
Földtani Közlöny 1 2 6 / 4 , 417-445 (1996) Budapest 

A várpalotai neogén medence 
tektonikai összefoglalója 

Tectonic description of the Neogene Várpalota basin 
(Bakony Mts, W Hungary) 

KÓKAY József1 

(12 ábra, 1 táblázat) 

Tárgyszavak: tektonika, kompresszió, inklinációs tengely, horizontális eltolódás, ütköző zóna, Várpalotai-me
dence, Balaton-vonal, Balatonfő, Velencei-hegység, miocén, ottnangi, kárpáti, bádeni, szarmata, pannóniai 

Key words: Tectonics, compression, axis of inclination, horizontal displacements, collision zone, Várpalota 
basin, Balaton lineament Balatonfő, Velence-hills, Miocene, Ottnangian, Karpatian, Badenian 

Sarmatian, Pannonian 

Summary 
Many papers deal with the evolution of the Várpalota sedimentary basin. Due mainly to a coal 

mining lasting for more than a century, there is a wealth of geological data about the basin. 
Structural elements and their evolution may be summarized as follows: 

During the Ottnangian the Bakony Mts was cut by a W - E oriented transcurrent fault, named 
Telegdi Roth lineament. This lineament is a dextral one with 4 km displacement. Near Várpalota 
it is compressional. Southward from the fault is the Várpalota unit, its eastern part (named 
Balatonfő) suffered a counterclockwise rotation along an arched fault along its eastern margin. 
This rotation seems to be a consequence of the drifting effect of a northward movement of a rigid 
granite batholite, east of the Várpalota unit. 

The northern margin of the Balatonfő (s.l.) unit has been underthrusted along the Telegdi Roth 
lineament as a result of the rotation. Concurrently at the western margin an expansion took place 
forming listric faults. This way a graben, the Southern basin, was formed. The Ottnangian sea, 
advancing from east, could not yet surpass southward the axis of inclination. Subsequently, the 
Karpatian and Badenian seas could pass over this threshold. 

During the Sarmatian tectonism was intensive. At the mid time of the late Pannonian (late 
Miocene) the backside of the subthrusting zone break down. This way an asymmetric wedge as 
well as the main Várpalota fault system were formed, running parallel to the axis of inclination, 
which has been rotated by then to its present orientation. 

The unit, situated east of the Balatonfő one, moving sinistrally by the dextral Telegdi Roth 
transcurrent fault, cut off pieces of the northern edge of the granite batholite, simultaneously 
pushing it eastward. The remnant of this granite mass is the modern Velence-hills. The Miocene 
sea entered the Várpalota basin from east, using the depression between the Vértes-Mts and 
Velence-hills (Csákvár-Zámoly-Lovasberény basin), originating from the Adony-Bicske trough. 
This trough, in turn, was connected to the main sea south of the Balaton lineament. The mentioned 
depression between the two mountains was later pushed northward and closed. 

World-wide a great amount of papers deal with tectonogenetics. These publications often are 
based on a restricted set of facts thus they include many hypothetical elements and extrapolations. 

1 Magyar Állami Földtani Intézet, H-1443 Budapest XIV., Stefánia út 14. 
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The Várpalota basin, being extremely intensively investigated by drillings and exposures in mines, 
the tectonic events can be followed in their slightest details from the Ottnangian to today, their 
synsedimentary nature and individual phases may be documented. Consequently, the tectogenetic 
history presented here may be regarded as a model. 

New results, not published before, may be summarised as follows: 
— An up to date geomechanic model is presented for mountains with an antithetical structure. 
— The Várpalota section of the Telegdi Roth lineament is analysed in details. Here the compressive 

nature of the lineament is enhanced, caused by the rotation of the Balatonfő unit. 
— A clear description of the genetics and geokinetics of the Balatonfő unit (drifting effect). 
— The role of the Telegdi Roth lineament in the genetics of the Velence-hills, acting as a „slicer". 
— A section is presented for the Inota fraction of the Telegdi Roth lineament along the strike, 

demonstrating its strong dextral drifting effect. 
— The Somlyó-hill at Polgárdi, at the eastern margin of the Balatonfő unit is recognised to be 

an arched structure. 
— The Ottnangian, Karpatian and Lower Badenian sea was connected to the main sea, south of 

the Balaton lineament, through basins and troughs of Csákvár-Zámoly-Lovasberény and 
Adony-Bicske. This connection was locked by the northward moving of the Vértes Mts and 
the Velence-hills. 

— A detailed description of the Várpalota inclination, demonstration of a continuous activity of 
the inclination axis from the Ottnangian to present. 

— Dating of the deposition of the Upper Pannonian (s.l. = Pontian) freshwater limestone. This 
way the onset of the Várpalota main fault system was dated as well. 

Manuscript received: 9 t h June, 1995 

Összefoglalás 
A várpalotai neogén üledékgyűjtő kialakulásának földtani körülményeivel nagy szakirodalom 

foglalkozik. A területről igen sok földtani adat gyűlt össze, elsősorban a több mint száz éve folyó 
szénbányászatnak köszönhetően. A szerkezetföldtani viszonyok és kialakulásuk ezek birtokában 
tömörítve a következők: 

Az ottnangiban a Bakony hegység egy Ny-K-i csapású transzkurrens töréssel, a Telegdi Roth-
vonallal elnylródott. Ez a lineamens 4 km-es jobbos és - inkább a várpalotai szakasza - kompresszív 
jellegű. A tőle D-re lévő várpalotai tömeg háromszögletű K-i vége (Balatonfő) az óramutató járásával 
ellentétes irányban rotáló mozgásba jött a K-i oldalán lévő íves törésvonal mentén. A rotálás a K-i 
oldal melletti merev gránit-batolit vonulat É-i irányú sodró mozgásának tulajdonítható. A Balatonfő 
s.l. tábla É-i pereme a rotáló hatásra a T. R.-vonal mentén alátolódott. Az aláhajlás egy inklinációs 
(pszeudoantiklinális) tengelyt produkált, mely kezdetben a T. R.-vonallal párhuzamos volt. Ugyan
akkor a Ny-i oldalon a rotálás eredményeként expanzió nyilvánult meg lisztrikus törésekkel. A 
D-i medence így jött létre, beszakadt árok jelleggel. А К felől benyomuló ottnangi tenger még nem 
lépte át az inklinációs tengelyt D felé, csak a kárpáti és az alsóbádeni. A szarmatában viszonylag 
erőteljes földkéregmozgások voltak. A felsőpannon közepén az alátolódás hátoldala letörött, ke
letkezett az aszimmetrikus ékszerkezet és a várpalotai főtörésvonal, amely nagyjából párhuzamos 
az időközben rotált inklinációs tengellyel. 

A Balatonfőtől K-re lévő, szinisztrálisan gyorsabban mozgó tömeggel a jobbos T. R.-lineamens 
„szalámi szeletelőként" találkozott a földkéregmozgások során, leszeletelve és К felé tolva a 
gránit-batolit vonulat É-i végét. Ez most a Velencei-hegység. A miocén tenger a Várpalotai-medencébe 
K-felől - a Vértes- és a Velencei-hegység közötti (Csákvár-zámolyi-medence) süllyedéken át nyomult 
be az Adony-bicskei nagyárokból, mely a Balaton-vonaltól D-re húzódó főtengerággal állott 
összeköttetésben. A két hegység közötti „inlet" a későbbiekben az előzőkben vázoltak szerint É-ra 
tolódott és elzáródott. 

Világszerte óriási szakirodalom és tankönyvi anyag foglalkozik tektonogenetikával. Ezek az 
ismeretek általában nagyon kevés konkrét tényadatra épülnek, igen sok a spekulatív és hipotetikus 
kiegészítés. A Várpalotai-medence esetében a rengeteg tényadat ismeretében a mozgások az 
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ottnangitól máig kimutathatók szakaszosan és szinszediment jelleggel. A bemutatott, tényadatokra 
erősen támaszkodó tektonogenetikai kép tehát modell jellegű. 

Bevezetés 

A várpalotai neogén üledékgyűjtő a Bakony hegység délkeleti előterében he
lyezkedik el. Kialakulásának földtani körülményeivel számos publikáció és ta
nulmány foglalkozik. A területen igen sok földtani adat gyűlt össze az évtizedek 
folyamán. Ezek: 

Felszínről gyűjtött információk a kövületekben gazdag miocén képződmé
nyekből. Az ottnangi üledéksor egyik nemzetközileg elfogadott faciosztratotí-
pus szelvénye a bántapusztai területről származik (KÓKAY 1973). 

Elsősorban a felsőbádeni korú széntelep kutatására mintegy ezer kutatófúrást 
mélyítettek le, túlnyomórészt maggal. 

