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Középső-eocén karbonátos üledékképződési környezetek és egymásra épülésük
a Tatabányai-medence DK-i peremén

Evolution of Middle Eocene carbonate sedimentation on the southeastern part 
of the Tatabánya Basin

Tá r g ys z av a k : karbonátos üledékképződés, középső-eocén medencefejlődés, Tatabányai-medence, Vértes-hegység

Összefoglalás
Az eocén kori Tatabányai-medence DK-i peremének üledékképződése, a késő-lutetiai—kora-bartoni globális eusztatikus vízszintcsökkenéshez

és az utána következő bartoni vízszintemelkedéshez köthető. Az alacsonyvízi állapotot követő transzgresszió elöntési felszíne, a szerkezetileg
meghatározott medenceperemen részben eróziós felszínen, részben áthalmozott sziliciklasztos üledékek felett alakult ki. Kezdetben nagy ener-
giájú, eleinte jelentős mennyiségű sziliciklasztot tartalmazó karbonátrámpa jött létre, ami a vízmélység folyamatos növekedésével és a meden-
ceperem normálvetődések menti differenciált süllyedésével peremes selffé alakult át. A medenceperemen létrejött korallzátony zátonyelőtéri és
zátonyháttéri fáciesekre osztotta a korábbi karbonátrámpát. A vízszintnövekedéssel kezdetben lépést tartó korallzátonyos, medenceperemi
üledékképződés a medenceperemet meghatározó szerkezeti vonalak mentén mélyebb vízivé vált. A hirtelen megnövekedett vízszint a korallzátony
megfulladását eredményezte. A kedvező vízmélység, táplálék-, aljzat- és áramlási viszonyok először apró (Nummulites hottingeri), majd nagy
méretű nummuliteszek tömeges megjelenését és megtelepedését okozták, kezdetben az elsüllyedt korallzátony aljzatmorfológiai egyenetlenségén,
később a hátráló szerkezeti süllyedés fennmaradt blokkjainak tenger alatti morfológiai magaslatán (Nummulites millecaput, Nummulites perfora-
tus). A Tatabányai-medence DK-i peremén, a késő-lutetiai–bartoni során kialakult karbonátos fáciesek rétegtanilag a durvább törmelékes
üledékeket magába foglaló Tokodi Formáció felett, a középső-eocén végén kifejlődött Szőci Mészkő Formáció aljához tartoznak.

K ey wo r d s :  basin evolution, carbonate sedimentation, Hungary, middle Eocene, Vértes Mountains

Abstract
The transgressive sedimentation started in the Late Lutetian – Early Bartonian on the southeastern part of the Tatabánya Basin, which formed

the erosion surface on the northern part of the Vértes Mountains caused by the Late Lutetian eustatic sea-level fall. The combination of infilling of
topographic lows by the re-deposited siliciclastic sediment, erosion and the transgressive ravinement process reduced local slope gradients on the
basin margin.

During the initial phase, sedimentation was siliciclastic-rich on the high-energy carbonate ramp. The inner ramp accumulated calcareous red
algae, and composed of peloids and quartz-rich sediments. The lower part of ramp is represented by bioclastic and siliciclastic packstone and
wackestone with flat Foraminifera.

The coral-reef facies represents the rising sea level caused by combination of transgression and synsedimentary tectonics. The coral reef grow-
ing up on the palaeohigh of the basin margin. Fore-reef was a high-energy environment with re-deposited bioclasts and corals. Back-reef was a
smaller energy background environment with Alveolina and echinoids. The back-reef is represented by packstone and wackestone with re-deposit-
ed coral fragments, bioeroded molluscs and bioclasts.

The drowning of the coral reef caused by the rapid relative sea-level rise on the tectonic controlled basin margin. The active synsedimentary
normal faults were connected to the flexural extension of the Hungarian Palaeogene Basin.

The nummulitic limestones and marly limestones represent highstand sedimentation on a top of the drowned coral reef. The subsequent
palaeohigh, algae-rich environments and the hard bottom surface were good conditions of the nummulites. This facies represents the development
of nummulite shoals or banks on a basin margin. Currents caused by storm wave or seismic wave concentrated the bioclasts and washed out the
lime mud from nummulitic sediments.

These sediments are the transition position facies between the Tokod Formation and the upper part of the Szőc Formation (main nummulite
limestone) on the northern margin of the Vértes Mountains.
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Bevezetés

A vizsgált terület lehatárolása

Tatabányai-medence alatt a Gerecse hegység délnyu-
gati elvégződése és a Vértes hegység északi pereme közti,
nyugat felé nyitott, északkeleten és délen idősebb szer-
kezeti vonalak által meghatározott, túlnyomórészt felső-
triász és középső-eocén karbonátos képződményekből álló,
jelenkori medenceperemmel határolt süllyedéket értjük. A
medenceperemet délkeleten keskeny mélyedés szakítja
meg, elválasztva a Keselő-hegy, Kálvária-hegy és Bódis-
hegy vonulatából álló keleti peremet, a Menyasszony-hegy,
a Nyerges, a Mészáros-hegy és a Nagy-Csákány-hegy
alkotta déli peremtől (1. ábra).

A déli perem a középső-eocén medenceperemi karbo-
nátos rétegsorainak különbsége alapján keleti és nyugati
részre osztható (KERCSMÁR 2005). A jelen tanulmányunk-
ban a Tatabányai-medence déli peremének keleti részén ta-
lálható karbonátos kifejlődések vizsgálatával foglalkozunk.

A Mária-szurdoktól É-ra, a Mészáros-hegy és a Nagy-
Csákány-hegy ÉÉNy–DDK-i irányú gerincein és ÉK-i
lejtőin, kb. 2 km2-es területen bukkannak elő középső-
eocén képződmények. A helyben maradt törmelékes fel-
tárások nagy területen, sok nagyméretű kőzettörmelékkel
jelennek meg a felszínen. A szálfeltárások ritkasága a ré-
tegdőlés és a mai lejtők esésirányának hasonlóságából
adódik. A legfiatalabb szerkezeti vonalakat tükröző, ural-
kodóan ÉNy–DK-i, illetve ÉÉNy–DDK-i csapású recens

1. ábra. A Tatabányai-medence digitális terepmodellje (KERCSMÁR, UNGER 2004. évi nem publikált eredmények) a kutatási
terület (2. ábra) megjelölésével. Kivágatban a terepmodell elhelyezkedése a Magyar-Paleogén-medencén belül (TARI et al. 1993; 

KÁZMÉR et al. 2003)

Figure 1. The digital elevation model of the Tatabánya Basin (KERCSMÁR & UNGER, unpublished data of 2004) with the studied
area (Figure 2). Insert: Location of the Tatabánya Basin in the Hungarian Palaeogene Basin (TARI et al. 1993; KÁZMÉR et al. 2003)
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völgyhálózat — miután nagy részben negyedidőszaki
eolikus homokkal és proluviális, deluviális üledékekkel
van kitöltve — elfedi az esetleges csapásirányú feltárá-
sokat. Szálfeltárások a terület eocén képződményeinek
mai elterjedését meghatározó poszt-eocén jobbos el-
tolódási vonalak és normálvetődések mentén találhatók
(2. ábra).

Célok, feladatok, módszerek

A tanulmány célja, hogy közelebb kerüljünk az eocén
kori Tatabányai-medence üledékképződésének és szerke-
zetfejlődésének megértéséhez, és ennek kapcsán pontosít-
suk a medence eocén rétegtanát.

A fenti célok elérésének érdekében a Tatabányai-me-
dence DK-i peremén található középső-eocén képződmé-
nyek üledékképződési környezeteit vizsgáljuk, és a képződ-
mények egymáshoz való viszonyának felderítésével igyek-
szünk minél pontosabb rétegtani képet felállítani. Mivel az
egykori középső-eocén medenceperem az a térbeli hely, ahol
az eocén kori Tatabányai-medence fejlődését befolyásoló
tényezők a legnagyobb intenzitással jelentkeznek, célsze-
rűnek láttuk a kutatásokban elsősorban a medenceperemi
képződményekre és azok összefüggéseinek megértésére
koncentrálni. Ehhez a kutatási terület részletes földtani és
szerkezetföldtani térképezésére, az egyes litofáciesek tek-
tono-szedimentológiai és paleoökológiai értékelésére volt
szükségünk.

A földtani térképezési munkálatok a Magyar Állami
Földtani Intézet Térképezési Főosztályának keretében foly-
tak. Ennek alapján, a szerző felvételében készült el a vizs-
gált terület 1:10.000-es méretarányú fedetlen földtani tér-
képe (2. ábra).

A Tatabányai-medence középső-eocén fácieseinek és üle-
dékképződési környezeteinek vizsgálatát az Eötvös Lóránd
Tudományegyetem Természettudományi Karának Őslény-
tani Tanszékén folytatott PhD-kutatás keretében vizsgáltuk,
elsősorban a nagyforaminiferák paleoökológiáját és rétegtani
elterjedését, valamint a képződmények mikrofáciesét és
egyéb ősmaradvány-tartalmát figyelembe véve. Az egyes fá-
ciesek elemzéséhez nagyméretű felületi csiszolatok készül-
tek, amiket síkágyas szkennerrel digitálisan képeztünk le.

Az egyes fáciestípusok meghatározására WILSON (1975)
modelljét használtuk, HALLOCK, GLENN (1986), valamint
KECSKEMÉTI (1989) ökológiai kiegészítéseivel. A kőzettípu-
sok és szövetek leírásához DUNHAM (1962), EMBRY, KLOVAN

(1971) és HAAS (1998) rendszerét, az értelmezéshez FLÜGEL

(1982) kézikönyvét és KÁZMÉR (1983) hazai felső-eocén
mikrofácies-vizsgálatainak eredményeit használtuk. Az
ökológiai értékeléseknél ARNI (1965), BIGNOT (1972),
AIGNER (1982, 1983, 1985), HOTTINGER (1983), HALLOCK,
GLENN (1986), LOUCKS et al. (1998) és KECSKEMÉTI (1989),
valamint BEAVINGTON-PENNEY et al. (2005) modelljeire és
megállapításaira támaszkodtam. Sztratigráfiai következteté-
seimet BÁLDI-BEKE (2002, 2003), valamint NAGYMAROSY &
BÁLDI-BEKE (1988) és KOLLÁNYI et al. (2003) nannoplank-
ton és plankton-foraminifera vizsgálataira alapoztam.

