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Bevezetés, célkitűzés 

Kutatómunkám két fő témakör vizsgálatát foglalta magában. Egyrészt a Dunántúli-

középhegységi egységben előforduló karni vulkáni kőzetek petrográfiai-geokronológiai 

vizsgálatát, másrészt a Budai-hegységben lévő, vulkanit klasztokat tartalmazó felső-eocén 

bázisképződmények kőzettani-üledékföldtani értelmezését tűztem ki célul. 

A Dunántúli-középhegység triász üledékes képződményeinek leírása során először 

Böckh (1873) tett említést vulkáni tufa közbetelepülésekről. Lóczy (1916) szerint a ladin 

„Buchensteini rétegek” kovás mészkőből, márgából és ún. „pietra verde” középső-triász 

savanyú tufából állnak, ahogy ezt később Szabó és Ravasz (1970) és Ravasz (1973) is 

dokumentálták. Raincsák (1980) és később Budai et al. (1985, 2001) a Keleti-Bakonyban a 

„pietra verde” rétegektől kőzettanilag eltérő jellegű, döntően mafikus–intermedier, 

alárendelten savanyú magmás kőzetekből álló vulkanoklasztit rétegeket írtak le. Szubvulkáni 

és vulkáni kőzeteket ismertetett Kubovics (1985), Horváth és Tari (1987), Kubovics et al. 

(1990) és Harangi et al. (1996) a Budai-hegységből, valamint Dunkl et al. (2003) a balatonfői 

területről. Kutatómunkám egyik fő célja ezeknek, a régió fejlődéstörténetének rekonstruálása 

szempontjából fontos, a Budai-hegységben, a balatonfői területen, a Keleti-Bakonyban és a 

Zsámbéki-medencében fúrásokban és/vagy felszíni feltárásokban tanulmányozható, a „pietra 

verde” vulkanizmushoz képest mafikusabb összetételt mutató, változatosabb kőzetekből 

felépülő triász vulkáni képződményeknek a petrográfiai, geokémiai és geokronológiai 

szempontú, a korábbiakhoz képest pontosabb megismerése volt. 

Mivel a késő-permtől a kora-krétáig a Dunántúli-középhegységi egység a Tethys 

nyugati selfjén, a Dél-alpi egység közvetlen szomszédságában helyezkedett el, a két régió 

triász képződményei igen hasonlóak, mind az üledékes formációkat (Budai 1992), mind a 

vulkanitokat illetően (Cros és Szabó 1984). Ennélfogva a bőséges szakirodalmi adatok 

felhasználásával a Dunántúli-középhegységben előforduló karni vulkáni kőzeteknek a Déli-

Alpokban lévő hasonló kifejlődésű és korú kőzeteivel való petrográfiai-geokémiai-

geokronológiai célú összehasonlítása is a munka fontos részét képezi. Az új U-Pb koradatok 

alapján a Dunántúli-középhegység, illetve a Déli-Alpok területén az egyes fő vulkáni fázisok 

(a késő-anisusi–ladin „pietra verde”-jellegű és a karni vulkanizmus) elkülönítésére nyílt 

lehetőség. 

A Budai-hegységben lévő, vulkáni törmelékanyagot tartalmazó bázisképződményt 

először Szabó (1858) említi a Budakeszi II. számú árokból, később hasonló kőzeteket mások 

is megfigyeltek (Hofmann 1871, Horusitzky és Vigh 1933). Ezen kutatók többsége úgy vélte, 
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hogy a vulkáni anyag az eocén transzgressziót megelőzően karsztosodott triász karbonátos 

kőzetek egyenetlen felszínére hullott, és ott megőrződött. A későbbi kutatók egy része a 

Budai-hegység területén lévő felső-eocén durvatörmelékes bázisképződményt abráziós 

eredetűnek vélte (Horváth és Tari 1987, Magyari 1996), míg mások annak szárazföldi eredetét 

valószínűsítették (Kázmér et al. 1993, Kósa et al. 2003). Az értelmezések azonban jórészt 

csupán terepi észleléseken alapultak. Munkám során a petrográfiai elemzéseken túlmenően a 

durvatörmelékes kőzetek szöveti jellemzőinek (méret, mennyiség, koptatottság, kerekítettség) 

statisztikus vizsgálatával az üledékképződési folyamatok pontosabb rekonstruálására volt a 

célom, a szárazföldi és a tengeri üledékképződési környezetek elkülönítésével. 

