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A Dunántúli-középhegység Ny-i peremén lévő miocén medencék süllyedése a 
feltöltődéssel egy időben történt; valószínűleg az ottnangi(?)—kárpátiban kezdődött, s 
legnagyobb mértékét az alsó-bádeniban érte el. A felső-bádeni végén és a szarmatában va
lamint a pannóniai (s.l.) folyamán a medencék kiegyenlítődése tapasztalható. A meden
cékben különböző típusú — medencebelseji, nyílttengeri, medenceperemi normális sósví
zi, továbbá csökkentsósvízi és kontinentális — rétegsorok fordulnak elő.

A medencék többnyire jól lehatárolhatok. A Keszthelyi-hegység és a Bakony között 
lévő egyes medencék aszimmetrikus felépítésűek, s feltételezhető, hogy eltolódások men
tén nyíltak fel. A Nagygörbői- és a Dabronyi-medence elrendeződése — a kisalföldi rész
medencékhez hasonlóan — balos nyírásnak felel meg. Feltehetően balos nyírásos erőtérrel 
függ össze azon konjugált jobbos eltolódások létrejötte, amelyek mentén pl. a Herendi-me
dence képződött.

Bevezetés

A középhegység Ny-i peremén a Keszthelyi-hegység és a Bakony—Balaton-felvidék 
között neogén medencék ismeretesek, amelyeket a regionális térképeken általában egybefüg
gőként jelölnek (H ámor G .—J ámborÁ. 1971, JámborÁ. 1980,B érczi I. etal. 1988). Amio- 
cén medencék határainak kijelölése a fúrási adatok kis száma miatt nehéz feladat. Áz aljzat
domborzat alapján több süllyedők különíthető el, köztük a Nagygörbői-, Várvölgyi-, Tapol
cai-, Nyírádi-, és Devecseri-medence, valamint a Kisalföldi-medencéhez tartozó Dabronyi- 
részmedence (1. ábra).

A miocén medencék rétegsorában három fő litosztratigráfiai egység — egy alsó, szárazu- 
lati (ottnangi—kárpáti), egy középső, tengeri (kárpáti—bádeni) és egy felső, csökkentsósvízi 
üledéksor [szarmata—pannóniai (s. 1.)] — különíthető el. A középső, tengeri üledékeket a kár- 
páti-bádeni (Kisalföld, Zalai-medence; Bérczi I. et al. 1988, H ámor G .—J ámbor Á. 1971, 
J ámborÁ . 1980,K őrössyL. 1964; Nagygörbő Ng. 1.sz.fúrás: JámborÁ .—K o r pá sé . 1974) 
vagy a bádeni emeletbe (Dunántúli-középhegység Ny-i része: Kókay J. 1966,1986) sorolták, 
míg az alattuk települő szárazulati üledékeket á tengeri üledékek korától függően eggenburgi—



1. á b ra . Helyszínrajz kiegészítve a miocén képződmények talpmélység térképével (Partényi Z. et 
al. 1989), a Bouguer-féle anomália-térképpel (H offer E.—Szilágyi I. 1990) és egyéb adatokkal

/. Miocén képződmények elterjedésének határa, 2. prekainozóos képződmények kibúvása, 3. a prekainozóos aljzat tengerszinthez 
viszonyított helyzete, 4a. a szövegben szereplő fúrás száma, 4b. egyéb fúrás, 5. miocénnél idősebb képződmények elterjedése 

(pannóniai.(s.l.), valamint negyedidőszaki üledékekkel fedett], 6. oiigomiocén képződmények (Csatkai Kavics Formáció) felszíni és 
felszín alatti elterjedése (Korpás L. 1981. nyomán), 7. földtani szelvény nyomvonala. — Miocén medencék: Ng=Nagygörbői-, 

Vv = Várvölgyi-, Ta=Tapolcai-, Da =  Dabronyi-, Ny =  Nyirádi-, Vp=Vigándpetendi-medence



ottnangi (Jámbor Á .—K orpás L. 1974) vagy ottnangi—kárpáti (K ókay J. 1966, 1986) kor
szakbelinek tekintették. A Dunántúli-középhegység K-i részén, a Várpalotai-medencében 
ottnangi korú tengeri képződményeket is kimutattak (K ókay J. 1956, 1968).