A felszínen térképezett képződmények vertikális térbe-
li elterjedését és horizontális átmenetüket a medenceterület
irányába a ROZLOZSNIK (1924) bányaföldtani térképén
feltüntetett, a MÁFI által újraértékelt és pontos koordiná-
tákkal ellátott fúrások (Tb–136, Tb–134, Tb–132, Tb–158,
Tb–156, l. a 2–3. ábrán) segítségével dolgoztuk fel, az
Országos Földtani és Geofizikai Adattárban fellelhető
részletes fúrásleírások alapján.

Földtani felépítés

Sztratigráfia

A Tatabányai-medence DK-i peremén lemélyült öt fú-
rásból (2–3. ábra), négy harántolta a Dorogi Formációba
sorolt „kőszéntelepes összletet”. Ezek közül három, a me-
dencéhez közelebb eső fúrásban, a bitumenes agyag és kő-
szenes agyagpala közbetelepülésével jellemezhető parali-
kus barnakőszéntelep, márgás, agyagos „fekvő édesvízi
üledékekre” (SÓLYOM 1953, 1960) települ. A fekvő üledé-
kek déli irányban 250 m-en belül eltűnnek. A Tb–134-es
fúrásban a kőszéntelepes összlet közvetlenül a felső-triász
karbonátos kőzetekre települ, majd tovább dél felé 550 m-
en belül teljesen kimarad a rétegsorból.

A széntelepes összletet 10–20 m, a medence felé vasta-
godó, szürke, barna, molluszkás, cerithiumos márga fedi
(Csernyei Formáció). Ez a szint sok, a sótartalom változá-
sát szélsőségesen tűrő, de tengeri molluszkát tartalmaz,
viszonylag kevés fajszámmal (SZŐTS 1956). A márgában
jelentkező kőszéncsíkok az ún. „alsó elegyesvízi rétegek”
időnkénti elmocsarasodását, a Nummulites subplanulatus
(SÓLYOM 1953, 1960) megjelenése pedig a normál sósvízi
elöntés szintjeit jelzi.

A rétegsorban felfelé ezek a rétegek a Csolnoki Agyag-
márga Formáció 30–40 m vastag, világosszürke finom-
szemű operculinás, mélyebb vízi agyagmárgájába mennek
át. A „foraminiferás-molluszkumos tengeri agyagmárga”
(SZŐTS 1956) vagy más néven „alsó foraminiferás mol-
luszkumos agyagmárga” rétegeket (SÓLYOM 1953, 1960)
felfelé homokos agyagmárga követi, ami a vizsgált fúrá-
sokban 30–40 m vastagságú. A Ta–156, Ta–158 és Ta–132-
es fúrások homokos agyagmárga szintjével megegyezően,
a medenceperem felé eső Ta–134 és Ta–136-os fúrásokban,
10–15 m vastag sárga és szürke homokrétegek jelennek
meg. A peremhez közeli Ta–132-es fúrás homokos agyag-
márgája dús, nagy méretű molluszka-faunát tartalmaz.

A Ta–136-os fúrásban, hasonlóképpen a Ta–134-es
fúrás széntelepéhez, a homokrétegek, az idősebb középső-
eocén rétegek hiányával, közvetlenül a felső-triász karboná-
tos kőzetek eróziós felszínére települnek. Ebben a fúrásban
a homokrétegek felett kb. 20–25 m vastagságú, peremi ki-
fejlődésű molluszkás, nummuliteszes, korallos mészkő ré-
tegek (TAEGER 1909) zárják a rétegsort. É-felé a karbonátos
rétegek kiépülése homok, agyagos homok, mészmárga és
márgás mészkő váltakozásával történik (Ta–134-es fúrás),
miközben ezek a rétegek É-felé elvékonyodva már a
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2. ábra. A Tatabányai-medence DK-i részének fedetlen földtani térképe, a területen lemélyült fúrások (3. ábra) helyének és a vizsgált litofáciesek
(8. ábra) sorszámának feltüntetésével

E
2

= középső-eocén, N = Nummulites, Nb = Nummulites böckhi, Np = Nummulites perforatus, Nmc = Nummulites millecaput, Obt = Orbitolites, Op =
Operculina, Mi = Miliolinea, Alv = Alveolina, L = vörös alga, K = korall, E = Echinoidea, Mo = Mollusca, Pb = perforata-brongniarti rétegek, bt = biogén
törmelék, btur = bioturbáció, mz = „mezozoos küllemű”, mmg = mészmárga, mgm = márgás mészkő, ho = homok, hommg = homokos mészmárga, T

3
= felső-

triász, f = Fődolomit, fd = Fődolomit és Dachsteini Mészkő Átmeneti Tagozata, br = breccsa, T3Y = felső-triász extraklasztok, F1, F2, F3 = középső-eocén szin-
szediment normálvetők (l. a 3. és 8. ábrán)

Figure 2. Geological map of the SE part of the Tatabánya Basin with the boreholes (Figure 3) and numbers of the studied lithofacies (Figure 8)
E

2
= Middle Eocene, N = Nummulites, Nb = Nummulites böckhi, Np = Nummulites perforatus, Nmc = Nummulites millecaput, Obt = Orbitolites, Op =

Operculina, Mi = Miliolinea, Alv = Alveolina, L = red algae, K = coral, E = Echinoidea, Mo = Mollusca, Pb = perforata-brongniarti beds, bt = biogenic clasts,
btur = bioturbation, mz = „mezozooic face”, mmg = calcareous marl, mgm = marly limestone, ho = sand, hommg = sandycalcareous marl, T

3
= Upper Triassic,

f = Main Dolomite, fd = Transitional Unit between Upper Triassic Main Dolomite and Dachstein Limestone, br = breccia, T3Y = Upper Triassic extraclasts, F1,
F2, F3 = Middle Eocene synsedimentary normal faults (see Figures 3 and 8)
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3. ábra. Fúrási rétegsorok korrelációja a Tatabányai-medence DK-i részén, a litosztratigráfiai egységek és a főbb üledékképződési ciklusok 
feltüntetésével

A rétegsorok tanúsága szerint, a vizsgált terület középső-eocén üledékképződése két részre bontható. Az első szakaszban – folyamatosan növekvő vízszint és aktív
tektonikai süllyedés mellett – paralikus szén-, molluszkás, cerithiumos márga- és mélyebb vízi operculinás márgaképződés zajlott. A második szakaszban
uralkodóan karbonátos üledékképződés jellemző. A karbonátos rétegek ÉNy felé a mélyebb vízi márga tetejére progradálnak. A két transzgresszív üledékképződési
szakaszt a medenceperemen erózió és üledékhiány, a mélyebb részeken pedig durvább törmelékes üledékek (homok, homokos márga) választják el egymástól.

A = világosszürke homokos agyag, agyagpala, barna szenes agyagpala; B = barnakőszén 5 db teleppel, agyagpala, homokos agyag meddő-közbetelepüléssel; C =
világos szürke Cerithium-os, Brachyodontes-es márga, agyagos márga a medence felé agyagos barnakőszén-betelepüléssel,; D = szürke, világosszürke, a medence
felé zöldesszürke Operculina-s márga; E = szürke, világosszürke homokos márga, a medenceperem felé homokbetelepülésekkel, a peremen a felső-triász képződ-
ményekre közvetlenül települő világosszürke homokkal; F = sötétszürke nagyméretű molluszkákat tartalmazó kagylós márga, a medenceperem felé mészmárga, 

sziliciklasztos márgás mészkő, nummuliteszes mészkő heteropikus fáciesekkel (ide tartoznak az e tanulmányban vizsgált karbonátos rétegsorok is)

Figure 3. Correlated stratigraphic sections of the boreholes on the southeastern part of the Tatabánya Basin with lithostratigraphy and 
sedimentological cycles

Two transgressive processes have been identified in the sedimentation of southeastern part of the Tatabánya Basin. The early formations were transgressive par-
alic coal, Cerithium marl and deeper Opreculina marl layers, and the later formations were mainly carbonate sediments which prograded to the basin on the top
of more deep-water marls. Siliciclastic sediments represent the erosional phase of the background and the grain size deposits on the shallow marine environments

connected by the decrease of sea level between the early and the later transgressive phase.

A = gray sandy clay, clay shale, brown clayer coal shale; B = coal with 5 layers interbedded clay shale and sandy clay; C = light gray Cerithium and Brachyodontes
marl interbedded clayer coal to the basin; D = gray, light gray and greenish gray Operculina marl; E = gray, light gray sandy marl interbedded sand layers to the
basin margin and light grey sand overlying the Upper Triassic carbonates F = dark gray marl containing large Molluscs with heteropic marly limestone, siliciclastic 

limestone and nummulitic limestone to the basin margin (these carbonate layers are the deposits studied in this work)
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homokos molluszkás agyagmárga rétegek tetejére települ-
nek. A peremtől távolabb lévő Ta–158-as fúrásban mész-
márga és szürke homokos márga váltakozása mutatja a
medencefáciesekkel történő összefogazódást.

A Ta–156-os fúrás rétegsora kérdéses korú, a középső-
eocén peremvetőkhöz képest antitetikus normálvető fenn-
maradt szárnyán található, aminek következtében a rétegsor
idősebb képződményei magasabban helyezkednek el, míg a
fiatalabbak erodálódtak. A homokos, márgás rétegsorok
tetején kialakuló karbonátos fácieseket bőséges Nummu-
lites-tartalmuk alapján „főnummuliteszes mészkőnek” ne-
vezték el (TAEGER 1909; ROZLOZSNIK 1924, 1928; SÓLYOM

1953, 1960; SZŐTS 1956). SZŐTS (1956) jellemzéséből ítélve
a molluszka-maradványokban viszonylag ritka főnummu-
liteszes mészkő elsősorban a Nummulites millecaput és
Nummulites perforatus zónajelző nagyforaminiferából épül
fel, ugyanakkor jelentős szerep jut a kisebb Nummulitesek-
nek és a Discocyclináknak is. Ez a képződmény ROZLOZSNIK

(1924) térképe szerint a Ta–136-os fúrásban jelenik meg.
ROZLOZSNIK (1924, 1928) és SZŐTS (1956) leírása sze-

rint a főnummuliteszes mészkő heteropikus fácieseként, a
medence felé megjelenő homokos mészmárga rétegeket, a
Nummulites millecaput helyett fellépő Nummulites brong-
niarti alapján „perforata-brongniarti rétegeknek” is nevez-
nek. SÓLYOM (1953, 1960) szerint ez a képződmény D-en
lilás árnyalatú mészmárga, sok miliolinával, valamint mol-
luszka és korall maradvánnyal.