A bázisképződmények gyakran piroklasztit/tufás homokkő rétegekkel kezdődnek, 

melyek U-Pb kormeghatározásával és petrográfiai-szöveti elemzésével a képződmény 

korolása mellett, célul tűztem ki a piroklasztitok kapcsolatának tisztázását is a Periadriai–

Balaton-vonal mentén zajló késő-eocén–kora-oligocén vulkáni eseményekkel. 

A piroklasztit/tufás homokkő rétegekre települő durvatörmelékes kőzetekben lévő 

vulkanit klasztok lehetséges forrásterületének meghatározásával kapcsolatban több álláspont 

ismert. Egyes szerzők eocén korúnak vélt vulkáni felépítményből származtatták („Wein 

paleovulkán”) (Korpás és Kovácsvölgyi 1996), míg mások inkább a triász képződmények 

lepusztulástermékeként értelmezték (Horváth és Tari 1987). Több szerző a budaörsi régiót 

jelölte meg a vulkáni kőzetekből származó klasztok valószínű forrásterületeként (Hofmann 

1871, Horváth és Tari 1987). A kérdés tisztázatlansága miatt a bázisképződményekben 

előforduló vulkanit törmelékszemcse típusok valószínű forráskőzetének, amennyiben lehet 

forrásterületének, azonosítása is dolgozatom fontos célkitűzése lett. Mivel az U-Pb 

kormeghatározások a vulkanit klasztok karni korát adták, így fontossá vált azok 

kapcsolatának tisztázása is a Dunántúli-középhegységben előforduló, karni vulkáni 

kőzetekkel. 

Alkalmazott vizsgálati módszerek 

A kutatómunkában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása érdekében a 

Dunántúli-középhegység karni vulkanitjaiból és a Budai-hegység felső-eocén 

bázisképződményeiből terepi mintagyűjtésre (Budai-hegység felső-eocén bázisképződmények 

vulkanit klasztokat tartalmazó felszíni feltárásai, Szárhegyi-kőfejtő, Strázsahegyi-kőfejtő), 

valamint fúrások (Budafok Bf-1, Budaörs Bö-1, Bakonykúti Bút-2, Várpalota Vpt-3) 

magmintáinak mintázására került sor. 
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A mintaelőkészítéseket az ELTE Általános és Alkalmazott Földtani, illetve Kőzettan-

Geokémiai Tanszékének laboratóriumaiban végeztem. Polarizációs mikroszkópos 

elemzéseket Olympus BH2 (MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi 

Kutatócsoport), valamint Nikon E600WPOL típusú (PTE Földtani és Meteorológiai Tanszék) 

polarizációs mikroszkóppal végeztem, elsősorban a vulkanitok szöveti jellemzőinek 

tanulmányozása céljából. A Budai-hegységben lévő felső-eocén finomszemcsés törmelékes 

kőzeteiből Nikon SMZ800 típusú binokuláris mikroszkóppal (ELTE Kőzettan-Geokémiai 

Tanszék) sor került a nehézásványok vizsgálatára (0,063-0,25 mm közötti frakció). 

Elektronmikroszkópos vizsgálatokat AMRAY 1830 típusú, EDAX PV 9800 

energiadiszperzív spektrométerrel felszerelt pásztázó elektronmikroszkóppal végeztem (ELTE 

Kőzettan-Geokémiai Tanszék). A vizsgálatokkal a vulkanitokat felépítő ásványok összetételét 

határoztam meg, valamint a felső-eocén törmelékes kőzetekben lévő nehézásványokat 

azonosítottam. Röntgen pordiffrakciós (XRD) méréseket elsősorban az agyagásványok 

azonosításához használtam, az elemzések Siemens D 5000 típusú, szcintillációs detektorral 

felszerelt diffraktométerén készültek Tóthné Király Judit segítségével (ELTE Ásványtani 

Tanszék). A fő- és nyomelem geokémiai elemzések egy részét az ACME Labs (Vancouver) 

laboratóriumában végezték. A főelemeket ICP emissziós spektrometriával (ICP-AES), a 

nyomelemeket ICP tömegspektrometriával (ICP-MS) határozták meg. Az elemzések másik 

részét röntgenfluoreszcens spektrometriával (XRF) Gerald Hartmann vezetésével végezték 

(Georg-August-Universität Göttingen). U-Pb kormeghatározáshoz katódlumineszcens 

felvételeket Andreas Kronz JEOL JXA 8900 elektron-mikroszondával készített (Geozentrum 

Göttingen). A cirkon egykristály U-Pb méréseket Dunkl István és munkatársai (Georg-

August-Universität Göttingen) végezték el LA-SF-ICP-MS eljárással. 

