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BEVEZETÉS 

Habár az édesvízi mészkövek az üledékes kőzeteknek csupán csekély hányadát 

képviselik, mégis fontos földtörténeti információt tárolnak. Mivel a legidősebb ismert 

kontinentális karbonát üledékek a proterozoikumból származnak (Pechenga-medence, 

Oroszország; Melezhik és Fallick 2001; Melezhik és mtsai. 2004), az édesvízi mészkövek 

története valóban átfogja szinte az egész földtörténetet. Részletes vizsgálatuk felvilágosítással 

szolgálhat az egykori klíma viszonyokról (pl. D’Argenio és Ferreri, 1987; Scheuer, 1994; Kele 

és mtsai., 2015), a paleo-hidrológiáról (pl. Brogi és mtsai., 2016) és keletkezésük 

környezetének szerkezetföldtani fejlődéséről (pl. Altunel, 2005), stb. 

Az édesvízi mészköveket már az egykori rómaiak is bányászták a figyelem 

középpontjává azonban csak az elmúlt évtizedben váltak. Népszerűségük egyik oka, hogy 

analógiaként szolgálhatnak a felszíni vízek által más bolygókon létrehozott felszínformák 

vizsgálatához, olyanokhoz, amelyeket például a Marson is megfigyeltek (pl. Pellicer és mtsai., 

2014). A másik dolog, aminek folytán az érdeklődés középpontjába kerültek, a dél-atlantikumi 

riftesedéshez kapcsolódó, Brazília partjainál és Angola offshore területein megismert tavi 

medencék jelentős szénhidrogén tartalma (Wright, 2012; Greenhalgh és mtsi., 2012; Saller és 

mtsi., 2016). Ezek a felfedezések rávilágítottak az édesvízi mészkövek rezervoár-analóg 

potenciáljára. Jelen munka – többek között – ezen rezervoár analóg vizsgálatokhoz csatlakozik. 

Süttő városa a Duna jobb partján, Budapesttől 60 km-re északnyugatra, helyezkedik el. 

A város közelében számos aktív és inaktív külszíni fejtés tárja fel az édesvízi mészkőtestet. A 

süttői édesvízi mészkő rendszer az egyike azon előfordulásoknak, amelyek feltehetően a Duna 

(avagy egy mellékágának/mellékfolyójának) folyóvízi teraszán képződött, így amellett, hogy a 

geomorfológusok (pl. Pécsi 1978) régóta használják a teraszok korrelációjára, lehetőséget nyújt 

a folyó bevágódási- és a Dunántúli-középhegység kiemelkedési rátájának számszerű becslésére 

is (pl. Ruszkiczay-Rüdiger és mtsi., 2005).  

A negyedidőszaki neotektonikus mozgások elsősorban idősebb szerkezeti elemek 

felújulásaként jelennek meg a Gerecse-hegység területén (Bada és mtsi., 1996; Fodor és mtsi., 

2018), így a negyedidőszaki feszültségtér valamint annak alakulása kihívásokkal terhelt. 

Közismert tény, hogy a tektonikai aktivitás jelentősen megnöveli a hidrotermális fluidumok 

áramlásának potenciálját, amely a felszínen gyakran eredményez nagy kiterjedésű édesvízi 

mészkő képződést. Ez arra enged következtetni, hogy édesvízi mészkőtestek – így a süttői 

előfordulás is – hasznos információval szolgálhatnak a terület szerkezetföldtani fejlődéséről és 

geotermális rendszeréről (pl. Van Noten és mtsi., 2014, 2018; Brogi és Capezzuoli, 2014). 
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MÓDSZEREK 

Jelen doktori munka keretében a süttői édesvízi mészkő rendszer multidiszciplináris 

vizsgálata történt meg, amely elsősorban az üledékképződési valamint az azt követő, az 

édesvízi mészkőtest rezervoár tulajdonságait módosító diagenetikus folyamatok hatásaira 

összpontosított.  

A petrográfiai vizsgálatok fő célja a képződmény makroszkópos és mikroszkópos 

tulajdonságainak leírása, az egyes építőelemek ismertetése, a pórus rendszer - valamint a 

diagenetikus bélyegek megfigyelése volt. Ezen célból az egyes litofáciesekből reprezentatív 

mintavételezés történt. A terepi megfigyelések mellett a kézi példányok makroszkópos 

valamint a belőlük készült vékonycsiszolatok mikroszkópos vizsgálata is megtörtént. 

