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T á r g y s z a v a k  szerkezeti elem, vízszintes eltolódás, kréta, szarmata, 
Dunantuli-kozephegyseg (Bakony)

A Bakonyban az intraszarmata jobbos eltolódások, valamint a kréta horizontá
lis clvonszqlodasok** figyelembevetele nelfcul neifw oldhatok fel a hegység foldtam- 
tektomkai térkepszerkesztesenek, s ezzel együtt a szerkezeti elemek ábrázolásának ed
digi alapvető problémai

A koramezozoos torve-gyurt, helyenként egymástól több km-re kulisszaszerűen 
elmozdult kózettomegek es az erre épült fiatalabb rogszerkezetek geometriájának való
sághoz közeli megelevenitése a mai terheli elxendezodest meghatározó fiatal oldal- 
eltolodasok abrazolasa nélkül nem lehetséges

Az Ajka tagabb tersegeben 1978 óta folytatott banyabeh es felszíni részletező 
tektonikai elemzes eddigi eredmenyekent mind az ido's, mind a fiatal oldaleltolodasok 
főbb jellegeit sikerült megismerni

A Bakony DNy-i részén, a felső-kreta barnakószenkutatas egyik módszereként szer- 
kezetfoldtani vizsgalatokat is végeztünk A mellékelt tektonikai vázlaton (1 abra)lathato 
az Ajka kornyéki fiatal vízszintes eltolódások többirányú, azaz több fázisba tartózó rend
szere A méretarány függvényében a vázlaton csak a leglényegesebb oldaleltolódasokat 
tüntettem fel, de így is érzékelhető a horizontális tektomkai elemek szerkezetalakíto 
szerepe

Az Urkuttol ÉK-re húzódó területrész manganerc-perspektívájanak vizsgálata során 
részletes tektonikai térkép készült, melyen mind az idős, mind a fiatal oldaleltolódasokat 
ábrázoltuk (Mé s z á r o s  J 1980b 14) Az Úrkút térségi oldaleoltolodasok elemzese né
hány következtetés levonását tette lehetóve Kirajzolódott, hogy a manganérc-elofordulas 
es -indikációk idős eltolódásokhoz kötődnek, míg a mai területi elrendeződést elsősorban 
a fiatal, jobb oldali horizontális elmozdulások határozzak meg

A Halmiba—Herend—Csehbanya közötti nagyobb teruletegyseg tektonikai elemze-

■^Elhangzott d Magyarhoni Földtani Társulat Közép es Fszakdunantuli Szervezete 1981 IV 23 1 es 
a/ Általános I oldtam Szakosztály 1981 VI 3 i előadóülésen

l 982 ben lezárt regionális szerkezetfoldtam elemzes eredményei alapjan a fiatal oldaleltolodaso- 
kat keso neogen az idős horizontális elmozdulásokat preszenon tektonikai elemeknek nevezem
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F ig  1 Tectonic sketch o f  the  vicinity o f  Ajka 
1 Pre Late Cretaceous reverse fault (usually buried),  2  pre Late Cre taceous  nor
mal fault (usually bur ied), 3  faults in general,  4  strike-slip faults with  direction 
and,  locally, th row  (shown as observed or  inferred) 5  B oundary  o f  the extension 

o f  Upper Cretaceous fo rm ations



sekor ugyancsak megállapítható volt, hogy a fiatal vízszintes eltolódások szabályos rend
szerben, meghatározott sűrűségben vesznek részt a szerkezetben es a bauxitelófordulasok 
és indikációk területi elrendeződését alapvetően megszabják (Mészá r o s  J 1980a 10)

Az Ajka es tágabb térségében végzett eddigi vizsgálataink után úgy tűnik, hogy az 
ilyen tipusu tektonikai elemzest — a nyersanyagkutatas érdekében — indokolt a Bakony 
egeszére kiterjesztem Mangánercprognozis szempontjából lenyeges a Bakony tömeget at- 
szabdalo idős törések, kréta időszaki nagyméretű oldaleltolodasok lefutásának teictomkai— 
geofizikai vizsgálata A bauxitkutatás szempontjából pl nem elhanyagolható, hogy a 
perspektivikusnak ítélt bakonyjakói terület határain belül nemcsak néhány 10 m-es, de az 
500 m-tdl a 2,8 km-t is elérő, különböző irányú fiatal eltolódások vannak

A vízszintes elvonszolodásoknak a banyaszatban is komoly szerepe van A nagy
méretű horizontális elmozdulásokat nyalábokban, helyenként szetagazodva kísérik a ne
hány métertől több száz metert is elérő oldaleltolodasok, melyek bélyegeit bányabeli 
megfigyelésekkel folyamatosan dokumentáljuk Az eddigi tapasztalatokat rövid publiká
cióban foglaltuk össze (Mé s z á r o s  J -  Tóth l 1981)

A vízszintes eltolódások gyakorlati jelentőségét alatamasztja az a tény, hogy fel
ismerésük óta a padragi bányákban a barnakószentelepek művelési rendszeret a kimuta
tott oldaleltolodások figyelembevételevel dolgozzak ki Ezáltal a termeles gazdaságosabba 
es biztonságosabba vált A hahmbai bauxittelep fejtesenek tervezeseben a vízszintes el
tolódások jelenlétével számolnák

A jelen cikk célja az, hogy a Bakonyban eddig megállapított kulonbozo korú hori
zontális elmozdulások rendszeréről, sajátosságairól összefoglalást adjon A mellékelt 
1 500 000 méretarányú vázlaton lathato a legnagyobb meretú kréta es intraszarmata 
oldaleltolodasok rendszere, valamint néhány egyéb válogatott, az oldaleltolodasok szem- 
leltetésehez lenyeges földtani—szerkezeti adat (2 abra)

A fiatal oldaleltolodasok ezideig megismert jellemzői a kővetkezők
1 A horizontális elmozdulás mértéké a hegység hataram belül néhány cm-tol ke

reken 5 km-ig változó
2 Az oldaleltolodasi sík vagy zóna felszíni lefutásának legnagyobb hosszúsága meg

haladja a 40 km-t Példaként a Ttleg d i R oth  K (1935) áltál kimutatott, egyik leg
nagyobb méretű vízszintes eltolódás említhető, amely Varpalota irányából — Eplenynél 
két tektonikai vonalra szetágazodva — Papa alatt halad el

3 Az oldaleltolodasok síkjainak—zónáinak eredeti felszíni lefutása töretlen, helyen
ként enyhen, ívesen DNy fele domborodo

4 Az eddigi elemzések alapjan megállapítható, hogy az oldaleltolodasok — bar né
hol szeszélyesen szetagazodva — több íranyu, azaz több fázisba tartózó rendszert 
alkotnak

