

E

6.1 melléklet



ÉNy DK
Távolság (m)

TWT
(sec)

0.000

0.500

1.000

ÉNy DKTávolság (m) TWT
(sec)

ÉNy DKTávolság (m)
TWT
(sec)

0.000

0.500

1.000

vetőkapcsolt redők

„velocity pull-up”

vak rátolódások

inverzió

progradáló lejtő

kibillentett és leeródálódott delta
 és alluviális üledékek

D2/3?

D2/3?

D4

D5

D6/7

D8

D11?

top M2

Oligocén

Triász

Eocén

progradáló lejtő

V
m

V

A
13

vetőkapcsolt redő

kompakciós vetők

csuszamlás

váltó rámpa

szintetikus együttfutó fő vetők

inverzió, D11?
zPa2

ePa1+aPa1

kMs

tufatető

vak rátolódások

gyűrt alsó-pannon

D2/3?

D4-5

D6-7

D8

A
13

VmV keleti f
őág

dé
li 
ág

a

A
9

A
10

D8

progradáló lejtő
elvetett 

extenziós
 monoklinális

inverzió?

9.78 Ma

D2/3?

D4-5

D6/7

D8

inverzió
D11?

szintetikus együttfutó fő vetők

feldolgozási hibák?

vetőkapcsolt redők

VmV keleti f
őág

dé
li 
ág

a

A
1
3

K
5

A
9

S
z5

A
1
0

D2/3?

rövidüléses süllyedék
gyűrt paleogén

D6/7

9.78 Ma
9.1 Ma 8.77 Ma

7.5 Ma

pannóniai talp

középső-dácittufatető/

Bogácsi szint (~16.3 Ma)

alsó-miocén tető/

alsó-tufatetőpaleogén tető

Mz tető

és
za

ki
 á

ga

és
za

ki
 á

ga

kibillentett és leeródálódott delta
 és alluviális üledékek

kibillentett és leeródálódott delta
 és alluviális üledékek

fél-árok

pannóniai talp

paleogén tető

fél-árok

D8

progradáló lejtő

normál elvonszolásos
 redő

9.1 Ma

6.2 melléklet

A

B

C

D

mk-12 mk-20 mk-21



0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 11839 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 TWT
(sec)

DNy ÉKÉK DK DNyÉNy

D4

D5

D6/7

D8

csatornabevágódás

VmV 

rábukó antiklinális

kulisszás balos átkötő (cross) vetők

tra
n
szve

rzá
lis szin

fo
rm

csatornabevágódás

VmV nyugati főágának
északi és déli ága egyesül

tra
n
szve

rzá
lis a

n
tifro

m

D2/3?

HI-T HI-H HI-U

HI-B

HI-Q

po-19

vulkán

bPa2

uPa2
zPa2

gMo

Ol

bazaltos andezit

Eocén

Oligocén

gMo+haMb-Pa1

uPa2
zPa2

bPa2
kibillentett és leeródálódott delta
 és alluviális üledékek

vulkáni láva és piroklasztit

csatornabevágódás?
D2/3?

D6/7

D2/3?

Sz2

S
z1

’C’ kompozitszelvény

’A’ kompozitszelvény

TWT
(sec)

ÉNy DK ÉNy DK

ÉK Dny

tufatető

tra
n
szve

rzá
lis szin

fo
rm

vetőreflexió

6.3 melléklet



7. MELLÉKLET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. melléklet: A VmV (Vatta-maklári-vető) nyugati főágának elvetés változásai az egyes horizontok esetében. 

Az elvetések kétutas futási időben szerepelnek (TWT, sec). A vető mentén korrelált horizontok színkulcsa 

megegyezik a szeizmikus szelvényekével és a 18. ábrán illetve a 6. melléklet elején található jelkulccsal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7. melléklet: Az A5, K1 és A7 vetők elvetés változásai az egyes horizontok esetében. Az elvetések kétutas 

futási időben szerepelnek (TWT, sec). A vető mentén korrelált horizontok színkulcsa megegyezik a 

szeizmikus szelvényekével és a 18. ábrán illetve a 6. melléklet elején található jelkulccsal. 



 

7. melléklet: A VmV (Vatta-maklári-vető) keleti főágának elvetés változásai az egyes horizontok esetében. Az 

elvetések kétutas futási időben szerepelnek (TWT, sec). A vető mentén korrelált horizontok színkulcsa 

megegyezik a szeizmikus szelvényekével és a 18. ábrán illetve a 6. melléklet elején található jelkulccsal. 

 

 

 

 

 



 

7. melléklet: Az A9 vető elvetés változásai az egyes horizontok esetében. Az elvetések kétutas futási időben 

szerepelnek (TWT, sec). A vető mentén korrelált horizontok színkulcsa megegyezik a szeizmikus 

szelvényekével és a 18. ábrán illetve a 6. melléklet elején található jelkulccsal. 

 



8. MELLÉKLET 

8.1 melléklet: (A) Az Arb_1 értelmezett szeizmikus szelvény és annak pannóniai talpra kiegyenesített 

változata. A szelvények nyomvonala az alsó térképen van, a szeizmikus szelvényekhez tartozó jelkulcs pedig a 

térkép alatt található. 

8.1 melléklet: (B) Az 1200 és 1100 Crossline (CL) értelmezett szeizmikus szelvények.  

8.2 melléklet: A D,E,F értelmezett kompozitszelvények.  

8.3 melléklet: A 2000 IL értelmezett szeizmikus szelvény (A), valamint a 8.77 Ma (B) és a 9.78 Ma (C) éves 

szintre kiegyenesített változata.  

