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A Vértes délkeleti triász vonulatának rétegtani és szerkezeti felépítése
Stratigraphy and structure of the southeastern Triassic range of the Vértes Mountain 
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Összefoglalás

A Vértes DK-i vonulatát túlnyomórészt ciklusos felépítésű, platformfáciesű karbonátösszlet építi fel. A mintegy 1,7 km vastag középső–felső-
triász rétegsoron belül két szintben települ medencefáciesű összlet, amelyek alapján térképezhető litosztratigráfiai egységek különíthetők el (1.
táblázat, 1. ábra). A felszínre bukkanó legidősebb platformkarbonát a Budaörsi Dolomit, amely a Diplopora annulatissima Zónától a Poikiloporella
duplicata Zónáig, azaz a felső-anisusitól az alsó-karniig terjed. A Budaörsi Dolomit fölött mintegy 40–50 m vastagságú agyagközös dolomit települ,
amelynek ciklusos rétegsorában medencefáciesű betelepülések is vannak, jellegzetes, de rossz megtartású radiolária-együttessel. Ezt a rétegöss-
zletet a Balaton-felvidéki intraplatform karni medence rétegsorát alkotó Veszprémi Márga alsó, Mencshelyi Tagozatának legnagyobb elterjedését
jelző helyi kifejlődéseként értékeltük, és „Hajdúvágási Tagozat” néven különítettük el. A Hajdúvágási Tagozat fölött ciklusos felépítésű, platformfá-
ciesű dolomitösszlet következik, amelynek jellegzetessége a lilás szín és az apró Megalodusokból álló fauna. Ezt a kifejlődést „Gémhegyi
Tagozatként” a Sédvölgyi Formációba soroljuk. A Gémhegyi Dolomitra következő lemezes–bitumenes–kovás–tűzköves dolomit, dolomárga és
mészkő építi fel a felső-triász platformkarbonátok közé települő fiatalabb medencefáciesű rétegcsoportot, amely — Foraminifera-faunája alapján —
az alsó-karni felsőbb szakaszát alkotja. A „Csákberényi Tagozat” néven elkülönített képződmény — rétegtani helyzete szerint — a Balaton-felvidéki
Veszprémi Formáció helyi kifejlődéseként értékelhető, amely a Csicsói Márga heteropikus fáciese lehet.

A Vértes kréta deformációját a Dunántúli-középhegységre általánosan jellemző szinklinális-szerkezet kialakulása határozta meg, melynek
során a délkeleti szárnyon levő rétegsor kb. 30°-kal ÉNy-ra billent. Ehhez kapcsolódva, a deformáció késői fázisában ÉNy-i vergenciájú „vissza-
tolódások” jöhettek létre a vizsgált területen. A „visszatolódás” monoklinális flexúrákat hozott létre a merev dolomitokban („Gémhegyi Tago-
zat”), míg a kevésbé meszes „Csákberényi Tagozatban” kisebb rátolódás és kapcsolódó redők alakultak ki a Bucka-hegyen. E redők aszim-
metrikusak és helyenként átbuktatottak, jelezve a mozgások ÉNy-i vergenciáját.

A kibillent triász rétegsort egy kisebb jelentőségű eocén és négy (öt) késő-kainozoos töréses deformációs fázis deformálta. A jellemző
ÉNy–DK-i csapású vetők mindegyik fázisban aktívak lehettek, de kinematikájuk balos eltolódásról a normál elmozduláson keresztül, fokozatosan
jobbos eltolódásra váltott az oligocén közepe és a negyedidőszak közötti időintervallumban. Ezek a vetők váltakozó balos vagy jobbos látszólagos
elvetéssel szétdarabolták a billentett triász karbonátos rétegsort. A 0,1–1 km nagyságú elvetések nehezítik, de nem akadályozzák meg a triász
rétegtani egységek csapás menti korrelációját. A szintén jellemző É–D-i, ÉÉK–DDNy-i csapású vetők normál kinematikával a legfiatalabb, késő-
miocén–pliocén fázis(ok)ban működhettek, de nem kizárt, hogy még negyedidőszaki aktivitásuk is volt.
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Abstract

The south-eastern range of the Vértes Mts is made up by cyclic platform carbonates. Based on two intercalations of basin facies the 1.7 km
thick Middle to Upper Triassic succession could be subdivided into different lithostratigraphic units (Table I, Figure 1). The oldest part of the plat-
form carbonate belongs to the Budaörs Dolomite extending from the Upper Anisian Diplopora annulatissima Zone up to the Lower Carnian
Poikiloporella duplicata Zone. The Budaörs Dolomite is overlain by a 40–50 m thick dolomite succession characterised by clayey interlayers.
Within this cyclic sequence, beds of basin facies contain characteristic but poorly preserved radiolaria assemblage. These layers may indicate the
maxium flooding of the Early Carnian intraplatform basin of the Balaton Highland. According to this interpretation this unit (“Hajdúvágás
Member”)  belongs to the Veszprém Marl Formation, i.e. it is a coeval facies of the Mencshely Marl Member of the Balaton Highland. The overly-
ing cyclic platform dolomite succession that is characterised by lilac colour and small Megalodontids belongs to the middle Julian Sédvölgy



Bevezetés

A Vértes jelenleg zajló részletes és rendszeres földtani
térképezési programja a végéhez közeledik. Az 1:10 000-es
méretarányú felvételi térképlapok lezárása és az 1:50 000-es
tájegységi térkép szerkesztésének előkészítése során olyan
jellegű, szerkezetföldtani konzekvenciával is járó rétegtani
problémák vetődtek fel a Vértes délkeleti vonulatát alkotó,
nagy vastagságú triász platformkarbonát-összlet tagolása
terén, amelyek miatt szükségessé vált a korábban kialakult
litosztratigráfiai felosztás átértékelése. Ennek érdekében
szelvény menti terepbejárást végeztünk a vonulat több sza-
kaszán abból a célból, hogy a dolomittest tagolására alkal-
mas rétegcsoportokat egyértelműen meghatározzuk, azo-
kat csapásban kövessük, és egymáshoz viszonyított hely-
zetüket tisztázzuk.

A Vértes délkeleti vonulatát alkotó dolomitösszlet
meglehetősen egyveretű, amelyen belül egymástól egy-

értelműen elkülöníthető, jól definiálható és térképezhető
litológiai egységek kijelölése igen nehéz. Ugyancsak ne-
hezíti a rétegsorban való tájékozódást és a képződmények
rétegtani besorolását a „szintjelző értékű” ősmaradványok
(megalodusok, dasycladaceák) szórványos megjelenése és
rossz megtartási állapota. Ez a bizonytalanság tükröződik a
képződményeknek a korábbi irodalomban szereplő besoro-
lásán is (1. táblázat).

Kutatási előzmények

A Vértes részletes földtani kutatása TAEGER (1909)
munkásságával vette kezdetét, aki a hegység fő tömegét
felépítő triász dolomitot egységesen a „fődolomitba” sorol-
ta. Megemlített ugyanakkor egy tarka vagy vörös, meszes
dolomitbetelepülést, amely Csákberénynél és a gánti Gém-
hegyen jelenik meg.
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Dolomite Formation (“Gémhegy Member”). It is overlain by laminated, bituminous cherty dolomites, marls and limestones of basin facies con-
taining Upper Julian Foraminifera assemblage. This unit (“Csákberény Member”)  may correspond to the upper member (Csicsó Marl) of the
Veszprém Formation on the Balaton Highland.