A legnagyobb meretú vízszintes eltolódások képviselik a legelső fázist Irányuk 
NyÉNy—KDK A Papatol D-re húzódó 2,8 es 1 9 km-es, majd Eplenytol K-re egy agga 
egyesüld es 4,7 km-es osszetevójuve váló, Varpalotán keresztül haladó oldaleltolodas to
vábbá a Devecsertol D-re meghúzott és Balatonfured iranyaba tartó un padragkuti 2 km- 
es oldaleltolodas, valamint a Sümegtől délebbre Sumegpraganal, majd KDK fele Zankan 
keresztül futó, kereken 5 km-es oldaleltolodas az első fázis legjellemzőbb képviselője 
(2 ábra)



2
 

ab
ra

 
A

 b
ak

on
yi

 o
ld

al
el

to
io

da
so

k 
va

zl
at

a
In

tr
as

za
rm

at
a,

 jo
bb

os
 o

ld
al

el
to

io
da

so
k,

 2
 

ki
ol

dó
dá

s»
 z

ón
ák

, 
3

 
st

áj
er

 v
et

ő,
 4

 
lit

er
i 

fe
lto

lo
da

s,
 5

 
eo

ce
n 

el
te

rje
dé

si
 h

at
ar

, 
6 

T
,—

T
2 

ha
ta

ra
, 

7 
in

tr
ak

re
ta

 o
ld

al
el

to
io

da
so

k,
 8

 
tr

iá
sz

—
ju

ra
—

ne
ok

om
—

ap
ti 

sz
in

kl
in

ah
s,

 9
 

ko
ss

ze
ni

 r
et

eg
ek

 c
sa

pa
sa

, 
1

0
 

sz
ei

zm
ik

us
 s

ze
lv

én
ye

k



A Sumegprága—Zanka közötti, 4 -5  km-es fiatal vízszintes elmozdulás a szakembe
rek koreben meg nem ismert, így jelenlétének bizonyítására a későbbiekben visszatérek

A következő fázisok oldaleltolodasainak iránya egyre ÉNy-abbiva válik Ajka— 
Szentgál térségében látható, hogy a második fázis horizontális elmozdulásai 15—16 -os 
szöget zamak be az elsővel Ezek vízszintes összetevője általában nem jelentős, lefutásuk 
határozottan íves Bányavagatokban, felszíni feltárásokban észlelhető, hogy a második 
fázis oldaleltolódásai minden esetben megbontják az első fázis horizontális elmozdulásai
nak egysegét

A keletkezési időben soron következő oldaleltolódások ÉNy—DK-i lefutásuak 
Legjellemzőbb képviselőik a Csehbanya—Herend kozott húzódó, 40 km-en át követhető 
600 m-es, valamint Ugodtól Gyulafirátot fele tartó 500 m-es, ívesen hajló horizontális 
szerkezeti elemek ügy tűnik, hogy a Bakony számos ÉÉNy—DDK-i, íves lefutású tekto
nikai vonala mentén is történt horizontális eltolódás, így ezek képviselhetik az ilyen tí
pusú mozgások utolso fázisát Hangsúlyozni kell, hogy a rendszer bizonyos bonyolultsága 
miatt pontos geometriai definíció nem adható meg, a fázisok egymasutamsaga azonban 
biztosan megállapítható Az első fázis különül el a legjobban a többitől

5 Az azonos fázisba tartózó vízszintes eltolódások síkjai helyenként több 10 km-en 
át, másutt csupán néhány km-es hosszban párhuzamosak Ezt a megallapítast a 2 abra 
szemlélteti Egy-egy bányaterület hataram belül a síkok gyakorlatilag párhuzamosak

6 Az oldaleltolodasok azonban helyenként ujjasán elagazodhatnak Ezt a ritka 
jelenséget esetenként kell kiderítem

7 Az elágazó oldaleltolodasok minden agara vonatkozó horizontális elmozdulás 
mertekenek összege egyenlő az egy síkban összefutó ag vízszintes összetevőjével Iskola
példa erre a T ele g d i R oth  K (1935) áltál kereken 4 km-es nagyságúnak megállapított 
Epleny térségi oldaleltolodas A K n a u e r  J — V é g h S (1969) szerkeszteseben megjelent 
földtani térkép adataiból megállapítható, hogy az eltolódás vízszintes összetevője a Bo- 
szorkany-hegy és Tunyog-hegy DK-i része kozott 4,7 km A Boszorkany-hegytol É-ra az 
oldaleltolodas síkja két ágreszre nyílik, s Bakonybel térségében az agak közötti távolság 
már 1,4 km Az északi ag horizontális összetevője 2,8 km, míg a délié 1,7 km

8 Az oldaleltolodasok jelenletenek, helyenként a horizontális összetevő nagyságá
nak pontos megallapítasat számos földtani—geofizikai jelenseg biztosítja Ezek közül a leg
fontosabbak a következők

a) Egymástól elszakított es elvonszolodott, bizonyíthatóan korábban egybefüggő 
törés, meredek síkú vető vagy feltolodas Ilyenek pl a Halimba—Ajka—Varoslod térségé
ben ismert idős törések (M é s z á r o s  J 1981 a), a Bakonybeltol É-ra Korpás  L (1978) 
áltál részletesen feltérképezett idős törés, a Kispapod-hegy É-i lábánál ÉNy-i irányba 
tartó törésvonal, a Márkotol É-ra levő Borostyan-hegy oldalán ÉNy-i irányba futó idős 
oldaleltolodás, a htéri feltolodas, valamint számos, korábban egybefuggonek megállapított 
larami, szávai, stájer stb vető

b) Szinkhnáhs, antikhnáhs szerkezetek alapján úgyszintén biztonsággal megállapít
ható horizontális elmozdulás, ha azok feldarabolodtak es egymástól oldalirányba eltoló
dott helyzetben vannak Ilyenkor a horizontális összetevő is jól merhető

c) Egymástól látszólag elszakított, bármilyen dolesu, korábban egybefüggő réteg 
térbeli helyzete alapjan kimutatható vízszintes elmozdulás, ha a látszólagos oldaleltolodas



