
A VÁRPALOTAI-MEDENCE ÉS AZ ÜRHIDA 1. SZ. FÚRÁS EOCÉN
KÉPZŐDMÉNYEI

Kokay József

M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143

ETO 5517814(234 373 2)

T á rg y sz a v a k  retegtan, osfoldrajz, transzgresszio, fúrás, eocen, Varpalo- 
tai-medence

A Varpalotai-medencebol eocen korú képződmények alig 30 ev óta ismertek az 
intenzív földtani kutatások eredmenyekent, de ez ideig osszefoglaloan publikálva 
nincsenek, akarcsak a medencevei határos területen 35 evvel ezelőtt lemelyult es csak 
az utóbbi evekben megvizsgált Úrhida 1 sz fúrás földtani eredményei AVarpalotai- 
medencebe az eocen transzgresszio a felso-luteciai koszentelepes „Dorogi Formacio”- 
val történt A felso-luteciai rétegsor igen változatos kifejlodesu A felso-eocen képződ
mények hiányoznák Az urhidai fúrásban a legfelső luteciai „millecaputos” andezittu- 
fas képződmények transzgredaltak, mely felfele átmegy a vastag felso-eocen bryozo- 
as, andezittufas marga, homokko es mészkő („Szépvölgyi Formáció) uledeksoraba

Bevezetés

A Várpalotai-medence eocen képződményéit korábbi publikációimban (Kókay 
1959, 1961, 1972) csak röviden érintettem, de osszefoglaloan és az újabb földtani és 
őslénytani vizsgalatok tükrében meg nem közöltem le Az ELTE Földtani Tanszéke áltál 
végzett OTKA témák közé tartózó paleogen ősföldrajzi es regionális faciestani vizsgala
tokba bekapcsolódva azonban időszerűnek látszik egy összefoglaló kép nyújtása a hazai 
szakembereknek a terület eocén képződményéiről

A Varpalotai-medence területen — pontosabban az É-i, bakonykúti medenceágban 
-  azInota23 sz vízkutató fúrás tárta fel 1951-ben az eocen képződményeket, de felszíni 
előfordulásuk csak 1956-ban vált ismeretessé (Bárdossy Gy -né 1956) az motai erőmű 
É-i előterében a medence peremén két kis foltban Ugyanebben az evben a varos DNy-i 
vegeben mélyített V 133 sz alapfúras I l i m  vastagságban harantolta az eocen üledék- 
sort (Kókay 1959, 1961)

A továbbiakban az említett felszíni kibúvások területen kőszén- es bauxitkutatasi 
céllal mélyült az Inota 66 sz fúrás, majd 1968-ban a Bauxitkutató Vallalat medencepere
mi kutatási programjában a Csór 11,13 és 14 fúrás harantolt eocen képződményeket 

Az OFKFV telephelyen lemélyitett tanfúrások közül az Inota 138 jelzésű fúrásban 
voltak eocén képződmények, mégpedig az alatolodás kovetkezmenyeként megismételve 
(Kókay 1976) A terület térképezési programjának keretében a Vpt 2 sz fúrás a korábbi 
Inota 66 sz fúrás közelében harántolt eocén uledekeket

A téma kereteben ismertetem az 1952— 1954 kozott lemélyitett Úrhida 1 sz alapfu- 
rás szelvényét is, amelynek finomrétegtani feldolgozására csupán az elmúlt években 
került sor



Rétegtani és fáciestani viszonyok

Területünkön a legidősebb, medencet feltolto képződmény a bauxit, bauxitos agyag, 
amely a felső-triász dolomit egyenetlenségeit, horpáit tölti ki a Dunantúh-kozéphegyseg- 
ben általánosan ismert módon A képződményt a V 133 , I 138 , Cs 11 es a Vpt 2 
sz fúrás tárta fel, mely egyik fúrásban sem volt ipari vastagságú, vagy minőségű Az 
eocen rétegsoron belül kozbetelepult helyzetben bauxitos agyagot harantolt az I 23 és 
az I 66 sz fúrás