A Keszthelyi-hegységtől É-ra mélyült nagygörbői Ng. 1. sz. fúrásról az a vélemény alakult 
ki, hogy rétegsorában az eggenburgi—ottnangival kezdődő miocén összlet folyamatosan fejlő
dik ki az oligomiocén Csatkai Kavics Formációból (Jámbor Á .—K orpás L. 1974.)

A regionális összefoglalásokban a kisalföldi neogén medencéket általában pull-apartok- 
ként értelmezték s képződésüket a középhegység csapásával közel megegyező balos nyírásos 
térrel hozták kapcsolatba (H orváth F.—Royden L. 1981; Bergerat F. 1989, R oyden L. etal. 
1983; R umpler J .—H orváth F. 1988). A középhegység K-i részén lévő miocén medencék ki
alakulására születtek modellek (K ókay J. 1956,1968, Bállá Z .—D udko A. 1989), a Ny î ré
szén lévő miocén medencék kialakulásáról pedig még nincs magyarázat.

A középhegységi területen belül harántirányú intraszarmata jobbos eltolódásokat 
jelöltek ki (M észáros J. 1980,1982,1983). Tisztázatlan maradt azonban ezen vonalak és a mi
océn medencék viszonya.

Dolgozatunkban a középhegység Ny-i peremén lévő medencék felépítésének és a kiala
kulásának kérdését elemezzük.

A miocén medencék helyzete

A  középhegység Ny-i részét (1. ábra) teljes egészében átszeli a Nagygörbői-, Várvölgyi- és 
Tapolcai-medence sávja. Ez választja el a Keszthelyi-hegységet a Bakonytól és a Balaton-felvi- 
déktől. Ettől a sávtól ÉK-re a Dabronyi-medence (a Kisalföld részmedencéje), DNy-ra pedig a 
Zalai-medence helyezkedik el. A  Nagygörbői- és a Dabronyi-medence elválasztó vonala a 
középhegységi szinklinális É-i szárnyán lévő fődolomit-pászta déli határának közelében fut, s a 
Csatkai Formáció elterjedésének az É-i határával esik egybe (1—2. ábra). A Tapolcai-meden
cétől K-re, a középhegységi szinklinális D-i szárnyára eső bakonyi fődolomit-sáv déli határát, 
vagyis a Veszprémi-vonalat követve alakult ki a Vigándpetendi-medence. Tehát néhány me
dencének a helyzete összefügg a fődolomit és egyéb képződmények elrendeződésével, ami va
lószínűleg tektonikai okokra vezethető vissza. A Tapolcai-medence (ezalatt a bádeni üledé
kekkel kitöltött kimélyült központi részét értjük) déli határa feltehetőleg a Balatontól D-ré fut, 
mivel fúrási adatok szerint D felé a miocén vastagsága csökken (K ókay J. 1986).

A  bádeni tengeri sorozat alatti szárazföldi képződmények rétegtani helyzetéről 
különböző vélemények alakultak ki. Id. Lóczy L. (1913) szerint e képződmények mediterrán
ba tartoznak. Hasonló véleményen voltak A lföldi L. (1963) és K ókay J. (1966), akik a helvé- 
tibe tették. J ámbor Á .—K orpás L. (1971) és Korpás L. (1981) pedig ezt azösszletet azoligo- 
cén—alsó-miocén korúnak vélték. Korbesorolásukat lehetővé tevő ősmaradványegyüttes ed
dig nem került elő belőle.

A miocén üledékek elterjedési sávja merőleges az oligocén képződményekből álló pásztá- 
ra vagy annál kisebb szöget zár be azzal (1. ábra). Ez a köztük lévő szerkezeti diszkordanciára 
utal, amit a középhegység K-i területén is tapasztaltak (Bállá Z .—D udko A. 1989). Erre utal 
az a tény is, hogy a miocén üledékek féküképződményei is különböző korúak. A Nagygörbői-,