mértéke vetődéssel, majd az azt követő lepusztulással nem értelmezhető Szemleletes 
példa erre a Herend—Marko melletti also-bádem fás barnakószentelepek oldaleltolodasa- 
nak vetődéssel való kombinációja Mint a 3 abra mutatja, a fúrásokkal jól megkutatott 
területrészen DK-i irányba 8—13° közötti meredekseggel dóló barnakószentelepek ÉNy— 
DK-i íranyu tektonikai vonal menten 2,8 km-es látszólagos oldaletolodást szenvedtek 
A leglaposabb, 8°-os rétegdőléssel számolva, kizárólag vertikális elmozdulást figyelembe 
véve kereken 500 m-es vető hozhatta volna letre ezt a jelenséget Fúrások alapjan azonban 
jól ismert, hogy a vázlaton feltüntetett tektonikai vonal függőleges összetevője mindössze 
60—80 m A mai elszakított helyzet tehat a függőleges, maximálisan 80 m-es és egy víz
szintes elmozdulás eredőjeként jött letre Ebben az esetben a tektomkailag bizonyított ol- 
daletolodas horizontális összetevője csak megközelítőleg állapítható meg

d) Szetseprűzodó rétegek alapjan egyertelmúen kimutatható az oldaleltolodások je
lenléte és mértéké Példaként az ajkai bányák ÉNy fele szetágazodo barnakószentelepeit 
lehet felhozni A vízszintes összetevő ilyen esetben is nagy pontossággal állapítható meg

e) Bouguer anomaha terkepek, szeizmikus reflexiós szelvények alapján számos eset
ben határozható meg oldaleltolodás jelenlete

9 Bár az oldaleltolodások ritkán mutatnak összefüggést a domborzattal, mégis nem 
kévés az olyan eddig észlelt morfológiai foima, melynek alapján nemcsak a horizontális el
mozdulás, de annak mértéke is meghatározható A domborzati jellemzőknél a szeszélyes 
kapcsolatra kell felhívni a figyelmet Az elózo pontban említett geofizikai tükröződés 
pontosan annyira mondható sajátosnak, mint a morfológiai jelleg Sok esetben a horizon
tális tektonikai elemek kapcsolata a morfológiával „fordított helyzetű” , hagyományos 
módszerekkel vétóként értelmezhető Ilyen jelenseg ismeretes pl a Kab-hegy DNy-i olda
lán, a bakonybeh Som-hegy meredek D-i lejtőjén Legtöbbször azonban az oldaleltoloda- 
sok és a domborzat kozott semminemű kapcsolat nem ismerhető fel Ilyen területek álta
lában a neogen képződményekkel kitöltött medencek

10 A vizsgált fiatal vízszintes eltolódások a tektonikai nevezéktan szerint jobb olda
liak, vagy jobbosok Ez azt jelenti, hogy bármelyik irányból nézünk merőlegesen az el
tolódás síkjára, a szemben levő blokk relatíve jobbra elmozdult helyzetben van

11 Az eddig megismert fiatal eltolódások — a Sumegpraga—Zánka vonal kivételé
vel — a hegység DK-i részén torlodasos zónákban halnak el Ez a megállapítás a földtani 
adatok alapjan egyertelmúen igazolható A 2 ábra szemlélteti, hogy Balatonakalitol 
Vilonyaig az alsó- es kozepső-triasz retegek hatara ÉK—DNy-i csapassál gyakorlatilag 
töretlenül fut Az ettől a határtól ÉNy-ra megállapított oldaleltolodások tehat az emlí
tett csapasvonalon semmiképpen nem haladnak át, következésképpen eddig el kell vég
ződniük

A padragkuti 2 km-es oldaleltolodas példáján szemléltethető legjobban a tárgyalt 
jelenség Ennek az oldaleltolodasnak a síkja a Bakony központi részétől nyomon kö
vethetően KDK-i irányban Balatonfuredig metszi a szerkezeteket, itt azonban a horizon
tális összetevő nullára csökken Tovább DK-re az oldaleltolodas nem folytatódik A terű 
let földtani—szerkezeti kepebői kiolvasható, hogy a több 10 km-en at változatlan 2 km-es 
horizontális osszetevojű törés az elvonszolodasi síktól ÉK-re levő blokk frontális ré
szén — rövid távolságon belül — erőteljesen torlódott pasztában oldodott ki Másként fo
galmazva Balatonfuredtol É-ra a triász képződmények NyÉNy-i irányból ható horizon-



3 abra A herend-markoi barnakoszen-medence intraszaimata oldaleltolodasanak 
vetódeses kombinációja

1 Vetődéssel kom biná l t  m tra s /a rm a ta  oldaleltolodas,  2 oligocen konglom erátum, 
3 also b adem  fás barnakőszén,  4 alsó b ad tn i  szénfedő marga

Fig 3 Intra-Sarmatian strike-slip faulting of the Herend-Marko browncoal basin 
in combination with normal faulting

1 In tra-Sarmatian  strike-slip faulting in com bination  with normal faulting,
2 Oligocène conglom erate ,  3 Lower Badenian lignite, 4 Lower Bademan clay

lying on lignite

talis erőhatás következtében 2 km-es térrovidulést szenvedtek Ez a nagyméretű térrovi- 
dules sajátos, helyi kompresszív szerkezeti forrnak létrejöttét eredményezte A vizsgált 
torlódási zóna tektonikai jellegeit ifj L óczy  L (1917) részleteiben elemezte Balaton- 
fured kornyékéről 1 12 500 és 1 15 000 méretarányú földtani -tektonikai terképkivá- 
gatokat publikált Észlelései pontosak, megállapításai bizonyító erejűek Az altala is lo
kálisnak tekintett, bonyolult szerkezeti zónáról kevés újat lehet mondani Megállapította, 
hogy a takaros, pikkelyes szerkezet a triász retegek csapásara merőlegesen ható horizon
tális erőhatás eredményeként jö tt letre A takaros szerkezetet a kővetkezőképpen fogal
mazta meg ,,A meg erősebb ellenállású fodolomitra mar valószínűleg egységesebben ha
tott a longitudinális osszepreselddes, aminek következtében akarhany helyütt, mint pl 
Balatonfured felett is, fekujetol elvalva retegkozti tablas-lemezes eltolódással északról dél 
fele takaróként raborult a sandorhegyi mészkőre és a felső murgakra” (1917, p 383) 
Ifj Loczy  L (1917) a helyi szerkezeti forrnak aprólékos ismertetése mellett időrendi 
sorrendben is elkülönítette a kulonbozo tektonikai elemeket



A fiatal oldaleltolodásoknak a torlodásos zónákkal való bizonyos kapcsolatához es 
keletkezesének egyidejűsegéhez kétség nem férhet, bár jelentős idős torlódásokkal is szá
molni kell A hegység elvonszolodott blokkjainak ismeretében megállapítható, hogy 
Balatonfuredtól Várpalotáig számos helyen hasonló jellegű, erőteljesen torlódott zónák 
húzódnak Ezekben a zónákban nyugodt egymasutanisagu triász rétegsorok nem varha
tók Balatonfuredtól Felsőorsig pl a fodolomit fekuvel való kontaktusa csaknem min
denütt tektonikus