A felsorolt fúrásokban és felszíni feltárásokban megvizsgált eocen rétegsorok korre
lációja nem teljesen problémamentes, annak ellenere, hogy ez a földtani információ- 
együttes mintegy 5x 2  km-es nagyságú, K — Ny-i csapásu vonulatban fordul elő A terü
let ugyanis egy tektonikailag erősen zavart zonaban helyezkedik el (Kokay 1976, 1985), 
ahol a Dk-i Bakony peremi fo torésvonal-rendszere húzódik kb 4 km-es jobbos horizon
tális eltolódással és 800 m-es magasságú többlépcsős alátolódassal Az erős tektonikai 
elmozdulások következtében földrajzilag egymáshoz közel feltárt eocen rétegsorok ere
detileg több km távolságban is lehettek

Területünk nagy részén az eocén transzgresszió a kozépső-eocén magasabb részeben 
indult meg, mégpedig kőszentelepes osszlettel („Dorogi Formáció”), amely a Dunántuli- 
kozéphegység alsó barnakőszéntelepes sorozatának felel meg, és kifejlődésében a duda- 
n -ba linkai, valamint a dorogi -  nagyegyházi kozott áll, jellegzetessegeik együttesen 
megtalálhatok a rétegsorban Ez az osszlet Báldine Beke M vizsgálatai szerint a 
felső-lutéciai emelet NP 16 nannoplankton zónáját képviseli a V 133 és Cs 14 sz

1 abra Eocen képződmények előfordulása Varpalota tersegeben ~
1 Alaphegyseg keret, 2 eocen a felszínen, 3 eocent harantolt furasok vastagsággal, 4 eocent nem harantolt furasok, 5 Telegdi-Roth 

fele törésvonal 6 az eocen tenger feltételezett partszegelye

Fig 1 Eocene formations in the Varpalota area
1 Basement, 2 Eocene outcrops, 3 Eocene found in borehole, 4 boreholes without Eocene, 5 Telegdi-Roth faultline, 6 inferred

coastline of the Eocene sea



fúrásokban talált jellemző „Reticulofeneslra tokodensis” alak és kísérő formái alapján 
(Baldiné Beke M 1984, p 145) A szentelepes osszlet a V 133 sz fúrásban a legteljesebb 
kifejlődesú, 323,10-337,45 m-ig Három gyenge minőségű és vékony barnakőszén 
telepet tartalmaz, 323,10 — 323,70 m-ig, 334,85 — 335,20 m-ig és 336,55 — 337,45 m-ig 
A telepek közötti osszletet tengeri korallos — molluscás -  alveolinás márga, brakkos 
behatásra utaló centhiumos — modiolusos márga és agyag, kőszenes agyag képződmé
nyek alkotják, sőt 328,30-330,50 m-ig édesvízi mészkövet is harántolt a fúró, ami 
dorogi — nagyegyházi rokonságú kifejlődésre utal (Kókay 1959, 1961)

Az I 138 sz fúrásban az édesvízi osszlettel kezdődött a transzgresszió 
(732,2 — 740,7 m-ig aleunt, agyagmárga és homokkő osszlet), a V 133 sz fúrásban alatta 
települő osszlet itt hiányzott Az édesvízi üledékek fölött mindössze 10 cm-es szénpad 
települt

A Cs 14 sz fúrásban az eocén kezdő rétege a triász alaphegységen miliolideás 
mészmarga, melyre 5 m-es kőszenes agyag következik 185,7—190,8 m-ig A felette 
települő csokkentsósvizi eredetre utaló márga, mészmárga és mészkő sorozatban még 
négy további vékonyabb kőszenes agyagpad volt a fúrásban A rákövetkező kissé

Uh 1 V  133 I 138 Cs 14 I 66 I 23

2 abra Eocen szelvények Varpalota kornyékén
/ Kavics konglomerátum 2 homok 3 homokko 4 agyag agyagmarga 5 marga mészmarga 6 mes/kő, 7 édesvízi mészkő es 
marga 8 s/enes agyag 9 s/entelep 10 ande/ittufa agglomerátum / /  bauxit bauxitos agyag 12 dolomit (triász), 13 paleozoikum