A bányászati tevékenységhez kapcsolódva számos ipari földtani kutatási je
lentés is készült. A bányaműveletekből igen sok hasznos földtani információt 
lehetett összegyűjteni. A területen geofizikai méréseket is végeztek (Eötvös inga 
felvétel, vibroszeiz szelvények) (KÓKAY 1993). 

Ezért a Várpalotai-medence földtani ismeretessége igen jó és az adattömeg 
birtokában lehetőség nyílt arra, hogy a terület szerkezetföldtani felépítését, 
geomechanikai viszonyait megismerjük, mégpedig sokkal részletesebben talán 
bármely más területnél. A várpalotai neogén üledékgyűjtő tektonikai ütköző 
zóna területére esik, és ezért a neogén földtörténet során érzékeny tektonikai 
indikátorként működött. 

A hegységszerkezeti viszonyok geokinetikai és geomechanikai elemzése 

Mozgásirányok, vergenciák és eredetük 

Térségünkben horizontális erőhatásokra utaló mozgások bőségesen kimutat
hatók. Elfogadásuk nélkül az egész hegységszerkezet (például csak vertikális 
irányú erőhatásokat feltételezve) érthetetlen, ezért szükséges ezeknek az ere
detével, irányával foglalkoznunk. Tekintve, hogy erre a problémakörre több 
megoldás is lehetséges, így csak bemutatom az egyes alternatívákat, de hatá
rozottan nem foglalok állást egyik mellett sem. 

Már korábban is utaltam arra, hogy itt alapvetően és plauzibilisan „az eurá-
zsiai és afrikai litoszféra-lemezek közeledő mozgásából eredő kollízió másod
lagos diszperziójáról" (STEGENA L. után K Ó K A Y 1976, p. 256.) van szó, amely a 
mobilis sávok mentén jelentkezett és elhalóan még ma is működik. Ezek a 
szerkezetek tehát horizontális erőhatásokra, a lemeztektonikára visszavezethető 
genetikai tartalommal rendelkeznek, harmad vagy negyedrendű (lefékezett 
rendszer) jelleggel. 
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1. ábra. A várpalotai neogén medence tektonikai környezete. J e l m a g y a r á z a t : A -
alaphegység, továbbiakban lásd a 2. ábrát 

Fig. 1. Tectonic environment of the Várpalota Neogene basin. Captions: A - Pre-Tertiary basement. 
See also Fig. 2 

Számunkra nem elsőrendű kérdés (sokkal tágabb feladat), hogy a tárgyalt 
neogén medence az egy- vagy többirányú mozgásokat pontosan merről kapta. 
Az erőhatásokra a következő változatok léteznek: 

1. Délies (déli vagy délkeleti) irányból kompresszív hatás. Ez az afrikai li
toszféra északi irányú vergenciájától eredő, természetesen áttételekkel (pl. 
Moesiai-tábla, déli-pannon tömeg). Az irodalomban bőségesen találhatunk erre 
többé-kevésbé bizonyított elképzeléseket ( B A L L Á 1984, C l T A - C A M E R L E N G H I 

1990, HORVÁTH 1984). 
2. Az afrikai és európai tömegek közül kelet felé vizesszappan módjára kitolt 

orsó alakú vagy tompa test ( K O V Á C S - K Á Z M É R 1985), amely az egész magyar 
középhegységi tömeget KEK felé tolta, miközben a behatolás következménye
ként a kísérő tömeg délies vergenciával reaktive visszahat. Tetszetős elmélet, 
de inkább csak a szilárd-testek mechanikájának törvényszerűségeivel érthető 
meg. Ezért ez a legvalószínűtlenebb megoldás. 
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3. Az „afrikai tüske" kelet felé ellapuló feje fejti ki a tolóhatást és a délies 
visszahatást, mint a 2. esetében (HORVÁTH 1984). 

4. Az ellenszárnyas felépítésű hegységek esetében az aktív erő nem csak a 
szárnyakat építi fel, hanem a plasztikus és szemiplasztikus régió oldalirányba 
kitérve a nyomóerő elől tolóhatást fejt ki a környezetére (KÓKAY1968) . Ez történt 
az ellenszárnyas felépítésű Alpok esetében is, tehát Ny-i és K-i irányban való 
expanzió. Úgy például a Ny-K-i csapású Telegdi Roth-vonal keletkezésére ez 
kézenfekvő megoldásnak tűnik ( Ï . ábra). 

A várpalotai neogén medence tektonogeneziséhez eléggé valószínű, hogy az 
1., 3. és a 4. alternatívák kombinálódtak, egyidőben hatottak, hiszen különböző 
áttételekkel, de ugyanonnan származnak. 

Egyes tektonikai elemek és alakzatok ismertetése a várpalotai neogén üledékgyűjtő 
hegységszerkezeti viszonyainak megértéséhez: 

1. Az ellenszárnyas felépítésű hegységek 
Az 1968. évi publikációmban behatóan foglalkoztam a problémával. Földün

kön általánosan elterjedt tektonikai alakzat. Keletkezésüket a merev, rideg testek 
mechanikájának törvényszerűségeivel nem tartjuk kielégítő módon megmagya-
rázhatónak. Ugyanis a földkéreg-mozgásokban az alsó képlékeny (plasztikus 
és szemiplasztikus) régiónak legalább akkora szerepének kell lennie, mint a 
felsőnek. Egy hegységet, egy vastag képződménysort mechanikai szempontból 
egyetlen merev testnek tekinteni nem lehet, még ha a fiatalkorú laza üledék
soroktól el is tekintünk. Ugyanis a hegység építménye rengeteg kisebb-nagyobb 
töréssel, litoklázissal, réteglapokkal apró részekre darabolódott halmaz. 

Kielégítő magyarázatot találunk az ellenszárnyas felépítésű hegységek tek-
tonizmusára azzal a megoldással, hogy a mélyebb régiók képlékeny viselkedé
sét is figyelembe vesszük. Az alsó zóna az összenyomó erők elől kenyértész
tához hasonlóan a hegység tengelyirányában igyekszik kitérni. Eközben a felette 
lévő rideg tömeget magával vonszolja, amelyen a térmegnyújtó hatásra dilatá
ciós vetők, törések keletkeznek a hegység csapására merőlegesen. A hegységet 
két oldalról lehatároló merevebb tömegekre a képlékeny régió nyomást gyako
rol és ezeken a helyeken kisebb kompresszív hatás jelentkezik. (Erre konkrét 
példát is közöltem 1968-ban.) 

Az ellenszárnyas felépítésű hegység egy nem teljesen kinyitott könyvhöz ha
sonlítható. Az aktív erő felőli oldalon logikusan alátolódás történik és egyúttal 
a ható erő az egész hegységet is tolja, miáltal az allochton helyzetbe kerül. 
Ennek egyenes következménye, hogy az ellenkező (helytelenül reaktív) oldalon 
az ellenszárny rátolódik az előtérre, tehát ott rá- vagy feltolódásról beszélhe
tünk. Az aktív erő felőli oldal a hegység tektonikailag igénybevettebb része, 
ahol a legidősebb képződmények találhatók a felszínen. Fentiekből az a tapasz
talati tény is természetes, hogy a kompresszív szárnyaktól befelé - a hegység 
közepe felé irányulnak az átlagos dőlések, míg a hegység végein - a képlékeny 
régió mozgásirányának megfelelően - kifelé. Ellenszárnyas felépítésű hegység 
például a Bakony, de az Alpok is. A laterális kompresszió általában nem pro-
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dukál látványos morfológiát, mert a hegységhez viszonyítva erősen csökkent 
értékű a kéreg vastagsága, mint például az Alpok esetében is. 

2. Az aszimmetrikus ékszerkezet 

Horizontálisan ható kompressziós erő hozza létre, a kollízió produktuma a 
torlódási övezetben; más szavakkal: tektonikai torlódási alakzat az ütköző fronti 
szakaszban. 

Az aszimmetrikus ékszerkezet keletkezését a következő fázisokra lehet bontani: 
- A földkéreg megfelelő mobilis sávjában a horizontálisan ható kompresszív 

erők hatására törés - többé-kevésbé lapos elmozdulási sík - alakul ki. 
- Az elmozdulási sík mentén az előtér a hegység irányában alátolódik. 
- Ennek a mozgásnak egyik következménye az, hogy az előtéri és a háttéri 

tábla megdőlnek a hegység belseje irányába. 
- Az alátolódás feletti rész (a „tábla éle") eltörik és általában meredek sík 

mentén lezökken vetődés jelleggel. M e g j e g y z é s : Ez a vetődés a normál 
(diszjunktív) vetőktől annyiban tér el, hogy meredekebben dől, mert a háttéri 
tábla megdőlése következményeként az is meredekebbé válik. Másrészt kom
presszív hatás alatt állva dörzsbreccsa, ívelődések és gyűredezések ismerhetők 
fel kíséretében ( K Ó K A Y 1 9 6 8 . 3. ábra). 