Az édesvízi mészkőtest felszínalatti kiterjedésének vizsgálatát, valamint a szerkezeti 

elemek térképezését geoelektromos és magnetotellurikus (RMT) mérésekkel sikerült 

megoldani. Ezen célból, összesen 1,78 km hosszúságú geoelektromos szelvény és 

megközelítőleg 80 RMT pont mérése történt meg.  

Az egykori üledékképződési környezet, valamint a diagenetikus folyamatok alapos 

megismerését összesen 358 minta stabil oxigén és szén izotóp vizsgálata tette lehetővé. Ezen 

felül, négy mintán “kapcsolt (clumped) izotópos” mérések is történtek. Az édesvízi mészkőtest 

kémiai összetételét 260 átlag (“bulk”) mintán végzett ICP-OES (Inductively Coupled Plasma 

Optically Emission Spectrometry) mérés alapján határoztam meg. A mérésekhez “4-savas 

oldódási módszert” alkalmaztunk. Az édesvízi mészkövet lerakó oldatok eredetének 

meghatározása érdekében 15 mintából stroncium izotóp méréseket is végeztünk.  

Annak érdekében, hogy az édesvízi mészkőtest időbeli fejlődéséről, valamint annak a 

dunai teasztratigráfiában betöltött szerepéről tájékozódhassak, 25, erre a célra alkalmasnak ítélt 

mintából U/Th soros kormeghatározást végeztünk. Számos petrofizikai vizsgálat elvégzése is 

megtörtént mind kézipéldányokon mind a fúrási rétegsorok mintáin. Összesen 135 mintán 

végeztünk He-porozitás és N2-permeabilitás mérést, valamint számos víztelítéses és kézi-

permeabilitás mérés is történt, hogy ezek alapján a képződmény rezervoár tulajdonságait 

leírhassam. 

A francia szénhidrogén vállalat, a TOTAL által kifejlesztett Sedlake szoftver 

lehetőséget nyújtott a süttői mészkő rendszer 3D sztratigráfiai ‘forward’ modellezésére, amely 

első alkalommal történt meg valódi kontinentális karbonát rendszeren. A szoftver 

különlegessége abban áll, hogy más sztratigráfiai modellező szoftverekkel szemben a Sedlake 

képes felszíni körülmények között lezajló üledékképződést is szimulálni.  
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TÉZISEK 

Hét fejezet foglalja magában azokat a problémákat amelyek a süttői mészkő rendszer vizsgálata 

során felmerültek. 

1. FEJEZET: ÜLEDÉKKÉPZŐDÉSI KÖRNYEZETEK, AZ OTT LÉTREJÖTT LITOFÁCIESEK ÉS A 

KORAI DIAGENETIKUS FOLYAMATOK 

1. Az egykori üledékképződési környezetet egy északi, nagy kiterjedésű, közel vízszintes 

síkság (az Újharaszti- és a Bego-bánya) és egy dél felé meredeken lejtő völgy határozta meg (a 

Gazda- és a Hegyháti-bánya). Emellett, hasadék-gerinc típusú travertinót is sikerült 

azonosítanom a területen (Cukor-bánya). 

2. Északon főként lakusztrin és palusztrin üledéképződési környzet volt a domináns, míg 

a déli, völgyi környezet ideális körülményeket biztosított a “lejtő-fáciesek” képződésére (úgy 

mint aggradáló nádas bucka és hullámosan laminált édesvízi mészkő).  

3. Ellentétben a Süttőn általános szub-horizontális rétegzettséggel, a Cukor bánya édesvízi 

mészköve közel vertikális rétegzettséget mutat, amely hasadék-gerinc (“fissure-ridge”) 

kifejlődésre utal. Ez alapján megállapítható, hogy a Cukor hasadék gerinc a süttői mészkő 

rendszer legnyilvánvalóbb forrás kilépési pontja. 

4. Mikropetrográfiai megfigyelések arra utalnak, hogy a süttői mészkőtestet jelentős 

diagenetikus felülíródás érte. Hat szövet típust különítettem el, amelyek organomineralizáció, 

mikritesedés, pát-mikritesedés (“spar-micritization”) és átkristályosodás következtében 

alakultak ki. Ezen összetett, az üledékképződéssel egyidős valamint üledékképződés utáni 

folyamatok nyolc diagenetikus fázis elkülönítését teszik lehetővé, amelyek mindegyike 

megfigyelhető a kutatási területen. Ezek alapján úgy tűnik, mintha a süttői édesvízi mészkő-

rendszera ténylegesnél  idősebb lenne de lehetséges, hogy nem a hosszú idő, hanem csupán a 

térség nedves klímája tette intenzívebbé a diagenetikus folyamatokat.  