Fig 2 Eocene section from the Varpalota area
/ Gravel conglomerate 2 sand 3 sandstone 4 clay clay-marl 5 marl calcareous marl 6 limestone 7 freshwater limestone and 
marl 8 coal in clay 9 coal-seams 10 andesite-tuff agglomerate ¡1 bauxite bauxitic clay ¡2 dolomite (Tnassic) 13 Paleozoic



biotitos margában (153,0- 160,8 m-ig) Báldiné Beke M NP 16-os zonara utaló nan- 
noplankton együttest talált — a jellemző Reticulofenestra tokodensis B Beke fajjal —, 
amely szerinte (Baldiné Beke M 1984) a Dunántúli-középhegység „Dorogi Formácio”- 
jának felső részére, vagy közvetlen fedőjére jellemző

Az I 66 sz fúrásban a 14,80-24,50 m-ig harántolt, javarészt csokkentsósvízi 
eredetű, molluscás rétegeket tartalmazó osszletben két vékony (20 és 5 cm) kőszenes 
agyagpad, valamint a közeli szárazföldi beszállítást bizonyító bauxitos agyag betelepülés 
volt A még északabbra lévő I 23 sz fúrásban ez úgy alakult, hogy a triász alaphegységre 
3 m csokkentsósvízi miliolideas mészkő települt, majd 1 m bauxitos agyag es fölötte 
Nummulites perforatus tartalmú („Szőci Mészkő Formáció”) mészkő következett Ehhez 
hasonló szelvény lathato a felszínen az motai Hideg-völgy torkolatának DNy-i végeben, 
ahol durva dolomit görgetegből felépített konglomerátumból eocén csokkentsósvízi 
eredetre utaló Mollusca együttes lenyomatait találtuk (Melanopsis doroghensis Opph  , 
Cerithium cfr subcorvinum Opph , Ampullma sp , Voluta sp juv 7 Dreissena prisca Papp) 
Fedőjében bauxitos agyag található, melyre a N perforatus tömeges fellépésével jellem
zett „Szőci Mészkő Formáció” következik

A „Dorogi Formáció” É felé vékonyodó, kiékelődő és növekvő mennyiségben 
szárazföldi eredetű (bauxitos) agyagot tartalmazó képződményeire délies irányban ha
ladva az eocén szénmedenceinkből jól ismert tengeri eredetű korallos — molluscás -  alve- 
olinás márga, agyag és homokkő sorozat következik (formációval lekötetlen képződ- 
menysor) Ez legvastagabb a V 133 sz fúrásban (9,12 m), míg az I 138 sz fúrásban 
8 m Valószínűleg a Szoci Mészkő Formáció heteropikus fáciese Gazdag Mollusca fau
nát tartalmaz Szőts E meghatározásában (Kókay 1959, 1972)

AV 133 sz fúrásban Kecskeméti T meghatározásával a N mülecaput — N discor- 
binus — N variolarius- Discocyclina nagyforammiferas márgás uledeksor következik, 
311,30 — 311,60 m-ig terjedőben dolomit kavics anyagú alapkonglomerátummal követ
kezve, a korallos — molluscás rétegekben esetleg uj szubciklusként értelmezve A miocén 
alatt 226,30 m-tol kezdődő eocen sorozat felső része már a kozepső-eocén legtetejét 
képviseli, Baldiné Beke M meghatarozása szerint az NP 17-es nannoplankton zónát 

Az I 138 sz fúrásban a korallos -m olluscás márgakra N perforatus jelenlétével 
jellemzett „Szőci Mészkő Formáció” települ, amelyben a 713,00 — 715,5 m-ig települő 
rétegben már N millecaput is előfordul Ez a képződmény van a mar említett I 23 sz 
fúrásban az inotai erőműtől E-ra a felszínen is, valamint inkább agyagmárgas kifejlődés
sel a Cs 13 sz fúrásban 174,30—194,50 m-ig

Az úrhidai Úh 1 sz fúrásban a „Szoci Mészkő Formáció” N mdlecaput-tá\ 
jellemzett magasabb tagozatával kezdődik az eocen transzgresszio 276,30-341 m-ig 
mészkő, homokkő, konglomerátum, kavics és homok rétegekből felépítve, a felső szaka
szában andezittufas betelepülésekkel

