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A Vértes hegység várgesztesi térképlapjának részletes földtani felvétele, a kapcsoló
dó űrfotó, légifényképek és topográfiai térképek lineamens kiértékelése eredményeként a 
terület szerkezetéről új kép alakult ki. A képződmények részletes térképi ábrázolása és a 
dőlésviszonyok felhasználásával a K—Ny-i irányú tektonikai vonalakat vízszintes eltolódá
sokként lehetett értelmezni. Ilyen vízszintes eltolódások már ismertek a Dunántúli-közép^ 
hegység más részein, de a Vértes belsejében eddig még nem.

A  MÁFÍ Középhegységi osztályán folyó térképezési program keretében 1989-ben került 
sor a Várgesztes jelű, 1:10 000 méretarányú térképlap földtani felvételére. A terepi munkához 
kapcsolódóan 1:10 000 méretarányú légifényképek felhasználása mellett elvégeztem a Vér
tesről készült SPOT űrfelvétel 1:50 000 ma. nagyításának, valamint az 1:25 000 ma. topográ
fiai térképeknek a lineamens kiértékelését is. A Vértesnek ezen a részén korábban csak Taeger 
H. (1904—05-ben) és Szőrs E. (1948—50-ben) végzett földtani térképezést 1:25 000 méret
arányban. Taeger H. (1909) monográfiájában és 1:75 000 méretarányú térképein vázlatos 
képet adott a képződmények elterjedéséről, és tektonikai áttekintést is készített. Szőrs E. 
(1950) már említést tett a fődolomit és dachsteini mészkő közötti átmeneti rétegekről, de mégő 
sem ábrázolta azokat. Térképein az ÉNy—DK-i tektonikai vonalak mellett különböző irányú 
vetőkként K— Ny-i irányúak is szerepelnek.

A  K—Ny-i csapású szerkezetek jól ismertek a Bakony hegységben (M észáros J. 1983) és 
a középhegység ÉK-i részein is (B állá Z .—D udko A. 1989). A területtől É-ra M aros G y. 
(1988) írt le balos, Ny—K-i irányú vízszintes eltolódást (ezt nevezte Taeger H. Somlyó—szári 
vetődésnek, amit ő még ellentétes dőlésű vetőszakaszokként értelmezett). A Vértesnek ezen a 
részén azonban ilyen eltolódási vonalak eddig ismeretlenek voltak. A korábbi szerkezeti vázla
tokban ugyan megjelentek a legmarkánsabb szakaszokon ezek az irányok is, de azokat vető
ként értelmezték: Taeger H. (1909) 1:75 000 méretarányú térképe a Ny—K-i szakaszokat 
ÉNy—DK-i szakaszok ívelt folytatásaként ábrázolja. Szőrs E. és D arányi K. 1:25 000 méret
arányú térképén (in Szőrs E. 1950) a déli nagy eltolódási vonal több kisebb szakasza is megje
lenik, váltakozó levetési irányú vetőkként, akárcsak az ettől É-ra levő eltolódási vonal. A nagy, 
ÉNy—DK-i irányú vetőket már valamennyi fent említett térkép ábrázolta, hiszen ezek igen jel
legzetesek, a hegység fő szerkezetét adják.



A  térképen ábrázolt terület (1. ábra) túlnyomd részét felső-triász fődolomit és dachsteini 
mészkő építi fel. A térképezés egyik eredményeként könyvelhető el az ezek közötti átmeneti 
rétegek elkülönítése és feltérképezése, amely segítette a szerkezeti elemek értelmezését is. A 
jura és középső-kréta képződmények csak mélyfúrásokból ismertek a területen. Térbeli elren
deződésüket — régi fúrások részben bizonytalan korbesorolása ellenére is — az 1. ábra mutatja.