Tele k i G (1941) Alsóörs es Vorosbereny kornyékéről készített tektonikai térké
pén a tárgyalt határt attolódáskent tüntette fel Az idézett két kutató számos egyéb ada
ton kívül térképezési területükön kisebb oldaleltolodasok jelenletet is megállapította

Az ismertetett Balatonfured térségi, helyi torlodásos zóna peldaja arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a többi fiatal vízszintes eltolódás elhalasi helyem varhato szerkezetek he
lyes értelmezése es ábrázolása részletes földtani terkepezest, alapos tektonikai elemzest 
igényel

12 A fiatal vízszintes eltolódások síkja mutatkozhat függőleges törés, vető es fel- 
tolodas formájában Ez utóbbi két esetben látszólagos vetőről es látszólagos feltolodasrol 
van szó Melléhűzasrol es lezokkenesról, valamint aláhúzásról beszelhetünk Érdekes je
lenségként a padragi banyákban sikerült megfigyelni, hogy egy jelentős oldaletolodas 
síkja függőleges irányban vetőből feltolodásba vált at Mindezeken kívül az oldaleltolo
dasok síkja csapásirányban is szeszélyesen változhat, ami megnehezíti egyrészt felszíni 
felismerésüket, másrészt ábrázolásukat A parhuzamossag elve azonban ilyen bonyolult 
esetekben is ervenyes, így az akarcsak egy pontban megállapított oldaleltolodas lefutása 
több 100 m-es, sót több km-es hosszban biztonsággal meghúzható

A ma mar altalanosan elfogadott 4,7 km-es, Ny fele szetagazodo — T flfg d i 
R oth által leírt — oldaleltolodas jo példa annak erzékeltetesere, hogy a csaknem 40 km- 
en át követhető elmozdulási síkok menten hol az ÉK-i, hol a DNy-i blokk van „levetett” 
helyzetben A kétágú oldaleltolodas síkjai kozott elhelyezkedő szerkezetek igen zavar
tak Tovább bonyolítja a képet a pannon utam legfiatalabb mozgások hatasa, valamint az 
elvonszolodasi zóna mentén helyenként fellepő rögös beszakadások megjelenese is

13 Az említett beszakadásokat néhány helyen az elvonszolodasi zonaban keskeny 
savban lezuhant kozetrogok, „besodort” alakulatok formájában észleltük Ilyenek a ha- 
limbai bauxitbányában közismert fedóbezokkenesek, a bauxittelep szintjen megjelenő 
magasfedo eocen meszkotombok Az urkuti U-179 sz fúrásban ilyen besodort, tekto- 
mzált rétegsort harantoltak, melyet a területtel foglalkozó kutatok hosszú evekig eocen 
utam pikkellyel magyaráztak A Padragkut közelében telepített Nzt-1 sz fúrásban haran- 
tolt eocen meszkorog a 2 km-es padragkúti elvonszolodas zonajaban zökkent le a felso- 
tnasz képződmények köze 1969-ben a padragkúti térképlap szerkesztésekor az említett 
jelenségre nem sikerült magyarázatot találnom A megoldásra banyabeli tapasztalatok es 
az elvonszolodasi zóna helyenek megallapitasa vezetett ra Ilyen tipusu besodort alakula
tok megjelenese a Bakony egyeb területein is varhato, ahol nagyméretű oldaleltolodasok 
vannak

14 Az oldaleltolodasok jelenletet igen gyakran elvonszolodasi barazdak, rovátkák, 
csúszási lapok jelzik Ezek az esetek többségében vízszintesek vagy közel vízszintesek 
Ilyen jelenségek nemcsak a felszíni feltárásokban,' bánya vágatokban, hanem furasok mag-



mintáin is megfigyelhetők Az elvonszolodási barazdak, vízszintes csúszási lapok az oldal- 
eltolodasok jelenlétének közvetlen tektonikai bizonyítékai A horizontális elmozdulás 
mértekére ezek természetesen nem adnak információt Felszínen vagy bányában az oldal- 
eltolodasok irányát, magminták esetében pedig csupán a horizontális elmozdulás jelen
letet jelzik

15 Ajka es tagabb térségeben végzett eddigi elemzések szerint — nem részletezve a 
számos bányabeh, felszíni es fúrási adatot — megállapítható, hogy minden feltolodási 
forma, ami felso-kreta, eocén és énnél fiatalabb képződményekben észlelhető, kivétel 
nélkül mind az mtraszarmata oldaleltolódásokhoz kötődik A larámi, pireneusi, szavai, 
stájer kéregmozgások tértágulásos jellegevei az említett képződményekben észlelt, komp
resszióra utaló feltolodasok egyébként sem voltak értelmezhetők Mint eddig ismert ki
vételes esetet kell megemlíteni a Padragkut mellett mélyült Pa-7 sz fúrásban feltart 
tektonikai jelenséget Ebben a fúrásban a nyugodt telepulesű eocen, felső-kréta, kozepső- 
kreta képződmények alatt, a fúrás alsó részén pedig a dachstemi típusu mészkő kozott, 
tehat ketszen ismétlődéssel felsó-kreta rétegeket harantoltak A jelen cikkben a kérdést 
nem részletezve felhívom a figyelmet arra, hogy ez a két rétegismétlódes nincs kapcso
latban a fiatal oldaleltolodásokkal, de nem is larámi. feltolodas vagy pikkelyezódes ered
ménye, mert ilyen típusu kéregalakulás a felső-kreta után es eocén előtt a vizsgált térség
ben nem volt Elemzéseim alapjan arra a meggyőződésre jutottam, hogy a Pa-7 sz fúrás
ban egy függőleges helyzetéből eocén utam mozgások következtében kibillent larami tek
tonikai „kutat” , pontosabban két helyen annak oldalai harántoltak A hahmbai bauxit
bányában feltart es előre jelezhető larami tektonikai kutak sajátságait egy korábbi cikkben 
ismertettem (Mészáros J 1981b)

16 A nyersanyag vonatkozásában lenyeges annak az oldaleltolodást kísérő jelen
ségnek felismerése, hogy a hahmbai bauxitbányában az elvonszolodási síkok menten az el
tolódás nagyságának függvényében a bauxit 5—30 m-es zónákban iparilag ertektelen 
agyagga gyúródott at A jo mmósegű bauxitban váratlanul megjelenő, leromlott minősé
gű nyersanyag közvetlenül utal fiatal oldaleltolodas jelenlétere

7 7 Az oldaleltolodások síkjai, zónái mai állapotukban zárták Ezt támasztja ala az, 
hogy a bauxit- es barnakoszentelepek fejtése során a feku felöli vízbetörés tekmteteben 
közvetlen veszélyt nem jelentenek