ROZLOZSNIK (1924) térképe és a lemélyült fúrások kor-
relációja alapján a Ta–136, Ta–134, Ta–132 és Ta–158-as
fúrások záró rétegtagja a sok molluszka-kőbelet tartalmazó
„molluszkumos márgás mészkő” (SZŐTS 1956), amelyre a
bőséges vörösalga- és echinoidea-töredéket és helyenként
kőzetalkotó mennyiségű apró nummuliteszt tartalmazó ún.
„márgás mészkő a Nummulina böckhivel” települ (ROZ-
LOZSNIK 1924).

A korábban Rozlozsnik által Nummulites böckhi-nek
nevezett apró nummulitesz faj — az újabb gyűjtés anyagá-
ból — LESS GY. meghatározása és szóbeli közlése alapján
az alsó-bartonira jellemző Nummulites hottingeri SCHAUB

fajként írható le.

Tektonika

FODOR et al. (1999) és BADA et al. (1996) szerint a me-
dence főfeszültség irányai a középső-eocénben NyÉNy–
KDK irányú kompresszióval és erre merőleges tenzióval
jellemezhetők.

A középső-eocén kompressziós, illetve transzpressziós
erőtérben NyÉNy–KDK-i jobbos és ÉNy–DK-i csapású
balos oldaleltolódások jöttek létre, amelyek korát az ép
vetősíkot erodáló középső-eocén fúrókagylók és szinszedi-
ment, valamint szindiagenetikus deformációk rögzítik
(KERCSMÁR 1993, 1995, 1996, 2003; FODOR, KERCSMÁR

1995; KERCSMÁR, FODOR 2005).
A medence K-i és D-i peremén KERCSMÁR, FODOR

(2005), valamint KERCSMÁR (2005) lokális extenzió által
létrehozott, a kompressziós főfeszültség irányra merőleges

csapású középső-eocén szinszediment normálvetőket (bio-
perforáció, megabreccsa, plasztikus üledékmozgások és
vetődés menti deformációk) mutatott ki (4. ábra), amelyek
csapása — SÓLYOM (1960) dolgozatából ítélve — merő-
leges a széntelepek vastagság- és vízszintes irányú minő-
ségváltozásának irányára. A széntelepek vastagságát és
minőségét is meghatározó és a szénképződés befejeződése
után is aktív szerkezeti vonalakra utal a medence DK-i ré-
szén, a felső-triász képződményeknek támaszkodó szén-
táblák meredek, 15–30°-os dőlése és a széntelepben meg-
jelenő felső-triász mészkő anyagú breccsa is (VITÁLIS 1939).

Ezek a kompresszióra merőleges flexurális hajlítás okoz-
ta, lokális extenziós térben normálvetőként működő és a me-
dencesüllyedést meghatározó szerkezetek, részben a felső-
kréta kompressziós feszültségtérben létrejött szerkezeti vo-
nalakhoz kötődnek, részben azok felújulásaként értelmez-
hetők (KERCSMÁR 2004; KERCSMÁR, FODOR 2005).

Középső-eocén üledékképződési modellek és
paleoökológiai alapjaik

A középső-eocén üledékképződési környezetek rekon-
struálása főként a sokszor kőzetalkotó mennyiségben talál-
ható Foraminiferák és a különféle bekérgező szervezetek,

4. ábra. A Tatabányai-medence keleti részén észlelt középső-eocén
szinszediment szerkezeti elemek sztereografikus projekciója. Schmidt-
féle sztereogram alsó félgömbi vetülete. Megjelölve a Magyar-
Paleogén--medencére jellemző középső-eocén kompressziós főfeszültség

irányok (KERCSMÁR 2003; KERCSMÁR, FODOR 2005)

Figure 4. Stereographic projection of the Middle Eocene synsedimen-
tary tectonic structures on the eastern part of the Tatabánya Basin.
Schmidt-stereogram, lower hemisphere projecion. The main compres-
sional stress directions of the Hungarian Paleogene Basin 

(KERCSMÁR 2003; KERCSMÁR, FODOR 2005) indicated
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elsősorban mészvázú algák és a befogadó kőzet szedimen-
tológiai bélyegei alapján történik (5. ábra). A recens ana-
lógiák (kihalt fajoknál alaki hasonlóság) megfigyelése sze-
rint a nagyforaminiferák megjelenése, mennyisége, típusa
és alakja jellemző az adott üledékképződési környezetre,
ami a hozzájuk kötődő szimbionták (HOTTINGER, DREHER

1974; LEUTENEGGER 1977) környezeti érzékenysége miatt
számos külső tényezővel van kapcsolatban: úgymint át-
világítottság, a vízmozgás energiája, vízhőmérséklet, só
tartalom és vízmélység. A robosztus, kis méretű és vastag
héjjal rendelkező kerekded formák nagy energiájú, jól
átvilágított, táplálékban gazdag, sekélyvízi környezetet
jeleznek. Ezzel szemben a nagyobb, vékonyabb héjú, lapos
alakok kis energiájú, kevésbé átvilágított táplálékban
szegényebb, mélyebb vízi környezetre jellemzőek
(HALLOCK 1979; HOTTINGER 1983; HALLOCK, GLENN 1986;
SINCLAIR et al. 1998). Recens nagyforaminiferák alak és
nagyság szerinti csoportosításában, a ma élő Borelis, mint
kerekded, gömbszerű forma, az Alveolinának alaki
megfelelője. A Sorites, az Amphisorus és a Heterostegina,
mint tányérszerű, lapos alakok, az Orbitolitesnek és az

Operculinának feleltethetők meg. Míg az Operculina am-
monoides, a zátonyok külső lejtőjén 15 m-nél mélyebb
vízben él és akár 200 m-ig is lehúzódik, addig a lagúnák-
ban, nagy mennyiségben a 30–40 m-es vízmélységben
fordul elő. Az Orthophragmináknak nincs mai meg-
felelőjük. Hozzájuk hasonló alakok ma mélyebb vizekben,
az eufotikus zóna határa alatt élnek, finomszemcsés, lágy
aljzaton (HOTTINGER 1983; KECSKEMÉTI 1989). A ma élő
Nummulites cummingi a korallzátonyok külső lejtőjén és
lagúnákban fordul elő, általában 40–70 m mélységben. A
mai nagyforaminiferák mélység szerinti elterjedésének
alsó határa kb. 130–140 m (HOTTINGER 1983; MURRAY

1973).
A nagyforaminiferáknak paleoökológiai szerepükön

kívül szedimentológiai jelentőségük is van. AIGNER (1982,
1983, 1985) szerint, a kedvező körülmények között nagy
mennyiségben felhalmozódó nagyforaminifera, elsősorban
nummulitesz-vázak, az aljzaton heverve, az üledéket alkotó
törmelékes szemcsékként viselkedhetnek. Ezeket a vihar
keltette áramlások átmoshatják, helyben koncentrálják,
vagy átüllepíthetik. A viharhullámbázis környékén, a vi-

5. ábra. Wilson-féle standard fácieszónák kőzettani, üledékföldtani valamint bioökológiai jellemzői. WILSON (1975), FLÜGEL (1982) és
KECSKEMÉTI (1989) nyomán

FZ = fácies zónák, NWB = normálhullámbázis, SWB = viharhullámbázis, SL = vízszint

Figure 5. Lithology, sedimentology and bioecology of the standard facies zones. After WILSON (1975), FLÜGEL (1982) and KECSKEMÉTI (1989)
FZ = facies zones, NWB = normal wave base, SWB = storm wave base, SL = sea level



harok keltette oszcillációs áramlás keresztrétegzett, össze-
mosott, mikritmentes nummulitesz-zátony (nummulite
bank) jön létre. A különböző eocén üledékképződési mo-
delleket a 6. ábra mutatja be.

ARNI (1965) modellje szerint a nummulitesz-zátony
kiépülése fácies-differenciációt is okozhat, aminek követ-
keztében sekélyebb, viszonylag védett zátony mögötti la-
gúna és mélyebb, zátony előtti nyíltabb vízi fáciesek ala-
kulhatnak ki. AIGNER (1983) az ilyen fajta fácies-differen-
ciációt okozó nummulitesz-zátony létrejöttét, az aljzatban
már meglévő morfológiai egyenetlenséghez (egykori self-
perem, zátonyépítmények) köti.

SINCLAIR et al. (1998) által, a Francia Alpokból leírt
középső-eocén korú, alacsony dőlésszögű rámpa karboná-
tos kifejlődéseinek nummuliteszes fácieseiről megállapítot-
ta, hogy alacsony energiájú, hullámzás-dominált karbo-
nátrámpa belső részén, a viharhullámbázis határán fejlődtek
ki, a rámpa nagyvízi állapotában. A rámpa középső részén
lapos foraminiferákból álló ritkaszemcsés (wackestone) és
vihar keltette áramlás által bemosott sűrűszemcsés (pack-
stone) karbonátos kőzetszövet jellemző. A rámpa külső
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6. ábra. Eocén üledékképződési modellek, BEAVINGTON-PENNEY et al. 
(2005) nyomán módosítva

S.l. = vízszint; FWWB = normál hullámbázis; SWB = viharhullámbázis

A) Az El Garia Formáció (Tunézia) rámpa-üledékképződési modellje LOUCKS

et al. (1998) alapján. A középső-rámpa magas nummulitesz produkcióját
GILHAM, BRISTOW (1998) és LUTERBACHER (1998) mutatta ki. 1 — Sabkha,
tidal flat evaporittal; 2 — Elzárt sekélylagúna csigás partvidéki fáciesekkel; 3 —
Discocyclinás, vörös algás, nagy energiájú homokzátony; 4 — Kis merdekségű
nummulitesz-lepel; 5 — Nummuliteszes bioklasztból álló finom homok-silt
méretű törmelék; 6 — Gravitációs üledékfolyásos képződmények; 7 —

Globigerinás iszap

B) A líbiai Sirte Medence üledékképződési modellje ARNI (1965) alapján.
Hasonló felépítésű modelleket állított fel ARNI, LATERNO (1972), AIGNER