A Varpalotai-medencében nincs igazolható felső-eocén (pnabonai) képződmény, 
mert a legfiatalabb tagozat a V 133 sz fúrásban még a felso-luteciai emelet NP 17-es 
zónája van jelen es a 264,7-265,5 m-ig harantolt bentonitos andezittufa K/Ar biotit 
+ amfibol vizsgálata 42,0 ±2,5 millió évet igazol (Balogh K adosa vizsgálata Ravasz 
C s -né ásványtani előkészítésével es minősítésevei, 1984), tehat összhangban van a 
biosztratigráfiai vizsgalatok eredményével

Az urhidai fúrásban ugyanakkor a „millecaputos” rétegekből folyamatosan fejlő
dött ki a felső-eocen uledéksor 0,0-267,3 m-ig, mely Kecskeméti T (Kecskeméti 
T — Vörös A 1983) vizsgálatai szerint a felső-eocen Nummulites fabiami jelenlétével 
igazolt „Szépvölgyi Formációt” képviseli Felépítésében bryozoás márga, homokkő, 
lithothammumos mészkő és főleg az alsó részében andezites eredetű piroklasztikumok 
vesznek reszt Az utóbbiak kozott a legvastagabb a 252, 85 — 261,75 m-ig átfúrt andezit- 
tufa és agglomerátum osszlet, mely lila és zöld amfibolandezit bombákat tartalmazott,



viszonylag közeli kitörési centrumot feltételezve A felső-eocen sorozat alsó harmadára 
a Discocyclinák gyakorisága is jellemző

A N  mülecaput együttes zóna a kozépső-eocén felső-lutéciai alemeletét, a N fabianu 
együttes zóna a felsó-eocén priabonai emeletét képviseli A két zóna határa a fúrás mintái 
alapján nem vonható meg pontosan (267,3 -  284,0), mert a kritikus szelvényszakasz gyér 
és értekelhetetlen faunát tartalmaz A nannoplankton flóra a fúrás egész szelvényeben 
gyér és nem sokat mondo (Baldiné Beke M vizsgálata) Az úrhidai eocen rétegsor alsó 
fele 20 — 30° dólesú

Szerkezeti és ősföldrajzi vonatkozások

Már a széntelepes rétegsor ismertetésénél kitértünk arra, hogy az vegyes — K-bako- 
nyi és dorogi — nagyegyházi kifejlődésű Úgy latszik, hogy a széntelepes csoport aljában 
jelentkező édesvízi mészkő és mészmárga képződmények geomechanikailag egy vonulat
ba tartoznak es így az oksági összefüggésre megvan a magyarázat Geomechanikai 
szempontból ugyanis a Várpalotai-medence, a Vértes DK-i előtere es a Budai-hegység — 
Gerecse közötti térség ugyanabba a savba tartozik A Balinka kornyéki rokonság is 
indokolt, mert a területre a transzgresszió K -  ÉK felől (Móri-árok) érkezett Közvetlen 
É — D-i irányú kapcsolat nem volt Balinka es Varpalota kozott, mert a balinkai medence 
D-i pereme felé az eocén rétegsor partszegélyi, meszes („Szőci Formáció”), vagy kiékelő
dó kifejlődésekbe megy át Ugyanez Várpalotán ellentétes irányban igaz, tehát É felé. 
kiékelődó, vagy partkozeli faciesekbe átmenő az eocén uledeksor, amint ez a bemutatott^ 
rétegsorok kifejlődéseiből világosán kitűnik Ez tehát azt jelenti, hogy ebben az időben 
a két medence kozott szárazulat volt, mar letezett a Taeger H enrik (1936) által elneve
zett „Mellár masszívum”, mint az eocen tektonikai mozgások által kiemelt hátság

A felső-lutéciai „millecaputos” transzgresszió a V 133 sz fúrásban 312 m-ben 
jelentkezett báziskonglomerátummal Az úrhidai (Kókay 1972) es egyéb fúrási adatok 
igazolják, hogy a Bakony, sőt a Dunantuli-kozephegyseg D-i előterében az eocén kép
ződmények ezzel a szinttel messzire transzgredaltak az idősebb alaphegysegre