Cretaceous deformation of the SE Vértes is characterised by the formation of a regional tilt of 30°, which is connected to the formation of the
large-scale synclinal structure of the whole Transdanubian Range. On the south-eastern limb of the large syncline, NW-vergent “backthrust”   was
formed after the main folding event. This deformation resulted in formation of monocline(s) in rigid dolomite lithology (“Gémhegy Member”) ,
and reverse faults and folds in less competent marly lithology (“Csákberény Member”). On the Bucka Hill near Csákberény, folds are asymmetric,
and locally overturned, suggesting NW vergency of both folds, and reverse faults.

One Eocene and four (five) late Cenozoic deformation phases characterise the southern Vértes Mountains. NW–SE to E–W trending faults
had gradually changing kinematics, from sinistral through normal to dextral, during the middle Oligocene to Pliocene period. These faults dis-
member the Triassic carbonate units by alternating apparent dextral and sinistral strike slip faults. The 0.1–1 km displacements make difficult but
do not obscure the along-strike correlation of Triassic units. The N–S to NNE–SSW trending faults could have been formed during the youngest,
late Miocene to Pliocene tensional phases, but might have remained active during the Quaternary.

1. táblázat. A Vértes DK-i vonulatát alkotó középső–felső-triász rétegsor litosztratigráfiai tagolása 
Table 1. Lithostratigraphic classification of the Middle–Upper Triassic sequence of the south-eastern Vértes 

Rövidítések: F = Formáció, T = Tagozat — Abbreviations: F = Formation, T = Member
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A Vértes dolomitösszletét tagoló „szaruköves” szürke
mészkő csákberényi előfordulásáról SCHRÉTER (1909) tett elő-
ször említést. A képződményt — a korabeli általános felfogás-
nak megfelelően — a „raibli rétegekkel” azonosította.

TAEGER (1913) az Iszka-hegy triász rétegsorának tago-
lását tartalmazó cikkében már elkülönítette a „megyehegyi
dolomit” és a „fődolomit” közötti „gyroporellás dolomi-
tot”, amelynek vastagságát 1000 méternél is többre be-
csülte. Ez felel meg a HOFMANN (1871) által a „fődolomit”
leírásánál ismertetett „annulátás dolomitnak” a Budai-
hegységben, amelyet később KUTASSY (1925) „diploporás
dolomit” néven a ladin emeletbe sorolt.

TELEGDI RÓTH (1925) a „raibli szaruköves mészkő és
dolomit” elterjedését Csákberény és Csákvár között több
ponton tapasztalta, de további részletet a képződményről
nem közölt.

VÍGH GY. (1933) a Dunántúli-középhegység felső-triász
képződményeinek összefoglalásában ismertette részletesen
a csákberényi „Öreg szőllőhegyen” Schréter által felfede-
zett rétegcsoport litológiai felépítését és faunáját. A tűz-
köves mészkövet a felette települő sárgásbarna mészmárga,
márgás mészkő és agyagmárga rétegcsoporttal együtt a
Balaton-felvidéki „sándorhegyi mészkő” megfelelőjének
tartotta. Felvetette a gánti bányateleptől délre húzódó fehér,
cukorszövetű dolomit ladin emeletbe sorolásának a lehe-
tőségét is, amit a szaruköves mészkő alatti települési hely-
zettel indokolt. A besorolás bizonytalanságára figyelmez-
tetve említette meg a vonulat pikkelyes szerkezetét és a
diploporák hiányát.

SZŐTS (1953) őslénytani monográfiájában 1:50 000-es
méretarányú földtani térképet közölt Gánt környékéről.
Ezen mészmárga, szaruköves mészkő és dolomitos mészkő
alkotta „raibli” rétegsort ábrázolt a diploporás dolomit
fedőjében Csákberénytől ÉK felé a Gránási-hegy gerin-
cének ÉNy-i végéig, majd egy ÉNy–DK-i csapású, kb. 1,5
km-es ugrómagasságú jobbos eltolódás túloldalán a
Disznó-hegytől ÉK felé (ugyancsak oldalelmozdulások
által szabdalt vonulatban) a Gém-hegyig.

ORAVECZ és VÉGHNÉ (1961) a vértesi és az iszkahegyi
triász rétegtani és szerkezeti kapcsolatának értékelése
során hivatkozás nélkül hagyta a két terület előbbiekben is-
mertetett földtani irodalmának túlnyomó részét, így többek
között TAEGERnek (1913) a „gyroporellás” dolomit réteg-
tani elkülönítésére és a Balaton-felvidék eltérő kifejlődésű
rétegsorával mutatkozó heteropikus kapcsolatára vonat-
kozó megállapításait is. Több fontos új megfigyelést tettek
ugyanakkor a Vértes középső–felső-triász dolomitössz-
letének tagolásával kapcsolatban, amelyek jelentős része a
jelenleg lezárás előtt álló részletes földtani térképezés
során helytállónak bizonyult.

A vértesi triász rétegsor „hivatalos” litosztratigráfiai
rendszere lényegében ORAVECZ és VÉGHNÉ (1961) felosz-
tásán alapult. BALOGH (1981) a diploporás dolomitot Buda-
örsi Dolomit Formáció néven definiálta, amely felett a
Veszprémi Formáció tűzköves mészkő, márga, mészmárga
és dolomárga rétegekből álló összlete települ. A Veszprémi
Formáció csökevényes vastagságát a Vértesben a Fődolo-

mit rátolódásával magyarázta. Meg kell jegyezni, hogy
Balogh a Veszprémi Formáció rétegtani tartalmát lefelé
kiterjesztette a karni emelet aljába sorolt Füredi Mészkőre
is a Balaton-felvidéken, és a táblázatában ábrázolt vértesi
márgás rétegsor ebbe a rétegtani intervallumba tartozik
(„cordevolei alemelet”).

A Vértes DK-i vonulatát alkotó több száz méter vastag
dolomitösszlet tagolására a hegység részletes térképezési
programja során történt először kezdeményezés a 1990-es
évek elején (GYALOG et al. 1993). Ennek alapjául a Gánt-
bányatelepi dolomitbánya szelvényének és a rétegsor
megismerése céljából a gánti Gém-hegyen mélyült
Csákvár Csá–2 és Csá–3 térképző fúrásnak a vizsgálata
szolgált. GYALOG et al. (1993) a Gánt és Csákvár közötti
vonulat dolomitösszletén belül hat rétegcsoportot külö-
nített el. A Gánt-bányatelepi kőfejtőben feltárt mintegy
40 m vastag agyagközös, „mészkő küllemű” dolomitot a
benne talált brachiopoda-együttes értékelése alapján a
karni emelet alsó („cordevolei”) és középső (juli) aleme-
letének a határára helyezték, és a Balaton-felvidéki
Veszprémi Márga Formáció Nosztori Mészkő Tagoza-
tával párhuzamosították. Ebből adódóan az alatta települő
vastagpados, felfelé algalemezes rétegekkel váltakozó
dolomitot a Budaörsi Dolomit Formáció felső-ladin–alsó-
karni Kádártai Tagozatával, míg a fedő lilás színű
dolomitot — „gémhegyi rétegek” néven — a Sédvölgyi
Dolomittal feleltették meg. A vonulat legfiatalabb tag-
jaként a Fődolomitot is elkülönítették a Csá–2 fúrás
legfelső szakaszán egy kb. 15 m vastagságú átmeneti
rétegcsoport felett. A Vértes DK-i vonulatának ezen a
szakaszán tehát a felső-triászba sorolták a bánya-
telepi kőfejtő alsó szakaszától a gánti süllyedék déli
pereméig terjedő dolomitösszletet, és megállapították 
a korábbi irodalomban szereplő tűzköves mészkő hiá-
nyát.