- Fentiekből az is plauzibilis, hogy az alátolódási oldal mindig idősebb (egy 
mozgási fázison belül is), a vető oldal későbbi. 

Az aszimmetrikus ékszerkezet általánosan, világszerte elterjedt tektonikai 
alakzat ( K Ó K A Y 1 9 6 8 ; N É M E D I V A R G A 1 9 8 3 ; B A L L Á et al. 1 9 8 7 ) . 

- A fentiek szerint létrejött ékszerkezethez a további földkéregmozgások ha
tására további kísérő lépcsők csatlakozhatnak. A kompresszív síkok a hegység
től kifelé haladva fiatalodó jellegűek, kifelé vándorolnak ( K Ó K A Y 1 9 6 8 , 1 9 7 6 ) . 
Az ékszerkezetben szuperponálódott tömegek kéregkivastagodást okoznak, 
melynek következménye az izosztatikus mozgások fellépése ( K Ó K A Y 1 9 6 8 ) . A 
kéregkivastagodás merevebbé válást jelent. Ezért vándorolnak kifelé a fiatalabb 
kompresszív síkok. 

3. Az inklinációs tengely 

Az előbbiekben tárgyalt ékszerkezet esetében írtam az előtéri, vagy meden
cetábláról. 

A kompresszió hatására az előtéri tábla az alátolódási sík mentén aláhajlik 
egy csuklópántszerű vonal (sáv) mentén, melyet inklinációs tengelynek (in K Ó 
K A Y 1 9 7 6 : rotációs) neveztem el. A tapasztalatok szerint ez a sáv bizonyos mér
tékig pszeudoantiklinális jellegű, melyen az üledékek vékonyan, gyakran üle
dékhézaggal települnek. Az üledéksor az előtéri táblán az ékszerkezet irányá
ban haladva növekedő vastagságú. 

Az mklinációs tengely pszeudoantiklinális jellegéből következik, hogy erő
teljes húzásnak-hajlításnak kitett zóna, mélyreható litoklázis rendszerrel, mely 
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2. ábra. A várpalotai neogén medence keletkezésének geomechanikai vázlata. 
J e l m a g y a r á z a t : 1. diszjunktív törés, 2. kompresszív törés, 3. inklinációs tengely, 4. aktív 
erő iránya, 5. relatív eltolódás, 6. rotáció 

Fig. 2. Outlines of geomechanical development of the Várpalota Neogene basin. Captions: 1. 
disjuntive fault, 2. compressive fault, 3. axis of inclination, 4. direction of active force, 5. relative 
displacement, 6. rotation; Telegdi Roth vonal - TR. lineament, várpalotai főtörés - Main Várpalota 
fault, velencei gránit - granite of the Velence Hills, kikeritói-péti törés - Kikeritó-Pét fault, Várpalotai 
déli medence - Southern Várpalota basin, balatonfői torlódási vonal - Balatonfő congestion line, merev 
gránit övezet - rigid granite zone, Balaton-vonal - Balaton lineament 

utat nyitott nagyobb mélységből eredő gázok (CO2, földgáz) feláramlásának 
( K Ó K A Y 1976: szénsavvonal). A medencében gázkitörést eredményezett fúrások 
az inklinációs tengely sávjára esnek. 

A tektonogenezis működése 

A következőben az előbbiek ismeretében - támaszkodva a rengeteg földtani 
adatra - bemutatom a várpalotai neogén medence létrejöttét és lépésről-lépésre 
történő kialakulási folyamatát. 

- Az ottnangi korszak folyamán az alp-kárpáti térség földtörténetében moz
galmas események indultak meg. Az afrikai tábla megújult erővel mozdult 
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északias irányba. Ennek következményeként például a perialpin övezet 200 
km széles eggenburgi tengerága rohamosan szűkülni kezdett és az ottnangi 
korszak végére teljesen összezárult. A Keleti-Kárpátokban ugyanekkor az 
eggenburgi flistenger utolsó maradéka is megszűnt és az ottnangiban meg
indult a Kárpátok intenzív felgyűrődése. A Balaton-Bükk vonal felhasadt, 
hasadékvulkánokat és ignimbrites savanyú piroklasztikumokat produkál
va. Az ottnangiban a Mediterraneum felől benyomult a tenger a Balatontól 
D-re lévő s ü l l y e d e k rendszerbe, meleg mediterrán faunával jellemezve (KÓ
K A Y 1973; 1991). 

- Amennyire feltételezni lehet a kutatási adatok alapján, az ottnangi korsza
kot megelőzően meleg szárazföldi éghajlat következményeként a várpalo
tai medence és környéke erősen lepusztult, „peneplén" jellegű vidék volt. 
Az ottnangi kezdetén a Ny-K-i csapású ( T E L E G D I R O T H 1935; K Ó K A Y 1985a; 
B A L L A - D U D K O 1989) Telegdi Roth-vonal mentén a hegység eltörött és meg
indult a dextrális eltolódás, a Rába-vonaltól kiindulóan (2. és 2. ábra). 

A Telegdi Roth tektonikai vonal, mint transzkurrens törés Ny-K-i csapással 
átlósan keresztezi a Bakony hegységet a Pápai-Bakonytól Székesfehérvárig, sőt 
valószínűleg még tovább kelet felé is. Újabb adatok közé tartozik ( B I H A R I D. 
et al. 1987), hogy a Pápai-Bakony szegélyén Adásztevel község Ny-i előterében 
lemélyített mélyfúrások feltárták a tengeri alsóbádeni képződményeket egy tek
tonikus zónában (5. ábra). A szelvényben az Ad-2. és 3. sz. fúrásban az alsó
bádeni képződmények a Csatkai Formációra települnek, de kelet felé ugyan
ezekkel a képződményekkel tektonikusán érintkeznek. Ugyanis a közeli Ad-1. 
sz. fúrásban a Csatkai Formációról az alsóbádeni lepusztult, mert tektonikusán 
megemelt helyzetbe került az alsópannont megelőző korszakban. A nyilvánvaló 
tektonikai törés a Telegdi Roth-vonal folytatásába illik bele. Tekintettel arra, 
hogy e horizontális eltolódási vonal várpalotai szakasza alátolódás jellegű, ezért 
nagy a valószínűsége, hogy itt is az, bár nem olyan erőteljesen, mint a várpalotai 
medencében a Balatonfő mozgásának következményeként. 

A korábbi publikációimban a lineamens Inota és Csór helységek közötti sza
kaszát külön „Inotai törésvonal" megnevezéssel illettem. Ugyanis Inota Ny-i 
vége (Öreg Kálvária-hegy) és a bántapusztai medence ÉK-i vége között (Vár
palota város alatt) feltételeztem egy ÉNy-DK-i csapású haránttörést, amellyel 
összekötöttem a Telegdi Roth (s.str.)-vonalat az inotaival. Újabb megfontolások 
és adatértékelések alapján sokkal kézenfekvőbb az inotai vonalszakaszt is a 
Telegdi Roth-vonal részeként kezelni. A korábbi hipotetikus haránttörés helyett 
pedig egy enyhe „S" kanyart célszerű beiktatni a lineamensbe (3. ábra). Ennek 
az „S" kanyarnak a kiváltását magyarázza az a NyÉNy-KDK-i csapású ollós 
vető (3. és 9. ábra) is, melyet a mélyfúrási és bányászati kutatások tártak fel a 
„pull-apart" jellegű árok D-i határaként, legalább 100 m-es el vetési magasságig 
növekedőén keleties irányba haladva ( K Ó K A Y 1985a). Ebben az árokban harán-
tolták a legnagyobb vastagsággal a kutatófúrások a felsőbádeni teljes üledék
sort, í g y pl. a V. 271. számú fúrásban az eléri a 150 m-t. Ez azt bizonyítja, hogy 
az árok a Telegdi Roth-vonal előterében szinszediment jelleggel süllyedt. 