2. FEJEZET: FELSZÍN ALATTI ÉDESVÍZI MÉSZKŐTEST LEKÉPEZÉSE KÜLÖNBÖZŐ GEOFIZIKAI 

MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL 

5. A travertínó képződés idején a Haraszti-hegy már lokális magaslatként jelen volt.  

6. A Cukor-bánya travertinója a Haraszti-hegy délkeleti lejtőjén képződött. Semmilyen 

terepi megfigyelés, fúrási és geofizikai adat nem utal arra, hogy ez az édesvízi mészkő 

kapcsoaltban let volna a szomszédos bányákban feltárt mészkőtesttel. Ebből következik, hogy 

a Cukor-bánya travertínója izolált üledékképződési környezetben képződhetett. A 

geolektromos szelvényen megfigyelhető éles mészkő-lösz kontaktus tektonikus eredetre utal. 
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7. A geofizikai adatok alapján rekonstruált antecedens topográfiai térképen, a Haraszti-

hegy északkeleti lejtőjén, egy másik paleo-mélyedés is megfigyelhető, amely felhalmozódási 

teret biztosíthatott a Gazda-bánya édesvízi mészkőképződésének. 

8. Számos töréses zóna is megfigyelhető a geoelektromos szelvényeken. A Hegyháti- és 

a Gazda-bányák északkeleti részén húzódó töréses zóna a két bánya között felvett 

geoelektromos szelvényeken is felismerhető és végigkövethető egészen az Újharaszti-bánya 

délkeleti részéig. A bányák között mélyült sekély fúrások is bizonyítják az édesvízi mészkőtest 

repedezettségét a törési zónában. 

9. A geofizikai mérések tanúsága szerint az Óharaszti-, Újharaszti- és a Bego-bányák 

között folyamatos mészkő kontaktus bizonyítható, amelyet csupán egy ÉK–DNy irányú vető 

harántol.  

3. FEJEZET: AZ ÉDESVÍZI MÉSZKŐKÉPZŐDÉS KAPCSOLATA A LOKÁLIS ÉS REGIONÁLIS 

SZERKEZETFÖLDTANI VISZONYOKKAL – AVAGY AZ ÉDESVÍZI MÉSZKŐVEK MINT 

NEOTEKTONIKAI FOLYAMATOK INDIKÁTORAI 

10. A feltárásokban megfigyelt törések mintázata (FP1 és FP2 törés populációk) 

megegyezik a térségben megfigyelt szerkezeti elemek irányaival. Az FP1 törés populáció 

megfeleltethető a késő-miocén korú normál vetők irányultáságval, míg az FP2 törés populáció 

kréta-kainozós normál vetők reaktiválódása nyomán jöhetett létre. 

11. A sekély furások rétegsorai arra utalnak, hogy a mészkőtest legvastagabb része egy 

ÉK–DNy irányú mélyedés mentén helyezkedik el, amely megegyezik az FP1 populáció fő 

irányával. Ez alapján felételezhető, hogy az ÉK–DNy-i mélyedést egy ÉK–DNy irányú 

vetőrendszer hozta létre és a mélyedés már az édesvízi mészkő képződése idején is jelen volt. 

12. Mindazonáltal, a Gerecse-hegység folyamatos emelkedése miatt az édesvízi 

mészkőtestet atektonikus, (gravitációsan vezérelt) mozgások is befolyásolták/befolyásolják, 

amelyek a mészkőtest feldarabolódását és lejtő irányú csúszását eredményezték. A területen 

megfigyelt legnagyobb hasadék szélessége eléri a két métert is. A kitöltésében megfigyelt 

üledékes bélyegek nem utalnak fokozatos felnyílásra, ami azt jelenti, hogy a hasadékot jelentős 

mértékű, gyors, egyszeri elmozdulás hozta létre. Mivel hirtelen események – pl. jelentős 

földrengések – nagyon ritkán fordulnak elő a térségben, így ez a nagymértékű elmozdulás 

részben mindenképp atektonikus eredetű kellett hogy legyen. 
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4. FEJEZET: ÜLEDÉKKÉPZŐDÉSI ALKÖRNYEZETEK – VALAMINT AZ ÉDESVÍZI MÉSZKÖVET 

LERAKÓ VÍZ GEOKÉMIAI TULAJDONSÁGAI  

13. A travertínót lerakó forrásvíz oldott karbonát tartalma triász és eocén korú karbonát 

kőzetek valamint jura, kréta és oligocén korú sziliciklasztos képződmények oldódásából 

származik, amely jelentősen magasabb Sr izotóp értékeket mutat, mint a Dunántúli-

középhegység zömét felépítő késő-triász korú karbonátok.  