F ig. 1 Location map with complementary maps showing the basal depths of Miocene formations 
(after Z. Parten y i et al. 1989) and Bouguer anomalies map (E. H o ffer  and I. S z ii .agyi 1990),

together with other relevant data
l Distribution boundaries of Miocene sequences, 2 Pre-Cenozoic sequences in outcrops, 3 depth of the Pre-Cenozoic basement 

below sea level, 4a code of borehole mentioned in the text, 4b other boreholes, 5 Pre-Miocene sequences [buried by Pannonian 
(s.l.) and Quaternary sediments], 6 surface and subsurface Oligocene to Lower Miocene sequences (Csatka Pebble Formation) (after 

L. KorpAs 1981), 7 line of geological profile. — Miocene basins: Ng=Nagygorbo, Vv=Varvogy, Ta—Tapolca, Da = Dabrony,
Dv=Devecser, Ny = Nyirad, Vp=Vigandpetend
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2 . á b ra . A miocén üledékek vastagsága. ( B ih a r i D. et al. 1978. nyomán, kiegészítve)
1. Miocén képződmények elterjedési határa (a vastagság 0-vonala), 2. vastagság-izovonal, 3. a fődoiomit elterjedése a felszínen és a 

preszenon képződmények bázisán. 4a. a Veszprémi-törés. 4b. törés általában, 5. jobbos eltolódás

Fig. 2  Thickness map of the Miocene sequences (complemented after D. B ih a r i et al. 1978)
l Areal of the Miocene sequences, 2 thickness contour, 3 Hauptdolomit on the surface and below the Pre-Senonian sequences, 

4a the Veszprém fault, 4b fault in general, 5 dextral strike slip

Devecseri- és Nyirádi-medencében paleogén, a Dabronyiban felső-kréta, a Várvölgyi- és a Ta
polcai-medencében pedig triász vagy ópaleozóos.

A miocén képződmények vastagsága medencénként változó (2. ábra), s egészében véve a 
Kisalföld felé nő (a Tapolcai-medencében még csak kb. 200 m, míg a nagygörbőiben már kb. 
700 m).



A miocén üledékek rétegtani besorolása

A legutóbbi balaton-felvidéki térképezés során néhány újabb fúrás mélyült. Ezeknek, va
lamint egyes korábbi fúrásoknak a vizsgálata (Bence G. et al. 1990, Selmeczi I. 1989) számos 
új eredményt adott, amelyek — egyéb anyagok mellett — az alábbiak alapjául szolgálnak.

Kifejlődési jellegek alapján a miocén üledéksorok számos litosztratigráfiai egységre (for
mációra) tagolhatok (3. ábra). A miocén medencékben a bázis-helyzetű kárpáti(—ottnangi?) 
korszakbelinek feltételezett szárazulati kavicsos tarka agyagos képződmények a Somlóvásár- 
helyi Formációba sorolhatók. Nincs kizárva az ottnangi emeletbe sorolt Szászvári Formáció je
lenléte sem. A Várvölgyi- és a Tapolcai-medencében a bauxitos vörös agyagból, tarka agyag
ból, meszes agyagból, kavicsból és dolomitkavicsból álló szárazföldi üledékeket Vöröstói 
Agyag Formációként különítik el, amely a Somlóvásárhelyi Formáció felső részének az ana
lógja. Mindezen képződmények egyazon kontinentális tarka agyagos összletbe tartoznak, 
amely felett általában egy szenes rétegcsoport — a Hidasi Barnakőszén Formáció — foglal he
lyet.

A nagygörbői fúrás anyagának őslénytani újra vizsgálata nyomán a korábban kárpátinak 
vélt tengeri rétegsor alsó-bádeninek bizonyult (Báldi T .-né 1983, 1985; Bohnné H avas M. 
1985). Kifejlődésük alapján a bádeni üledékeknek két típusa különböztethető meg, ezek egyi
ke nyílttengeri pelites—finomtörmelékes medencebeli, a másik pedig kavicsos és karbonátos— 
durvatörmelékes medenceperemi fácies. Az alsó-bádeni alemelet nyílttengeri pelites fáciesei 
(agyag, agyagmárga, márga, kőzetliszt) a Tekeresi Slír Formációba, az arra települő felső-báde- 
ni molluszkás agyag és agyagmárga (mészkő, márga, homokkő) pedig a Szilágyi Agyagmárga 
Formációba, illetve — ha mészkőből áll — a Rákosi Mészkő Formációba sorolható. A meden
ceperemi durvatörmelékes rétegsor az előzőnél sokkal nagyobb elterjedésű, ezt alapvetően két 
egység, a Pécsszabolcsi Mészkő és a Pusztamiskei Formáció építi fel. A Pécsszabolcsi Mészkő 
Formáció (lithothamniumos mészkő, mészmárga) a Tekeresi Slír Formáció heteropikus fácie- 
se. A Nyirádi- és a Devecseri-medencében viszont a Tekeresi Slír Formációt a Pusztamiskei 
Formáció (biotitos meszes homokkő, kőzetliszt és kőzetlisztes agyagmárga váltakozása) he
lyettesíti. E medencék peremén és délen elkeskenyedő, sekélyebb felén a Pécsszabolcsi Mész
kő Formáció van jelen, az alján meszes konglomerátummal, kavicsos mészkővel.