(1982, 1983, 1985), MOODY (1987) és a hazai középső-eocénből KECSKEMÉTI

(1989). 1 — Elzárt lagúna/sabkha; 2 — Lagúna sok miliolinával; 3 — lagúna
Orbitolitesszel és Alveolinával; 4 — Nummuliteszekből álló bioklasztos num-
mulitesz-zátonyháttér; 5 — meredek oldalfalú nummulitesz-zátony; 6 — num-
mulitesz-zátonyelőtéri képződmények Nummulitesszel és Assilinával; 7 — Külső
self üledékek Operculinával; 8 — Külső self és lejtő márgák kis méretű bentosz
foraminiferákkal; 9 — Mély tengeri agyagok, agyagmárgák Globigerinával

C) A horvátországi eocén képződmények üledékképződési modellje BIGNOT

(1972) nyomán. Hasonló modelleket állított fel COMTE, LEHMANN (1974),
FOURNIE (1975), SERRA-KIEL, REGUANT (1984), BUXTON, PEDLEY (1989) és
SINCLAIR et al. (1998). 1 — Lagúna és tavi üledékképződés gyakran szárazra
kerülve; 2 — Lagúna miliolinával; 3 — Lagúna Alveolinával és Orbitolites-szel; 4
— Nummulites-es és molluszkás bioklasztos törmelék; 5 — Nummulites-bioher-
ma (nummulitesz-zátony); 6 — Nummulitesz-zátonyelőtér Assilinával, Discocyc-
linával és Nummulitesszel; 7 — Medenceüledékek plankton-foraminiferákkal

Figure 6. Examples of earlier models for the Eocene depositional 
setting and facies associations

S.l. = sea level; FWWB = Farewell wave base; SWB = Storm wave base

A) Depositional model for the Lower Eocene El Garia Formation, modified
from LOUCKS et al. (1998). High Nummulites production in mid-ramp setting
has also been concluded by GILHAM, BRISTOW (1998) and LUTERBACHER

(1998). 1 — Sabkha, tidal flats with evaporites; 2 — Restricted shallow lagoon
with gastropod beach/bar deposits; 3 — Discocyclinid-red algal high energy
shoal; 4 —Low-relief, embayed Nummulites sheets; 5 — Fine sand- to silt-sized
nummulithoclastic debris; 6 — Gravity flow deposits; 7 — Globigerinid „ooze”

B) Depositional model for Eocene Nummulites accumulation of the Sirte
Basin, Libya, modified from ARNI (1965). Similar shallow water buildups
have been noted from winnowed shelf-margin or on the crest of structural
domes by ARNI, LATERNO (1972); AIGNER (1982, 1983, 1985), MOODY

(1987) and in the Hungarian Middle Eocene by KECSKEMÉTI (1989). 1 —
Restricted lagoon and sabkha; 2 — Lagoon with abundant miliolids; 3 —
Lagoon with Orbitolites and Alveolina; 4 — Nummulithoclastic “back-bank”;
5 — High relief Nummulites “bank”; 6 — “Fore-bank” or fragmented
Nummulites and Assilina; 7 — Outher shelf deposits with common Operculina;
8 — Outher self/slope marls with smaller benthic foraminifera; 9 —Deep ma-

rine shales/marls with Globigerina

C) Depositional model for Eocene Nummulites accumulations of Croatia , mod-
ified from BIGNOT (1972). Similar ramp models have been published by
COMPTE, LEHMANN (1974); FOURNIE (1975); SERRA-KIEL, REGUANT (1984);
BUXTON, PEDLEY (1989) and SINCLAIR et al. (1998). 1 — Lagoonal-lacustrine
deposits, commonly sub-aerially exposed; 2 — Lagoon with miliolids; 3 —
Lagoon with Alveolina and Orbitolites; 4 — Nummulithoclastic and mollusc de-
bris; 5 – Biohermal Nummulites accumulation; 6 — Fore-bank with elongate
Assilina, Discocyclina and Nummulites; 7 — Basinal deposits with planktonic

foraminifera
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részére iszapkőzet (mudstone) szövetű márgás, mészmárgás
rétegek jellemzőek. Felfelé a rétegsor mélyebb vízi hemi-
pelágikus márgába megy át, hasonlóan a Magyar-Paleogén-
medence rétegsorának képződményeihez (BÁLDI, BÁLDI-
BEKE 1986; KECSKEMÉTI 1989). A rámpa kialakulásához
szükséges alacsony esésszögű lejtő létrejöttét az aljzat mor-
fológiai egyenetlenségeit kitöltő, a transzgresszió korai sza-
kaszára jellemző folyóvízi konglomerátumösszlet, továbbá
az azzal heteropikus tengerparti (bioperforált klasztokból és
tömbökből álló konglomerátum) és tengeri lagúnafáciesek
(cerithiumos márga) tették lehetővé.

A Magyar-Paleogén-medence DNy-i részén, a késő-
lutetiai globális eusztatikus vízszintemelkedés (HAQ et al.
1988) és a tektonikai süllyedés gyorsan mélyülő, TARI et al.
(1993) szerint ívmögötti hajlításos, KÁZMÉR et al. (2003)
szerint ívelőtti, nagy mélységű (BÁLDI, BÁLDI-BEKE 1986;
KECSKEMÉTI 1989; VÖRÖS 1989; BÁLDI-BEKE, BÁLDI 1990)
üledékgyűjtőt, és ÉK felé vándorló, szerkezetileg meg-
határozott fáciesöveket hozott létre.

A SINCLAIR et al. (1998) által leírt folyamatokhoz ha-
sonlóan, bár más nagytektonikai helyzetben, a Magyar-
Paleogén-medence peremén, a Dunántúli-középhegység
DNy-i részén, a lutetiai során ideiglenesen gyorsan mé-
lyülő, foltzátony-peremes karbonátplatform alakult ki
(KECSKEMÉTI 1989). A zátony által elzárt lagúnában gaz-
dag nagyforaminifera együttes fejlődött ki, Nummulites,
Operculina, Alveolina, Orbitolites, Discocyclina vázakat
tartalmazva. Ugyanakkor a zátony külső peremén már csak
az Operculina és a Nummulites és Discocyclina vázak je-
lenléte jellemző. Ennél mélyebb előfordulásaik lejtőn
történt üledék-áthalmozódással lehetségesek.

A Szőci Mészkő karbonátos kifejlődései és
üledékképződési környezeteik 

a tatabányai eocén medence DK-i peremén

A Tatabányai-medence DK-i peremén található eocén
képződmények, a középső-eocén fáciesek változékonysága
és az eocén utáni szerkezeti mozgások miatt, viszonylag
kis területen nagy litológiai és térbeli változatosságot mu-
tatnak (2–3. ábra). A könnyebb értelmezhetőség érdeké-
ben, a bemutatandó litofácieseket képződési környezeteik
és relatív időbeli sorrendjük alapján három csoportba so-
roltuk. A fáciescsoportok rétegtanilag alulról-felfelé köve-
tik egymást. A képződmények bemutatása után, a fentebb
ismertetett paeloökológiai alapokra és a kőzetek mikro-, il-
letve makroszkópos szöveti jellegeire támaszkodva értel-
meztük az egyes fáciescsoportokat, és rekonstruáltuk az
egyes képződmények lerakódási környeztét.

1. fáciescsoport: 
a peremi üledékképződés kezdetén kialakult kar-
bonátrámpa partvidéki és mélyebb vízi fáciesei

Az 1. fáciescsoport a vizsgált karbonátos rétegsor alján,
a területen általánosan elterjedve, de rosszul feltárva talál-

ható, délen közvetlenül a felső-triász Daschteini Mészkő és
Fődolomit közti átmeneti rétegek dolomitos mészkövére
települve. Fúrások tanúsága szerint ÉNy felé először a
mezozoos peremre közvetlenül települő homokos kifej-
lődésekre, majd homokos mészmárgára következik. Ebben
az együttesben 3 főbb fáciest lehet elkülöníteni, amelyek
közös jellemzője az apróra zúzott biogén törmelék és
vörösalga-zúzalék kőzetmátrixként való jelenléte, amiben
nagyforaminiferák, vörösalga- és echinoidea-töredékek
találhatók. Szövetük minden esetben tömött, gyakran
átkristályosodott, igen kemény, tömör, az északi feltárások-
ban lilás rózsaszín kőzetet eredményezve. Alsóbb rétegeik
megjelenésükben sokszor megtévesztésig a felső-triász
karbonátkőzetekre emlékeztetnek.

(1.1.) „Mezozoos küllemű”, 
vörösalgás, mikrokristályos, 

peloidos mészkő

Egységesen átkristályosodott, küllemre a fekvő felső-
triász dolomitos mészkőre emlékeztető, vörösalgából álló,
ritkán, nehezen észlelhetően átkristályosodott num-
muliteszes, pátitos, tömött szövetű mészkő (I. tábla, 1.
fénykép). D-en közvetlenül a felső-triász dolomitos
mészkőre (Fődolomit és Dachsteini Mészkő „Átmeneti
Tagozata”) települ, helyenként áthalmozott felső-triász
klasztokat, kőzettörmeléket tartalmazva.

Az „mezozoos küllemű” mészkő pontos kőzettani
definíciójáról nincs egységes álláspont. A többféle vál-
tozatban észlelt kőzet alapvetően két csoportba sorolható.
Az egyik csoport csak küllemében, mállott felületén mutat
hasonlóságot a felső-triász mészkővel, a másik csoport
szöveti jellegeiben is. Míg az első csoport friss törési
felületén jól azonosítható középső-eocén bioklasztok
(apróra zúzott biogén törmelék, legtöbbször echinoidea
vázelemekkel vagy vörösalga-töredékekkel) találhatók, a
második csoport átkristályosodott mészköve csak nagyon
ritkán tartalmaz apró, a kristályos alapkőzettől alig
elkülöníthető nummuliteszt.

(1.2.) Biogén törmelékes, féregjáratos, 
finomhomokos bioklasztos, sziliciklasztos, 

pátitos kalkarenit

Apróra zúzott biogén törmeléket kőzetmátrixként tar-
talmazó, alsóbb részén Ostrea héjtöredékes és vörösalga-
törmelékes, felsőbb részén bioturbált, ásásnyomos és hal-
fogmaradványos (I. tábla, 2. fénykép), finomszemcséjű
sziliciklasztot tartalmazó mészkő, márgás mészkő, ritkán
vékony héjú molluszka töredékkel jellemezhető sűrűszem-
csés és szemcsekőzet (packstone/grainstone).