A felső-eocén bázisképződmény durvatörmelékes képződmények szöveti jellemzőinek 

(klasztok mérete, mennyisége, koptatottsága, kerekítettsége – Wadell 1932, Szádeczky-

Kardoss 1933, Riley 1941) vizsgálatához matematikai leíró statisztikai vizsgálatokat 

végeztem, melyekhez Farics Dávid a Rock Analyst informatikai alkalmazást fejlesztette. A 

leíró statisztika mellett többváltozós adatelemzési módszer (kombinált klaszter és 

diszkriminancia analízis – CCDA, Kovács et al. 2014) használatára került sor, melynek 

segítségével adott paraméterek alapján (mennyiségi összetétel, andezit és dolomit klasztok 

alaki jellemzői) a mintavételi helyek csoportosítására került sor, homogén csoportok 

definiálásával. 
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Tézisek 

1. A Dunántúli-középhegységben karni vulkáni kőzetek három formában jelennek meg: 

a., telér- és lávakőzetként késő-anisusi–kora-karni dolomitba nyomultan vagy rá települten 

(Budai-hegység Budaörs Bö-1 és Budafok Bf-1 fúrások), illetve paleozoós mészkőbe 

nyomultan (polgárdi Szárhegyi-kőfejtő); b., a Vászolyi Formációra települten, karni 

vulkanogén törmelékes összletként (Keleti Bakony Bakonykúti Bút-2 és Várpalota Vpt-3 

fúrások, mára már betemetődött inotai Hideg-völgy, valamint zsámbéki Strázsahegyi-kőfejtő); 

c., felső-eocén bázisképződményben klasztok formájában (Budai-hegység). 

2. A Budai-hegység fúrásaiban lévő telér- és lávakőzetekhez hasonló települési 

helyzetben, késő-anisusi–ladin dolomitban telérként vagy azon lávakőzetként találhatók karni 

vulkanitok a Nyugati-Dolomitok területén is (Latemar platform – Budai et al. 2005). A Szár-

hegy vulkáni telérkőzeteivel analóg módon, a Déli-Alpokban is előfordulnak szubvulkáni 

testek paleozoós kőzetekbe nyomultan (Kelet-Lombardia, Montecampione csoport – Armienti 

et al. 2003). 

3. A Keleti-Bakony fúrásaiban lévő, karni vulkanit klasztokat tartalmazó vulkanogén 

törmelékes rétegsor (Inotai Formáció) egy alsó, döntően vulkanit törmelékszemcséket 

tartalmazó, finomszemcsés, jól osztályozott, sötétszürke-fekete színű, szenesedett 

növénymaradványokban gazdag és egy felső, döntően vulkanit, de egyes rétegeiben 

karbonátkőzet klasztokat továbbá vékonyhéjú kagylók maradványait is nagyobb 

mennyiségben tartalmazó, durvaszemcsés, közepesen osztályozott, sárgásbarna színű részre 

osztható. A finomszemcsés alsó vulkanogén összlet anyaga eredetileg egy uralkodóan 

különböző magmás kőzetekből felépült területen történt intermedier-bázisos freatomagmás 

kitörés során keletkezhetett. A vulkáni törmelékanyag szárazföldi vagy sekélyvízi 

környezetbe hullott, majd tenger alatti lejtőn lecsúszva ülepedett le véglegesen. 

Freatomagmás kitörés nyomai ezzel analóg módon, a Nyugati-Dolomitokban, a Latemar-

platformon is nyomozhatók (Németh és Budai 2009). A durvaszemcsés felső vulkanogén 

réteg képződése a döntően mészkőből és vulkáni kőzetekből felépülő partszakaszok 

lepusztulásához köthető, amely során a klasztok tenger alatti tömegmozgásokkal kerültek a 

platformokat körülvevő medencékbe. Az összlet képződési körülményeit tekintve analóg a 

dél-alpi Wengeni Formációval és a Marmoladai Konglomerátummal, ami megerősíti Budai et 

al. (2001) megállapítását is. 

4. A zsámbéki Strázsahegyi-kőfejtő zöldesszürke színű vulkáni törmelékes rétegei 

durvaszemcsések, közepesen osztályozottak, és kizárólag vulkanit törmelékszemcséket 
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tartalmaznak. A képződmény igen hasonló a Keleti-Bakony durvaszemcsés összletéhez, azzal 

a különbséggel, hogy ebben az esetben a tengerparti lepusztulási terület kizárólag vulkáni 

kőzetekből állhatott. 