A Földtani Intézet és a Mol Rt. közös projektjének a
keretében készült egységes digitális térképi és fúrási adat-
bázis létrehozása során új litosztratigráfiai egységek
bevezetésére történtek javaslatok a Vértes délkeleti
területén, amelyek elsősorban a fenti új rétegtani ered-
ményeken alapultak. GYALOG et al. (2000) a lilás színű
dolomitot Gémhegyi Dolomit Formáció néven önálló
egységként, míg a lemezes, tűzköves dolomit, mészkő és
márga összetételű rétegsort a Sándorhegyi Formáción
belül Csákberényi Tagozat néven javasolták elkülöníteni
(BUDAI, CSILLAG 2000).

Később az utóbbi kifejlődés formáció rangra történő
emelését ajánlották Csákberényi Formáció név alatt
(BUDAI, CSILLAG 2004), kiterjesztve tartalmát ÉK felé a
Gánt-bányatelepi murvabányában feltárt agyagközös,
brachiopodás rétegcsoportra is. A csákberényi és a gánti
terület közötti litológiai eltérést a formáción belüli laterális
fáciesváltozásként értelmezték. A Csákberényi Formációt
az előzetes foraminifera-vizsgálatok (ORAVECZNÉ szóbeli
közlése) alapján a ladin és a karni emelet határára he-
lyezték, és a feküjében települő dolomitösszletet a
Budaörsi Dolomitba sorolták.
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A délkeleti vonulat triász képződményeinek 
elterjedése és tagolása

A Vértes délkeleti vonulatát alkotó több száz méter
vastag platformkarbonát-rétegsor térképezhető egységekre
történő tagolása és rétegtani besorolása alapvetően a köz-
betelepülő medencefáciesű üledékek segítségével végez-
hető el, korának meghatározása pedig a szórványosan elő-
forduló Dasycladacea-flóra és a Megalodontacea-fauna
alapján lehetséges.

Budaörsi Dolomit Formáció

A vonulat legidősebb felszíni képződménye a Budaörsi
Dolomit, amely Csákvártól a Gránási-hegy DNy-i
peremvetőjéig követhető csapásirányban (1. ábra). A többé-
kevésbé kopár hegyoldalakban és sziklás völgyperemek
mentén kibukkanó rétegsor egy-egy szakaszát kisebb-
nagyobb kőfejtők is feltárják.

A Budaörsi Dolomit közvetlen feküje nem ismert a
Vértesben. A Veszprémi-fennsík (BUDAI et al. 2001a) és a

Keleti-Bakony (BUDAI et al. 2001b) középső-triász képződ-
ményeinek vastagságában és fáciesében mutatkozó late-
rális változási tendenciák alapján azonban valószínűsít-
hető, hogy a Vértes rétegsora az alsó-anisusitól fölfelé plat-
formkarbonát kifejlődésű (Megyehegyi/Tagyoni Formá-
ció).

A Budaörsi Dolomit ősmaradványokkal igazolt legmé-
lyebb szintje a Csákvártól Ny-ra emelkedő Lóállás-tető
DK-i gerincén ismert, ahol a loferciklusos rétegsor stroma-
tolit kifejlődésű, peritidális B-tagokkal váltakozó, 20–30
cm vastag szubtidális C-tagjaiból Diplopora annulata és
D. annulatissima fajokból álló Dasycladacea-flóra került
elő (I. tábla: 1–3. kép). Ugyanez a flóraegyüttes a
Badacsony-hegy É-i részén arra utal, hogy a hegyet alkotó
anisusi dolomit-összlet a Vértes legidősebb felszínre
bukkanó képződménye.

A Budaörsi Dolomit magasabb szakasza nyomozható a
Lóállás-tetőtől Ny-ra lévő Hajdú-vágás ÉÉNy–DDK-i
csapású gerincén (2. ábra). A feltárt rétegsor alsó szakaszát
pados C-tagok és vékonypados, stromatolitos B tagok cik-
lusos váltakozása alkotja, amelyre mintegy 1 m vastagságú

1. ábra. A Vértes DK-i vonulatának földtani térképe a kainozoos képződmények elhagyásával
A Hajdúvágási Tagozat a kisebb tercier elvetések ellenére jól követhető. A több fázisban mozgott vetőknél mindegyik mozgástípust feltüntettük. A kivágat a Vértes 

és ezen belül a tanulmányozott terület elhelyezkedését mutatja a Dunántúli-középhegységben

Figure 1. Geological map of the Vértes without Cenozoic formations
The Hajdúvágás Member of the Veszprém Formation (v

hT3) can be followed despite smaller Tertiary displacements. Multiphase faults have signs for all kinemat-
ics. Inset shows the location of the Vértes and the study area within the Transdanubian Range. Note NE-trending Cretaceous syncline and the Bakonykút thrust,

which resulted in monoclinal north–westerly dip of the Vértes
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B-tag települ (3. ábra). E fölött elmosási felszínekkel
tagolt, C-tagokból álló rétegcsoport következik, átülepített
stromatolit-klasztokkal, néhány, laterálisan kiékelődő B-
taggal. A rétegsorban felfelé növekvő vastagságú C-tagok,
majd brachiopoda-metszetekkel jellemzett, enyhén kovás,
finomkristályos dolomit következik, amely a Budaörsi
Dolomit fedőjét alkotja a vonulatban („Hajdúvágási
Tagozat”). 

A Budaörsi Dolomit felső szakaszának legjobb
feltárása a Gánt-bányatelepen működő kőfejtőben ismert.
A bányában feltárt rétegsor alsó szakaszát a Budaörsi
Dolomit B és C tagjainak ciklusos váltakozása alkotja (4.
ábra), amelyben a Hajdú-vágás szelvényéből már ismert 1-
1,5 m vastag B-tag mellett egy kb. 2-3 m vastag üledékes
dolomitbreccsa is megfigyelhető. Ez utóbbi ugyancsak
térképezhető rétegtagként azonosítható a vonulat több
pontján (pl. a Csákvár és Gánt közötti Öreg-hegyen). A
Budaörsi Dolomitból Teutloporella herculea, Poikilopo-

2. ábra. A Budaörsi Dolomit felső és a Hajdúvágási Tagozat alsó sza-
kaszának feltárása a csákvári Hajdú-vágás gerincén (a szelvény helyét

lásd az 1. ábrán) 
1 — stromatolit (B-tag); 2 — pados dolomit (C-tag); 3 — kovás, finomkristályos
dolomit; 4 — brachiopoda, litoklaszt; 5 — száradási repedés; 6 — a 3. ábrán sze-

replő fotó

Figure 2. Section of the upper part of the Budaörs Dolomite and the
lower part of the Hajdúvágás Member on the ridge of Hajdú-vágás 

near Csákvár (location of section is shown on Figure 1) 
1 — stromatolite (member B); 2 — bedded dolomite (member C); 3 — siliceous
dolomicrite; 4 — brachiopods, lithoclasts; 5 — desiccation cracks; 6 — locaion 

of the photo of Figure 3

3. ábra. Lemezes szerkezetű intertidális B-tag a Budaörsi Dolomit
felső szakaszán (fotó: Budai T.). Csákvár, Hajdú-vágás

Figure 3. Laminated intertidal member B in the upper part of the
Budaörs Dolomite (photo by T. Budai). Csákvár, Hajdú-vágás

4. ábra. A Budaörsi Dolomit felső szakaszának ciklusos rétegsora a 
Gánt-bányatelep dolomitbányájának DNy-i falán (fotó: Budai T.)