(1.3.) Orbitoliteszes, miliolinás, operculinás, 
finomhomokos, bioklasztos, sziliciklasztos, 

pátitos kalkarenit

Orbitoliteszes, miliolinás, echinoidea-töredékes, apróra
zúzott biogén törmeléket tartalmazó, finomszemcsés szili-
ciklasztos sűrűszemcsés kőzet, apró nummulitesszel,
felfelé koralltöredékekkel és Operculina sp.-vel.
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(1.4.) Biogén törmelékes, apró nummuliteszes, 
molluszkás, echinoideás, 

miliolinás, mikrites, márgás kalkaleurolit

Jellemzően echinoidea-töredékeket és miliolinákat tar-
talmazó, ritkán nagy molluszkás (Velates sp.) és apró num-
muliteszes, vörösesbarna tónusú ritka- és sűrűszemcsés
(wackestone/packstone) kőzet. A mátrix apóra őrölt biogén
törmelékből áll. D-re lévő feltárásában a kiépülő korall-
zátony (foltzátony?) közvetlen fekvőjeként jelenik meg,
mint ehhez a fáciescsoporthoz tartozó, a területen legjob-
ban elterjedt képződmény.

Az 1. fáciescsoport értelmezése

Az 1. fáciescsoport a felső-triász dolomitos mészkő
eróziós térszínén kialakult, ÉNy- felé mélyülő, szilici-
klasztos-karbonátrámpa fácieseit foglalja magába. 

Az 1.1-es fácies, a karbonátos rámpa belső részén,
sekély vízi, partvidékhez közeli, relatíve nagy energiájú
közegben lerakódott, helyben maradt, mikritmentes,
átkristályosodott algaszőnyeg üledéke, hasonlóképpen a
SINCLAIR et al. (1998) által leírtakhoz. Ez a képződmény
D-en közvetlenül a felső-triász karbonátkőzetekre, ÉNy
felé pedig a fúrásokban említett sziliciklasztos rétegekre
települ. A 1.2-es és 1.3-as fáciesek a rámpa mélyebb vízi
környezetében összemosott biogén törmeléket és áthalmo-
zott sziliciklasztos szemcséket tartalmaznak. Az 1.4-es fá-
cies márgás, finomhomokos, egyre meszesebb, mész-
márgás kifejlődése, a rámpa felszínen nyomozható legmé-
lyebb környezetének felel meg.

2. fáciescsoport: 
korallzátony-, zátonyelőtéri és zátonyháttéri 

fáciesek

A vizsgált területen legjobban feltárt fáciescsoport, ami
a rétegdőlésből és a terület geomorfológiájából adódik.
Elterjedésük ugyanezen okokból az 1-es fáciescsoport
képződményeivel azonos, de dőlésük alapján D-felé való-
színűleg túlterjedtek azokon.

A 2-es fáciescsoport közös vonása, hogy nagy mennyi-
ségben tartalmaz apróra tört bioklasztokat, valamint vörös-
alga-töredékeket. Egyes kifejlődéseikben nagy méretű egész-
ben maradt molluszkák és echinoideák, valamint telepes
korallok, vagy héj-, váz-, illetve tékatöredékeik találhatók.
Különleges kifejlődésnek számítanak a telepeskorall-épít-
mények önálló, befogadó kőzetmátrix nélküli darabjai.

(2.1.) Biogén törmelékes, vörösalgás, 
echinoideás, koralltöredékes bioklasztos, 

mikrites kalkarenit

Az 1,2 m vastag, hullámos rétegzettségű, ritkán apró
nummuliteszes, apróra zúzott biogén törmelékből álló
sűrűszemcsés és szemcsekőzet (I. tábla, 3. fénykép)
folyamatosan fejlődik ki a biogén törmelékes „mezozoos
küllemű” mészkőből, miközben felfelé, a bioklasztok
között egyre több vörösalga-töredék jelenik meg. A

rétegsor középső részén kb. 0,5 m vastag, átülepített
vörösalgagumó-töredékeket, korallokat tartalmazó dur-
vább biogén törmelékes, keresztrétegzett rétegösszlet
betelepülés található (2.2-es fácies megjelenése a rétegsor-
ban), amit 0,8 m vastag, ritkán apró nummuliteszes,
vörösalga-töredékes, a korábbinál durvább kalkarenites
mátrixú mészkő fed.

(2.2.) Vörösalgagumós, korallos, 
sűrűszemcsés kőzet

A 2.1-es fáciesben 0,5 méteres betelepülésként már em-
lített, vörösalgában dús fácies itt már önálló, 2,6 m vastag
réteget alkot. Az erősen gumós megjelenésű, vastag
kötegekben (0,8–1,0 m) keresztrétegzett, durvább biogén
törmeléket tartalmazó kalkarenitet vörösalga-töredékek
tömeges megjelenése jellemezi. A bioklasztok között apró
nummuliteszek és telepalkotó korallok is találhatók. A
gumós rétegzettség szindiagenetikus eredetére és egyben
az aljzat vagy az üledék, esetleg mindkettő egyidejű insta-
bilitására utal az összletben található plasztikus redő és a
hozzá kapcsolódó szindiagenetikus breccsásodás is. Az
összlet felső 1 métere hullámzás által az aljzaton mozga-
tott, durvább törmeléktől mentes üledékképződési kör-
nyezetre utaló vörösalga-onkoidokat tartalmaz.

(2.3.) Echinoideás, 
mikrokristályos bioklasztos mészkő

Délen a legnagyobb felszíni elterjedésű litofáciestípus
tartozik ide. Rétegtanilag a 2.2-es fácies fedőjében
helyezkedik el. A feltárásban 0,8 m vastag, bioklasztként
szinte kizárólag echinoidea-tördékeket, másutt jó meg-
tartású, egész tengerisün-maradványokat tartalmazó fi-
nomszemcsés, pátitos sűrűszemcsés és szemcsekőzet
szövetű mészkő. A képződményt fedő apró nummuliteszes
szemcse- és sűrűszemcsés kőzet szögdiszkordanciával
települ erre a rétegre.

(2.4.) Vörösalgás, biogén törmeléket 
tartalmazó mikrites kalkarenit, nagy molluszkás,

koralltöredékes, alveolinás mészkő

A 2.1-es litofácies Alveolina sp.-t tartalmazó változata
(I. tábla, 4. fénykép), ahol a nagy energiájú üledék-
képződésre utaló molluszkahéj-töredékek, korallok és
nagyméretű, vastag molluszkahéjak, valamint a csende-
sebb, nyugodtabb környezetet kedvelő apró nummuliteszek
és alveolinák kalkarenites mikritben sűrűszemcsés- és
szemcsekőzet szövetű képződményben találhatók. A mol-
luszkákat gyakran marószivacsok bioerodálták, ami a héj-
felszín folyamatos lefedetlenségét jelzi, olyan nagyobb
energiájú környezetre utalva, ahol a finomabb üledéket az
áramlások elmosták.

(2.5.) Apróra zúzott biogén törmeléket tartalmazó 
bioklasztos kalkarenit 

nagyméretű molluszkakőbelekkel

A 2-es fáciescsoport rétegtanilag legfelül elhelyezkedő
tagja, az Alveolinák kimaradásával és a nagy méretű mol-
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luszkák ritkulásával és a koralltöredékek eltűnésével külö-
nül el az alatta fekvő litofáciestől.

(2.6.) Telepes korallokból felépülő 
mészkő

Az eddig ismertetett fáciesektől ÉÉNy-ra elhelyezkedő
korallzátony-maradványok szálfeltárásban sehol nem lát-
hatók. Jelenlétükre a zátonyelőtéri, illetve a zátonyháttéri
üledékekben felhalmozódó telepeskorall-töredékek utal-
nak. Két helyen azonban korallzátonytest-darabok jelzik a
zátonyépítmény meglétét (II. tábla, 1. fénykép). Az
egyetlen masszív tömbből álló zátonyalkotó, hermatipikus
korallzátonydarab egy része teljesen átkristályosodott,
belső szerkezet nélküli, más részében vékony, oszlopos
szerkezetű, 12 szeptummal rendelkező korallfaj építménye
(II. tábla, 2. fénykép). Ez a képződmény ÉNy-on biogén
törmelékes, alul orbitoliteszes, felfelé miliolinás, vörösal-
ga-töredékes, echinoideás, sziliciklasztos márgás mész-
kőre (1.3-as, 1.4-es fáciesek) települve fejlődik ki, a korall
maradványok számának növekedésével (2. ábra). Közvet-
len fedője a kizárólag apró nummuliteszeket tartalmazó
molluszkás szemcsekőzet (3.1-es fácies).

Az áthalmozott korallok nagy diverzitása a környezet
számukra ideális voltát jelzi, ami a zátonyépítő korallok
esetében, szűk határokon belül max. 20 m-es vízmélységet,
normál sótartalmat és 26–29°-os vízhőmérsékletet jelent
(READING 1978). Mivel ezek a litofáciesek szálban nem
találhatók meg, és nem lehet igazolni egybefüggő voltukat,
nem zárható ki, hogy nem egy egységes zátonyperemet,
hanem több kisebb-nagyobb foltzátonyt látunk. A meg-
szerkesztett fedetlen földtani térképen a zátony vagy
zátonysor kb. ÉK–DNy-i csapású sávra korlátozódik, a mé-
lyebb vízi márgásabb, bioklasztban dús és a sekélyebb vízi,
főleg vörösalgás, echinoideás mészkő litofáciesek között.
A zátonyépítmény csapása párhuzamosnak tűnik a me-
dence keleti peremén észlelt középső-eocén szinszediment
normálvetődések csapásával, és közel merőleges a fennál-
ló kompressziós főfeszültség irányára (2. és 4. ábra) 

(2.7.) Bioklasztos, korallos áthalmozott zátony
(foltzátony?) törmelék

Közvetlenül a korallzátonyos litofáciesektől É-ra talál-
ható képződmény áthalmozott, osztályozatlan, kerekítetlen
telepeskorall-törmelékből és nagy méretű biogén törme-
lékszemcsékből áll (rudstone). A 10–15 cm-es, egymással
érintkező koralldarabok irányítva, vízáramlási irányba for-
dulva „úsznak” a bioklasztos, süntüskés, echinoidea-váz-
elemeket tartalmazó kalkarenitben (II. tábla, 3–5 fény-
képen).