5. A Budai-hegység területén lévő karni vulkanitok a fúrásokban és a klasztok döntő 

többségében andezitek (porfíros pilotaxitos szövet; labradorit/bázisos oligoklász összetételű 

plagioklász, hipersztén összetételű ortopiroxén és augit összetételű klinopiroxén 

fenokristályok). Az andezitek többé-kevésbé átalakultak, az utólagos kálimetaszomatózis 

hatására a plagioklász gyakori szanidinné alakulása figyelhető meg. Ahol a kálimetszomatózis 

igen nagymértékű volt, a kőzet kálitrachitnak határozható. Elsősorban az eocén 

bázisképződmény klasztjaiban gyakori a kőzetek utólagos átkovásodása. Az eocén törmelékes 

rétegsorban lévő klasztok között andezit mellett, teljesen átalakult, üde elegyrészeket 

egyáltalán nem tartalmazó savanyú vulkanitok határozhatók: savanyú tufa (juvenilis 

elegyrészek – horzsakő, üvegtörmelék, kristályok – földpát, kvarc, piroxén és biotit utáni 

álalakok), savanyú üvegtufa (juvenilis elegyrészek – horzsakő, Y-alakú üvegtörmelék, 

kristályok – földpát, kvarc, piroxén és biotit utáni álalakok, litikus elegyrészek – andezit, 

riolit, homokkő), savanyú lávakőzet (sötét és világos részekből álló, lemezes). 

6. A balatonfői területen a Szárhegyi-kőfejtőben lévő kőzet andezit (labradorit/andezin 

összetételű plagioklász, Mg-hornblende összetételű amfiból, hipersztén összetételű 

ortopiroxén és augit összetételű klinopiroxén fenokristályok). Eredeti szövete erőteljes 

propilitesedése miatt nehezen tanulmányozható, a kőzet, különösen a kontaktzónákhoz 

közelebbi részeken, propilitnek határozható. 

7. A Keleti-Bakony fúrásaiban, az inotai Hideg-völgyben és a zsámbéki Strázsahegyi-

kőfejtőben a vulkanogén törmelékes kőzetekben lévő vulkanitok változatos kőzettársaságot 

képviselnek: a., mafikus jellegeket mutató törmelékszemcsék (bazaltsalak, bazalt, 

mikrogabbró); b., intermedier jellegeket mutató törmelékszemcsék (andezit/trachit, amafitos 

andezit, salakos amafitos andezit); c., savanyú jellegeket mutató törmelékszemcsék 

(kőzetüvegben gazdag riolit és riolittufa, riolit, mikrogránit). A zsámbéki Strázsahegyi-kőfejtő 

mintáiban jellemző az erős kálimetaszomatikus átalakulás, valamint erőteljes átkovásodás. A 

kőzetek nagy része erőteljesen átalakult, a mafikus összetételű törmelékszemcsékben üde 

elegyrész nem figyelhető meg. Az andezitben a plagioklász labradorit/bázisos oligoklász, az 

ortopiroxén hipersztén, a klinopiroxén augit, az amfiból Mg-hornblende összetételű. A 

savanyú kőzeteket szanidin összetételű káliföldpát, oligoklász/albit összetételű plagioklász és 

biotit alkotja. A törmelékszemcsék nagy része más, a Dunántúli-középhegységben lévő 
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hasonló korú telér- és lávakőzetekhez petrográfiai szempontból hasonlóságot mutat, 

ugyanakkor a klasztok azokhoz képest sokkal változatosabbak. Mivel a törmelékszemcsék 

mérete nagy (10-20 cm is lehet), a forrásterület nem lehetett távoli, az a Dunántúli-

középhegységi egység területén belül feltételezhető. 

8. A Dunántúli-középhegység karni vulkáni kőzeteinek főelem-geokémiai elemzése 

alapján azok magasabb alkália (főként kálium) tartalma általános bélyeg. Emiatt a kőzetek 

nagy része esik az andezit-dácit-riolit mellett a trachit-trachidácit mezőbe is, valamint a 

mészalkáli mellett a kőzetek gyakran esnek a magas K-mészalkáli és sosonitos tartományba. 