A területen a szarmata és a bádeni emelet határán általában regressziós kavicsos réteg tér 
lepül, amely a Kozárdi vagy a Tinnyei Formáció bázisképződménye. A  Tapolcai-medencében 
viszont a legutóbbi térképezés során szarmata partszegélyi üledék — abráziós konglomerátum 
— vált ismertté (B ence G .—Budai T. 1987).

A  miocén rétegsorban lévő tufákat három szintbe sorolják (Á rva-Sós E. et al. 1983, H á
mor G. et al. 1985.), amelyek közül az alsót (Gyulakeszi Riolittufa Formáció) az ottnangi eme
letbe, a középsőt — több tufabetelepülést tartalmazó szintet (Tari Dácittufa Formáció) — a kár
páti—bádeni határra, a felsőt (Galgavölgyi Riolittufa Formáció) pedig a szarmata legalsó ré
szébe teszik.

A  nagygörbői Ng. 1. sz. fúrásban (Jámbor Á .—Korpás L. 1974) három tufabetelepülést 
különítettek el, amelyek közül egy az alsó és kettő a középső szintbe tartozik. Az alsó és közép
ső szint közé eső 891,3 m mélység felett a bádeni kor faunával bizonyítható, de a mélyebb hely
zetű képződmények kora kérdéses maradt (Bohnné H avas M. 1985).

A térképezés folyamán a Nagygörbői-medencétől délre (1. ábra) mélyült a zalaszántói 
Zszt. 3. sz. és a várvölgyi Várt. 1. sz. fúrás, amelyet a Nagygörbői-medence fúrásaival (4. ábra) 
vetettünk össze. A  tengeri üledékek kora a plankton Foraminiferák alapján mindkettőben bá
deni, a nagygörbői fúráshoz hasonlóan (Báldi T .-né 1983, 1985; B ohnné H avas M. 1985, 
Lázárné Szegő É. 1984, 1985). Báldi T .-né (1983, 1985) az Ng. 1. sz. fúrás 500,6-tól 
891,3 m-ig teijedő szakaszát az NN5, a 498,8—499,8 m közti intervallumot pedig az NN6 nan- 
nozónába helyezi. A két új fúrás alsó-bádeni rétegsorában partszegélyi fáciesek vannak túl
súlyban (Pécsszabolcsi Mészkő Formáció), s a medence K-i oldalán lévő fúrások (S. 25., S. 26.)
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3. á b ra . Elvi rétegoszlop 

Fig. 3  Model stratigraphical column

rétegsorai ezeknél finomabb szemcséjű fáciesekből állnak (4. ábra). Az alsó-bádeni—felső-bá- 
deni határ környékén az üledékek nyílttengerivé válnak (Tekeresi Slír—Szilágyi Agyagmárga 
Formáció), majd a felső-bádeniben újra partszegélyi (Rákosi Mészkő Formáció), a felső-báde- 
ni végén pedig a szarmatába átnyúló csökkentsósvízi fáciesek (Kozárdi/Tinnyei Formáció) je
lennek meg (B ohnné H avas M. 1985, Kókay J. 1985).