(2.8.) Nagy molluszkás, vörösalgás, 
koralltöredékes, apró nummuliteszes, mikrites,

márgás kalkarenit, kalkaleurolit

Apró nummuliteszes, koralltördékes, sok vörösalga-
törmeléket tartalmazó, echinoideás, helyenként nagy mol-
luszkás (Velates sp., Strombus sp., Natica sp., Tellina(?)
sp.) sűrűszemcsés kőzet. A korallos fáciestől É-ra, márgás

mátrixba összemosott osztályozott bioklasztok mélyebb,
csendesebb üledékképződési környezetet jeleznek. A
rétegdőlésből és a mai morfológiából adódóan, ÉNy felé ez
a kőzettípus észlelhető a legnagyobb felszíni kiterjedésben.
ÉK-en a nagy méretű molluszkák mellett kaotikusan össze-
mosott, felső-triász karbonátos extraklasztok és num-
muliteszek is megjelennek.

A DNy-ra található kisebb feltárásban ugyanez a
képződmény vörösalgás, echinoideás, korallos sűrűszem-
csés kőzetként jelenik meg, nagy méretű molluszkák
nélkül, ahol ezeket biogén törmelék helyettesíti a mikrites
kalkarenitben.

Felfelé a nummuliteszek gyakorisága nő, jelezve a szög-
diszkordánsan települő fedő nummuliteszes sűrűszemcsés-,
illetve szemcsekőzet kiépülését (3.1-es litofácies).

A 2. fáciescsoport értelmezése

A 2-es fáciescsoport litofáciesei fokozatosan növekvő
vízmélység mellett fejlődtek ki, az alattuk lévő biogén
törmeléket és sziliciklasztot tartalmazó, nagyobb energiájú
rámpán kialakult fáciesekből. A két üledékképződési
környezet közötti fő különbséget a zátonyalkotó korallok
megjelenése jelenti. A korallzátony létrejötte, a növekvő
vízszint és a medenceperemi aktív normálvetők a kezdeti
kiegyenlített lejtésű rámpát ideiglenesen peremes selffé
változtatták, aminek következtében nyíltabb, gyorsabban
mélyülő zátonyelőtéri és védettebb, de viszonylag sekély
zátonyháttér fáciesek alakultak ki (FLÜGEL 1982).

A zátonyháttérben kisebb mértékben összetört vörösal-
gatelepek, biogén törmelékes sűrűszemcsés- és szem-
csekőzet, valamint egészben maradt echinoideákat tartal-
mazó ritkaszemcsés kőzet és az alveolinák jelenléte jelzi a
nyugodtabb, kisebb energiájú lagúna környezetet (ARNI

1965; WILSON 1975; HOTTINGER 1983; KECSKEMÉTI 1989;
HALLOCK, GLENN 1986). Az ebben a környezetben megje-
lenő, nagy energiájú folyamatokra utaló, vastaghéjú mol-
luszkákat, vörösalga-törmeléket és koralldarabokat tartal-
mazó, vastagpadosan keresztrétegzett képződményeket
nagyobb viharok, esetleg földrengés keltette árhullámok
hozhatták létre, áthalmozva a korallzátony környezetében
élő szervezeteket a zátonyháttérbe. Az azonos szintben
lévő áthalmozott üledékek ősmaradvány-tartalmának kü-
lönbözőségét a zátonyperemtől való távolság magyarázza.

A zátonyelőtér nagyobb energiájú üledékképződési
környezetében korallok, nagy méretű, vastag héjú mol-
luszkák és héjtöredékeik, echinoidea-vázdarabok és apróra
zúzott biogén törmelékből álló mészhomok osztályozatlan
anyaga halmozódott fel az áthalmozott koralltékákat is be-
forgató erőteljes áramlási viszonyok között. Távolodva a
zátonyperemtől, kis távolságon belül kimélyült környe-
zetben márgás, a zátonyelőtérből átülepített bioklasztokból
álló, felfelé apró nummuliteszes képződmények rakódtak
le.

A vízszint-emelkedéssel lépést tartó karbonátos
üledékképződésnek és a korallzátony fejlődésének nagy
valószínűséggel tektonikai okokra visszavezethető, vi-
szonylag hirtelen vízszintemelkedés vethetett véget.
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3. fáciescsoport: 
nummuliteszes mészkő fáciesek

Az ebbe a csoportba tartozó litofáciesek közös vonása
az, hogy a nummulitesz vázak kőzetalkotó mennyiségben
fordulnak elő bennük. Az 3.1-es és 3.2-es litofáciesben egy
kicsi nummulitesz faj A formája, a 3.3-as litofáciesben
uralkodóan két faj mindkét formája, de elsősorban a na-
gyobb B formák alkotják a kőzetet.

(3.1.) Apró nummuliteszes szemcsekőzet

Az É-ra és ÉNy-ra dőlő, keresztrétegzett, apró num-
muliteszes litofácies (III. tábla, 1. fénykép), a mai mor-
fológiának és rétegtani helyzetének megfelelően, az ÉÉNy-
ra lefutó keskeny gerincek É-i végén jelenik meg, sapka-
szerűen borítva a gerincek elvégződését. A vizsgált terület
ÉK-i részén található szálfeltárásban a 1,5 m vastag,
kizárólag apró, vonalazott, egymással szorosan érintkező
nummulitesz-vázakból álló, hullámosan rétegzett num-
muliteszes szemcsekőzet réteg, szög- és eróziós diszkor-
danciával települ az alatta fekvő 2.8-as litofácies, felső-
triász extraklasztokat és Ostrea sp. héjtöredékeket is tartal-
mazó képződményére (III. tábla, 2. fénykép).

A 3.1-es litofácies apró, granulált felszínű B formájú és
meanderezően vonalazott A formájú nummuliteszeit
ROZLOZSNIK (1924, 1926) Nummulites böckhi-ként em-
lítette, de formálisan soha nem publikálta. Ezek a num-
muliteszek az újabb térképezés során begyűjtött minták
alapján az alsó-bartoni korszakra jellemző Nummulites
hottingeri SCHAUB fajként határozhatók meg (Less Gy. szó-
beli közlés). Ebben a képződményben ritka A és gyakori B
formákkal jelentkezik ez a nummulitesz faj.

Ugyanakkor a terület Ny-i részén ez a képződmény a
masszív korallzátonytestre települ, kitöltve annak egyenet-
lenségeit, üregeit (?) (III. tábla, 3. fénykép). Ezen a területen
a nummuliteszek között, eredetileg a zátonykörnyezetből
származó molluszkák héjtöredékei is megjelennek.

(3.2.) Apró nummuliteszes, 
sűrűszemcsés kőzet

Szemcsevázú, szinte kizárólag apró nummuliteszeket
(Nummulites hottingeri SCHAUB) tartalmazó márgás,
mikrites mészkő. A kőzetalkotó menynyiségű nummulitesz
vázak közül nincs kimosva a mikrit. Ez a képződmény a
3.1-es litofácies mélyebb vízi megfelelője, ahová a num-
mulitesz vázak részben már áthalmozódva kerülhettek.

(3.3.) Nagy méretű nummuliteszeket tartalmazó
sűrűszemcsés- és szemcsekőzet

A nagy méretű Nummulites millecaput, BOUB fajból és
Nummulites perforatus, MONTF fajból álló nummuliteszes
mészkő rétegek szerkezetileg levetett és becsípett hely-
zetben találhatók az eocén litofáciesek mai elhelyezkedését
meghatározó poszt-eocén szerkezeti vonalak mentén 
(2. ábra).

A Budai-hegységből FODOR et al. (1992) és MAGYARI

(1996) által leírtakhoz hasonlóan gumósan, hullámosan

rétegzett, szigmoidális redőkkel, plasztikus nyírási síkok-
kal átjárt képződménynek sem fekvő, sem fedő képződ-
ménye nem látszik, amiből következően rétegtani helyzetét
közvetlenül nem lehet meghatározni. A szemcsék közti
mikrittartalom mélyebb, az áramlásoknak kevésbé kitett
környezetet jelez.

A 3. fáciescsoport 
értelmezése

AIGNER (1982, 1983, 1985), RACEY (1990), SINCLAIR et
al. (1998) és BEAVINGTON-PENNEY et al. (2005) nyomán az
egymással érintkező nummuliteszvázakból álló, mikrit-
mentes litofáciest, hullámzás keltette, nagy energiájú osz-
cillációs áramlások által, a viharhullámbázis határán
összemosott, de helyben maradt, keresztrétegzett num-
mulitesz-zátonynak tekinthetjük. Hasonló jelenséget említ
SINCLAIR et al. (1998) a Francia-Alpokból, valamint ARNI

(1965) Líbiából (6. ábra) és AIGNER (1982, 1983, 1985) az
egyiptomi nummuliteszes mészkő kifejlődésekből. AIGNER

(1983) a nummulitesz-zátony kialakulását elősegítő fel-
tételként említi az aljzat esetleges morfológiai egyenetlen-
ségeit. BEAVINGTON-PENNEY et al. (2005) tunéziai mo-
delljében a nummulitesz-zátony kialakulását víz alatti pa-
leomorfológiai magaslathoz, ugyanakkor kis vízmély-
séghez köti.

A korallzátony „elsüllyedt” paleomorfológiai egye-
netlensége, — ami egyben a medence szinszediment szer-
kezeti vonalak által meghatározott pereme is volt — vala-
mint a zátony viszonylag szilárd felszíne és a táplálékot je-
lentő szinbionta algák jelenléte kedvezett a vízmélység
növekedésével megjelenő nummuliteszek tömeges elsza-
porodásának (KECSKEMÉTI 1989, 1993 és szóbeli közlés). A
viharhullámbázis környékére süllyedt, morfológiailag
egyenetlen peremen a viharhullámok keltette áramlások
nummulitesz-zátonyt építettek, kimosva a szemcsék közti
mikrit nagy részét. Ezt erősíti meg a nummulitesz-zátony
„zátonykövető” elterjedése is (2. ábra).

A szemcsék közti mikrittartalom növekedése és a
márgásabb kifejlődés, a nummuliteszes mészkő mélyebb, a
nummulitesz-zátony a medence felé elhelyezkedő fácie-
seire jellemző. A korallzátony-előtéri fáciesekre települő,
mélyebb környezetbe áthalmozódott nummulitesz-vázak
lejtőn való gravitációs mozgásának eredményeképpen
plasztikus redők jöttek létre az üledékben. A szinszedi-
ment deformáció tektonikai eredetére közvetve a
Tatabányai-medence keleti peremén KERCSMÁR (1995,
1996, 2003, 2004) és KERCSMÁR, FODOR (2005) által leírt
középső-eocénben aktív szinszediment és szindiagenetikus
normálvetődések és eltolódások utalnak (4. ábra). A 3.2-es
litofácies D-i, a zátonyháttér képződményeire települő he-
teropikus fáciesei a mai morfológiai viszonyok és a
rétegdőlésekből ítélve az eocén után erodálódtak.