A megnövekedett kálium tartalmat egyes esetekben okozhatja az erőteljes kálimetaszomatikus 

átalakulás is, de sokszor a petrográfiai bélyegek is arra utalnak, hogy plagioklász és 

káliföldpát együtt jelenik meg elsődlegesen egyazon vulkanitban. A nyomelemek közül az 

LFSE elemek (Rb, Ba, Th, U) gazdagodtak, ugyanakkor szinte minden esetben negatív Nb, P 

és Ti anomália észlelhető. A ritkaföldfém diagramon minden esetben negatív Eu anomália 

jelentkezik. A Déli-Alpokban lévő karni vulkanitok petrográfiai-geokémiai jellemzői a 

Dunántúli-középhegység hasonló korú kőzeteihez hasonlók (általános a magas alkália 

tartalom, gyakran jelenik meg egy kőzeten belül egyszerre plagioklász és káliföldpát, LFSE 

elemekben gazdagodtak, negatív Nb, P, Ti és Eu anomália). A Nyugati-Dolomitok és az 

Északi-Karavankák kőzeteinek alkáli tartalma a többihez képest magasabb (sosonitos). Ehhez 

igen hasonló a zsámbéki Strázsahegyi-kőfejtőből és a Keleti-Bakony mintáiból származó 

vulkanitok főelem-geokémiai jellege. A Kelet-Lombardia és az Alto Vicentino területén lévő 

karni vulkanitok alkália tartalma valamivel kisebb, ebben a Budai-hegység és a polgárdi 

Szárhegyi-kőfejtő kőzeteihez hasonlítanak (mész-alkáli, magas K-mészalkáli tartomány). A 

vulkanitok keletkezését illetően a geokémiai jellemzők alapján megalapozottnak tartom azt a 

több kutató által is feltett elképzelést, hogy bár azok a Neotethys óceán kinyílásához 

kapcsolódóan keletkeztek, de a variszkuszi lemeztektonikai ciklus szubdukciójához 

kapcsolódó folyamatok által metaszomatizált litoszféra anyagának újbóli részleges 

olvadásával jöttek létre (Bonadiman et al. 1994, Armienti et al. 2003, Cassinis et al. 2008). 

9. A Dunántúli-középhegység általam vizsgált vulkáni kőzeteinek U-Pb kora 237–228 

millió évnek adódott, ami jól korrelál a Déli-Alpokban lévő kőzetek korával (237–226 millió 

év – Cassinis és Zezza 1982, Mundil et al. 1996, Zanetti et al. 2013, Neubauer et al. 2014). A 

zsámbéki Strázsahegyi-kőfejtő koradatai mutatják, hogy utóbbi esetben a kőzetek nem a 

„pietra verde” vulkanizmushoz kapcsolódnak, ahogyan azt korábban vélték (Budai et al. 

2015), hanem az Inotai Formációval rokoníthatók. Mindebből az is következik, hogy az Inotai 
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Formáció kiterjedése túlnyúlik a Keleti-Bakonyon. A koradatokból az is láthatóvá vált, hogy a 

középső-triász „pietra verde” eseményt (Dunántúli-középhegységben 241–240 millió év – 

Pálfy et al. 2003; Déli-Alpokban 242–237 millió év – Mundil et al. 1996) a régióban egy 

fiatalabb, karni vulkanizmus követte. 

10. A vulkanit klasztokat tartalmazó felső-eocén bázisképződmény felszíni feltárásainak 

egy részében a durvatörmelékes képződmények bázisán piroklasztit, máshol tufit vagy tufás 

homokkő települ, mely elsődleges, eocén vulkanizmusból származó anyagot tartalmaz. A 

kőzetben horzsakő juvenilis elegyrész, valamint szegletes kvarc, földpát utáni álalakok és 

biotit határozható, mely szilíciumban gazdag robbanásos kitörésre enged következtetni. A 

piroklasztit utólagos kataklázison ment keresztül, melynek következtében az elegyrészek 

eredeti szemcsemérete csökkent (maximum 3 mm), így a kitörési központ távolsága is csak 

becsülhető. A kőzet U-Pb kormeghatározással késő-eocén korúnak adódott (36,6–35,3 millió 

év), melynek értelmében az feltehetően a Periadriai–Balaton-vonal mentén, a késő-eocén–

kora-oligocén vulkáni működés (Kovács et al. 2007) korai szakaszának robbanásos, 

szárazföldre hullott és később egyes helyeken kisebb-nagyobb mértékben áthalmozódott 

termékeként értelmezhető.  