4 . á b ra . A Nagygörbői- és a Várvölgyi-medence rétegsora
A. Üledéktípusok: 1. kavics, konglomerátum, 2. kavicsos homok, 3. homok, agyagos homok, 4. homokkő, 5. aleurit, 6. meszes 

aleurit, 7. aleurolit, 8. agyag, 9. tarka agyag, 10. agyagmárga, 11. márga, 12. mészkő, 13. kőszén, szenes agyag, 14. tufa, 
bentonitos tufa, NN=nannoplankton lelet. — B. Kifejlődések: a. szárazföldi, b. partszegélyi, c. csökkentsósvízi, d. tengeri

F ig. 4  Stratigraphic columns of the Nagygorbo and Varvolgy basins
A Types of sediments: 1 pebble, conglomerate, 2 pebbly sand, 3 sand, argillaceous sand, 4 sandstone, 5 silt, 6 calcareous silt, 
7 siltstone, 8 clay, 9 variegated clay, 10 argillaceous marl, 11 marl, 12 limestone, 13 brown coal, carbonaceous clay, 14 tuff, 

benthonitic tuff, NN—nanoplankton. — B. Facies: a terrestrial, b near-shore, c brackish-water, d marine



Hasonló formációk és fáciesek találhatók a többi medencében is (5. ábra). A tapolcai 
Hgn. 84. sz. fúrás fácieseijól egyeztethetők a Hgn. 78. sz. fúrás K ókay J. által közölt szelvényé
ben lévőkkel és a várvölgyi Várt. 1. fúráséval. A  nyílttengeri üledékek vastagsága azonban itt 
nem éri el a 100 m-t. A Nyirádi- és a Devecseri-medencékben is hasonló rétegsorok fordulnak 
elő, de e medencéket a partszegélyi fáciesek nagyobb elterjedése jellemzi (Selmeczi I. 1989). 
A tengeri képződmények rétegtani helyzete — a somlóvásárhelyi Sv. 1. sz. fúrás (Selmeczi I. 
1989) alapján — egyértelműen alsó-bádeni. A tenger visszahúzódása itt már az alsó- és a felső- 
bádeni határán észlelhető, mivel az utóbbira partszegélyi vagy csökkentsósvízi fáciesek fellépé
se jellemző (5. ábra).

Nagygörbő Várvölgy Tapolca Devecser Nyirád Herend

Ng. 1. Várt. f. Hgn. 84. Sv. 1. Gy. 6.

5. á b ra . Miocén fáciesek korrelációja a tárgyalt medencékben. [A Herendi-medencére elvi rétegsort
adunk K ókay J. (1966) nyomán]

/. Preoligocén képződmények. — Üledéktípusok: 2. kavics, konglomerátum (Csatkai Kavics Formáció). 3. kőszén, szenes agyag, 
4. riolit- és dácittufa, bentonitos tufa. — Kifejlődések: 5. szárazföldi, 6. csökkentsósvízi, 7. partszegélyi, 8. tengeri

Fig. 5  Correlation of the Miocene facies in the basins studied (model stratigraphic sequence of the 
Herend basin displayed after J. K ókay 1966)

I Pre-Oligocene sequences. — Types of sediments: 2 pebble and conglomerate (Csatka Pebble Formation), 3 brown coal and 
carbonaceous clay, 4 rhyolitic, dacitic and benthonitic tuff. — Facies: 5 terrestrial, 6 brackishwater, 7 near-shore, 8 marine. — 

fb=Upper Badenian, ab = Lower Badenian, ottn-k =  Ottnangian to Karpatian



A miocén medencék felépítése

A Nagygörbői-medence hosszanti (a középhegység csapásával megegyező) szelvénye 
három fúráson alapul (6. ábra). A szelvényből látható, hogy a medence közepe felé haladva a 
legnagyobb mértékben a bádeni üledékek vastagsága nő. Figyelemre méltó, hogy a kárpáti— 
ottnangi(?) rétegsor vastagsága a legnagyobb értéket a medence közepén éri el, ami a medence 
süllyedésének kezdetét a kárpáti—ottnangiban(?) valószínűsíti. A szarmata rétegek kisebb 
vastagságváltozása a süllyedés csökkenésére, esetleg megállására utal. A K-i peremen lévő sü
megi S. 25. sz. fúrásban a szarmata alatti miocén rétegsor vékonyabb és durvább fáciesű a me- 
dencebelseji Ng. 1. fúrásénál (4. ábra).