A rétegtani es faciestani ismertetésben feltűnik a fúrásonként erősen elterő kifejlődés 
kis távolságon belül is A kifejlődések kozott a kővetkező összefüggések ismerhetők fel

— A legvastagabb és a partszegélytől viszonylag legtávolabbi kifejlődésű az uledék- 
sor a V 133 sz fúrásban,

— É felé haladva a fúrásokban harántolt rétegosszletek rohamosan vékonyodnak, 
az egyes retegcsoportok kiékelődnek, sekélyvízi és meszes kifejlődésekbe mennek at, 
szárazföldi bauxitos agyag települ közbe

Ez a hirtelen facies átváltás kettős utólagos (miocén) tektonikai hatással magyaráz
ható A várpalotai uledékgyűjtő terület nagyjából É — D-i irányban a miocén tektonikai 
mozgások hatására közel 1 km-t szűkült, amely az inotai aszimmetrikus ekszerkezet 
területén nyilvánult meg erőteljesen (Kókay 1968, 1976)

A kompresszív törésvonal mentén kb 4 km-es jobbos horizontális mozgás történt 
A kettős hatás eredmenyekeppen erősen eltero faciesek kerültek egymás mellé, amelyet 
a közbenső lepusztulási periódusok tovább bonyolítottak

Az eocen képződmények a későbbi geológiai idők folyamán tobbé-kevésbé lepusztí- 
tásnak estek áldozatul A denudációtol legjobban megkímélődott a V 133 sz fúrás 
kornyéke, amíg a medence É-i részéin, de leginkább az inotai aszimmetrikus ékszerkezet 
vonulatán a letárolás olykor teljes mértékűvé vált, mint a mai helyzet bizonyítja Ez a 
lepusztítas az ékszerkezet egyes tektonikai lépcsőin már a badeni mozgásokat megelőző
en megtörtént, mert például az Inota 140 sz fúrásban a triász alaphegységre az alsó- 
badem tenger uledéksora közvetlenül települt (Kókay 1976), míg inota község területén



a tnász képződményekre a felső-bádeni uledéksor következik Az Inota 86 sz fúrás 
adatai szerint az alsó- és felső-bádeni uledéksorok kozott lévő (kozépső-bádeni) száraz
földi agyagos kavicsos osszletben, valamint a fedőjében következő felső-badem peremi 
kifejlődésű homokos congerias rétegsorban gyakoriak az áthalmozott Nummuhtesek, de 
bemosott Nummulites variolarius már a Cs 17 sz fúrás tengeri ottnangi rétegeiből is 
előkerült (det Kecskeméti T )

A sárréti medence É-i felében a szarmata szárazföldi uledeksornak főleg az alsó 
felében nemcsak bemosott Nummuhtesek, Discocyclinák, hanem gyakran eocén agyag- 
márga törmelék is található (Sajnos előfordult egyes fúrásoknál, hogy a hiányos magki- 
hozatal következtében szelektív eocén kőzetanyag- és ősmaradványok a leíró személyt 
téves — eocén — korbesorolásra indították1) Ez a szarmatában fellépő jelentős eocén 
denudáció a megelőző mozgások következtében történt kiemelkedés eredménye
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EOCENE FORMATIONS IN THE VÁRPALOTA BASIN 
AND IN THE BOREHOLE ÚRHIDA 1
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K eyw ords stratigraphy, paleogeography, transgression, borehole, Eocene, Varpalota 
Basin (Transdanubia, Hungary)

Eocene formations have been known from this small basin since 30 years However, 
neither these nor the data obtained from borehole Úrhida 1, on the perimeters of the 
basin, were never been comprehensively published, although it had been drilled 35 years 
ago and was studied before some years

In the Várpalota basin, Eocene sedimentation began in Late Lutetian time („Bar- 
toman” sensu Ch Pomerol) The coal bearing Dorog Formation was deposited These 
sediments are of high diversity Upper Eocene formations are absent

In the Úrhida borehole the uppermost Lutetian (Nummulites milletaput zone) 
andesite tuff formations are at the base of the sequence They grade upwards into the 
thick Upper sequence of Bryozoa bearing andesite tuffitic marl, andesite tuff, marl, 
sandstone and limestone called the Szépvolgy Formation