A jurát ért fúrásokban egyaránt említenek liász és dogger korú mészkövet, míg a középső
kréta képződményeket crinoideás mészkő, meszes homokkő és aleurolit képviseli (Tatai, 
Környei, ill. Vértessomlói Aleurolit Formáció). Az eocén képződmények közül a Szőci Mész
kő Formációba tartozó mészkő alsó részét vastagpados tömör mészkő (az ún. mezozóos külle
mű mészkő) alkotja, e fölött a vékonypados, Nummulites perforatusbm gazdag, kissé agyagos 
mészkő települ. A mészkősorozat a medence felé márgával és agyagmárgával fogazódik össze. 
Utóbbiak alatt a széntelepes összlet is több helyen megtalálható. Az oligocén képződmények 
(kavics, kőszéntelepek, homok, agyag) a terület ÉNy-i részén fordulnak elő nagyobb elterje
désben (Csatkai és Mányi Formáció). Ezen kívül a térképlap DNy-i és ÉK-i részén levő mé
lyebb árokban jellemzők, míg kisebb roncsaik a Gesztesi vártól D-re levő tektonikai vonal D-i 
oldalán bukkantak elő két helyen.

A terület főbb szerkezeti elemeit az alábbiakban foglalhatjuk össze:

A  térképlap déli részén, a Gesztesi vártól délre húzódik egy K—Ny-i irányú vízszintes elto- 
lódási vonal, amely űr- és légifotókon is kiválóan megfigyelhető. Ezzel a szerkezettel — amely a 
morfológiában is igen élesen jelentkezik a Gesztesi vár és a Vörös-hegy D-i oldalán — jól lehet 
értelmezni a fődolomit—dachsteini mészkő közötti átmeneti rétegek pontosan feltérképezett 
elterjedését: a diszlokáció kb. 600—1000 méterrel mozdította el jobbra a felső-triász formáci
ók csapását. Ez az amplitúdó az eocén képződményekben is kimutatható.

Az e vonal mentén, különösen attól D-re, a terület K-i részén kialakult völgyhálózat kísé
rő törésvonalainak iránya pontosan megegyezik a jobbos eltolódásokhoz kapcsolódó Riedel- 
párok irányával (Tchalenko J. S.—A mbraseys N. N. 1970). A D-i blokkban uralkodó ÉNy-i 
dőlésirány a vonal közelében É-ira, az É-i blokkban Ny-ira változik, vagyis a triász képződmé
nyekben mért dőlések befordulnak az eltolódás mentén. Érdekesség, hogy a vonaltól D-re a fő
dolomitban sokkal erősebb volt a tektonikai igénybevétel (egészen a porló dolomitig egy 15— 
25 méteres sávban), míg a vonaltól É-ra ez nem tapasztalható. A  vonal D-i oldalán a Vörös
hegytől D-re egy 400—500 m hosszú, 40—50 m széles, oligocén üledékekkel kitöltött medence 
is kialakult.

Ettől a vonaltól kb. 1 km-re É-ra közel párhuzamosan húzódik az a légifotókon jól, az űr
fotón kevésbé látszódó tektonikai vonal, amely a térképezés eredményeként balos vízszintes 
eltolódási vonalként értelmezhető. Ennek az elmozdulásnak a nagysága az előbbinél nagyobb, 
1100—1500 m közötti, és a Várgesztesi-medence aljzatában az oligocén üledékek alatt is való
színűsíthető, innen Ny felé viszont csak feltételezhető. Az ÉNy-i dőlések É-iba fordulása e vo
naltól D-re is mérhető.

A térképezett terület ÉNy-i részén levő vértessomlói külfejtéstől délre sűrű, szabálytalan 
(100—300 m-enkénti) hálóban mélyültek fúrások. Ezek kiértékelése és a felszíni feltárások 
alapján érdekes szerkezeti kép alakult ki. Itt is feltételezhető egy K—Ny-'i vonal, amely vízszin
tes elmozdulásként is értelmezhető, de ez — ellentétben a korábbi kettővel — a mai morfológiá
ban (így a légifotókon is) kevésbé markánsan jelentkezik. A  térképlaptól 500 méterre É-ra levő 
vértessomlói külfejtésben egyes eocén korú ilyen irányú falakon is láthatók vízszintes elmozdu
lást mutató karcok. Ezen a területen ÉÉNy—DDK-i (160°—340°) irányú törések is észlelhe
tők, amelyek jelentősebb elmozdulásokat okoztak a mezozóos aljzatban, és az eocén képződ
ményeket is érintik. A szerkezeti mozgásokat követően a Ny-ra eső területrészen az eocén kép
ződmények szinte teljesen lepusztultak. Ezen törések keletkezése tehát középső-eocén utánra, 
valószínűleg az oligocénre tehető. Ezek a vonalak csak ott jelentkeznek a légifotókon, ahol az 
oligocénnél idősebb képződmények bukkannak a felszínre.



