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1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉS 

Doktori kutatásom egy nagyobb, átfogó projekt szerves része, amelynek célja a Pannon-

medence miocén-pliocén deformációinak és üledékképződésének a vizsgálata. 

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

nagyszerkezeti zóna határolja, amelyek a kora-miocén „kiszökés” során aktív szerepet 

játszottak a Pannon-medence kialakulásában.  

A kutatás célja a kainozoos szerkezetalakulási események megismerése, a vetőmintázat 

leképezése, az egyes szerkezetek időbeni, kinematikai változásának a feltárása. Az 

elkülönített deformációs fázisok integrálása és összevetése a Pannon-medence szerkezeti 

fázisaival szintén célként fogalmazódott meg. 

2. ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

2.1. Terepi, szerkezeti megfigyelések és azok kiértékelése 

A Darnó Deformációs Zóna déli részén (DDZ) és a Bükkalján végeztem részletes terepi 

szerkezeti megfigyeléseket. 78 feltárást vizsgáltam, ennek során rögzítettem a főbb 

szerkezeti elemek orientációit, különös tekintettel az elmozdulást mutató vetősíkokra és 

vetőkarcokra, valamint a szerkezeti fázisok időbeni elkülönítésében segítséget nyújtó 

deformációs szalagokra.   

Az elmozdulást mutató vetőkarcos felületekből paleo-feszültségmezőt számoltam az 

Angelier (1984) által kidolgozott számítási algoritmus alapján, a többi szerkezeti elemre 

pedig megbecsültem a főfeszültségtengelyek helyzetét Anderson (1951) módszerét 

használva. A kiszámított és becsült feszültségmezőket fázisokba rendeztem, amelyek 

korát a szinszediment deformációk, a billentésteszt eredménye, a paleomágneses adatok 

(Márton & Pécskay 1998), korábbi szerkezeti megfigyelések (Márton & Fodor 1995; 

Csontos 1999, Fodor et al. 1999; Fodor 2010), valamint a Bükkalján különböző 

tufaszintekre elérhető új radiometrikus korok (Lukács et al. 2014, 2015) alapján 

határoztam meg. 

2.2 Fúrómagok vizsgálata, mintagyűjtés: 

A Vatta-maklári-árokra (Vma), a Bükkaljára és a Polgár 3D-re a kulcsfúrások esetében 

(pl: Mn-2, Szv-3, Tiv6) megvizsgáltuk az elérhető fúrómagokat, mintákat vettünk U/Pb 

radiometrikus (Lukács et al. 2014, 2015) és őslénytani kormeghatározás céljából, hogy 

pontosítsuk a terület rétegtanát és az egyes szeizmikus szelvényeken is leképezett szintek 

korát. Vitrinitmérés is történt az egyes fúrások szakaszai mentén (pl: Mn-2, Szv-3), mely 

adatokat a terület süllyedéstörténeti modellezéséhez használtam fel.  

2.3 Szeizmikus szelvények értelmezése, térképek készítése: 

A Bükkaljától délre található Vma tágabb területén közel 80 db 2D-s időmigrált reflexiós 

szeizmikus szelvényt, valamint a Tisza-Sajó összefolyásától délre található Polgár 3D-s 

szeizmikus blokkot is értelmeztem az IHS Kingdom szoftver segítségével. A 
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rendelkezésre álló több száz fúrás rétegtani adata, az elérhető karotázsadatok, idő-

mélység összefüggések, a Tp-1 fúrásból származó Elston et al. (1994) által meghatározott 

magnetosztratigráfiai szintek, a radiometrikus korral rendelkező tufaszintek alapján 8-10 

horizontot (szeizmikus reflexiót) követtem és korreláltam.  