A fenti pontokban felsorakoztatott, földtani adatokkal igazolható megállapítások 
alapjan a fiatal vízszintes eltolódásokra vonatkozóan néhány kovetkeztetes már levonható

Ilyen típusu szerkezetalakulas földtani értelemben vett gyors lefolyású kéregmozgás 
eredmenyekent nem jöhetett letre Összevetve egyes tanulmányozott vetós lezokkenesek 
tektonikai jellegeit az oldaleltolodások sajatsagaival, számos eltérés tűnik szembe Pl a 
hahmbai bauxitbányában eszlelt, 140 m-es elvetesi magasságú larami vető mentén csupán 
néhány cm vastag tektonikai agyagkitoltes húzódik, míg az oldaleltolodások zónáiban be
sodort kozettomegek tektonikusán atgyurt képződmények stb észlelhetők Nehezen ér
telmezhető, hogy a helyenként több km-es horizontális osszetevojű mozgások egyetlen 
— földtani értelemben gyors lefolyású — kéregmozgás eredményei lennenek

A Bakony elvonszolodott blokkjainak mozgási sebességet azonban nem ismeijuk, 
így a keletkezesi időintervallum ilyen alapon nem állapítható meg A kérdést csak meg
világítani kívánom a kővetkező osszehasonhtassal a lemeztektonikai mozgások sebességet



1—2 cm/év értékre becsülik, s esetünkben pl 2 cm/év sebesseggel számolva egy 4 km-es 
oldaleltolodas létrejöttéhez mindössze 200 000 evnek kellett eltelnie Mégha a bakonyi 
fiatal eltolódások a lemeztektonikai mozgások tükröződései is, nem valószínű, hogy ilyen 
számítás eredményre vezetne Mindenesetre a fenti példa erzekelteti, hogy meg aranylag 
lassú mozgás esetén is indokolatlan ilyen tipusu szerkezetalakulást -  konkrét foldtani- 
tektomkai adatok nélkül — több geológiai korszak időintervallumára helyezni A fiatal 
oldaleltolodasok vonatkozásában meg az a kérdés is nyitott, hogy ezek létrejötte időben 
mennyire volt folyamatos Az elmondottak egy korábban altalam felvetett gondolathoz 
kapcsolódnak, miszerint a Bakony oldaleltolodasai több 10 millió éves folyamat végső 
eredményei lehetnek (Mészáros J 1980a) Az első szórványos adatok alapján úgy tunt, 
hogy egy es ugyanazon oldaleltolodas menten a miocéntől kezdődően az egyre fiatalabb 
képződmények egyre kisebb horizontális elmozdulással vesznek reszt, kovetkezeskeppen 
a mozgás a neogenben folyamatos volt

A horizontális elmozdulások keletkezesi időintervallumának megállapitasara a kö
zelmúltban elemzest végeztem

Jámbor Á (1980) a pannomai formációk elteqedeset szemléltető térképéin oldal- 
eltolodasokra utaló íelensegek is mutatkoznak Ezek azonban öröklött denudacios alak- 
-záfok1̂ —Bakony DNy-i részén a Felsópannomai Fornfacib~hem7vagy^alig'veszTTeszt az 
oldalelfőlodasokban A Varpalotai-medence tektonikai elemzésekor kirajzolódott, hogy 
az alsó- es felsó-pannomai képződményeket a horizontális elmozdulás nem érinti, míg a 
4,7 km-es oldaleltolodas a teljes badem tengeri sorozatot elmozdította eredeti helyéről 
Kokay J (1954) cikkében a szarmata képződmények ismertetésekor így fogalmazott 
„Ugyancsak megállapítható, hogy a medence közepe a földtani idők folyamán állandóan 
kelet-delkelet fele tolódott el” (p 36)

A fentiek alapjan a fiatal oldaleltolodasok keletkezesi ideje a miocén vegere esik es 
szarmata, pontosabban intraszarmata szerkezetalakulasnak nevezhető Mintegy 13 millió 
evvel ezelőtt vehette alakulasanak kezdetét és több százezer évig tarthatott Velemenyem 
szerint a fiatal oldaleltolodasok teljes elhalásakor konszolidalodott a Karpat-medence 
szerkezeti építményé, pontosabban ekkor vált egyseges, csupán süllyedéssel es emelkedés
sel jellemzett tektonikai alakzattá

Az mtraszarmata oldaleltolodasok ismertetesenek befejezesekent a Sumegpraga— 
Zanka kozott áthaladó, 4—5 km-es-horizontahs összetevőjű törésvonal jelenletenek bizo
nyítására terek at Korábbi cikkemben vetettem fel azt a gondolatot, hogy a Balatonakali 
térségében kimutatható nagyméretű jobb oldali elmozdulás fiatal tektonikai elem is lehet 
(Mészáros J 1981a) A kérdést szerkezetfoldtam—geofizikai—urfelvetel-kiertekelesi 
elemzéssel sikerült megoldani Tektomkailag bizonyított, hogy Vilonyatól Balatonakahig 
az ÉK—DNy-i csapásban gyakorlatilag töretlenül húzódó, jól követhető alsó- es kozepso- 
tnasz hatar hirtelen ÉNy-ra való elfordulása, majd 6—8 km után megfigyelhető vissza- 
hajlasa jobbos horizontális elmozdulást jelez (2 ábra) Ezt az oldaleltolodast a térség 
triásznál idősebb képződményéinek területi elrendezodese ugyancsak jól tükrözi A víz
szintes elmozdulás pontos csapásirányát a néhány km2-nyi területen azonban a felszíni 
feltárások alapjan nem lehet megállapítani Amennyiben az oldaleltolodas fiatal, úgy az 5 
pontban ismertetett parhuzamossag elve szerint a nagyméretű, első fázisba tartózó tek
tonikai elemekkel kell közel párhuzamosán futnia Az említett kritérium alapjan szerkesz
tett törésvonal NyÉNy-i irányban Sumegpraga mellett halad el Abban az esetben, ha a



vizsgált oldaleltolodas ténylegesen ilyen lefutású sík vagy zóna mentén történt, úgy annak 
mind a DNy-i, mind az ÉK-i blokkok földtani—tektonikai—geofizikai jellegeiben tük
röződnie kell

A szerkezetfoldtam elemzes leglenyegesebb adatainak felsorakoztatasaval bizonyí
tom a nagyméretű, fiatal horizontális elmozdulás jelenlétét