A 3.3-as litofácies kisebb energiájú környezetet és mé-
lyebb vizet kedvelő, lapos és nagy méretű nummuliteszek-
ből álló képződménye — mint az ismertetett rétegsorok
település szerinti legfiatalabb tagja — a vízmélység továb-
bi növekedésével fejlődött ki a 3.1-es fácies felett.
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Üledékképződési és sztratigráfiai modell

A vizsgált terület üledékképződési modelljének meg-
alkotásában fontos tényező a globális tengervízszint-vál-
tozáshoz köthető üledékképződési ciklusok és a rekonst-
ruált üledékképződési környezetek közti korreláció. Ennek
alapja a Tatabányai-medence eocén képződményeinek mi-
nél pontosabb rétegtani elhelyezése.

A rétegtani helyzet pontosítása után, a Tatabányai-
medence DK-i peremének középső-eocén üledékképző-
dését és fejlődéstörténetét a vizsgált üledékképződési kör-
nyezetek, a globális vízszintváltozás, valamint a szinszedi-
ment szerkezeti események kapcsolata alapján rekonstru-
áljuk, és ez alapján összefoglaljuk a vizsgált rétegsorok,
valamint a fúrásokból és korábbi szerzők leírásából ismert
medencebeli képződmények kapcsolatát, tér- és időbeli
összefüggését.

A Tatabányai-medence litosztratigráfiai
egységeinek rétegtani helyzete

A Tatabányai-medence középső-eocén képződmé-
nyeinek korábbi rétegtani felosztásait a képződmények je-
lenkori geomorfológiai helyzete (azonos képződmények
elszigetelt földrajzi megjelenéseinek különféle értékelése,
a jelentős poszteocén szerkezeti mozgások figyelem-
bevétele nélkül) és nagyforaminifera-tartalma (főként az
egyes nummuliteszfajok megjelenése és azok biosztrati-
gráfiai zónahatárt jelölő szerepe), valamint az egyes ku-
tatók által előnyben részesített eocén üledékképződési
időintervallum (éppen aktuális bio- és litosztratigráfiai
párhuzamosítások) kitöltése határozta meg. Ezért ezek a
felosztások csak részleteikben, az egyes képződmények re-
latív sorrendjének meghatározására vagy az azonos réteg-
tani szinthez tartozó különféle kifejlődések korrelációjára
használhatók fel.

A hazai eocén képződmények litosztratigráfiai egysé-
geinek pontos sztratigráfiai helyzetét először BÁLDI-BEKE

(1984) és NAGYMAROSY, BÁLDI-BEKE (1988), valamint
KOLLÁNYI, BÁLDI-BEKE (2002) adta meg nannoplankton-
és planktonforaminifera-vizsgálatok alapján. BÁLDI-BEKE

(2002, 2003) szerint az ÉK-Dunántúli terület kőszénfekü-
je, így a Tatabányai-medence széntelepes összletének alja
is, az NP 16-os nannoplankton-zónába tartozik. Tovább
pontosítja ezt a megállapítást a Reticulofenestra tokodensis
endemikus nannoplanktonfaj rétegsorbeli megjelenése is,
ami az ÉK-dunántúli területen a kőszénfedő képződ-
ményekben fordul elő, kivéve a Tatabányai-medencét, ahol
már a kőszéntelepek közti meddő betelepülésekben is
jellemző (BÁLDI-BEKE 2003). Az Oroszlány–2370-es
fúrásban a Reticulofenestra tokodensis, a Morzovella
lehneri planktonforaminifera-zónán belül jelenik meg, a
Dorogi Formáció tetejére és a Csernyei Formációra jellem-
zően (BÁLDI-BEKE 2002). 

Ezek alapján megállapítható, hogy a Tatabányai-me-
dence középső-eocén üledékképződése a késő-lutetiai–
kora-bartoniban indult meg, a Dorogi Formációba sorolt

kőszéntelepes képződményekkel. A kőszéntelepek fedő-
jében, a Csernyei Formáció molluszkás márga, mészmárga
rétegei után, folyamatos vízmélység-növekedéssel fejlődött
ki a Csolnoki Formáció „operculinás márgája”. Ezekben a
képződményekben a bartoni és a lutetiai emeletek határát
pontosan nem lehet megadni, mivel az a 16-os nannoplank-
ton-zónán belül található (BÁLDI-BEKE 2002; BÁLDI-BEKE

2003).
KOLLÁNYI, BÁLDI-BEKE (2002), valamint KOLLÁNYI et

al. (2003) magnetosztratigráfiai vizsgálatok és plankton-
foraminiferák alapján az Oroszlány–2370-es fúrás Csol-
noki Agyagmárga Formációját már a bartoni emeletbe
sorolja. Az operculinás agyagmárga rétegek az NP 17-es
nannoplankton-zónába felnyúlva, a Truncorotaloides rohri
planktonforaminifera-zónába tartoznak, felső részükön de-
nudációs felszínnel érintkezve a fiatalabb képződmé-
nyekkel. Ettől DNy-ra, a Móri-árok túlsó felén, a Ck–2-es
fúrásban még ugyanezen a zónán belül a Csolnoki Agyag-
márga Formációt a mélyvízi Padragi Márga Formáció fedi
(BÁLDI, BÁLDI-BEKE 1986; BÁLDI-BEKE, BÁLDI 1990;
KOLLÁNYI et al. 2003).

A nummuliteszekkel kapcsolatban BÁLDI-BEKE (2003)
megállapítja, hogy az operculinás márgára jellemző apró
nummulitesz faj, a Nummulites subplanulatus, valamivel
magasabban és rétegtanilag szélesebb intervallumban for-
dul elő, mint a Reticulofenestra tokodensis. Ugyanakkor a
Nummulites subplanulatus szintén erre a területre jel-
lemző, endemikus fajnak tekintendő. Megjelenése tehát
nem zónajelző szerepű, mint azt korábban gondolták,
hanem inkább a Reticulofenestra tokodensis feletti
rétegtani szintet jelöli, és nyílttengeri, normál sósvízi
ökológiai viszonyokat jelez.

Az NP 16-os zónában általánosan elterjedt num-
mulitesz faj a Nummulites perforatus (BÁLDI-BEKE 1984).
Sőt KECSKEMÉTI (1993) és BÁLDI-BEKE (2002), valamint
BERNHARDT et al. (1985, 1988) a Nummulites perforatus
megjelenését már az NP 15-ös zónából is megemlíti.
A Nummulites perforatus-szal azonos rétegtani értékkel
bír, de mélyebb vízi ökológiai viszonyokat kedvel a na-
gyobb termetű Nummulites millecaput (Kecskeméti, szóbe-
li közlés).

A Tatabányai-medencében mindkét nummulitesz faj a
Szőci Mészkő Formációba sorolt nummuliteszes mészkő
kőzetalkotó faunájához tartozik. A fentiekből kitűnik, hogy
a Nummulites perforatus biosztratigráfiai zónája szélesebb,
mint az általunk vizsgált képződmények rétegtani kiter-
jedése, ezért indokolt megjegyezni, hogy a Nummulites
perforatus és Nummulites millecaput rétegsorbeli megje-
lenése nem csak biosztratigráfiai zónahatárhoz, hanem
ökológiailag kedvező viszonyok kialakulásához is köthető.

Pontosítja a rétegtani képet a vizsgált rétegsorban meg-
jelenő ritka Nummulites hottingeri faj, ami az eddig ismert
néhány lelőhelyén az alsó-bartoni rétegekben jelent meg
(Less Gy. szóbeli közlés).

Mindezek alapján a korábbi szerzők által a Tatabányai-
medencére felállított és bányaföldtanilag kiválóan használ-
ható rétegtani és medencefejlődési felosztás (alsó-eocén:



széntelepes és Nummulites subplanulatus-os, középső-
eocén: uralkodóan mészköves és Nummulites perforatus-
os, felső-eocén: Discocyclinás, Nummulites millecaput-os
képződmények — TAEGER 1909; ROZLOZSNIK 1924, 1928;
SZŐTS 1956; SÓLYOM 1953, 1960) ma már túlhaladott.

Ennél jóval rövidebb időintervallumban és dinamiku-
sabb, szerkezetföldtani és globális-eusztatikus vízszintvál-
tozási okokra visszavezethető, térben és időben viszonylag
gyors ökológiai váltásokkal jellemezhető medencefejlődés-
ben kell gondolkodni.

Üledékképződési környezetek és változásaik 
a késő középső-eocén 

globális-eusztatikus vízszintváltozás 
és a medence szerkezetfejlődésének tükrében

A fúrások tanúsága szerint a peremi üledékképződés a
felső-triász karbonátkőzetekre települő homokrétegekkel
indul. Ezek a rétegek 550 m-el ÉNy-ra (Ta–134-es fúrás)
átmenet nélkül a közel 50 m vastag operculinás márga tete-
jén nagy valószínűséggel eróziós diszkordanciával települ-
nek, amit a medence DK-i részéről — ma már feltárások-
ból nem látható — ROZLOZSNIK (1924, 1928) írt le. A közel
30 m vastag üledékösszlet alsó része anomiás agyagból,
agyagos, kőszénmaradványos, apró molluszkás homokból
áll. Középső, kb. 20 m-es részére, két korallpadot, num-
muliteszeket és sok nagyméretű molluszkakőbelet tartal-
mazó homokos márgás, agyagos homokos, durvahomokos
és mészmárgás rétegek jellemzőek. A rétegsort zöldes-
szürke finomhomokos agyagmárga, glaukonitos, homok-
kőkonkréciós, homokos agyag és nummuliteszes mész-
homokkő zárja (3. ábra). Az operculinás márgára települő
durvább törmelékes üledéket a medence több pontjáról
(volt márgabánya, Muta-hegy) és számos fúrásból is leírtak
(TAEGER 1909; ROZLOZSNIK 1924, 1928; SÓLYOM 1960;
SZŐTS 1956; GIDAI 1977; KERCSMÁR 2005). Ezek alapján a
mélyebb vízi, medence-környezetben képződött (BÁLDI-
BEKE, BÁLDI 1990; KECSKEMÉTI 1989; BÁLDI-BEKE 2003)
operculinás márga tetejére, a peremeken átmenet nélkül,
eróziós diszkordanciával, a mélyebb részeken fokozatosan,
a homoktartalom növekedésével, durvább törmelékes,
sekélytengeri faunát tartalmazó képződmények rakódtak
le. Egyazon időszinthez tehát a peremeken eróziós diszkor-
dancia, a mélyebb részeken durvább, sziliciklasztosabb, de
folyamatos üledékképződés tartozik, ami a medence relatív
vízszintcsökkenését jelenti.