1. á b ra . A z  oligocénnél idősebb képződmények elterjedése és szerkezeti vázlata Várgesztes 
környékén (szerkesztette: G yalog L. 1990)

1. Nummuliteszes mészkő (Szőci Mészkő F.), 2. medencebeli eocén képződmények, és átmeneteik a Szőci Mészkő F. felé,
3. középső-kréta képződmények (Tatai Mészkő F., Vértessomlói Aleurolit F.. Környei Mészkő F.), 4. jura képződmények,

5. dachsteini mészkő (Dachsteini Mészkő F.), 6. átmeneti rétegek (a fődolomit és a dachsteini mészkő között), 7. fődolomit, 
8. eocén alatti legfiatalabb mezozóos képződmény, 9. oligocén képződmények elterjedési határa. — 10. Vető, II. nagy 

vetőmagasságű, a mai morfológiában is jól látható vető, 12. törésvonal, 13. vízszintes eltolódás, ¡4. vető vízszintes elmozdulási 
komponenssel (?), 15. képződményhatár, 16. bizonytalan (feltételezett) képződményhatár, 17. eocénnel fedett mezozóos 

képződményhatár, 18. rétegdőlés iránya, ¡9. országút

Fig. I The extension and schematic structure of formations older than the Oligocène near Várgesztes
(compiled by G yalog L. 1990)

. 1 Nummulites limestone (Szőc Limestone Formation), 2 basinal Eocene formations and their transitional parts toward the Szőc 
Limestone Formation, 3 Upper Cretaceous formations (Tata Limestone Formation, Vértessomló Siltstone Formation, Környe 

Limestone Formation), 4 Jurassic formations, 5 Dachsteinkalk (Dachsteinkalk Formation), 6 transitional beds (between 
Hauptdolomit and Dachsteinkalk), 7 Hauptdolomit, 8 the youngest Mesozoic formation below Eocene, 9 areal extent of the 

Oligocène formations, 10 fault, 11 fault with high upthrow block also shown by the surface morphology, 12 structure line,
13 horizontal slip, 14 fault probably combined with horizontal displacement, 15 boundary of formation, 16 inferred boundary of 

formation, 77 Mesozoic formation boundary covered by Eocene, 18 dip, 19 road



A térképezett terület tektonikai felépítésében fontos szerepet játszó K—Ny-i törések mel
lett ugyancsak meghatározóak a középhegység fő törésirányát követő ÉNy—DK-i csapásű 
szerkezetek is. A  mai morfológiában is jól tükröződik a térképlap ÉK-i és DNy-i sarkában egy- 
egy DNy-ra vető, nagy ugrómagasságú törésvonal, amelyektől DNy-ra 150—200 m mély, oli- 
gocén üledékekkel kitöltött árkok keletkeztek, A két fő törésvonallal párhuzamosan vannak 
kisebb elmozdulások is, ezek közül szintén á DNy-ra levető törések amplitúdója nagyobb, mint 
az ÉK felé vetőké.

Az ÉÉNy—DDK-i irányú tektonikai vonalak főként a térképlap ÉNy-i részén jelentkez
nek. Ezek egy része a földtani képződmények elteljedésében olyan mértékű változást okoz, 
hogy az már egyszerű vetőkkel nehezen lenne értelmezhető, így ezek esetében vízszintes eltoló- 
dási komponenssel is számolhatunk.