1 A NyÉNy-KDK-i íranyu oldaleltolodástól ÉK-re levő blokk ladim, karm, nőn 
rétégéi ÉNy fele a litéri feltolodasig monoklinálisan dőlnek, Monoszlo és Balatonhenye 
kozott a felszínen tanulmányozhatók Ez a rétegsorrend az oldaleltolodás DNy-i oldalán 
NyÉNy fele eltolódott helyzetben van Mind a kozépsó-tnasz, mind a karm márga es non 
fodolomit csapasiranya az elvonszolódott blokkokban ÉK—DNy-i A DNy-i blokk triász 
rétegsorát Gyulakeszi es Tapolca kozott az Eötvös Lorand Geofizikai Intézet áltál a 
kozépso-tnasz felszíni kibúvásától ÉNy-i irányban mért adatokból ismerjük (1975) 
A Tapolcai-medence neogén képződményéi alatt a szeizmikus mérések a kőzetekre jellem
ző sebessegértekek alapján a feku marga es karbonátos üledékek helyzetet egyertelműen 
jelzik

2 A Nemeshanytol Sümegig húzódó raeti—neokom— apti szinkhnahs szerkezet 
Sümegtől DNy-ra az oldaleltolodasi síknál megszakad, s tovább DNy-i irányban a felso- 
kreta képződmények alatt fódolomit és kosszeni retegek települnek A vizsgált oldalel- 
tolodási síkot metszi az ELGI által 1970-ben mért Vo-15 szeizmikus vonal, melynek 
kiértékelésé azt mutatta, hogy az ÉK-i blokkban észlelhető 5000 m/s sebesség a DNy-i 
blokkban eles hatarral 6000 m/s sebességre vált át,jelezven, hogy az utóbbi blokkban a 
felso-kreta alatt dolomit húzódik

Az oldaleltolodasi zóna az itt mert reflexiós időszelvényeken is kijelölhető (ELGI 
jelentes 1971) A fenti geofizikai adatok biztosítottak, hogy Sumegprága mellett a szer
kezeti elem pontos felszíni es melybeh helyzetet meg lehet állapítani A mintegy 70° me
redekségé, ÉK fele dolo oldaleltolodasi sík felszíni kifutása az űrfelvételeken jól kiérté
kelhető

3 Az 1 500 000 méretarányú űrfelvételek elemzésekor S ík h eg y i F es Csilla g  G 
— adataimtól függetlenül — a Sumegpraga—Zanka közötti törésvonalat szinten felismerte 
(szóbeli közlés 1981)

A 8b) pontban ismertetett megallapítas szerint az oldaleltolodások jelenlétének iga
zolására a szinklinalis szerkezetek vizsgálata különösképpen alkalmas A raeti—neokom— 
apti gyűrt alakulatot a tárgyalt horizontális elvonszolodas zonaja lezárja, s a DNy-i blokk
ban nem lepusztulás miatt hiányzik, mert ez a blokk ugyanúgy, mint ma, a korábbi 
földtani idők folyamán is melyebb térszíni helyzetű volt Ez utóbbi megallapítas a felsó- 
kreta es minden, Sümegtől DNy-ra elhelyezkedő kainozóos képződmény eseteben iga
zolható

Velemenyem szerint tehat a Sümeg—Nemeshany kozott húzódó szinklináhs szerke
zet folytatása ÉNy fele eltolódva eltemetett helyzetben van A szinkhnáhs szerkezet 
Sümeg tersegeben nem egyseges Idős oldaleltolodás jelenlete valószínűsíthető itt, mely
nek íranya közel É—D-i, balos, 3,5 km-es horizontális összetevővel

4 A felso-kreta képződmények területi elrendezódese is tükrözi valamelyest az 
oldaleltolodas jelenletet, bár a sumeg—nemeshanyi blokk a larami kéregmozgás ered- 
menyekent magasan kiemelkedett es az eocen transzgresszioig melyen letarolodott



5 Nyirad es tagabb térségének bauxitelofordulasai az oldaleltolodasi zónától 
DNy-ra meg csak foszlányokban sem találhatok meg

6 Az eocén képződmények mai területi elrendezódese bizonyító erővel tükrözi a 
vizsgált horizontális elmozdulás jelenletet (2 ábra) A Sumegpraga mellett húzódó ÉK— 
DNy-i lefutású stájer vető, mely az eocén retegek DK fele való mai elteijedéset lezaqa, a 
miocén idejen egybefüggött a Nyíradtol DK-re 1 km-re ismeretes ÉK—DNy-i csapasu, 
jól követhető tektonikai vonallal Ez a szerkezeti elem mind az eocenfedós bauxitok, 
mind a kozépsó-eocen retegek DK-i határat megszabja Az ismertetett vető alapjan, 
valamint a triász képződmények helyzetéből az oldaleltolodás vízszintes összetevője 
4—5 km lehet

7 Az oligocén es miocén retegek foszlányai ugyancsak tükrözik a fiatal oldal- 
eltolodas jelenlétet

8 Mint említettem, a pannomai képződmények a Jámbor A (1980) áltál s/ei- 
kesztett elterjedési terkepek és egyeb adatok tanusaga szerint az oldaleltolódasban nem 
vesznek részt

9 Az ismertetett nagyméretű oldaleltolodas a Balaton-felvideken nem hal el, 
hanem az un „Balaton-vonal” sebhelyébe ütközik Á dam O (1979) a Sarbogard—Tamasi 
kozott mért reflexiós időszelvényen a tárgyalt tektonikai elem elvegzodeset kimondottan 
geofizikai ertekeléssel DK-i vergenciaju ratolodaskent ertekelte Ez az általa megállapított 
vonal a torlódás feloldódásaként létrejött Polgardi ratolodas, vagy DK-rol nezve alatolodas 
legdelnyugatibb szakasza Éppen ebből eredően nem veletlen, hogy a Polgardi ratolodas 
tersegeben hiányoznák az also-pannomai képződmények (Jámbor Á 1980) Ez a tény is 
a vizsgált kéregmozgás piepannon eredetet támasztja ala

A fenti főbb jellemzők alapjan az ismertetett nagyméretű mtraszarmata eltolódás 
jelenlete tektomkailag igazoltnak tekinthető

A Bakony idős töréseinek, kréta oldaleltolódasainajc szerkezetfoldtam jelentő
sege nem kisebb, mint a fiatal horizontális elvonszolodasolce Gazdaságfoldtam szerepe 
viszont mind a mangánérc, mind a bauxit kutatasanak szempontjából meghatározó jel
legű Úgy tűnik, hogy a hegység iharkuti tipusu bauxitelofordulasa, valamint minden ed
dig ismert manganerclelohely es indikáció idős törésekhez, oldaleltolodasokhoz kotodik 
Kovetkezeskeppen az említett nyersanyagok felderitesenel ezek területi elrendezodesenek 
megismereset kell eloterbe helyezni Az idős nagyméretű toresek, oldalél tolódások vizs
gálata meg kezdeti stádiumban van Korábbi néhány cikkben utaltam ilyen tipusu tekto
nikai elemek jelenletere Úrkút, Varoslod, Marko térségében (Mészáros J 1980a b)