14. A “kapcsolt-izotópos” mérések arra utalnak, hogy a travertínót lerakó víz hőmérséklete 

a forráskilépésnél 25°C körüli volt, míg a kiterjedt tórendszer legtávolabbi részein ez 

lecsökkent kb. 12°C-ra. Az adatok statisztikai elemzésével kimutatható volt, hogy a kicsapódó 

édesvízi mészkő kémiai összetétele sokkal inkább a forráskilépéstől való távolságtól, mintsem 

a képződési környezetére jellemző litofáciestől függ. Továbbá az egyes kémiai elemek 

koncentrációját (I. Csoport: Fe, Al, K; II. Csoport: Ca, Na, Mg, Ba, S, Sr) jelentősen 

befolyásolják az üledékképződés utáni folyamatok, úgy mint oldódás (pl. ‘non-cohesive’ 

fácies). 

15. A kémiai elemek térbeli elrendeződését és koncentrációját jelentősen befolyásolja az 

üledékképződési környezet (szubaeriális üledékképződési környezet kedvez a detritális – nem 

karbonátos – szemcsék felhalmozódásának, míg a vízzel borított üledékképződési környezetek 

esetében jelentős a kémiai elemek lokális vízáramlatokkal magyarázható térbeli 

homogenizációja).  

5. FEJEZET: A SÜTTŐI ÉDESVÍZI MÉSZKŐTEST KORA ÉS ANNAK JELENTŐSÉGE A DUNA MENTI 

TERASZOK SZTRATIGRÁFIÁJÁBAN 

16.  A mikroszkópos és lumineszcens tulajdonságokon alapuló, megfontolt minta 

kiválasztás ellenére, a diagenetikus átalakulás termékeinek a minták közé kerülését nem 

lehetett teljes mértékben elkerülni. Ennek ellenére, az alacsony 230Th/232Th arány megbízható 

indikátora az uránium vesztésnek továbbá a radiometrikus korok megbízhatósága ellenőrizhető 

a rétegsorbeli konzisztens elhelyezkedésükkel. 

17. A süttői édesvízi mészkő komplexum legfrissebb U-Th soros koradatai egybevágnak a 

korábban publikált eredményekkel (Kele, 2009; Sierralta és mtsi., 2010), a koradatok és azok 

sztratigráfiai elhelyezkedése között azonban inkonzisztencia figyelhető meg, amely arra utal, 

hogy az édesvízi mészkőrendszer az üledékképződés után – uránium tekintetében – nyitott 

rendszerként viselkedett. Következésképp a radiometrikus korok csupán minimum koroknak 

tekinthetők.  
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18. A jelen munkában bemutatott eredmények valamint irodalmi adatok alapján 

megállapítható, hogy a süttői édesvízi mészkő képződés megközelítőleg 2,5 milló évvel ezelött 

kezdődött meg, a Cukor bánya travertínójának kiválásával. Rövidebb ülkedékképződési 

szünetekkel együtt, a travertínó képződés körülbelül 120 ezer évvel ezelöttig folytatódott. 

19. Az édesvízi mészköveket, a múltban és ma is, gyakran használták folyóvízi teraszok 

korolására. Azonban, ha a travertínókból számított U/Th korokat összehasonlítjuk, más – 

független – kormeghatározási módszerek eredményeivel, akkor az egyes adatok között 

jelentős, több nagyságrendbeli eltérést figyelhető meg. Mindazonáltal az eltérés nagysága 

csökken a fiatalabb teraszok és az azokat borító travertinók esetében, amely arra utal, hogy 

ezekben az esetekben az üledékképződés utáni folyamatok (pl. oldódás és átrkistályosodás) 

kevésbé írták felül az üledék U/Th értékeket. Összegzésképp megállapítható, hogy a koradatok 

megbízhatóságát szükséges számos független módszerrel ellenőrzni, valamint adott édesvízi 

mészkőtest környező üledékeinek kor- és biosztatigráfiai vizsgálata együttesen megbízhatóbb 

eredménnyel szolgálhat a mészkőtest tényleges korának megbecslésére. 