3. ábra. A bántapusztai medence tektonikai vázlata az alsóbádeni összlet vastagsági vonalaival 

Fig. 3. Outline of tectonics in the Bántapuszta basin with isopachs of the Early Badenian sequence. Legend: Telegdi Roth lineament; széntelep csapásvonala 
= strike of coal seam; kikeritói harántvető = transverse Jault of Kikeritó; alátolódási zóna a szarmatában = subduction zone in the Sarmatian; literi törés = 
Liter fault; újferenci harántvető = transverse fault at Újferenc; inotai alátolódási övezet = subduction zone of lnota; triász = Triassic ui 
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4. ábra. Az inklinációs tengely nyugati szakasza a Várpalotai-medencében. J e l m a g y a r á z a t : l . A kárpáti-alsóbádeni rétegsor vastagságvonala 
a felsőbádeni széntelep és az alaphegység között, 2. Az alsópannóniai képződményekről hiányzik az óholocén tőzeg, 3. Csak alsóbádeni települ 
az alaphegységre, 4 . Fúrási pont 

Fig-. 4. Western part of the inclination axis in the Várpalota basin. Captions: 1. Isopachs for the Karpatian-Lower Badenian sequence, situated between 
the basement and the Upper Badenian lignite seam, 2. The Early Holocene peat cover is missing from the Lower Pannonian, 3. The Lower Badenian directly 
overlies the basement, 4. Drilling 
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5. ábra. Szelvény az Adt. 1., -2. és -3. sz. fúrásokon át. Jelmagyarázat: Q - negyedkori 
üledék, Ph - alsópannóniai képződmények, M2 - alsóbádeni képződmények, O-Mi - Csatkai 
Formáció, Тз - nóri fődolomit 

Fig. 5. Profilé across boreholes Adt. 1, -2 and -3. Captions: Q - Quaternary deposits, Ph - Lower 
Pannonian, M2 - Lower Badenian, O-Mi - Csatka Formation, ?Тз - Norian Hauptdolomite 



6. ábra. Földtani szelvény Várpalotától keletre. J e l m a g y a r á z a t : 1. triász, 2. eocén, 3. alsómiocén, 4. ottnangi, 5. kárpáti, 6. alsóbádeni, 7. 
felsőbádeni, 8. szarmata, 9. pannóniai 

Fig. 6. Profik E of Várpalota. Captions: 1. Triassic, 2. Eocene, 3. Lower Miocene, 4. Ottnangian, 5. Karpatian, 6. Lower Badenian, 7. Upper Badenian, 
8. Sarmatian, 9. Pannonian; É = N, D = S 
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A Telegdi Roth transzkurrens törés létrejöttét a vergenciákkal foglalkozó fe
jezet 4. pontjában magyarázom, a laterálisán expandáló Alpok keleti irányban 
történt kitoló hatására. A Bakonyt tehát Ny felől érte erős toló-hatás és ezért 
Ny-K-i csapású lineamens a T. R.-vonal, tehát az erőhatással párhuzamos (1. 
hátrább a „tektonikai nyomássávokkal" foglalkozó szakaszt!). Ennek lényege 
a jelen esetben: A Ny felől horizontálisan ható tektonikai nyomóerő a közeg
ellenállás függvényeként sávokban hatott különböző mértékben. Ezért két sáv 
határán vízszintes elmozdulásra utaló törés jött létre - jelen esetben a T. R.-li-
neamens, amely a Rába-törésre merőleges csapású. így tehát érthető, hogy a 
törésvonal mintegy 30°-os szöget zár be a hegység csapásirányával. 

A tárgyalt transzkurrens törés jobbos eltolódása a várpalotai eocén képződmé
nyek (KÓKAY 1989), a „ l i t e r i törésvonal" inotai szakasza (RAINCSÁK 1980) és az 
alsóperepusztai kréta képződmények elhelyezkedése alapján (TELEGDI R O T H 

1935) mintegy 4 km. Ezeken kívül a törésvonal dextrális jellegét támasztja még 
alá: 

- Egy földtani szelvény (7. ábra) az inotai szakaszon, melyet a Kutató-Fúró 
V. telephelyén egy tektonikai lépcsőn Ny-K-i csapásban, egymástól 50-50 
m távolságban mélyített három mélyfúrás feldolgozása után készítettem. 
Lehetővé vált, hogy a három egymáshoz közeli fúrás alsó- és középső mi
océn rétegsorait nagy részletességgel korreláljam. Miután az üledékgyűjtő 
északi szegélyét az ottnangi kezdete óta a Telegdi Roth-vonal szabta meg, 
így kézenfekvő, hogy a parttól való távolodás déli irányú, melyet a részletes 
6. ábra visszatükröz. A szelvényből viszont az látszik, hogy a tektonikai 
lépcsőn ez nyugati irányú, tehát 90°-al elfordult. Ez egyértelműen és kizá
rólag csak a dextrális vonszolódással magyarázható. 

- A Bántapusztai medencében a széntelep és az alsómiocén képződmények 
csapásvonala nagyjából E-D irányú. A medence É-i felében azonban a csa
pásvonalak, mintegy 45°-al elfordulnak ÉK-DNy-i irányban (3. ábra, KÓKAY 

1985a és a bányaművelési térképek). Ez az elfordulás a T. R.-vonal dextrális 
vonszoló hatásának következménye legalább 1 km vízszintes elmozdulás
sal a felsőbádeni szénképződés óta. 

A Telegdi Roth lineamens kompresszív jellegét a következők bizonyítják: 
1. A balatonfői tömeg délies irányból a K-i Bakony alá fordult a Telegdi 

Roth-vonal várpalotai szakasza mentén. így itt a T. R.-törés kompresszív jellege 
hangsúlyozottabb, mint általában a horizontális eltolódási lineamenseké. Ezt 
támasztja alá az is, hogy a vonal várpalotai szakaszát jelentős előtéri besüllyedés 
kíséri (6. ábra). Ebben az előárokban a teljes miocén üledéksor az 1 km-t is 
elérheti (későbbi lepusztulás előtti állapotban!), míg a rajta kívüli területeken 
fele-harmada üledékvastagsággal találkoztunk a kutatófúrásokban. így például 
a felsőbádeni széntelepes-alginites összlet a V-271. sz. fúrásban 155 m vastag 
közvetlenül a T. R.-vonaltól D-re az elősüllyedék zónájában (9. ábra). Ugyan
akkor a medence előárkon kívüli területrészein 30-60 m a sorozat teljes (le
pusztulás nélküli) vastagsága. 
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7. ábra. Földtani szelvény Inotától délre. J e l m a g y a r á z a t : a - agyag, márga, aleurit; h -
homok; hk - homokkő; к - kavics, konglomerátum; ++ - dácittufit; rm-n - alátolódási sík 

Fig. 7. Profilé S of Inota. С apt ions : a - clay, marl, silt; h - sand; hk - sandstone; к - gravel, 
conglomerate, ++ - dacite tuff, . , . ,,i - plane of down thrusting; szárazföldi ottnangi = terrestrial 
Ottnangian; Ny - W; К - E 
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2. A város K-i szélén, a grazi műút 
déli oldalán volt a régi külfejtésű szén
bánya (a mai „Grábler-tó"). Ennek a 
külfejtéses termelését azért kellett ab
bahagyni, mert a széntelep délies 
irányban erősen kezdett dőlni és a fe
dő vastagodott. Tovább lefelé a törés
vonalig a „Hungária bánya" mélymű
veléssel termelt. Ugyanakkor a régi bá
nyaművelési térképek alapján világo
san látszik, hogy a „János" bányamező 
É-i része a Hungária bánya D-i része 
alatt tevékenykedett és a széntelep az 
egymás fölötti helyzetben erősen dől 
az alátolódással együtt járó vonszoló-
dás következményeként. Itt az aláto
lódási sík dőlése kb. 45° a bányászati 
adatok alapján. 

3. Bántapuszta északon а V. 163. sz. 
fúrás rétegsorának egybevetése a bá
nyaművelési adatokkal azt mutatja, 
hogy a felsőtriász alaphegységben le
állt, meddőnek nyilvánított fúrás talpa 
alatt művelték a széntelepet. Tehát a 
fúrás talpa és a széntelep között van 
a Telegdi Roth-vonal kompressziós 
síkja, amely kb. 45° dőlésű É-i irány
ban. 

4. Az Inota 138. sz. fúrás rétegsora 
kártyacsomag-szerűen összetolt: há
romszor ismétlődött meg a miocén, 
míg az eocén kétszer. A fúrás tehát 
több lépcsőben fúrta meg a T. R.-vo-
nalat. Az alátolódási lépcsősort harán-
toló fúrásban az otmangi és kárpáti 
összleteket fácies sorrendiségben tárta 
fel, tehát előbb a partközelibb, majd a 
partszegélytől távolabbi kifejlődéseket 
(6. és 7. ábra). 

5. Az Inota 140. sz. fúrás 53 m-ben 
érte el a triász alaphegységet, míg a 
tőle 180 m távolságban délre lévő Ino
ta 138. sz. fúrás pedig 741 m-ben kapta 
meg a triász képződményeket. Ilyen 
kis távolság esetén csak kompresszív 
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megoldás lehetséges, amely az előző pontban részletezett rétegsor ismétlődé
sekkel teljes összhangban van (6. ábra). 

6. A T. R.-vonal mentén a balatonfői tömeg É felé rotálva mozgó alátolódását 
támasztja alá az is, hogy a medence K-i részében az ottnangi emeletet csak 
vékony homokos litorális kavics összletek képviselik. Ennek magyarázata pla-
uzibilisan az, hogy а К felé (a Csákvár-zámolyi-lovasberényi medencén át) 
való összeköttetést biztosító előárok alátolódott a K-i Bakony DK-i szegélyének. 
Az Inota 138. sz. fúrásban a tengeri ottnangi üledéksor közel 100 m vastag, 
főleg pelites kifejlődésben. 