A feküvonal két fúrás közti dőlésszöge 4° körüli; ilyen dőléseket mindkét fúrásban észlel
tek. így a két fúrás között nincs komoly törésvonal, a két fúrás rétegsora és helyzete arra utal, 
hogy a medence süllyedése közben folyamatos üledékképződés volt.

A DNy-i oldalon a zalaudvarnoki Zu. 1. sz. fúrás nagyon kis vastagságú kontinentális mio
cén üledékeket harántolt. Nem világos, milyen típusú átmenet van az Ng. 1. fúrás felé. A geofi
zikai szelvény (Vör—15/70) sajnos az Ng. 1. fúrásnál állt le (Simon A. 1971). A többi refrakci
ós és geoelektromos mérés (Szörényi Z. 1983) a medencék felépítéséről kevés információt 
szolgáltat. A Zu. 1. sz. fúrásban a miocén feküjében felső-kréta (szenon) üledékek települnek, 
vagyis hiányzik az Ng. 1-ben jelenlévő oligomiocén és eocén. Valószínűleg az oligomiocén után 
(lehetséges, hogy az alsó-bádeni üledék lerakódása során) a terület kiemelt helyzetben volt, s 
az Ng. 1. és a Zu. 1. között törés húzódott, amire geofizikai adatok is utalnak (Jocháné E delé- 
nyi E .—Szörényi Z. 1985, Szörényi Z. 1982,1984): A nagygörbői fúrásban vastag nyíltvízi 
bádeni rétegsor van, amely feltehetően Ny felé folytatódik, így a medence valószínűleg aszim
metrikus felépítésű, s a medence süllyedése lisztrikus törés (7. ábra a.) vagy vetődések mentén 
(7. ábra b.) történt.

A Várvölgyi-medence peremén mélyült fúrások (az S. 26. sz. ÉK-en és a Várt. 1. sz. DNy- 
on) csökkent vastagságú karbonátos rétegsorai korrelatívak (4. ábra). A  medence DNy-i pere
méhez közelebb eső Várt. 1. sz. fúrásban nagyobb vastagságú és finomabb szemcsenagyságú 
tengeri üledék van, mint az S. 26-ban, s ez a medence DNy-i irányú elmélyülésére utal. A 
Várvölgyi-medence belsejének felépítése azonban nem világos. Geoelektromos mérések csak 
a medence peremén voltak (S imon A. 1971, K akas K. etal. 1970,1971). A  medence tengelye 
mentén átfutó szeizmikus reflexiós szelvény nagyobb elmélyülést jelez annál, mint ami a gravi
tációs térkép alapján feltételezhető (S imon A. 1971). Gyenge minősége miatt azonban ennek a 
régi szeizmikus anyagnak a megbízhatósága kétes.

A Tapolcai-medence „mélyvonalát” Kókay J. (1986) a Keszthelyi-hegység K-i határa 
közelében vélte felismerni, K-i és ÉK-i irányban a medencealjzat emelkedését jelezve, ami itt is 
a medence felépítésének aszimmetriájára mutatna.

A Herendi-medence szelvényéből fúrások alapján megbízhatóan állapítható meg az 
aszimmetrikus jelleg, DK felé növekvő üledékvastagsággal (8. ábra). Feltételezhető, hogy a 
Herendi-medence is lisztrikus törések mentén nyílt fel az alsó-bádeniben.

A medencék süllyedése tehát a feltöltődéssel egyidőben és nem azt követően történt, a 
medencék nagyobb része aszimmetrikus felépítésű. Feltételezhető, hogy lisztrikus törés men
tén nyíltak fel.