Figure 4. Cyclic succession of the upper part of the Budaörs
Dolomite on the south-western wall of Gánt-bányatelep quarry

(photo by T. Budai)
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rella duplicata és Zornia obscura fajokból álló alsó-karni
Dasycladacea-együttes került elő (I. tábla: 4–5. kép).

Veszprémi Formáció, „Hajdúvágási Tagozat”

A Budaörsi Dolomit felső szakaszának és a fedőjében
települő, agyagbetelepülésekkel tagolt „Hajdúvágási Ta-
gozatnak” a legjobb feltárása a Gánt-bányatelepen mű-
ködő kőfejtőben ismert. A Budaörsi Dolomit fölötti „Haj-
dúvágási Tagozat” mintegy 45-50 m vastag, jól rétegzett
rétegcsoportjára (5. ábra) jellemzőek a néhány cm-es
vastagságú, zöld vagy vörös agyagbetelepülések, amelyek
lilás vagy vöröses árnyalatú, általában sötét tónusú
szürke, mikrokristályos vagy afanitos szövetű, szilánkos-
kagylós törésű dolomitrétegekkel váltakoznak, a vastag-
pados C-tagok és lemezes B-tagok mellett (6. ábra). A
medencefáciesű mészkő dolomitosodott változataként
értékelhető litofáciesre ugyancsak jellemző a brachiopo-
da teknők kőzetalkotó mennyiségű dúsulása egyes réte-
gekben, de néhol a filamentumos szövet is megőrződött

az utólagos dolomitosodástól. A Brachiopoda-faunát a
Cruratula nemzetséghez tartozó fajok uralják: Cruratula
eudora, C. faucensis, C. beyrichi, C. damesi, Rynchonella
pichleri, Terebratula debilis, Spiriferina cf. halobiarum,
Ampiclina amonea, Adygella julica (DETRE in: GYALOG et
al. 1993).

A mikrites kagylós törésű dolomitból vett egyik
mintából a következő Radiolaria-fauna (I. tábla: 6–9. kép)
került elő (OZSVÁRT P. szóbeli közlése szerint): Archeo-
spongoprunum sp., Spongostylus cf. tortili, Paleosaturnalis
cf. zapfei, Hungarosaturnalis sp., Paronaella sp., Ruesti-
cyrtium sp., Oertlispongus sp., Pseudostylosphaera sp.,
Heliosoma sp., Spumellaria gen. indet., Triassocampe sp.,
Nasselaria gen. indet. A radioláriák mellett néhány
meghatározhatatlan foraminifera és az Eucyclus sp. csiga
egy példánya fordult elő (det. Szabó J.).

Az egyik vastagabb padban észlelt 1-2 cm széles és 10-
15 cm mély, a fedő réteg anyagával kitöltött hasadék (7.
ábra) szinszediment tágulásos tektonikára utal. 

A dolomitösszletet tagoló agyagbetelepülések ásvány-
tani vizsgálatát Földvári Mária és Kovács-Pálffy Péter
végezte. Szóbeli közlésük szerint az agyagásvány-együttest
az illit dominanciája jellemezte, néhány mintában kaolinit
is előfordult. Az alárendelten megjelenő kevert szerkezetek
között illit–vermikulit, illit–klorit, klorit–szmektit, klorit–
vermikulit volt azonosítható. Értelmezésük szerint az illit
dominanciája és a kaolinit szárazulati lepusztulásra utal,
míg a kevert szerkezetű agyagásványok populációjából
vulkáni kőzetek tengeri környezetben lejátszódott mál-
lására lehet következtetni.

Az agyagbetelepülések mikromineralógiai összetételét
THAMÓNÉ BOZSÓ (2005) vizsgálta. A könnyűfrakció túl-
nyomó részét jól koptatott kvarc- és kvarcitszemcsék, alá-
rendelten szericitesedett földpátok, muszkovit és homokkő
kőzettöredékek alkotják. A nehézfrakcióra a jól koptatott
gránátok, magnetit- és ilmenitszemcsék populációja jel-
lemző, amelyben egyéb metamorf ásványok (epidot, zoizit,
szillimanit, andaluzit, sztaurolit, kianit) is előfordulnak.
THAMÓNÉ BOZSÓ (2005) értelmezése szerint mindez arra
utal, hogy a törmelékanyag forráskőzeteként gránáttar-
talmú metamorf kőzetek jöhetnek számításba.

5. ábra. A Budaörsi Dolomit fedőjében települő agyagközös dolomit
(„Hajdúvágási Tagozat”) rétegsora Gánt-bányatelep dolomitbányájá-
nak DNy-i falán (a Budaörsi Dolomit felső határa megfelel az ábrá-

zolt szelvény bázisának)
1 — stromatolit (B-tag); 2 — pados dolomit (C-tag); 3 — jól rétegzett
agyagközös dolomit; 4 — jól rétegzett agyagos dolomit; 5 — dolomitos márga;
6 — vörös agyag; 7 — zöld agyag; 8 — kalkarenit; 9 — litoklaszt, plasztoklaszt;
10 — brachiopoda, Dasycladacea; 11 — száradási pórus, száradási repedés; 

12 — filamentum, radiolaria; 13 — iszaprogyás; 14 — onkoid

Figure 5. Dolomite succession with clay intercalations (“Hajdúvágás
Member”) above the Budaörs Dolomite on the southwestern wall of
the Gánt-bányatelep quarry (the upper boundary of the Budaörs 

Dolomite fits with the base of the stratigraphic column)
1 — stromatolite (member B); 2 — bedded dolomite (member C); 3 — well-bed-
ded dolomite with clay intercalations; 4 — well-bedded clayey dolomite; 5 —
dolomitic marl; 6 — red caly; 7 — green clay; 8 — kalkarenite; 9 — lithoclasts,
plasticlasts; 10 — brachiopods, filaments; 11 — desiccation cracks; 12 —

Dasycladacea, vugs; 13 — slump; 14 — oncoids
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A „Hajdúvágási Tagozat” a Vértes délkeleti vonu-
latában töréses szerkezeti elemek által szétdarabolva nyo-
mozható a felszínen a Csákvár fölötti hegységperemtől
DNy felé a Hajdú-vágásig. Innen tovább az Öreg-hegyen
keresztül a Pap-irtás környékéig, majd a Vaskapu-hegy

ÉNy-i részén, valamint a Gánt-bányatelepi és a disznó-
hegyi kőfejtőn át a Szarvas-hegyig követhető. Az Öreg-
hegyen mélyült Csákvár Csá–3 fúrás mintegy 60 m vas-
tagságban harántolta.

Sédvölgyi Dolomit Formáció, 
„Gémhegyi Dolomit Tagozat”

A „Hajdúvágási Tagozat” fedőjében szürke–lilás-szür-
ke színű, nagy vastagságú dolomitösszlet települ (Séd-
völgyi Formáció „Gémhegyi Dolomit Tagozat”), amelynek
alsó szakaszát az Öreg-hegyen mélyült Csákvár Csá–3,
felső szakaszát pedig a Gém-hegyen mélyült Csákvár
Csá–2 fúrás tárta fel (GYALOG et al. 1993). Az uralkodóan
lila színű (néhol foltosan tarka) sekélyszubtidális fáciesű
padok sárgásbarna rétegekkel váltakoznak. A lilás-szürke
dolomit több szintben breccsás szerkezetű, a klasztok
közötti kitöltés általában sárgásfehér, agyagos dolomit. A
sárgásfehér rétegek gyakran lemezes szerkezetűek, a fel-
cserepesedett breccsa- és madárszemszerkezet ugyancsak
jellemző. A Hajdú-vágástól ÉNy-ra a lila dolomit számos
Megalodonta-metszetet tartalmaz. A rétegsor vastagsága
mintegy 400-450 m-re tehető.