7. Más szelvények és adatok az üledékgyűjtő területéről (antiklinális és 
szinklinális szerkezetek a szénmedencében), az Inota 128A. sz. fúrás által feltárt 
álló flexura (12. ábra és K Ó K A Y 1976) az inklinációs tengely sávján, a bántapusztai 
déli alátolódási vonal (3. ábra és K Ó K A Y 1985a) is a komprimált jelleget támasztja 
alá. 

8. A Sárréti-medence megbecsülhető térszűkülése a miocén folyamán leg
alább 1 km ( K Ó K A Y 1976). 

- Az alátolódási síkok dőlési viszonyaira kevés adattal rendelkezünk (lásd 
előbb a 2. és 3. pontokat!). Sajnálatos módon az igen fontos Inota 138. sz. 
fúrás nem végig maggal fúrt, rendszertelenül, olykor hosszabb szakaszo
kon is. A kritikus helyeken, ahol a kompresszív zónákat harántolta, ott nem 
vettek magmintát. Néhány megközelíthető magdarabon (így pl. 413,7-
417 m között, 5 m-el a kompresszív sík alatt) 60°-os síkokat észleltem. Egy
szerűbb ábrázolások kedvéért a törésvonalat metsző szelvényeken 45°-os 
síkokat tüntettem fel. 

- A törésvonal kompresszív jellege a felszíni morfológiában is visszatükrö
ződik, így például a tulajdonképpeni Magas-Bakony (Bérhegy és Öreg-Fu-
tóné) vonulata a város É-i végétől Ny-ra a T. R.-vonal említett „S" kanyar
jával kezdődik. Ettől Ny-ra a magas hegyek lábánál fut a lineamens. A 
magasabb morfológia tektonikai szuperponálódástól ered. Ettől K-re a T. 
R.-törésvonal több lépcsőre (600-800 m széles sávra) tagolódik (széthúzó
dik) és mögötte a morfológia is mérsékeltebb. 

M e g j e g y z é s : A korábbi publikációkban ( K Ó K A Y 1956; R A I N C S A K 1980 etc.) 
a város É-i végétől K-felé (az Inota-bakonykuti medence É-i peremén) kom
presszív vonalat tételeztek fel a triász dolomit és a pannóniai édesvízi mészkő 
(pontusi) határán. Az újabb értékelések alapján ott nincs semmiféle törésvonal. 

Miért ott nyíródott el a Bakony NyK-i irányban, ahol most a Telegdi Roth-vonal 
húzódik, miért nem délebbre? 

A kérdés megoldását abban látom, hogy a Balatonfő tömegének K-i oldalán 
húzódó gránit-batolit övezet ( B A L L Á et al. 1987; B A L L Á 1988; D U D K O et al. 1989) 
erősen merev és ellenálló volt a geokinetikai hatásokkal szemben. Ezért a gránit 
vonulat kiékelődő É-i végén nyílt lehetőség a földkéreg elnyíródására, ez de
terminálta a Telegdi Roth-vonal helyzetét. A jobbos transzkurrens törés az előtér 
beszakadásával együtt az ottnangi korszakban indult meg, mert az előtéri 
süllyedek első üledékei ottnangi korúak. 
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9. ábra. Földtani szelvény a bántapusztai medence ÉK-i részében. J e l m a g y a r á z a t : p -
pannon, sz - szarmata, fb - felsőbádeni, ab - alsóbádeni, t - triász 

Fig. 9. Profilé of the NE part of the Bántapuszta basin. Captions: p - Pannonian, sz - Sarmatian, 
fb - Upper Badenian, ab - Lower Badenian, t - Triassic 

M e g j e g y z é s : Az előárokban helyenként eocén képződmények is találha
tók ( K Ó K A Y 1989). Ezeknek azonban genetikai szempontból nincs köze a T. 
R.-vonalhoz, mert egyrészt a legnagyobb vastagságú pelites kifejlődések attól 
távol vannak, másrészt pedig a T. R.-vonaltól E-ra foltokban most is léteznek 
a felszínen és kutatófúrásokban eocén képződmények. A miocénben sok eocén 
üledék pusztult le É-ról történt beszállítással. BERNHARDT В. (szóbeli közlés) 
fácies vizsgálatai alapján az eocén tengerág nagyjából É-D csapással É felé volt 
kapcsolatban a fő tengerággal. A tengert К felé erősen tagolt partszegély hatá
rolta. 

A T. R.-lineamenstől délre lévő terület sem volt teljesen mentes a Keleti-Alpok 
laterális kitoló hatásától (4. típusú vergencia). Ezért ez a sáv nekifeszült a gránit 
övezetnek. Ennek háromszögletű sarka a kialakult íves lineamens mentén le
törött. Ez a Balatonfő területe, melyhez tágabb geomechanikai értelemben a 
várpalotai medencét is hozzá kell értenünk, egészen a T. R.-törésvonalig (2. és 
2. ábra), de a déli neogén süllyedéket („Berhidai-medence") már nem. Ezzel a 
letöréssel a Balatonfő (s.l.) területe egy mikrokontinens szilánkká ( K Ó K A Y 1991) 
önállósult. 

Részben a 4. típusú, másrészt az 1. típusú (délies irányból) vergencia köz
vetlen hatására, harmadrészt pedig a Balatonfőtől keletre lévő tömeg északias 
irányban történt mozgásának sodró hatására letörött háromszög alakú tömeg 
az óramutató járásával ellenkező irányban rotáló mozgásba kezdett. 

Fentiek alapján tehát a Balatonfő s.l. tömege a Telegdi Roth-törés alá kezdett 
tolódni, létrehozva egy előtéri süllyedéket, melybe kelet felől az ottnangi tenger 
benyomult. 



10. ábra. Az ottnangi és kárpáti összletek diszkordanciája. J e l m a g y a r á z a t : 1. bryozoás-balanuszos kavicsos homokkő, 2. konglomerátum, 
3. homok-homokkő , 4. koral l ináceás-bryozoás homok-homokkő, 5. korallináceás mészkő 

Fig. 10. Unconformity between the Ottnangian and Karpatian. Captions: 1. bryozoan and balanid bearing pebbly sandstone, 2. conglomerate, 3. sand, 
sandstone, 4. redalgal (Corallinacea) and bryozoan sand-sandstone, 5. redalgal (Corallinacea) limestone 
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11. ábra. Földtani szelvény Várpalotától nyugatra. J e l m a g y a r á z a t : 1. pontusi mészkő, 2. pannon, 3. szarmata, 4. felsőbádeni, 
5. alsóbádeni, 6. kárpáti 

Fig. 11. Profik W of Várpalota. Captions: 1. Pontian (Upper Pannonian s.l.) limestone, 2. Pannonian, 3. Sarmatian, 4. Upper Badenian, 
5. Lower Badenian, 6. Karpatian; ÉNy - NW, DK - SE 



12. ábra. Földtani szelvény a Várpalotai-medence délkeleti részében. J e l m a g y a r á z a t : 1. pannóniai, 2. szarmata, 3. felsőbádeni, barnakőszén 
teleppel ( 3 / a ) , 4 . alsóbádeni, 5. kárpáti, 6. ottnangi, 7. alsótriász, 8. perm 

Fig. 12. Profik of the SE part of the Várpalota basin. Captions: 1. Pannonian, 2. Sarmatian, 3. Upper Badenian with lignite seam (3/a), 4. Lower 
Badenian, 5. Karpatian, 6. Ottnangian, 7. Lower Triassic, 8. Permian 



KÓKAY } . : A várpalotai neogén medence tektonikai összefoglalója 437 

Az előtéri süllyedek alábillenésének egy másik következménye az inklinációs 
tengely létrejötte, amelyről már az egyes tektonikai elemek ismertetésénél ír
tam. 

Az inklinációs (alábillenési) tengely kezdetben párhuzamos volt a Telegdi 
Roth-vonallal, ami mechanikai szempontból plauzibilis. Tekintettel arra, hogy 
az inklinációs tengely területsávja is még a Balatonfő s.l. része, így ez is részt 
vett a későbbiekben a rotáló mozgásban. Ezért jelenleg a tengely 25-30°-os 
szöget zár be a T. R.-vonallal. 

A Balatonfő terület rotációs mozgásának további következménye, hogy a nyu
gati oldalán térmegnyúlás, tágulás (diszjunkció, expanzió) lépett fel. Ennek 
megfelelően lisztrikus törések keletkeztek. Mégpedig ENy-on a „kikeritói-péti" 
lépcsős vetőrendszer ÉNy-DK-i iránnyal, míg délen egy beszakadt árokkal ala
kult ki a déli („berhidai") medence (KÓKAY 1990b; 1993). 