8.4 melléklet: A 2180 IL és a 2430 IL értelmezett szeizmikus szelvénye.  
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9. MELLÉKLET 

(A) A 9.78 Ma éves szint amplitúdó térképén kirajzolódó folyómedrek, övzátonyok és a déli 

mestervetők (fehér vonalak) kapcsolata.  

(B) Egy folyómeder keresztmetszeti képe és a meder felett kialakult kompakciós redő. A 

szelvény nyomvonala az A térképen látható.  

(C) A 9.1 Ma éves szint koherencia térképe a meanderező folyómedrekkel, övzátonyokkal, 

mederáthelyeződésekkel.    

(D) A 8.77 Ma éves szint koherencia térképe a mestervetők közelében kiépült hordalékkúpokkal 

(déli rész), morotvákkal.  
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10. MELLÉKLET 

A Darnó Deformációs Zóna, a Vatta-maklári-árok és a Polgári 3D nyers szeizmikus szelvényei. A 

szelvények nyomvonala a 6. és 8. melléklet elején látható térképen szerepelnek.  
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S-2Vma Polgári-árokSajóhídvégi-hátÉNy
DK

TWT
(sec)

Távolság (m) po-11XSAV-3

’F’ kompozitszelvény



1480 Inline (IL)
DK TWT

(sec)
Távolság (m)

1620 Inline
ÉNy

Távolság (m)

1760 Inline DK

TWT
(sec)

Távolság (m)

1880 InlineÉNy
Távolság (m)

ÉNy DK TWT
(sec)

DK
TWT
(sec)

ÉNy



2000 Inline (IL)
ÉNy DK

TWT
(sec)

Távolság (m)

2430 Inline (IL) DK

TWT
(sec)

Távolság (m)

2180 Inline (IL)
DK TWT

(sec)

Távolság (m)ÉNy

ÉNy



38ADATLAP 

a doktori értekezés nyilvánosságra hozatalához 

I. A doktori értekezés adatai 

A szerző neve: Petrik Attila Balázs 

MTMT-azonosító: 10037901 

A doktori értekezés címe és alcíme: A Bükk déli előterének kainozoos szerkezetalakulása. 

DOI-azonosító39: 10.15476/ELTE.2016.081  

A doktori iskola neve: ELTE Földtudományi Doktori Iskola  

A doktori iskolán belüli doktori program neve: Földtan-geofizika 

A témavezető neve és tudományos fokozata: Dr. Fodor László (MTA doktora) 

A témavezető munkahelye: MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport 

 

II. Nyilatkozatok  

A doktori értekezés szerzőjeként40 

a) hozzájárulok, hogy a doktori fokozat megszerzését követően a doktori értekezésem és a  

tézisek nyilvánosságra kerüljenek az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban. Felhatalmazom  

a Természettudományi Kar Dékáni Hivatalának Doktori, Habilitációs és Nemzetközi Ügyek 

Csoportja  ügyintézőjét, hogy az értekezést és a téziseket feltöltse az ELTE Digitális 

Intézményi Tudástárba, és ennek során kitöltse a feltöltéshez szükséges nyilatkozatokat.  

b) kérem, hogy a mellékelt kérelemben részletezett szabadalmi, illetőleg oltalmi bejelentés  

közzétételéig a doktori értekezést ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban és 

az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban;41 

c) kérem, hogy a nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó doktori értekezést a 

minősítés (dátum)-ig tartó időtartama alatt ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi 

Könyvtárban és az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban;42 

d) kérem, hogy a mű kiadására vonatkozó mellékelt kiadó szerződésre tekintettel a doktori  

értekezést a könyv megjelenéséig ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban, és 

az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban csak a könyv bibliográfiai adatait tegyék közzé. 

Ha a könyv a fokozatszerzést követőn egy évig nem jelenik meg, hozzájárulok, hogy a doktori  

értekezésem és a tézisek nyilvánosságra kerüljenek az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE  

Digitális Intézményi Tudástárban.43 

2. A doktori értekezés szerzőjeként kijelentem, hogy  

a) az ELTE Digitális Intézményi Tudástárba feltöltendő doktori értekezés és a tézisek saját 

eredeti, önálló szellemi munkám és legjobb tudomásom szerint nem sértem vele senki szerzői  

jogait;  

b) a doktori értekezés és a tézisek nyomtatott változatai és az elektronikus adathordozón  

benyújtott tartalmak (szöveg és ábrák) mindenben megegyeznek. 

3. A doktori értekezés szerzőjeként hozzájárulok a doktori értekezés és a tézisek szövegének  

plágiumkereső adatbázisba helyezéséhez és plágiumellenőrző vizsgálatok lefuttatásához. 

 

Kelt: Budapest, 2016.05.15 

       

 

 
a doktori értekezés szerzőjének aláírása 

 
38 Beiktatta az Egyetemi Doktori Szabályzat módosításáról szóló CXXXIX/2014. (VI. 30.) Szen. sz. határozat.  

Hatályos: 2014. VII.1. napjától. 
39 A kari hivatal ügyintézője tölti ki. 
40 A megfelelő szöveg aláhúzandó.  
41 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell adni a tudományági doktori tanácshoz a szabadalmi, 

illetőleg oltalmi bejelentést tanúsító okiratot és a nyilvánosságra hozatal elhalasztása iránti kérelmet. 
42 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a minősített adatra vonatkozó közokiratot.  
43 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a mű kiadásáról szóló kiadói szerződést. 
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