A Gémhegyi Dolomitot a Gránási-hegytől D-re lévő
Közép-hegyen viszonylag jól feltárt, természetes sziklafejek
formájában kibukkanó ciklusos felépítésű dolomit alkotja. A
jól rétegzett összleten belül biodetrituszos C-tagok és stro-
matolit szerkezetű B-tagok váltakoznak egymással. A ma-
gassági ponttól D-re kb. 100 m-re csapásban jól követhető
rétegcsoportot alkot néhány 1-1,2 m vastagságú pad, ame-
lyekben kőzetalkotó mennyiségben találhatók 1–4 cm-es
Megalodus-kőbelek. A faunát a Neomegalodon triqueter
pannonicus faj egyedei alkotják (VÉGH S.-né szóbeli köz-
lése). A biodetrituszos C-tagok alga-flórájában Poikiloporel-
la duplicata és Physoporella leptotheca fajok fordulnak elő.

Veszprémi Formáció, 
„Csákberényi Tagozat”

A triász vonulat DNy-i szakaszát a csákberényi Ló-
állási-hegyek, a Páskom és a Bucka-hegy alkotja. A fel-
színre bukkanó triász rétegsor alsó szakaszát túlnyo-
mórészt pados–vastagpados C-tagokból álló szubtidális
dolomit alkotja (Gémhegyi Dolomit felső szakasza), ame-
lyen belül alárendelten jelennek meg stromatolit szer-
kezetű intertidális B-tagok, valamint jól osztályozott klasz-
tokból álló közbetelepülések.

A platformkarbonát összletre jól rétegzett, pados–le-
mezes, bitumenes, tűzköves dolomitból, dolomárgából és
mészkőből álló összlet következik, igen meredek dőlésben.
Ez a kifejlődés csapásban jól követhető a hegyvonulat
ÉNy-i oldalán a Lóállási-hegyektől ÉK felé egészen a
Bucka-hegy ÉK-i pereméig. Legjobb feltárása a Bucka-
hegy DNy-i oldalában lévő útbevágás (8. ábra), ahol a
rétegsort alkotó lemezes, bitumenes, kovás dolomitban
sötétbarna tűzkőzsinórok és átülepített bio- és litoklasztokat
tartalmazó közbetelepülések vannak. A rétegsort kisméretű

6. ábra. Agyagközökkel tagolt, jól rétegzett dolomit rétegcsoport a
„Hajdúvágási Tagozat” rétegsorában (fotó: Budai T.). Gánt-bánya-

telep, murvabánya
Figure 6. Well-bedded dolomite succession with clay intercalations
within the “Hajdúvágás Member” (photo by T. Budai). Gánt-bánya-

telep quarry

7. ábra. Tágulásos üledékkel kitöltött hasadék agyagközös dolomitban
(fotó: Budai T.). Gánt-bányatelep, murvabánya

Figure 7. Extensional syn-sedimentary dyke in clay intercalated
dolomite (photo by T. Budai). Gánt-bányatelep quarry
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üledékrogyásos redők is jellemzik. A rétegsor felső sza-
kaszán a dolomitot finomkristályos–mikrites, vékony-
réteges–lemezes mészkő váltja fel. A Bucka-hegy ÉNy-i
oldalában nyomozható törmelék alapján a viszonylag vál-
tozatos litológiájú rétegsorban pados–tűzköves mészkő és
echinodermatás biopátit is előfordul. Feltehetően ebből a
rétegcsoportból származik a SCHRÉTER (1909) által gyűjtött
és VÍGH Gy. (1933) által ismertetett molluszka-együttes. A
mészkőben lévő viszonylag gyér és gyenge megtartású
Foraminifera-fauna a következő fajokból áll: Tolypammina
gregaria, Gsollbergella spiroloculiformis, Ophthalmipora
sp., Ophthalmipora? sp., Aulotortus praegaschei, Meand-
rospirella sp., Pseudonodosaria phoechingeri, Nodosaria
ordinata, Variostoma? sp. (ORAVECZNÉ 2004). A csák-
berényi rétegsor vastagsága az erős gyüredezettség miatt
csak becsülhető, kb. 150 méterre tehető.

A Csákberényi Tagozatot északkelet felé fokozatosan
váltja fel a vele részben heteropikus Gémhegyi Dolomit
platformkarbonátja.

A délkeleti vonulat triász
képződményeinek korrelációja

A Vértes délkeleti triász vonulatának túlnyomó részben
sekélytengeri platformfáciesű dolomitból felépülő réteg-

során belül a litológiai jellegek változása és a szórványosan
előforduló ősmaradványok alapján elkülöníthető rétegtani
egységeket és azoknak a Déli-Bakony, valamint a Zsám-
béki-medence megfelelő kifejlődéseihez viszonyított hely-
zetét a 9. ábra foglalja össze.

A vonulat ősmaradványokkal igazoltan legidősebb fel-
színre bukkanó képződménye a Diplopora annulata és D.
annulatissima algafajokat tartalmazó Budaörsi Dolomit.
Ilyen összetételű flóra a „hagyományos” Dasycladacea-
zonáció szerint az anisusi/ladin határ környékére tehető
(PIROS 2002, PIROS et al. 2002), a dél-alpi Latemar plat-
formjának ammoniteszeken alapuló biosztratigráfiai tago-
lása szerint pedig az Avisianum Zónával párhuzamosítható
(BUDAI et al. 2005, jelen kötet). Ugyanakkor a Gánt-bánya-
telepi kőfejtőben a Budaörsi Dolomit felső szakaszából
előkerült Poikiloporella duplicata egyértelműen arra utal
(PIROS 2002, PIROS et al. 2002), hogy a formáció felső sza-
kasza a karni emeletbe is átnyúlik (Kádártai Tagozat).

Ez az új biosztratigráfiai adat megerősíti a Budaörsi
Dolomit fedőjében települő agyagközös dolomit rétegcso-
port alsó-karni besorolását, amelyet GYALOG et al. (1993)
a brachiopoda-fauna alapján javasolt. Nem mond ellent
az alsó-karni besorolásnak a dolomitosodott medencefá-
ciesű mészkőből előkerült radiolária-fauna sem, mivel a
rossz megtartású példányok alapján azonosított középső-
triász nemzetségek a felső-triászban is előfordulnak

8. ábra. A = A Csákberényi Tagozat lemezes, bitumenes tűzköves dolomitjának feltárásai a csákberényi Bucka-hegy DNy-i oldalán (fotó: Csillag
G.); B = közel függőleges tűzköves dolomit rétegek (fotó: Csillag G.);. C = aszimmetrikus redő lemezes márgás dolomitban (fotó: Budai T.); 

D = közel függőleges lemezes dolomit rétegek (fotó: Budai T.). Minden fénykép egyformán ÉNy–DK-i tájolású
Figure 8. A = Outcrop of the laminated, bituminous cherty dolomite of Csákberény Member on the southwestern side of Bucka Hill, near
Csákberény (photo by G. Csillag); B = subvertical cherty dolomite layers (photo by G. Csillag); C = asymmetric open fold in laminated marly 

dolomite (photo by T. Budai); D = subvertical laminated dolomite layers (photo by T. Budai). All photos are NW–SE oriented