A Balatonfőtől keletre lévő területnek északias irányban gyorsabban kellett 
mozognia, mert ezáltal tudott sodró hatást gyakorolni a Balatonfő tömegére és 
azt rotálásra kényszeríteni. Ez balos mozgást jelent a balatonfői íves törésvonal 
mentén. A sodró hatásból következik, hogy kompresszív jellegűnek is kellett 
lennie. Erre kevés adat van, mert a Balatonfő keleti oldalán kutatófúrásokból 
is kimutatott ( D U D K O et al. 1989) „Polgárdi-medence" ugyan előárok jellegű, 
de attól még lehet „pull-apart" típusú felszakadás is, amelyet a Balatonfő keleti 
szélének erős tagoltsága is indokol. A Polgárdi-medence beszakadása - a Po-
2. sz. fúrás adatai alapján - legkésőbb a kárpátiban megindult, de a Balatonfő 
tömegének a Várpalotai-medencére gyakorolt mobilitását figyelembe véve, bi
zonyos az ottnangi kezdet. A balatonfői íves törésvonal kompresszív jellegét 
(azaz a keleti oldalon alátolódás) még valószínűsíti: 

- Az 1980-as években a Polgárdi község melletti ópaleozóos mészkőbányá
ban a Somlyó-domb tetején karsztosodott repedés- és üregrendszert tártak 
fel, rengeteg szárazföldi gerinces maradvánnyal ( JÁNOSSY 1991 és K O R D O S 

L. szóban). A gazdag leletanyag egyértelműen az MN 13-as gerinces zónát 
képviseli, annak is inkább a mélyebb szintjét. Ez azt jelenti, hogy időben a 
„messini" korszaknak felel meg. Ugyanakkor a mészkőbánya közvetlen 
környezetében a felsőpannóniai (Congeria balatonica tartalmú = „tihanyi 
szint") képződmények találhatók (amely megfelel a felsőmiocén „tortoni-
ano" korszaknak). Mindezekből a tényekből az következik, hogy a karsz
tosodás és a karsztjáratok kitöltődése gerinces maradványokkal a „tihanyi 
szint" beltengerének visszavonulása után történt, de még a legfelső mi
océnben. Előbb azonban a Somlyó-domb tetején feltételezhetően létezett 
vékony „tihanyi" rétegsornak is le kellett pusztulnia (mely a karsztosodás
tól az ópalozóos mészkövet megvédte) és ezután kellett a karsztos járatok
nak létrejönniük. A lepusztulás és karsztosodás gyorsan (néhány tízezer év 
alatt is) létrejöhetett akkor, ha kelet felől egy erőteljes tektonikai lökés a 
Somlyó-domb E-D csapású vonulatát megemelte. A megemelkedés követ
kezményeként a relief-energia megnövekedett, ami a felsőpannóniai kép
ződmények gyors lepusztítását okozta. Ugyanakkor a tektonikai hatás re-
pedezést váltott ki a mészkőben (hajlításos igénybevétel), mely előkészítette 
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a gyors karsztosodást. Az erőteljes tektonizmus időben egybeesik a Bala-
tonfő s.l. tömb É-i részén a „várpalotai főtörésvonal" keletkezésével, vala
mint a tőle északra lévő felsőpannóniai (pontusi) édesvízi mészkő vonulat 
létrejöttével (KÓKAY 1956). (Egyébként ez utóbbi képződményből K O R D O S 

L. (MÁFI) a polgárdiéval azonos korú gerinces faunaegyüttest határozott 
meg.) így tehát a Somlyó-domb É - D csapású vonulatának említett hajlítá-
sos igénybevétele - az intenzív préselő lökés - a polgárdi paleozóos vonu
latot keleties irányból érte. Ez megerősíti a balatonfői íves törés komp
resszív voltát. 

- D U D K O A. (1988; D U D K O et al. 1989) a pannóniainál idősebb miocénnel 
feltöltött „Polgárdi-medence" és a tovább keletre húzódó feltételezett „Bör-
göndi-medence" között a balatonfői íves töréssel párhuzamosan egy kisebb 
mélységben lévő gránit hátságot mutatott ki. Ennek létezését kutatófúrások 
is megerősítették. A balatonfői íves törés kompresszív jellegét plauzibilisan 
támasztja alá az, ha a gránit hátságot a várpalotaival rokon inklinációs 
tengelynek fogjuk fel. 
A szinisztrálisan gyorsabban mozgó, a Balatonfőtől keletre lévő tömegnek 
találkoznia kellett a jobbos Telegdi Roth-töréssel. Ez azt jelenti, hogy utób
binak „szalámi-szeletelő" módjára kellett működnie a földkéregmozgások 
során, leszeletelve és kelet felé tolva a kivékonyodó gránit-batolit vonulat 
északi végét. Ez most a Velencei-hegység. Erre - sajnos - kevés a bizo
nyítékunk az erősen bontott, mállott gránit területén. Tekintettel arra, hogy 
a „felszeletelés" során száz méteres nagyságrendű szeletek jöttek létre, így 
ezeknek a kimutathatósága kérdéses. Két adattal azonban rendelkezünk: 

- JANTSKY B. irányításával az 1951. év folyamán bányászati kutató tevékeny
ség folyt a Velencei-hegység területén. A pátkai Szűzvári malomnál északi 
irányban hajtottak szintes kutatótárót egy szép fluorit telérben. Néhány tíz 
méter után egy Ny-K-i csapású diszlokációs vonal függőleges síkkal eltün
tette a fluorit télért, eredménytelenül kutatták a folytatását. Az erősen mur-
vásodott gránitban nem lehetett megállapítani a diszlokáció pontosabb jel
legét. (Magam is láttam!) Mai szemmel tekintve, a törésvonal Ny-K-i, a 
Telegdi Roth-vonallal párhuzamos csapása feltételezi egy idősebb miocén 
tektonikai fázisban való létrejöttét, a Telegdi Roth-lineamens egyik „szalá
mi szeleteként", amely létrejötte után északra tolódott a hegység részeként. 

- A Velencei-tó nyugati partjánál mélyült le a Pákozd Pá-1. számú fúrás, mely 
vékony felsőpannóniai képződmények alatt erősen dőlő alsótriász képződ
ményeket fúrt ( D U D K O 1988), gránittömeg közé tektonikusán becsípődve. 
A fúrás helye pontosan a Telegdi Roth-vonal keleti folytatásába illeszkedik, 
amely tovább kelet felé végül is valahol a Balaton-Bükk szerkezeti vonal
ban tűnik el. 

A „várpalotai fó'törésvonal" (korábban „loncsosi" törés) az aszimmetrikus 
ékszerkezet hátsó oldalának leszakadását jelenti. Ennek mechanizmusát, létre
jöttének körülményeit az előzőkben részletesen ismertettem általános formában 
és korábbi publikációimban (KÓKAY 1956, 1968, 1976). 
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A várpalotai főtörésvonal a Móri-ároktól délnyugati irányban halad tovább 
Hajmáskéren keresztül legalább Veszprémig. Legjobban tanulmányozott Vár
palota környékén. Tulajdonképpen csak az Inotától keletre lévő szakasza tar
tozik a szoros értelemben vett aszimmetrikus ékszerkezethez. A város alatti és 
a tőle nyugatra lévő szakasz részben fordított ékszerkezet (KÓKAY 1985a), más
részt azonban feltűnő, hogy a törésvonalhoz délkelet felől közeledve a bádeni 
képződmények medenceközepi dőlései az 14°-ról 10-12°-ra növekednek, tehát 
felívelődnek ( K Ó K A Y 1956). Ez egymagában is térrövidülést jelent. Mielőtt a 
30CM00 m-es elvetési magasságú törés elmozdulása megindult, erős tektonikai, 
kompresszív hatás lépett fel, illetve a nagyon intenzív kompresszió következ
ménye volt az ékszerkezet hátsó oldalának a leszakadása. 

A várpalotai főtörésvonalra merőleges „Új-Ferenci" vető ollós jellegű. Az-
ÉNy-i végén eléri a 80 m-es elvetési magasságot DNy felé, míg a medencében 
összezárul. A főtörésvonal és az „Új-Ferenci" vető kereszteződésével részlete
iben is foglalkoztam (KÓKAY 1968). A kereszteződés lényege: egymás lefutását 
kölcsönösen determinálják, amiből következik egyidejűségük. Hamis az a meg
haladott geomechanikai szemlélet, mely szerint az egyes tektonikai fázisok csak 
kizárólagos szerkezeti irányokat produkáltak. 

A főtörésvonal szabja meg a felsőpannóniai (pontusi) édesvízi mészkő sorozat 
déli elterjedési határát és keletkezésének korát (KÓKAY 1956). A kemény kom
pakt mészkő a törésvonaltól délre lévő területen nem képződött. Tehát hiány
zott, ami a területet a későbbi lepusztulási folyamatoktól megvédje. így az ÉNy 
felé vető töréstől É-ra lévő terület morfológiailag magasabban van, tehát „inverz 
morfológia" áll fenn. 