Az űrfelvétel (2. ábra) és a légifotók, valamint a topográfiai térképek lineamens kiértéke
lése (3. ábra) alapján a következő fő jellegzetességeket lehet kiemelni (a topográfiai kiértékelés 
során a térképeken völgyek, nyergek, oldalgerincek nyergei stb. által követhető vonalak kerül
tek ábrázolásra):

1. A legmarkánsabb vonalhálózat a középhegység jellegzetes, ÉNy—DK-i haránt törési
rányát követi. Ezekben a vonalakban is megfigyelhető azonbán egy enyhe íveltség, amely ÉNy- 
ról DK felé K-i vergenciát mutat (ÉNy-on 150°—330°, középtájt 135°—315°, DK-en 125°— 
305°). : .

2. á b ra . SPOT űrfelvétel M=1:50 000 nagyítású lineamens kiértékelése a várgesztesi térképlapon és 
környékén (szerkesztette: G yalog L. 1990). Jelmagyarázatot lásd a 3. ábránál

Fig. 2  Lineament analysis of a SPOT satellite photograph (enlargement 1:50 000) made on the 
Várgesztes map sheet and its environment (compiled by L . G yalog 1990). For explanation see fig. 3
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3. ábra. 1:25 000 méretarányú topográfiai térképek lineamens kiértékelése a várgesztesi térképlapon 
és környékén (szerkesztette: G yalog L. 1990)

Lineamens: 1. jól követhető, 2. nagyobb jelentőségű, 3. gyengén követhető. — 4. Ot és községhatár

Fig. 3 Lineament analysis of topographic maps (scale 1:25 000) made on the Várgesztes map sheet 
and in its environment (compiled by L. G yalog 1990)

Lineaments: 1 well traceable, 2 of greater importance, 3 'scarcely traceable. — 4 Road and village limits

2. Ezen a térületen másodlagosak a közel K—Ny-i (kb. 95°—275°-os) irányok, amelyek a 
térképezés alapján vízszintes elmozdulásként értelmezhetők. Az ebbe a rendszerbe tartozó há
rom vonal közül a legjelentősebb a Gesztesi vártól D-re húzódó; kevésbé markáns az ettől 
1 km-re É-ra, még kevésbé a lap ÉNy-i részén kimutatott vonali Ezek mellett több helyen áb
rázolhatok ilyen csapású kisebb lineamensek a térképlap környezetében is (2. és 3. ábra).

3. A  térképlaptól ÉNy-ra és É-ra, ahol már az alaphegység mélyebben van, és áz oligocén, 
illetve az ezt lefedő pleisztocén képződmények vannak felszínen, megjelenik egy közel É —D-i 
(160—170°, 340—350° körüli) irány is.

4. Egyedül a térképlaptól DK-re jelentkezik a középhegység csapásával közel párhuza
mos, ÉK—DNy-i hosszanti szerkezet.

A fentiekből megállapítható, hogy a térképezés tektonikai eredményei jól összevethetők a 
különböző módszerekkel végzett lineamens kiértékelésekkel. Legfontosabb új eredményként 
a K—Ny-i vízszintes eltolódási vonalak kimutatása említhető.
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The interpretation of detailed geological and topographic maps and the lineament analy
sis of the satellite and aerial photographs ever increasing in number of the Várgesztes area 
(Vértes Mts) resulted in a new picture as regards the geostructure of the zone. With the help of 
the detailed representation on map of the formations and with the use of dipping records some 
E—W trending tectonic lines have been interpreted as horizontal displacements.

It was possible to recognize a line of E—W direction, to the S of Gesztes castle, a pheno
menon distinguishable rather sharply in morphology as well, as a dextral slip 600—1000 m 
long. [Along the displacement dips also show an inward-directed turn and the directions of the 
accessory fault lines manifesting themselves in the network of valleys in some places corre
spond to the Riedel-pair directions related to dextral slips (fig. 1)]. At a distance of 1 km to the 
N from this place the existence of a sinistral slip line is to be expected. Horizontal slips of this di
rection are already known from other parts of the Transdanubian Central Range, but they have 
not been reported so far from the inner part of the Vértes Mts.

During the interpretation of satellite imagery (fig. 2) and of the topographic maps (fig. 3), 
in addition to the most important NW—SE directions, E —W directed one of subsequent im
portance can be also recognized very well. (The third important direction strikes NNW—SSE.)