A medencék kialakulása

A Dabronyi-medence déli határán a somlóvásárhelyi Sv. 1. sz. fúrástól É-ra, szeizmikus 
reflexiós szelvények szerint (Szörényi Z. 1983), nagy tektonikus zóna húzódik hosszanti 
irányban. Folytatásának déli oldalán helyezkedik el a Nagygörbői-medence. A Dabronyi- és a 
Nagygörbői-medence tehát egyazon törés két oldalára esik, s így két kinematikailag összekap
csolható pull-apartként fogható fel (9. ábra).
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7. á b ra . A Nagygörbői-medence szelvényeinek modelljei
a. Besüllyedés lisztrikus törés mentén, 1». besüllyedés vetődések mentén, c. az extenzió következtében a középső blokk esetleg több 
vetődés vagy több lisztrikus törés mentén süllyedt be. — /. Pannóniái, 2. szarmata. 3. bádeni, 4. kontinentális kárpáti (ottnangi?) 

képződmények, 5. oligomiocén összlet (Csatkai Kavics Formáció)

F ig. 7 Model profiles for the Nagygörbő basin
a Subsidence along listric fault, b subsidence along normal faults, c central block subsided due to extension along one or more 

normal fault or listric fault. — 1 Pannonian, 2 Sarmatian, 3 Badenian, 4 terrestrial Karpatian (?Ottnangian) sequences.
5 Oligocene to Lower Miocene sequence (Csatka Pebble Formation)
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8. á b ra . A Herendi-medence vázlatos földtani szelvénye (M a kr ai L.—K e sz ey  T. 1985 nyomán)
Akő-bádeni: /. kavicsos agyag. 2. agyag. szenes agyag. 4. riolittuía. 5. barnakőszén: — Triász: 6. fődoiomit

Fig. 8  Sketch profile of the Herend basin (after L .  M a k r a i and T. K eszey  1985)
Lower Badenian: 1 pebbly clay, 2 clay, 3 carbonaceous clay, 4 rhyolite tuff, 5 brown coal. — Triassic: 6 Hauptdolomit
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9. ábra. A DNy-bakonyi miocén medencék tektonikai vázlata
/. Miocén képződmények elterjedési határa, 2. az É-i fődolomit-pászta D-i határa, 3. törés általában, 4. medencéket lehatároló 

törések: a. vetődés, esetleg lisztrikus törés, b. vetődés, 5. eltolódás: a. balos, b. jobbos, 6. a Veszprémi-vonal, 7. a bakonyi és a 
balaton-felvidéki blokkok mozgásiránya. — Miocén medencék: Da“ Dabronyi-, He=Herendi-, Ng=Nagygörbői-, Ny=Nyirádi-, 

Vv=Vigánd-Petendi-, V=Várpalotai-, Ta=Tapolcai-medence

Fig. 9 Tectonic sketch of Miocene basins in the southwestern Bakony Mountains
/ Boundary of extent of the Miocene rocks, 2 southern boundary of the northern Hauptdolomit strip, 3 fault in general, 4 faults 

bordering basins: a normal or listric fault, b normal fault, 5 strike-slip faults: a sinistral, b dextral, 6 the Veszprém line,
7 movement direction of the Bakony and Balaton Highland blocks. — Miocene basins: Da=Dabrony, He=Herend, Ng=Nagygörbő. 

Ny=Nyirád, Vv=Vigándpetend, V=Várpalota, Ta=Tapolca



10. á b ra . A pull-apart medencék kialakulásának elvi modelljei ( G id o n  M. 1987, M a n d l  G. 1988, 
R amsay J .  G. and H u b e r  M. I. 1987 nyomán)

/. Pull-apart felnyitása balos eltolódással (meglevő törések mentén), 2. medence-süllyedés több töréssel, 3. jobbos eltolódási zóna 
két blokk határán. 4. pull-apart felnyílása jobbos eltolódás során. — P, R^Konjugált törések, T=tenziós törés

F ig. 1 0  Models for the development of pull-apart basins (after M. G id o n  1987, G. M a n d l  1988, 
J . G. R amsay and M. I. H u b e r  1987)

/ Pull-apart opening due ti sinistral strike slip (along existing faults), 2 subsidence of basin along more than one normal fault,
3 dextral strike slip at the boundary between two blocks, 4 pull-apart opening due to dextral strike slip. — P and R = Conjugate

faults, T =  tension fault



A pull-apart medencék kialakulási modellje több munkában megtalálható (F reund F. 
1974, G idon M. 1987, M andl G . 1988). A medencék a blokkok egyenlőtlen mozgása során, 
különösen az aljzatukban már meglévő törésvonalak menti mozgásokkal kapcsolatban fellépő 
széthúzás (dilatáció) vagy csúszás során jönnek létre (10. ábra). A dilatáció vetődésekkel vagy 
lisztrikus törésekkel valósulhat meg. A pull-apart medencék általában jól lehatárolhatok, szel
vényükben jól látható a medence mélyülése, a medencék bázisán lévő üledékek kiterjednek a 
medenceperemre is, és a rétegsor a durvatörmelékestől a finomtörmelékesig változik a meden
ce mélyülésének megfelelően (C rowell J. C. 1988a, 1988b).