11. A piroklasztit/tufás homokkő felett települő durvatörmelékes kőzetek között oligomikt 

konglomerátum, monomikt konglomerátum, tufás oligomikt konglomerátum és tufás polimikt 

homokkő/konglomerátum, valamint ezekben kis mennyiségben közbetelepült polimikt és 

monomikt homokkő figyelhető meg. A durvatörmelékes kőzetek eredeti üledékes szerkezeti 

bélyegei terepen nem, vagy csak rosszul tanulmányozhatóak, így azok keletkezési 

körülményeinek meghatározására csak a törmelékes kőzetek szöveti paramétereinek (méret, 

mennyiségi összetétel, osztályozottság, koptatottság, kerekítettség) statisztikai vizsgálata 

alapján nyílt lehetőség. A leíró statisztikai vizsgálatok mellett alkalmazott kombinált klaszter 

és diszkriminancia analízis (CCDA – Kovács et al. 2014) a feltárásokat kiválasztott 

paraméterek (mennyiségi összetétel, andezit és dolomit alaki jellemzői) alapján 

csoportosította, eredményként egy térbeli mintázat állt elő. Ennek üledékföldtani értelmezése 

azon alapul, hogy az egy homogén csoportba tartozó felszíni feltárások kőzetei hasonló 

geológiai feltételek mellett, ugyanazon üledékképződési folyamatok révén keletkezhettek. 

Ennek segítségével olyan térbeli modellt alkottam, melyen belül körvonalazódnak a 

különböző szárazföldi és tengeri üledékképződési környezetek. 

12. A leíró statisztika és a CCDA által kapott eredmények alapján elkülönült egy csoport, 

melynek törmelékes kőzetei vulkanit klasztokat tartalmazó, kisebb alluviális törmelékkúpok 



8 
 

üledékeinek feleltethetők meg (nagy méretű és mennyiségű, rosszul koptatott andezit klaszt). 

Ezen törmelékkúpokról időszakos vízfolyások szállították tovább a törmelékszemcséket, 

melynek során az andezit klasztok mérete és mennyisége a forrástól távolodva jelentősen 

csökkent, koptatottsága viszont nőtt. Míg az andezit klasztok lokális forrásból 

származtathatók, a dolomit- és kovakőzet klasztok mindenütt jelen voltak, és a környező 

alluviális törmelékkúpokról folyamatosan belekeveredtek az andezit klasztokat is szállító 

időszakos vízfolyásokba (a dolomitok alaki paraméterei az egyes feltárásokban egymástól 

kevéssé különböztek). A legalább a késő-krétától tartó szárazulati lepusztulási és lokális 

üledékfelhalmozódási szakaszt a késő-eocénben tengerelöntés követte, a korábban szárazföldi 

körülmények között lerakódott üledékes kőzetek egy része áthalmozódhatott és keveredhetett 

abráziós eredetű kavicsokkal. Ezen tengeri üledékképződési környezetben keletkezett 

törmelékes kőzetek a CCDA csoportosítása alapján külön homogén csoportot képviselnek. 

13. Míg a Budai-hegység területen dolomitok és kovakőzetek (tűzkő) nagy területen 

felszínen voltak, a felépített modell alapján a vulkanitok lokális forrásból származtak. A 

forrásterületen metamorf kőzetek jelenléte szinte biztosan kizárható, a törmelékes kőzetek 

nehézásvány-együttese magmás kőzetek jelenlétére enged következtetni (ilmenit, magnetit, 

apatit, biotit, rutil, cirkon, monacit). Az andezit klasztok – petrográfiai-geokémiai-

geokronológiai vizsgálata alapján – karni vulkáni kőzetek lepusztulástermékeként 

értelmezhetők. A budaörsi területen előforduló nagyméretű klasztok forrásterületének részét 

képezhették azok a karni vulkanit előfordulások, amelyek fúrásokból (Budaörs Bö-1 és 

Budafok Bf-1) ismertté váltak. Azonban több esetben a forrásterület azonosítására nincs 

lehetőség, ugyanis a Budai-hegység területén belül máshol sem felszínen, sem fúrásban nem 

ismerünk hasonló triász korú vulkáni kőzeteket. 

14. A Rókahegyi-kőfejtő felső-eocén bázisképződményeinek jellege némiképp eltér a 

Budai-hegység többi felszíni feltárásában lévő törmelékes képződményétől. A vulkanitok 

forrásterülete ebben az esetben feltételezhetően a Nagykovácsi-vonal északi oldalán 

elhelyezkedő vulkáni összlet lehetett. 
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