A várpalotai főtörésvonal egyébként párhuzamos a Telegdi Roth-vonal men
tén alátolódott előtéri tábla északi szélével és így az inklinációs tengellyel is. 
Mindez mechanikailag kézenfekvő. 

A tektonikai nyomássávokkal korábbi publikációimban (1956, 1968, 1976, 
1985a) behatóan foglalkoztam. Ezeknek a lényege, hogy a frontálisan délies 
irányból horizontálisan ható tektonikai nyomóerő á közegellenállás függvénye
ként sávokban hatott különböző mértékben, de kisebb jelentőséggel, mint azt 
korábban láttam. Az inotai és a várpalotai főnyomássávok elválasztó határvo
nalának tekintettem a feltételezett „inotai haránttörést" és délkeleti folytatásá
ban az Ősi községtől keletre lévő nagy vetőt. A Telegdi Roth-vonal ismerteté
sénél már jeleztem, hogy az „inotai haránttörés" helyett a transzkurrens line-
amensbe egy enyhe „S" kanyart kell beiktatnunk. Másrészt az Ősi községtől 
keletre lévő nagy vető a déli medence keleti határát képezi (KÓKAY 1993) a 
Balatonfő területének nyugati oldalánál E-D csapással, nem pedig ÉNy-DK-
ivel, amint azt korábban feltételeztem. 

A földkéreg-szerkezeti események kronológiája 

A rengeteg földtani adatra és a sok elvégzett rétegtani vizsgálatra támasz
kodva megbízható pontossággal datálható a Várpalotai-medence szerkezetala-
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kulása. Ezek birtokában és ismeretében megállapítható, hogy a várpalotai neo-
gén medence a Balatonfő (s.str.) területének hátterében intenzív tektonikai in
dikátorként működött a földtörténet során. A neogén tektonikai fő- és alfázi-
soknak szinte minden fokozata, rezdülése jelentkezett, olykor igen nagy inten
zitással. Ezek a mozgások térben és időben nagy variációval, kombinációval 
léptek fel. 

- A Telegdi Roth-vonal mentén - mint már az előzőkben kifejtettem - a Ba
kony-hegység elnyíródása az ottnangi elején indult meg, melyhez rögtön 
kapcsolódott a Balatonfő tömegének óramutató járásával ellentétes irányú 
rotációja és az előtéri s ü l l y e d e k beszakadása, természetesen ottnangi korú 
üledékekkel kezdődően, valamint az inklinációs tengely létrejötte. Az elő-
árok jellegű süllyedékbe az ottnangi tenger nem azonnal hatolt be, noha a 
nannoplankton vizsgálatok alapján ( N A G Y M A R O S Y in K Ó K A Y 1991) az idő
sebb ottnangi ( N N 3 zóna) tengeri üledékek is már jelen vannak. A bázison 
vékony szárazföldi-édesvízi üledékeket találtam ottnangira utaló puhates
tű faunával. (KÓKAY 1997c). Ugyanekkor a déli medence középsávja is be
szakadt, de a kialakult inklinációs tengely gátat jelentett az ottnangi tenger 
előtt, ezért délen ugyanebben az időben csak szárazföldi üledékek rakódtak 
le ( K Ó K A Y 1990b, 1991, 1993). 

A bántapusztai területen az ottnangi és kárpáti tengeri összletek között eró
ziós szögdiszkordancia van (KÓKAY 1967, 1985a, 1997b). Újabb vizsgálatok (ár
kolás) alapján kitűnt, hogy az ottnangi tenger regresszióját követő lepusztítás, 
a diszkordancia mértéke a mélyvonal (tehát a Telegdi Roth-lineamens) felé ha
ladva csökkenő jellegű. Ebből az következik, hogy a regresszív szakasz idején 
is mozgott a Telegdi Roth-vonal elősüllyedéke, tehát nem eusztatikus tenger
szint ingadozásra vezethető vissza a regresszió (20. ábra és Kókay 1997b). A 
kompresszív vonal szinszediment jellegű mozgására is gyűjtöttem adatot, mint 
azt már előzőekben is jeleztem. 

- Az inklinációs tengelyt a kárpáti tenger öntötte el először és a küszöböt 
átlépve behatolt a déli medence területére is. (Általában véve a kárpáti 
tenger lényegesen expanzívabb volt az ottnanginál.) Egy foltban csak az 
alsóbádeni tenger tudta elborítani az inklinációs tengely sávját (4. ábra), 
mert az tovább hajlott az ottnangit követő mozgások során, tehát pszeu
doantiklinális jellege is növekedett. 

Az inklinációs tengelyen az alsó- és középső miocén üledéksor vékony és 
hézagos kifejlődésű. Figyelemre méltó fúrási adat a medence délkeleti szélén 
mélyült Inota 128A. számú fúrás eredménye, amely az inklinációs tengely sáv-
ján egy erőteljes flexúrában harántolta a felsőbádeni széntelepet (22. ábra és 
K Ó K A Y 1976). A tektonikai elem a szarmata közepén keletkezett, mert a fiatalabb 
szarmata összlet már nyugodt településű. A tengely Ny-i végén a szarmatában 
az idősebb miocén képződmények egy része lepusztult. 

A mélyfúrási adatok elemzése további érdekes adatokat is szolgáltatott az 
inklinácós tengely sávjában. Ugyanis kiderült, hogy a Sárrét területén az óho-
locén tőzeg hézagosan fedi az alsópannóniai Csákvári Agyagmárga (Congeria 
czjzeki tartalmú) képződményeket. Úgy tehát a két legintenzívebben mozgó 
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szakaszon (az Ősi község északi előterében lévő Fácán-erdő vagy Szabad-erdő 
és az S.III, akna délkeleti előterében, amelyen az említett „flexúrás" fúrás is 
van) az alsópannóniai képződményekről hiányzik az óholocén tőzeg (4. ábra), 
noha körülöttük kifejlődött. Sőt az előbbi folt 2-4 m-el morfológiailag ki is 
emelkedik a térszínből. Mindebből azt a következtetést lehet levonnunk, hogy 
az inklinációs tengely sávja jelenleg is mozgásban van, illetve a Balatonfő s.l. 
területe szakaszos (orogén és szinszediment) jelleggel az ottnangitól máig 
ugyanazt az utat követve rotál. 

- A várpalotai medence északnyugati és nyugati és a déli medence nyugati 
oldalának lehatároló törései térmegnyújtásos, lépcsős, lisztrikus jellegűek, 
amint arról már korábban is írtam. A Bántapusztai-medence nyugati oldalát 
lehatároló vető a „Kikeritói haránttörés", amely a szarmatáig mozgott. A 
törésvonal közelében, a medence nyugati szélében a fúrásokban hiányzik 
az ottnangi üledéksor, mert a triász alaphegységre közvetlenül a kárpáti 
tenger transzgredált. Az ottnangiban keletkezett lépcső keletebbre van (3. 
ábra), és hegyes szöget zár be (délkelet felé nyitva) a fiatalabb kárpáti-szar
mata korúval. Tehát nem párhuzamosak egymással, a Balatonfő s.l. tömeg 
rotációjának következményeként. Ez a kép is tehát kitűnően alátámasztja 
a korábbiakban vázolt meglátásainkat. 

Az alsóbádeni kezdetén jelentős mozgások történtek a medencében. Ekkor a 
bántapusztai területen a kiemelkedés következményeként megnövekedett reli
ef-energia hatására erőteljes lepusztítás történt és eróziós folyóvölgyek vágód
tak be a kárpáti üledékösszletbe (3. és 8. ábra, valamint K Ó K A Y 1985a, 1987). 
Ugyanekkor a kárpáti tengeri eredetű üledéksor teteje kéregszerűen okkersár
gára és rozsdavörösre oxidálódott a meleg éghajlaton. 

A szarmatában intenzív földkéregmozgások voltak a medence mobilis öve
zeteiben, főleg a peremeken, amelyekkel bővebben foglalkoztam korábbi pub
likációimban (KÓKAY 1956, 1968, 1976). Erőteljes peremi kiemelkedéseket pro
dukált a szarmata elején fellépett orogén szakasz. Ezáltal erősen megnövekedett 
a relief-energia (erózió és folyómeder bevágódások a peremeken; KÓKAY 1985a, 
1956) és az anyagbeszállítás főleg nyugat és északnyugat felől. A szarmata kö
zepén jelentkezett erőteljes tektonikai lökést az Inota-128A. sz. fúrásban észlelt 
flexura bizonyítja (1. az előbb!). 

- A pannóniai s.s. és a felsőpannóniai (Congeria ungulacapraes) üledékek kö
zött egy erőteljes lepusztítás látszott a Bántapusztai-medence DK-i sarká
ban egy homokbányában, egy kisebb földkéregmozgást feltételezve a ré-
tegtani határokon. 