(OZSVÁRT P. szóbeli közlése), a Paleosaturnalis zapfei
pedig a Balaton-felvidéki Füredi Mészkőben is előfor-
duló alsó-karni („cordevolei”) taxon (BUDAI, DOSZTÁLY

1990). GYALOG et al. (1993) által felállított párhuzam az
agyagközös dolomit rétegcsoport és a Balaton-felvidéki
Nosztori Mészkő között azonban fejlődéstörténeti és
szekvencia sztratigráfiai megfontolások alapján vi-
tatható. A karni medencék és az azokat környékező plat-
formok egymás rovására történt kiterjedése illetve visz-
szahúzódása közötti szoros összefüggés részben a me-
dencék fokozatos feltöltődésére, részben a tengerszint eu-
sztatikus változásaira vezethető vissza a Dunántúli-
középhegységben (HAAS, BUDAI 1999). A Nosztori Mész-
kő megjelenése a Veszprémi Márga rétegsorában a karni
medencéket környező platformok előrenyomulásához
kapcsolható a Balaton-felvidéken (BUDAI, HAAS 1997), és
feltehetően hasonló eseményt képvisel a Mátyáshegyi
Mészkő a Zsámbéki-medence rétegsorában (középső-
karni „karbonát periódus” HAAS 1994 értelmezése sze-
rint). Ezzel szemben a Gánt-bányatelepi medencefáciesű
rétegsor a kora-karni legnagyobb kimélyülését jelzi a
Vértes platformján. Ennek alapján az agyagközös dolo-
mit leginkább a Veszprémi Formáció alsó, Mencshelyi
Márga Tagozatának lehet egy helyi heteropikus kifej-
lődése, amelyet „Hajdúvágási Tagozat” néven javasolunk
elkülöníteni. Önálló rétegtani egységként történő beve-
zetését két fontos szempont alapján tartjuk indokoltnak:

— A jól térképezhető kőzettest fontos marker a vértesi
platformok nagyvastagságú dolomitösszletének tago-
lásában.

— Litológiai jellege lényegesen eltérő a vele hetero-
pikus Balaton-felvidéki intraplatform medencekifejlődésű
Mencshelyi Márgáétól.

A Hajdúvágási Tagozat agyagbetelepüléseinek ás-
ványtani vizsgálata arra utal, hogy lerakódása idején a
részben metamorf kőzetekből (illetve azokból származó
sziliciklasztokból) felépült szárazulati térszínről szár-
mazó terrigén törmelék mellett vulkanitok egyidejű le-
pusztulásából is történt behordódás az üledékgyűjtőbe.
Hasonló, változatos kőzettani felépítésű lepusztulási hát-
tér-területről származtatható a Zsámbéki-medence kora-
karni törmelékösszlete is (HAAS et al. 1991; HAAS, BUDAI

2004). A Hajdúvágási Tagozat heteropikus megfelelője a
Zsámbéki-medencében a Veszprémi Formáció alsó már-
ga tagozata lehet a jelenlegi rétegtani besorolások szerint
(KRISTAN-TOLLMANN et al. 1991; GÓCZÁN, ORAVECZ-
SCHEFFER 1996).

A Veszprémi Formáció Hajdúvágási Tagozata fölött
következő „lila dolomitot” — GYALOG et al. (1999) kezde-
ményezésével összhangban — a Sédvölgyi Formáció
Gémhegyi Tagozataként különítjük el, és az alsó-karniba
soroljuk. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a karni plat-
formtestek és medencekifejlődések vastagságának laterális
változási tendenciája szerint (HAAS, BUDAI 1999) a Gém-
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9. ábra. A Déli-Bakony és a Vértes középső–felső-triász képződményeinek korrelációja (HAAS, BUDAI 1999, 6. ábrájának felhasználásával)
1 — platformfáciesű dolomit; 2 — agyagközös dolomit; 3 — lemezes, bitumenes, tűzköves dolomit; 4 — márga; 5 — mészkő. Rövidítések: Cs. T. =
Csákberényi Tagozat (Veszprémi Formáció); F. M. = Füredi Mészkő Formáció; H. T. = Hajdúvágási Tagozat (Veszprémi Formáció); MF = Mátyáshegyi
Formáció; N. M. = Nosztori Mészkő Tagozat (Veszprémi Formáció); Sh = Sándorhegyi Formáció; Sv = Sédvölgyi Formáció; VM = Veszprémi Márga

Formáció; F. = Formáció; T. = Tagozat

Figure 9. Correlation between the Middle to Upper Triassic formations of the Southern Bakony and Vértes Mts (with the application of
Figure 6, HAAS, BUDAI 1999)

1 — platform dolomite; 2 — well-bedded dolomite with clay intercalations; 3 — laminated, bituminous cherty dolomites; 4 — marls; 5 — limestones.
Abbreviations: Cs. T. = Csákberény Member (Veszprém Formation); F. M. = Füred Limestone Formation; H. T. = Hajdúvágás Member (Veszprém
Formation); MF = Mátyáshegy Formation; N. M. = Nosztor Limestone Member (Veszprém Formation); Sh = Sándorhegy Formation; Sv = Sédvölgy 

Formation; VM = Veszprém Marl Formation; F. = Formation; T. = Member
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hegyi Dolomit a Veszprémi-fennsíkon alsó-karniba sorolt
Budaörsi Dolomitnak (Kádártai Dolomit Tagozat) és a
Sédvölgyi Dolomit alsó szakaszának (Sédvölgyi Dolomit
Tagozat) együtt felelhetne inkább meg (9. ábra). Ebben az
esetben a feküjében települő „Hajdúvágási Tagozat” nem
kora-karni (Mencshelyi Márga), hanem késő-ladin (Bu-
chensteini Formáció) kimélyüléshez kapcsolódó medence-
kifejlődésként lenne értelmezhető (ennek azonban a ren-
delkezésre álló biosztratigráfiai adatok ellentmondanak).
A Gémhegyi Dolomit a Sédvölgyi-platform további épü-
lését és kiterjedését képviseli a karni közepén, amely a
Zsámbéki-medence üledékképződésében a karbonátok
lerakódását eredményezte a törmelékes üledékek rovására.
A Gémhegyi Dolomit tehát a medencefáciesű Mátyáshegyi
Mészkővel részben heteropikus fáciesként értelmezhető a
Vértes platformján.