Az eddigi legnagyobb meretu, kereken 8 km-es horizontális osszetevoju,korakreta ol 
daleltolodas jelenletere a bakonyi felső-kreta barnakoszenkutatas során derült fény 
(Mészáros J 1981a) Ez az idős törésvonal Szoctol ÉÉNy-i irányban húzódik Szeizmi 
kus reflexiós szelvény alapján tételezhető fel, hogy Devecsertol K-re, mintegy 2 km-re 
halad ÉÉNy felé tovább A törésvonal lefutásának pontosítása a jovo feladatai köze tar
tozik Szoctol D-re vagy DK-re való folytatásáról adat ezideig nem all rendelkezésre

A MÁFI kozephegysegi osztálya áltál szerkesztett földtani terkepek anyagara tá
maszkodva 1981-ben a Bakony regionális szerkezetfoldtam elemzeset kezdtem meg Az 
1 20 000 méretarányú térképlapok csaknem a Bakony egeszet lefedik, így lehetőség 
nyílt az ilyen tipusu vizsgalatoknak a teljes hegységre való kiterjesztesere



A Bakony fiatal oldaleltolodasainak elemzése, az mtraszarmata tektonikai rendszer 
bizonyos megismerése tette lehetővé az idős szerkezeteknek eredeti egységükben való 
vizsgálatát A fiatal horizontális elvonszolódások visszarendezése után ugyanis a szarma
tánál idősebb szerkezetek bádem-vegi állapotukba allnak össze A krétatol a szarmatáig a 
hegység hataram belül jelentős oldalirányú szerkezeti mozgásokról ezideig nincs földtani 
tényadatunk A larámi, pireneusi, szavai stb kéregmozgások jellegei kizárják figyelemre 
méltó oldaleltolodasok létrejöttét Mindezekből következik, hogy a koramezozóos szer
kezeti építmény bádem-végi felulnezeti képe gyakorlatilag az eredeti elrendeződésnek 
felel meg, természetszerűleg csak visszamaradt roncsaiban

A 2 ábra szemlélteti az ezideig megállapított idős törésvonalaknak, oldaleltolodások- 
nak, szinklinahs szerkezeteknek, néhány szarmatánál idősebb vetőnek és feltolodásnak a 
fiatal horizontális elmozdulások áltál megbontott és egymástól eltávolított mai helyzetét 
Az mtraszarmata oldaleltolodasok visszarendezése után a szakemberek szamara ezideig 
ismeretlen kép tarul élénk Ezt a rekonstruált szerkezetfoldtam állapotot a 4 abra mutatja 
be Ezen a vázlaton — a szemléletesseg kedvéért — csak nehány larami, szávai és egyéb 
szarmata előtti szerkezeti vonalat tüntettem fel a koramezozóos tektonikai elemek mellett 

A visszarendezett tektonikai kép alapján tűnik szembe, hogy a Sümeg—Devecser 
térségi blokk kereken 8 km-t tolodott előre — mai orientációban — ÉÉNy felé Szőc— 
Úrkút—Szentgál blokkjához viszonyítva Ezen jobbos eltolódást szenvedett koramezozoos 
tömegek tektonikai kontaktusán breccsazóna húzódik, mely Szőc mellett közvetlenül a 
felszínen tanulmányozható A breccsa jellegzetessége, hogy világosvoros kötőanyagában 
mintegy úsznak a rendezetlen kózettormelek-darabok, s ez jól megkulonboztethetóvé 
teszi a típusos tektonikus breccsáktol Az elmondottakat az 5 és 6 ábra szemlélteti 

Érzékelhető a 4 ábrán továbbá, hogy a Papod és a Hajag-hegy tömege — melynek 
eredeti folytatása a bakonybéli Som-hegy es Kőris-hegy blokkja volt — mélyen előrenyo
mult ÉNy felé a Bakony testébe A szarmatáig gyakorlatilag egységes, ma oldalirányban 
eltolódott helyzetű blokkot ÉK felől mintegy 6 km-esjobb oldali, DNy-on pedig kereken 
3 km-es bal oldali kréta horizontális elmozdulás zonaja hatarolja

A ma Lokut—Zirc—Borzavar tersegeben elhelyezkedő, korábban egyseges tömeg 
melle ÉK-en az eplény—felsőpere—nagyesztergan blokk tolodott Ennek az idős bal ol
dali eltolódásnak horizontális összetevője 3,5 km-re tehető Az Eplénynél korábban ter
melt mangánérc ehhez a tektonikai vonalhoz kötődik

Jellegzetes idős szerkezeti elem a Csehbányától a Németbánya melletti Hajszabarna- 
hegy fele Haladó törés Vertikális összetevője mellett a horizontális elmozdulás mértéke 
ismeretlen Élthez a szerkezeti vonalhoz látszik kötődni az iharkuti bauxitelőfordulas 
Ennek az un csehbányái törésnek Szentgál irányába való folytatását csak sejtjük, tovább 
DK-re azonban nem ismerjük

A vizsgált törés említett jelentős függőleges összetevőjét bizonyítja az, hogy a tek
tonikai elemtől Ny-ra felso-triasz fódolomit, míg K-re tnász-jura-neokom -apti, vala
mint albai—cenoman képződmények találhatok a felso-kreta rétegek alatt A törésvonal 
idős voltát azon földtani tényadat is bizonyítja, hogy az un Csehbanyai-medence fúrási 
rétegsoraiban (Cseh-1 , Cseh-5 , Cseh-8 , Cseh-12 , Szg-10 sz fúrás) az apti képződmé
nyek nagy mennyisegű jura kőzettörmeléket tartalmaznak, mely a néhány cm-tól az asz- 
talnyi tömb nagyságig változó Ezt a jelenséget egy korábbi cikkemben ismertettem 
(Mészáros J 1971)
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5 abra „Úszó” tormelékanyagu breccsa 

Fig 5 Breccia with ’’floating” detntal material

A 4 ábrán Magyarpolány- 
nál rövid szakaszon feltüntetett 
kréta szerkezeti elem jelenlétét 
és irányát geofizikai vizsgálati 
módszerekkel állapították meg 
(Mé s z á r o s  J -  H o f f e r  E et 
al 1981)