A  Nagygörbői-medence szerintünk a Dabronyi-medencével együtt pull-apartként nyílt 
fel balos nyírásos erőtérben. A többi fent vázolt medencének kialakulása a helyzetük alapján 
nem kapcsolható össze egyértelműen balos nyírással (9. ábra). A  Várvölgyi-medence ferde 
helyzete a dabronyihoz képest valószínűleg a bakonyi-blokk forgásával függ össze.

A Tapolcai-medence a Veszprémi-vonalhoz kapcsolható, amelynek K-i folytatásán he
lyezkedik el a Vigándpetendi-medence. E vonal a középső-kréta orogenezis során jött létre 
(E rdélyi-Fazekas F. 1943) és valószínű felújult a miocénben. A balos mozgás e vonal mentén 
akkor megvalósítható, ha a balaton-felvidéki blokk gyorsabban mozgott mint a bakonyi. Az 
egyes medencék konkrét felnyílási mechanizmusa azonban csak feltételezéseken alapszik, mi
vel nehezen mutathatók ki az ezen medencék helyzetét meghatározó hosszanti, a képződmé
nyek csapása mentén húzódó eltolódások. A Nyirádi-medence kialakulásának tisztázása to
vábbi elemzést igényel. A Herendi-medence szerintünk jobbosán nyílt fel (8. ábra) és összefüg
gésben van a M észáros J. (1980, M észáros J .— T óth J. 1981) által kimutatott jobbos eltoló
dásokkal, amelyek valószínűleg a balos hosszanti töréseknek a konjugált párjai.

Következtetések

A  középhegységi Ny-i medencék süllyedése a feltöltődéssel egy időben történt és valószí
nűleg az ottnangi(?)—kárpátiban kezdődött, s legnagyobb mértékét az alsó-bádeniben érte el, 
amikor a medencék belsejében folyamatosan nyíltvízi tengeri üledékek képződtek. A felső-bá- 
deni végén, de általában a szarmatában a süllyedések kiegyenlítődése tapasztalható.

A medencék többnyire jól lehatárolhatok. A Keszthelyi-hegység és a Bakony között lévő 
medencék szelvényben aszimmetrikus felépítésűek. Feltételezhető, hogy a medencék pull- 
apartokként nyíltak fel eltolódások mentén a Crowell-modellnek megfelelően. A Nagygörbői- 
és a Dabronyi-medence elrendeződése — a többi kisalföldi részmedencéhez hasonlóan — balos 
eltolódásos regionális térnek felel meg. Feltehetően ezzel a térrel függ össze a többi medence 
kialakulása is. A Herendi-medence felnyílása a M észáros J. (1980, M észáros J .—T óth J. 
1981) által kimutatott jobbos eltolódásokkal van összefüggésben, amelyek valószínűleg a ba
los hosszanti töréseknek a konjugált párjai.
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The subsidence of Miocene basins of the western margins the Transdanubian Central 
Range took place synchronously with their filling up. It probably started in Ottnangian—Kar- 
patian time and reached a maximum of intensity in the Early Badenian. At the end of the Late 
Badenian, in the Sarmatian and during the Pannonian (s.l.) as well the levelling of the basins 
was completed. Then sequences of various types, as basinal pelagic, peripheral normal saline 
and brackishwater to continental ones have come into existence in the basins.

The concerned basins are mostly well-contourable. Between the Keszthely Hills and Ba- 
kony Mountains they are probably asymmetric in vertical sections, and supposedly they open
ed along strike-slip faults. The arrangement of the Nagygorbo and Dabrony basins, as with that 
of the partial basins of the Little Hungarian Plain basin, corresponds to sinistral shear. Probably 
the latter was also responsible for a generation of conjugate dextral strike-slip faults controlling 
the Herend basin.