A csákberényi Bucka-hegy lemezes–bitumenes–
tűzköves dolomit és mészkő rétegsorából előkerült Fora-
minifera-együttes az alsó-karni (juli alemelet) felsőbb
szakaszát jelzi (ORAVECZNÉ 2004). Ennek alapján kényte-
lenek vagyunk felülbírálni azon korábbi álláspontunkat
(BUDAI, CSILLAG 2004), amely szerint a csákberényi
medencefáciesű rétegösszlet heteropikus a Gánt-bánya-
telepi kőfejtő agyagközös dolomitjával, és azzal együtt a
felső-ladin–alsó-karni emeletbe tartozó önálló litosztra-
tigráfiai egység. A Balaton-felvidéki Füredi Mészkő he-
teropikus megfelelőjeként definiált Csákberényi Formá-
ció rétegtani besorolása és a ladin–karni platformfejlődés
rekonstrukciója közötti ellentmondást egyébként már ko-
rábban is érzékeltük. A csákberényi rétegsor ugyanis a
platform időszakos megfulladását jelzi a Vértesben, ezzel
szemben a Füredi Mészkő megjelenése a Balaton-felvidé-
ki medencében a Budaörsi-platform erőteljes progradá-
ciójához kapcsolódik, ami ugyanabban az időben nem
lehetséges. Az új biosztratigráfiai adatok szerint azonban
ez az ellentmondás feloldódik, hiszen a csákberényi
medencefáciesű rétegsor a karni medencének a késő-juli
során történt kiterjedéséhez köthető. Litosztratigráfiai
vonatkozásban a rétegcsoportot a Veszprémi Formáció
felső, Csicsói Márga Tagozatával heteropikus helyi kifej-
lődésként értékeljük, amelynek elkülönítését „Csák-
berényi Tagozat” néven javasoljuk. Ezt a rétegcsoportot
azzal a tűzköves dolomittal tartjuk korrelálhatónak a
Zsámbéki-medence rétegsorában (9. ábra), amelyet egyes
szerzők még a Mátyáshegyi Formációhoz (KRISTAN-
TOLLMANN et al. 1991; HAAS 1994), míg mások a
Sándorhegyi Formációhoz sorolnak (GÓCZÁN, ORAVECZ-
SCHEFFER 1996).

A Vértes délkeleti 
vonulatának szerkezete

A Vértes délkeleti vonulatán belül számos ÉNy–DK-i
vagy K–Ny-i töréses elemet lehet azonosítani. Ilyenek je-
lennek meg a gánti bauxitbányákban, és ilyen zárja le a
vonulatot a csákberényi Lóállási-hegyeknél. A vetők menti

elvetés térképi nézetben hol balosnak, hol jobbosnak tűnik.
Ez a kibillent triász rétegsor egyszerű normálvetős el-
vetésekor is kiadódhatna. A szerkezetfejlődés azonban
ennél bonyolultabb volt. E vetők mentén négy fázisban
történt elmozdulás (ALMÁSI 1993; MÁRTON, FODOR 2003)
és kérdéses egy ötödik (neotektonikus) mozgásfázis. A
középső-eocén bauxit képződése során néhány méteres el-
mozdulás rekonstruálható a gánti bauxitbányák vető menti
jelenségei alapján (MINDSZENTY, FODOR 2002). Az eocén
üledékképződést követően, az oligocén végén, a kora-
miocénben balos elmozdulás történt az ÉNy-i irányú vetők
mentén (10. ábra, A). A feszültségteret kb. K–Ny-i össze-
nyomás és É–D-i széthúzás jellemezte. A balos eltolódások
párjaként K–Ny-i jobbos eltolódások is létrejöhettek, mint
pl. a Gánt-bagolyhegyi bauxitfejtő déli peremén (ALMÁSI

1993; 1. ábra). Ilyen lehet az a K–Ny-i eltolódás is, amely
a Bucka-hegy déli oldalán húzódik és kb. 200 méterrel el-
veti a Csákberényi Tagozatot (1. ábra), bár itt kréta mozgás
sem zárható ki. Ezt követte a vetők menti dőlésirányú
mozgás, amelyet a Pannon-medence riftesedésével lehetett
korrelálni (FODOR et al. 1999). A széthúzás iránya ekkor
ÉK–DNy-i volt (10. ábra A). A negyedik fázisban a
dőlésirányú csúszás fokozatosan jobbos–normál kine-
matikájúvá vált (10. ábra A). A tenzió iránya ekkor
KÉK–NyÉNy felé fordult. 

A legutolsó fázisban az ÉNy–DK-i irányú vetők nor-
mál–jobbos, helyenként teljesen jobbos kinematikájúak
lehettek. E vetők mentén kisebb elmozdulás történhetett,
míg ekkor aktiválódhattak az ÉÉK–DDNy-i csapású vetők,
KDK–NyÉNy-i tenziós feszültségtérben (10. ábra A). Az
ÉÉK-i és az ÉNy-i irányú vetők egykorúságát az is
jelezheti, hogy helyenként kölcsönösen elvetik egymást, il-
letve a fővetők átlépéseket formálnak az ÉNy-i irányú,
rövidebb vetőszegmensekkel való metszetüknél. A leg-
nagyobb ilyen vetők határolják a Vértes délkeleti triász
vonulatát (1. ábra) keletről és nyugatról is. A nyugati
peremvető viszonylag egyenes, míg a keleti változó irányú
szakaszokból áll össze. Utóbbit FODOR et al. (2005) „Kelet-
Vértesi peremvetőnek” nevezte. A keleti peremvető
működése már a pannóniaiban (késő-miocénben) megkez-
dődött, és a nyugatival együtt a pliocénben és esetleg a ne-
gyedidőszakban is folytatódott (MÁRTON, FODOR 2003;
CSILLAG et al. 2004).

A főleg töréses deformációval jellemzett kainozoos
fázisokkal szemben a kréta időszakba sorolhatjuk a Bucka-
hegy gyűrődéses-töréses deformációját (8., 10. B és 11.
ábra). A Bucka-hegy déli oldalán húzódó útbevágásban
néhány métertől néhány tíz méteres hullámhosszú, néhány
méter amplitúdójú redők figyelhetők meg a Csákberényi
Tagozat lemezes–bitumenes dolomitjában (8. ábra). A
redőszárnyak általában egyenesek, a csuklózónák folyama-
tos görbületűek. A redőalak a szárnyszög alapján a nyílt
osztályba sorolható. A redőtengelysíkok általában DK felé
dőlnek. A redőcsuklók ÉK felé közepesen dőlnek vagy
közel vízszintesek. Palásság nem észlehető, a redők
valószínűleg réteg menti csúszás révén jöttek létre, amit
néhány karc is sugall.
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Az ÉNy-i vergenciának megfelelően a redők ÉNy-i
szárnya gyakran függőleges vagy kissé átbuktatott (8. ábra).
Ezt a szárnyat lehet követni az útbevágástól majdnem
egészen a Bucka csúcsáig, a teljes Csákberényi Tagozatot
magában foglaló nagyobb méretű redő részeként. Hasonló,
részben átbuktatott állású rétegek jelennek meg a csák-
berényi műút mentén, a Lóállási-hegyek ÉNy-i orránál.

A redők aszimmetriáját, az átbuktatást valószínűleg
egy ÉNy-i vergenciájú, közepesen dőlő rátolódás okozhat-
ta. A vetősík közvetlenül nem látható, de a képződmények
elterjedése alapján jól követhető a Bucka-hegy DK-i
oldalán, ahol az útbevágás meredek állású lemezes–kovás
dolomit rétegei masszív dolomitnak futnak neki. A rá-
tolódást breccsa is jelzi. A rátolódás síkja valószínűleg a

Bucka-hegy csúcsa alatt, attól ÉNy-ra éri el a vonulat nyu-
gati peremvetőjét. Így a Bucka-hegy csúcsától D-re már
rétegtani, bár meredek állású a Csákberényi és Gémhegyi
Tagozat települési határa. A rátolódás minimális nagysága
300 m-re becsülhető. 

A rátolódás menti breccsa a völgy kőfejtőjének É-i falán
fel van tárva. Itt a rátolódás alatt DK-i dőlésű, lilás, márgás
dolomitrétegek jelennek meg (Gémhegyi Tagozat), amit át-
buktatott helyzetként értelmezünk (10. ábra B és 11. ábra). 