- Az aszimmetrikus ékszerkezet hátoldalának leszakadásával, azaz a várpa
lotai főtörésvonal létrejöttével, összefüggésben az íves balatonfői törés 
kompresszív jellegével, már az előzőkben foglalkoztam. Ennek keletkezése 
(pontosabban a megindulása) a nemzetközi konszenzus alapján a „torto-
niano-messiniano" határra esik, amely a Mediterraneum messzi környékén 
egy valóban jelentős földkéregmozgási szakasz. Természetesen ez a felső
pannóniai közepi fontos esemény országunkban sem kizárólag Várpalota 
környékére korlátozódik. Régóta ismert például a Mecsekből, de találkoz-
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tarn vele a Mányi-medencében vagy a főváros környékén is. 
M e g j e g y z é s : Ennek a mozgásperiódusnak intenzitása úgy tűnik, hogy 
délnyugati irányban növekszik. így például a legintenzívebbnek ismert a 
szlovéniai Sagor környékén, a Száva mentén. Ezek a híres álló redők, me
lyeket az irodalom (és a tankönyvek is) „szava redők" néven ismer és „szá
vai mozgások" jelöléssel az oligocén-miocén határra tesz. Nyomon követ
hető, hogy az egész „szávai fázis" ügy B lTTNER, majd az őrá építő STILLE 

tévedésén alapul. Ugyanis az álló redőkbe a szarmata is belegyűrődött, sőt 
az Ivancica-hegység vidékén még az alsópannóniai is (A. W l N K L E R H E R 

MADEN 1953). A pannóniai s.l. korszakban történt mozgásokat hivatkozott 
szerző „szlovéniai" mozgásoknak nevezte el. Szándékosan kerülöm azon
ban a mozgási fázis megnevezéseket, mert már túlhaladottak és ezért al
kalmasak a kronosztratigráfiai zavar keltésére. Egyébként a felsőpannóniai 
közepén fellépett hatalmas posztorogén lökés irányát és intenzitását tekint
ve az ú.n. „afrikai tüskétől" kiinduló. 

A jelenlegi mozgásokról már korábbi publikációimban (1956, 1968) írtam, 
melyekhez újdonságként csatolható az említett inklinációs tengely óholocén 
mozgása, valamint a földrengések Várpalota város és Berhida község környé
kén. Időnként a Telegdi Roth-vonalon volt (pl. 1927-ben) az epicentrum, míg 
Berhida körzetében a déli medencét a Balatonfő felőli oldalon határoló észak
déli csapású törés szokott megmozdulni. 

Az egyes földkéregmozgási szakaszok becsült intenzitási sorrendjét az eddi
giek alapján a következőkben állapítom meg: 

1. Az ottnangien bázisán (Bakony hegység elnyíródása) 
2. A felsőpannóniai közepén (a szimmetrikus ék letörése) 
3. A szarmata bázisán és közepén 
4. Az ottnangi-kárpáti határon 
5. Az alsóbádeni kezdetén 
6. A felsőbádeniben (szinszediment jelleggel) 
A várpalotai térségben kimutatott neogén mozgásokat táblázatosan foglalom 

össze. 
Az ottnangi, kárpáti és alsóbádeni tenger keleti irányból, a Csákvár-lovas-

berényi medence felől hatolt be, az Adony-bicskei-medencén át a Balatontól 
D-re lévő főtengerágból, amely a Mediterráneummal állott kapcsolatban. (Ez a 
tengeri útvonal a Velencei-hegység K-re és É-ra tolódásával megszűnt, a ko
rábban ismertetett okokból.) A Budai-hegységet megkerülve nem lehetett az 
ottnangi tengernek E felé kapcsolata a világtengerekkel, mert egyrészt a peri-
alpin övezet az ottnangiban fokozatos kiédesedéssel megszűnt, másrészt К felé 
a távolabbi Paratethys területén brakkvízi volt a tenger és egy brakk tengernek 
nem lehet normálsósvízi öble. A felsőbádeniben a medence tektonikusán be
szakadt, de nem került tengerrel közvetlen összeköttetésbe. A szarmatában dél 
felől nyomult be a tenger. 

A korábbi publikációkban nem szereplő új felismerések az előzőek alapján: 



KÔKAY }.: A várpalotai neogén medence tektonikai összefoglalója 443 

- Az ellenszárnyas felépítésű hegységek geomechanikai modelljét korszerű
sítve mutatom be. 

- A Telegdi Roth-vonal várpalotai szakaszának részletes kielemzése, ahol az 
intenzívebb kompresszív jelleg ismerhető fel a Balatonfő rotáló mozgásával 
összefüggésben. 

- A Balatonfő genetikájának, geokinetikájának (sodróhatás) pontosítása. 
- A Telegdi Roth-vonal „szalámi-szeletelőként" való működése a Velencei

hegység létrehozásában. 
- A Telegdi Roth-Lineamens inotai szakaszának egyik lépcsőjén felvett csa

pásmenti szelvény, amely bemutatja az erőteljes dextrális vonszoló hatást. 
- Bemutatja a Balatonfő K-i szélén lévő polgárdi Somlyó-domb vonulatának 

felboltozott jellegét és korát. 
- Az ottnangi, kárpáti és alsóbádeni tenger a Csákvár-zámolyi-lovasberényi 

medence vonulaton és az Adony-bicskei nagy árkon keresztül állott kap
csolatban a Balatontól D-re lévő főtengerággal. A későbbi összeköttetés 
tektonikusán elzáródott a Vértes és Velencei-hegység É-ra tolódásával. 

- A várpalotai inklinációs tengely részletes kimunkálása, és annak felisme
rése, hogy az inklinációs tengely az ottnangitól máig mozgásban van. 

- Az ottnangi és kárpáti összletek közötti eróziós szögdiszkordancia a bán-
tapusztai területen. 

- A felsőpannóniai (pontusi) édesvízi mészkő képződési idejének és így a 
várpalotai főtörésvonal mozgási kezdetének pontosítása. 
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korszak kimutatva 

1. ottnangi a Bakony elnyíródása a Telegdi Roth-vonal mentén 

2. ottnangi a déli medence középvonalának beszakadása 

3. ottnangi a kikeritói-haránttörés K-i lépcsője 

4. ottnangi-kárpáti határ lepusztítás és eróziós szögdiszkordancia Bántapusztán 
5. ottnangi-felsőbádeni a déli medence É-i határa (KÓKAY 1993) 
6. ottnangi-holocén az előárok süllyedése a Telegdi Roth-vonal mentén 
7. ottnangi-holocén az inklinációs tengely pszeudoantiklinális jellegű alakulása 
8. ottnangi-felsőpannóniai a balatonfői íves törésvonal és a rotáció 

9. kárpáti-alsóbádeni a déli medence Ny-i oldala 

10. kárpáti-szarmata a kikeritói- és a péti-haránttörés Ny-i lépcsője 
11. kárpáti-felsőpannóniai a déli medence K-i határának első törésvonala 
12. kárpáti-felsőpannóniai a miocén rétegsor 90°-os elfordulása a T. R.-vonal inotai szaka

szának egyik lépcsőjén 

13. alsóbádeni eróziós völgyek a kárpáti üledéksor felszínében Bántapusztán 

14. középső bádeni szárazföldi üledéksorok a tektonikai mélyvonalakban 

15. felsőbádeni Új-ferenci bányamező Ny-i határvonala a péti törés mentén 

16. felsőbádeni a medence beszakadása és a T. R.-vonal mentén szinszediment 
mozgások; ollós vető Bántapuszta É-on 

17. felsőbádeni-felsőpannóniai a déli medence K-i határának második törésvonala 

18. szarmata kezdetén a Bántapusztai-medence D-i részében kompresszív vonal 

19. szarmata kezdetén az Új-ferenci és az Öreg-cseri bányamezők között sasbérc 

20. szarmata kezdetén eróziós folyóvölgyek az idősebb miocénben a medence Ny-i és 
ÉNy-i részén 

21. szarmata kezdetén lepusztítás az inklinációs tengely Ny-i végén 

22. szarmata közepén kompresszív flexura az Inota-128A. sz. fúrásban 
23. szarmata-felsőpannóniai a felsőbádeni széntelep csapásvonalának elhajlása Bántapuszta 

É-i részén a Telegdi Roth-vonal mentén 

24. felsőpannóniai közepén a polgárdi Somlyó-domb hajlításos megemelkedése 
25. felsőpannóniai-holocén a várpalotai főtörésvonal és az aszimmetrikus ékszerkezet 
26. felsőpannóniai-holocén Új-ferenci harántvető 

27. felsőpannóniai felső szakasz édesvízi mészkő képződése az É-i és a D-i süllyedékekben 

Kimutatható neogén tektonikai mozgási szakaszok és elemek 
a Várpalotai medence körzetében 