A szelvényeken látható főbb szerkezeteket is értelmeztem és korreláltam, amelyekből 

különböző időszintekre vetőpoligon-térképeket készítettem. Előállítottam vastagság és 

időtérképeket is, hogy az egyes szerkezetek időbeli aktivitását megvizsgálhassam. A főbb 

vetők esetében megnéztem azok csapásmenti elvetés változásait, hogy az egyes 

vetőkapcsolódási pontokat feltárjam. A szeizmikus attribútum térképek segítséget 

nyújtottak, hogy a szerkezeteket és vulkáni jelenségeket kiemeljem. Neurális háló is 

készült, amellyel különböző attribútumokból képzett csoportok segítségével lehetett az 

egyes magmás testeket elkülöníteni.  

A különböző fázisokra elkészített szerkezeti térképeket/modelleket összevetettem 

korábbi munkákkal, hogy elemezzem az eltéréseket, hasonlóságokat és azok okait. 

2.4  Kiegyenlített szelvények készítése 

A Move 2013 szoftver segítségével a Vma nyugati és keleti felében található 1-1 2D-s 

szeizmikus szelvény (HI-D, Mk-23) esetében végeztem el a kiegyenlítést az egyes 

mélységhorizontokra. A kiegyenlítés során a főbb vetők időbeni aktivitását, kinematikai 

változásait vizsgáltam és az extenzió/kompresszió mértékének változását becsültem meg 

az adott szelvény mentén. 

2.5 . Süllyedéstörténeti modellezés 

Három fúrás esetében (Mn2, Szv3-Vma, Tiv6-Polgár 3D) végeztem 1D-s modellezést a 

Petromod v11 szoftverrel. A modellezés során fúrási-rétegtani, radiometrikus (Lukács et 

al. 2014) és őslénytani (Baranyi 2016), szerves-geokémiai (Orbán 2013), kőzetfizikai, 

köpeny-, kéregmegnyúlási (Horváth 2007) és paleo-vízmélységi (Báldi & Sztanó 2000) 

adatokat használtam. A modellezés célja volt, hogy az egyes részterületek fő süllyedési 

szakaszait feltárjam, azok mértékének időbeni változásait megvizsgáljam és 

összehasonlítsam egymással.   

3 EREDMÉNYEK 

1. 11 kainozoos deformációs fázist/feszültségmezőt (D1-D11) határoztam 

meg a kutatási területre: 

2. 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-
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medencében a (Ny)ÉNy-(K)DK-i kompresszió volt a meghatározó a paleogénben 

(Fodor et al. 1999, Fodor 2010).  

3. D2 fázis (paleogénkora eggenburgi): két alfázisra osztottam, amik egyaránt 

megjelentek paleogén és kora eggenburgi üledékekben is. A D2a alfázis ÉNy-DK-i 

kompressziót/transzpressziót jelez, ÉK-DNy-i csapású konjugált rátolódások és 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 jöttek létre 

(pl.: pre-Vatta-maklári-árok), amelyben szintektonikus, több száz méter vastagságú 

paleogén üledék található. A rövidüléses medencék kialakulása egyidős a visszatolódásos 

flexúrális medenceként értelmezett ÉDPM (Észak-magyarországi és Dél-szlovákiai 

Paleogén Medence) létrejöttével (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. 

4. 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, 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).  

5. 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 
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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.  

6. D5 fázis (késő kárpáti-legkorábbi badeni): (K)ÉK-(Ny)DNy-i  extenziót és 

erre merőleges kompressziót jelez, ami már a középső-dácittufát (16±0.3 Ma, 16.3±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.  

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 

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.  

7. 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 
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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.   

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.  

8. 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.  
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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, aminek oka, hogy a feszültségmező extenziós iránya közel párhuzamos volt a 

szeretkezetek 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 félárokrendszerré, 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.  

9. 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), azonban 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).  

A Polgári-árokban azonban számos kompakciós vető is megjelenik a vulkáni 

felépítményekből álló zóna illetve a Polgári-árokban található extenziós monoklinálisok 
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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 kiemelkedéshez (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).  

10. 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.  

11. 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.   

12. 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 kényszerredőket figyeltem meg, amelyek 
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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.  

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 hidr. 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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