Redők a rátolódott masszív dolomitban már nem ész-
lelhetők, ami a ridegebb reológiai tulajdonságnak tudható
be. Ugyanakkor, néhány eltolódásos vetőkarc jelenik meg,
amelyek alapján ÉNy–DK-i kompressziós feszültségtér
becsülhető (10. ábra B). Megemlíthető, hogy a közeli Ló-

10. ábra. Töréses szerkezeti adatok a Vértes délkeleti részéből
A sztereogramok Schmidt háló alsó félgömb vetületében készültek. A – késő-oligocén–negyedidőszaki szerkezetek és feszültségterek; B – a kréta szerkezetek
ÉNy–DK-i kompresszióban jöttek létre. A bal felső szám a feszültségtengelyek Φ hányadosát jelzi (σ2–σ3/σ1–σ2). A bal alsó számok a mért törések és

rétegdőlések mennyiségét jelzik. A mérési helyek az 1. és 8. ábrán azonosíthatók

Figure 10. Brittle structural data from the south–eastern Vértes
Stereograms use lower hemisphere projections on Schmidt net. A – late Oligocene to Quaternary structures and stress fields; note gradual clockwise change in
stress axes; B – Cretaceous structures were formed in NW–SE compressional stress field. The first site shows data from the Lóállás Hill, across a monocline.
The other three sites are from the section of the Bucka Hill, (Figure 1 and 8), and represent the folds in the Csákberény Member, normal and overturned beds
and striated faults in the Bucka Hill dolomite quarry, exposing the Gémhegy Member of the Sédvölgy Formation. Upper left numbers at stereograms indicate
the ratio Φ between stress axes (σ2–σ3/σ1–σ2). Lower left numbers show total number of fractures and bedding planes. Measurement sites can be located on 

Figures 1 and 8
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állási-hegyen kissé változó dőlésszögű, de általában mere-
dek dolomitrétegek bukkannak ki. Az átlagosnak mond-
ható 30° körüli dőlésszög csak DK felé, a fekü Hajdú-
vágási Tagozat közelében áll helyre. Így a Gémhegyi Ta-
gozat merev dolomitösszletében egy nagyméretű monok-
linális flexura értelmezhető. Ezt vágja át a bucka-hegyi rá-
tolódás, amelyhez az inkompetens rétegekből álló Csák-
berényi Tagozatban redők is társulnak. Érdemes megje-
gyezni, hogy hasonló flexura Kápolna-pusztától északra is
kitérképezhető volt a triász dőlésadatok alapján (FODOR et
al. 2004); a vergencia ott is ÉNy-i, de rátolódás nem volt
megállapítható. A meredek állású triász rétegsort közel
vízszintesen települő eocén üledékek fedik, a deformáció
tehát középső-eocén előtti, valószínűleg kréta.

A bucka-hegyi redők és a rátolódás csapása párhuzamos
a Dunántúli-középhegység szinklinálisának hoszszanti szer-
kezeteivel (TARI 1994). A szinklinális DK-i szárnyán húzódó
vonulatban azonban DK-i vergenciájú szerkezetek fellépése
lenne inkább várható, mint amilyen pl. a közeli iszkahegyi
blokkban ismert Bakonykúti-rátolódás (RAINCSÁK 1980). A
Bucka-hegy szerkezeti elemei elvileg lehetnének a Bakony-
kúti-rátolódás ÉK-i folytatódásaként értelmezett délkeleti
irányú rátolódás párjai. Ennek azonban némileg ellentmond a
következő okfejtés. A bucka-hegyi rátolódás már a 30° körüli
dőlésűre kibillentett rétegeket érinthette, mivel ha visszabil-
lentenénk a rétegek és az azokat metsző rátolódást, az utóbbi
igen meredek, kb. 60–70° (80°) dőlésűvé válna. Ez a szög je-

lentősen eltér a kőzetmechanikai alapon várható 30° körüli
dőlésszögtől, ami egy frissen keletkezett rátolódást jelle-
mezne (ANDERSON 1951). Viszont a mai állapotbeli dőlés
megfelel e kritériumnak, így valószínűbb a rátolódásnak a
30°-os általános billentés utáni kialakulása. A 30°-nál mere-
dekebb dőlés, illetve a teljes átbuktatás azonban a rá-
tolódáshoz kapcsolható. Ezek alapján a bucka-hegyi rá-
tolódás és redők a Dunántúli-középhegység szinklinális
szerkezetének kialakulását követően jöhettek létre, a szer-
kezetalakulás pontos kora azonban nem adható meg.

Köszönetnyilvánítás

A szerzők köszönettel tartoznak Thamóné Bozsó
Editnek a mikromineralógiai, valamint Földvári Máriának
és Kovács Pálffy Péternek az agyagásványtani vizsgálatok
elvégzéséért, az eredmények értelmezéséért. Ozsvárt
Péternek a radiolariák feltárásáért és meghatározásáért,
Végh Sándornénak pedig a Megalodusok meghatáro-
zásáért tartozunk hálával. Az ábrák digitális szer-
kesztéséhez Albert Gáspár és Paulheim Gáspár nyújtott
segítséget. Haas János lektori véleménye hasznos taná-
csokkal szolgált a vértesi triász rétegsor korrelációjával
kapcsolatban.

A jelen cikk a T43341 (Budai T.) és a T42799 (Fodor
L.) számú OTKA kutatási projekt támogatásával készült.

11. ábra. Szelvény a Bucka-hegyen keresztül, több egymással párhuzamos gerinc adatainak vetítésével
Jellemző az inkompetens, márgásabb Csákberényi Tagozat erős gyűrődése és ÉNy-i vergenciájú rátolódása. A rétegek a rátolódás mentén átbuktatódtak, amit a

kőfejtőben észlelni. A szelvény összevethető, de nem teljesen azonos a 8. ábrával

Figure 11. Cross section in the Bucka Hill projecting observations from several ridges
Note strong folding in the incompetent, marly Csákberény Member and NW-vergent reverse fault, which places Sédvölgy Fm. Gémhegy Mb. over Csákberény
Mb. Folds are part of a monocline, which is connected to the reverse fault. Beds are overturned near the reverse fault plane in the quarry. The cross section is 

comparable but not identical with the picture of Figure 8
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1–5. Zöldalga-metszetek a csákvári Lóállás-tetőről (1–3) és a
Budaörsi Dolomit felső szakaszán Gánt-bányatelep, murvabánya
(4–5) (meghatározás és fotó: Piros O.). 6–9. Radioláriák a
„Hajdúvágási Tagozat” agyagközös dolomit rétegsorának medencefá-
ciesű rétegeiből (meghatározás és fotó: Ozsvárt P.). Gánt-bányatelep,
murvabánya (a minta helyét a 5. ábra tünteti fel)
1–5. Green algae sections from Lóállás Hill, Csákvár (1–3) and from
the upper part of the Budaörs Dolomite (4–5) determination and
photo by O. Piros). 6–9. Radiolarians from the basin facies dolomite
of the „Hajdúvágás Member” (determination and photo by P.
Ozsvárt). Gánt-bányatelep quarry (sampling point is shown on
Figure 5)
1 — Diplopora annulata annulata, D. annulatissima; 2, 3 — Diplopora
annulata annulata; 4 — Teutloporella herculea; 5 — Poikiloporella dupli-
cata; 6 — Nasellaria sp.; 7 — Oertlispongus sp.; 8 — Palaeosaturnalis cf.
zapfei; 9 — Triassocampe sp.