6. FEJEZET: PETROFIZIKAI TULAJDONSÁGOK MEGHATÁROZÁSA ÉS AZ AZOKAT 

BEFOLYÁSOLÓ, AZ ÜLEDÉKKÉPZŐDÉSSEL EGYIDŐS, VALAMINT AZ AZT KÖVETŐ 

FOLYAMATOK HATÁSA 

20. A rezervoár tulajdonságok klasszikus módszerekkel való meghatározása arra mutatott 

rá, hogy a forráskilépési pontok közelében a képződmény porozitása (elsődleges és másodlagos 

is) kis valószínűséggel tud csak megörződni s ezáltal negatívan befolyásolja a végső rezervoár 

tulajdonságokat. Forrás közelben sokkal jelentősebb lehet a másodlagos karbonát kiválás (pl. 

cementáció), mint attól távolodva, ezért kevésbé jelentős ezeken a helyeken az elsődlegesen 

kialakult pórusrendszer megörződése. A forráskilépési ponttól távolodva azonban mind az 

elsődleges pórusok, mind az üledékképződést követően kialakult (másodlagos) pórusok 

megörződési ponteciálja nagyobb, így a forrástól távolodva a rezervoár tulajdonságok 

javulhatnak. 

21. A permeabilitás értékek jelentős változékonysága azt jelzi, hogy az összlet több, 

különböző tulajdonságokkal rendelkező hidraulikai egységből áll. Ez a körülmény lehetőséget 

kínál az édesvízi mészkőtest hidraulikus tulajdonságokon alapuló osztályozására, amely 

elsősorban a pórusok geometriájától függ. A hidraulikus egységek minta-orientáció-

függetlensége mindkét (4 és 18) hidraulikus rendszer esetében bizonyítható volt, azonban a 

hidraulikus egységek számának növekedésével a módszer litofácies függetlensége megdőlt. A 

korreláció erősségét petrográfiai megfigyelésekkel és geostatisztikával is ellenőriztük s az 
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ellenőrzés arra utalt, hogy a fáciesek és a hidraulikus tulajdonságok közötti összefüggés 

legalábbis kérdéses. 

22. Ezzel szemben a hidraulikus tulajdonságok, szoros összefüggést mutatnak a forráshoz 

viszonyított elhelyezkedéssel, vagyis a rezervoár tulajdonságok és a forrástávolság között 

pozitív korreláció van. 

7. FEJEZET: HÁROMDIMENZIÓS ÜLEDÉKKÉPZŐDÉSI MODELL  

23.  A sztratigráfiai “forward” modellezés eredménye úgy értelmezhető, hogy a süttői 

édesvízi mészkőképződés, a Duna egy holtága mentén történt. A kezdeti üledéképződési 

körülményeket a Gazda- és a Hegyháti-bányák területén egy déli lejtésű völgy határozta meg, 

míg az északi területeken (az Újharaszti- és a Bego-bányák területén) egy enyhén észak felé 

dőlő kiterjedt sekély topográfiai mélyedés határozta meg.  

24. Az üledékképződés a Cukor-bánya forrásának környezetében kezdődhetett. Az északi 

területek izolált tavaiban, az üledékképződés kezdetét követően, megközelítőleg 120 ezer évvel 

később kezdődhetett meg a karbonát kiválás. Az északi és a déli területek között kialakuló 

édesvízi mészkő gát miatt, az északi terület kiterjedt tava csak 40 ezer évvel később tudott 

egyesülni a déli terület völgyi, tavi rendszerével. 

25. 250 és 380 ezer évvel a travertinó képződésének kezdete után a süttői édesvízi 

mészkőképződés már egyetlen, összefüggő, nagy kiterjedésű tóban zajlott. 380 ezer év után az 

üledékképződés már uralkodóan palusztrin jellegű volt, majd folyamatos sekélyesedés 

következtében lassan elhalt és szárazulati körülmények közé került.  

26. A süttői mészkőrendszer kísérleti Sedlake modellezése igazolta, hogy az újonnan 

fejlesztett softverben megvan a lehetőség arra, hogy a megfelelő finomításokat követően 

alkalmas legyen valódi édesvízi mészkőrendszerek modellezésére. 
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