A 4 ábrán látható — ma 
még csak egyes részleteiben meg
állapított — idős oldaleltoloda- 
sok területi elrendezódese nem 
mutat olyan szabályszerűséget, 
mint a kivétel nélkül jobb oldali 
intraszarmata horizontális elmoz
dulások Véleményem az, hogy 
ez a kulisszaszerű elrendeződés a 
lemeztektonikai mozgásokkal 
szoros kapcsolatban áll, azoknak 
egyenes kovetkezmenye Az el- 
vonszolodott blokkok triász—ju
ra—neokom rétégéi helyenként erőteljesen meggyűrődtek (pl Úrkút térsége) Maga ajura 
szerkezetalakulas kompressziót nem mutat Ezt a jura dilatációs hasadékrendszerek is 
egyértelműen igazolják (Ko n d a  J 1970)

A Bakony elvonszolodott, betolódott és visszamaradt tömegei, a triász—jura—neo
kom rétegek gyűrt alakulatai kollízió feltételezésére jogosítanak fel Az ilyen szerkezet
alakulás mechanizmusa lemezek ütközését megelőző és a kollízio során fellépő kompresz- 
szioval értelmezhető

A jelentős tektonikai esemény földtani idejét a gyűrődésben, majd az elvonszolo- 
dásban részt vett képződmények, valamint ősföldrajzi, rétegtam adatok alapján lehet 
megközelíteni A korábban publikált, Szőc mellett haladó idős oldaleltolódas vizsgála
tánál az rajzolódott ki, hogy a nagyméretű elvonszolódasban a barremi képződmények 
már nem vesznek reszt (Mé s z á r o s  J 1981a) Ezt a lényeges kérdést azonban regionális 
elemzéssel kell tisztázni *

Fu lo p  J (1964) monográfiájából ismerjük, hogy a barremi— apti uledekgyujtó le
futása a Dunántúli-középhegység csapásában töretlen volt Mindemellett a barremi—apti 
képződmények a Bakonyban sehol nem mutatnak olyan gyuredezettséget, mint a tnasz- 
jura—neokom rétegek Az apti Tatai Mészkő Formáció mindenütt rögös szerkezetet alkot > 
Feltételezhető tehát, hogy a kompresszív szerkezetalakulas a barremi elejen kezdődött es 
az apti végéig tartott Ez a feltetelezés meglepőnek tűnik, hiszen F u lo p  J (1964) mono
gráfiája alapján tudjuk, hogy a hegység hataram belül olyan területrészek is vannak 
(Sümeg térsége), ahol a barrémi-apti rétegsor uledekfolytonossaggal települ az idősebb 
jura—neokom képződmények felett Másutt azonban rétegtam hiány, pennakordans tele-

'Az 1982-ben lezárt elemzés szerint a kéregmozgás preszenon és feltehetőleg kontinens-kontinens 
kollízió tükröződése
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h g  6  Typical crush brecua

pules, valamint szogdiszkordancia is megállapítható volt Varoslód térségeben pl a neo- 
kom hiányzik és a szórványos feltárások szerint a barremi mar a meggyűrt triász—jura— 
bernazi rétegeken települ, de a szinklmáhs magjában van

A diszkordanciák mellett — mint ez F u l o p  J (1964) adataiból kitűnik — a pelá- 
gikus, radiolanas neokom bianconet (ma Mogyorosdombi Mészmarga Formáció) tűzkő 
és jura mészkő törmeléket tartalmazó, sekélyvízi barrémi képződmények váltják fel 
A tárgyalt tektonikai esemeny kezdetét tehát a rétegtam adatok szerint is jogosnak tű
nik a neokom végére helyezni

F u l o p  J (1964) a kezdődő kompresszió hatására jelentkező szerkezetfoldtam 
történést a következőképpen fogalmazta meg „Jelentősebb változás az uledékképzó- 
désben és térszínalakulasban a barremi emelet idején következett be A határozottabban 
elkülöníthető faciesovek az uledekgyűjtóben végbement további tagolódást, az ugrás
szerűen megnövekedő terngén eredésű törmelékanyag a szárazföldi környezet térszíné
nek emelkedését a fizikai mállás és anyagszállítás fokozottabba válását jelenti” (1964 
71) Ez a folyamat a mar záródó Tethys peremen fellépő kompresszió eredménye A fenti 
adatokból egyenesen következik, hogy a Bakony szerkezetfoldtam életeben a neokom— 
barrémi határ fordulópontot jelent Az azonban mindmáig ismeretlen, hogy a hegység 
helyenként erőteljesen gyűrt alakulatai, a nagyméretű oldaleltolodasok pontosan milyen 
földtani időintervallumban jöttek létre Úgy tűnik, hogy folyamatos, hosszabb földtani 
időn át tartó kéregalakulásról van szó A helyi, intenzív gyűrődések (pl Úrkút—Varoslód) 
mechanizmusa is magyarázatra var A hegységre általánosan jellemző idős oldaleltolodá- 
sok keletkezési időintervallumának bizonyító erejű megállapítasa regionális tektonikai 
elemzéstől várható Addig a jelen cikkben ismertetett idős horizontális elmozdulásokat 
— pontosabb ídómegjelolés nélkül — korakréta szerkezeti elemeknek nevezem

A Bakony igen bonyolult tektonikai felépítésének további vizsgálata lenyeges le
meztektonikai kerdesek megoldásához is hozzájárulhat
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STRUCTURAL AND ECONOMIC-GEOLOGICAL SIGNIFICANCE 
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K e y - w o r d s  tec tonic  units,  ho r izon ta l  m ovem ents ,  Lower Cre taceous ,  
Sarmatian, Central  Transdanubia (Bakony  Mts)

In the tectonic pattern of the Bakony Mts, there are horizontal displacements 
locally 7 to 8 km of long According to a regional tectonic analysis, they have been de
veloped in two intervals

In the dextral strike-slip faulting, shown in Fig 2, the whole Bademan and the 
lowermost Sarmatian sequence are involved as much as in the older structures The Pan
nonian strata are not affected by these dislocations Thus the faults are likely to have 
been formed within the Sarmatian, so the author refers to them as mtra-Sarmatian 
structures The known diagnostic characteristics of the younger strike-slip faults are dis
cussed in strict terms

Reconstruction of the mtra-Sarmatian dextral faults will enable the study of older 
structures, including transcurrent faults, that have lost their original integrity Fig 4 
shows the arrangement of the older strike-slip faults thus far identified The Tnassic— 
Jurassic—Neocomian sediments in the study area are locally folded and the author sup
poses the folding to have taken place in latest Neocomian time The older transcurrent 
faults are referred to as intra-Cretaceous ones, probably pre-Senoman

The paper touches upon the extent to which the involved strike-slip faults are 
relatable with the occurrence of mineral deposits in the study area