Mivel a középső-eocén végéről, ebből a rétegtani szint-
ből több szerző is durvább törmelékes, sziliciklasztos
rétegeket említ a Dunántúli-középhegység eocén kifejlődé-
seiből (SZŐTS 1948, SENEŠ 1964, KOPEK, KECSKEMÉTI

1965, BÁLDI-BEKE, BÁLDI 1990), a jelenség általánosnak
tekinthető, és nagy valószínűséggel a lutetiai emelet
legvégéből leírt globális eusztatikus vízszintcsökkenéshez
(HAQ et al. 1988) köthető (7. ábra, A). A regressziós folya-
mat gyorsaságát és a megnövekedett reliefenergiájú háttér-
ről behordott sziliciklasztos üledék nagyobb mennyiségét,
a vízszintcsökkenéssel egyidőben tektonikusan (kom-

pressziós fázis) emelkedő háttér okozhatta (FODOR, BÍRÓ

2004; KERCSMÁR, FODOR 2005; Fodor, szóbeli közlés).
Ezek alapján az eocén kori Tatabányai-medence peremén
kialakuló karbonátos üledékképződést megelőző törme-
lékes esemény, valamint a peremi üledékhiány (operculinás
márga sekélyebb vízi heteropikus fáciesei) létrejötte ala-
csonyvízi állapothoz tartozó szekvencia-határhoz köthető.
Ezt támasztja alá az 50 m vastag, mélyebb vízi operculinás
márga dél felé, 500 m-en belüli, átmenet nélküli teljes
eltűnése és a medence felé eróziósan rátelepülő homok-
rétegek medenceperemi felső-triász aljzata is.

A lepusztítási, majd elöntési felszín felett, az elmo-
csarasodó, helyenként széncsíkos, agyagos, homokos csök-
kentsósvízi peremek, majd a homokos, korallos, mollusz-
kás rétegek a vízszint növekedését, az erodált peremekre
transzgredáló tengert és az újabb transzgressziós folyama-
tot jelzik. Ezzel megegyező folyamatot írt le SENEŠ (1964),
a Lábatlantól É-ra fekvő felső-lutetiai rétegsorok vizsgála-
ta alapján.

Az általunk vizsgált képződményeket a középső-eocén
végén meginduló újabb transzgressziós folyamat hozta
létre. A vízszintemelkedést a háttér kompressziós emel-
kedésével kísért tektonikus medenceperemi süllyedés és a
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bakonyi területről is kimutatott (KOLLÁNYI et al. 1997)
késő-lutetiai globális vízszintváltozás (HAQ et al. 1988)
együttes hatása okozhatta (7. ábra). A kisvízi állapotban le-
pusztított medenceperem és a durvább sziliciklasztos üle-
dékkel feltöltött medenceterület ideális, kiegyenlített pa-
leomorfológia térszín volt az 1-es fáciescsoport karbonátos
rámpa típusú fácieseinek kialakulásához, hasonlóképpen a
SINCLAIR et al. (1998) által leírtakhoz (8. ábra, A). Ebben a
fáciesegyüttesben részben a fekvő homok, homokos márga
üledékek, részben a szárazföldről behordódó törmelékes
üledékek miatt még jelentős mennyiségű sziliciklaszt talál-
ható. A kezdeti, bioturbált, ásásnyomos rétegek a transz-
gresszió elmosási felszínét jelzik (BABINSZKI 2002).

Míg a nagy energiájú rámpakörnyezetet apróra zúzott
biogén törmelék és a szemcsék jól osztályozottsága mutat-
ja, addig az egyre mélyülő és egyben kisebb energiájú
környezetre a miliolinák, orbitolitesek és operculinák meg-
jelenéséből lehet következtetni. (HOTTINGER 1983;
HALLOCK, GLENN 1986) A vízmélység növekedésével le-
csökkenő sziliciklasztos üledékbehordás következtében a
rétegsor tetején korallok (ROZLOZSNIK 1924, 1928) jelentek
meg, és egyre jelentősebbé vált a mészvázú vörösalgák és
egyéb mészkiválasztó szervezetek szerepe. Az ideális
körülmények között (mozgatott, tápanyag dús víz, kevés

vagy semmi sziliciklasztos törmelék, szerkezetileg meg-
határozott morfológiai medenceperem) a peremeken meg-
telepedő és a vízszintváltozással együtt növekvő telepes
korallok, zátonyperemet vagy foltzátonyokat hoztak létre
(2-es fáciescsoport — 8. ábra, B).

Bár közvetlen tektono-szedimentológiai bizonyíték
nincs rá, a korallzátony kiépülése a szénképződés és az
operculinás márga lerakódása közben is aktív szerkezeti
vonalak által preformált medenceperemen történhetett, az
azok feletti differenciált süllyedés következtében. Ezt tá-
masztja alá a zátony- és zátonykörnyéki fáciesek szerkezeti
peremet követő elterjedése és eredetileg ÉK–DNy-i csa-
pása is, amely a középső-eocénben aktív normálvetődé-
sekkel és a háttérben húzódó antiform csapásával párhuza-
mos (KERCSMÁR 2004, KERCSMÁR, FODOR 2005, Fodor,
szóbeli közlés).

A medenceterület szerkezeti süllyedése és a kezdeti
vízszintnövekedéssel lépést tartó korallzátony-fejlődés a
karbonátos rámpát peremes selffé változtatta. A korall-
zátony (foltzátonysor?) kiépülése fáciesdifferenciációt,
nagyobb energiájú zátonyelőtéri és védettebb, zátony-
mögötti lagúnafácieseket hozott létre. A perem nagy ener-
giája megmaradt, amit a háttérbe időnként bemosott,
keresztrétegzett, durvább bioklasztos üledékek jelenléte és
az előtér koralltöredékes, molluszkahéj- és echinoidea-
törmelékes képződményei mutatnak. A védettebb környe-
zetben ugyanakkor alveolinák és mészvázú telepes vörösal-
gák, valamint számos echinoidea élt. A zátonyelőtér litofá-
ciesei gyors mélyülést és horizontálisan gyorsan változó
üledékképződési környezetet jeleznek (8. ábra, B).

A harmadik fáciescsoport kialakulásáért a medencepere-
mi vízszint további gyors növekedése a felelős. A vízszint-
emelkedéssel korábban lépést tartó zátonyépítő szervezetek
„elsüllyedése” jelentős környezeti változásokra utal. A num-
mulitesz-zátony erős lokális áramlást (AIGNER 1982, 1983,
1985, SINCLAIR et al. 1998) jelez. A nummuliteszek elsza-
porodásához és a vázak nagy menynyiségű felhalmozó-
dásához szükséges környezeti feltételeket a növekvő víz-
mélység és a szilárd, morfológiailag kiemelkedő aljzatot biz-
tosító korallzátony hozta létre. A nummulitesz-zátony térbe-
li elterjedése nagyjából a korallzátony kifejlődését követi, a
medence irányába túlterjedve azon A víz alatti paleomor-
fológiai magaslaton kialakuló nummulitesz-zátonyok váz-
elemei tömegesen halmozódhatnak át a mélyebb üledék-
képződési környezetekbe (BEAVINGTON-PENNEY et al. 2005),
ezzel a nummuliteszes rétegek medence felé történő pro-
gradációját okozva (8. ábra, C).

A medence ugrásszerű tengerszintváltozását a glacio-
eusztatikusan megnövekvő vízszint mellett elsősorban a
Tatabányai-medence több pontjáról említett szinszediment
tektonikai aktivitás (KERCSMÁR 1995, 1996; KERCSMÁR,
FODOR 2005) miatt bekövetkező, tektonikus jellegű meden-
ceperem-(el)süllyedés okozhatta a bartoni korban. Ezt tá-
masztják alá a nummuliteszes rétegek alatti képződmé-
nyekben található felső-triász extraklasztok és a hullámo-
san rétegzett nummuliteszes szemcsekőzet több feltárásban
észlelt, kb. 30–40°-os csapásbeli eltérése és szögdiszkor-
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7. ábra. Középső-eocén végi vízszintváltozási görbék
TST = transzgresszív üledékciklus, HST = nagyvízi üledékciklus, LST = kisvízi
üledékciklus, SMW = jelentősebb erózió nélküli alacsonyvízi állapothoz tar-
tozó selfperemi képződmények, P = planktonforaminifera-zónák, NP = 

nannoplankton-zónák 

A) Globális eusztatikus vízszintváltozás a középső-eocén végén, HAQ et al.
(1988) szerint. A szürke négyzet a vizsgált időszakban lejátszódó globális
vízszintváltozást és az ezen belüli szekvencia-sztratigráfiai eseményeket jelöli.
Az események jól korrelálhatók a Magyar-Paleogén-medence azonos idősza-

kának vízszint-ingadozási görbéivel (l. 7. ábra, B) 
B) A DNy-i (Somlóvásárhely–1 fúrás) és az ÉK-i Bakony (Csatka–2 fúrás)
területére vonatkozó középső-eocén végi batimetrikus görbék, plankton–ben-
tosz foraminiferák aránya alapján számítva (HORVÁTH-KOLLÁNYI, NAGY-
GELLAI 1989; KOLLÁNYI et al. 1997). A szürke négyzet az ÉK-Dunántúli
középső-eocén képződmények biosztratigráfiai helyét jelöli, BÁLDI-BEKE

(2003) nannoplankton- és KOLLÁNYI, BÁLDI-BEKE (2002) planktonfora-
minifera-vizsgálatai alapján. A kijelölt zónán belüli vízszintváltozási esemé-
nyek határozzák meg a vizsgált terület üledékképződésének főbb törvénysze-
rűségeit. A késő-lutetiai–bartoni során két jelentősebb tengerszint-emelkedés
és az azokat elválasztó vízszintesés volt az üledékképződés jellegét meghatá-

rozó esemény

Figure 7. Global and regional sea-level curves from the end of the 
Middle Eocene

TST = Transgressive Systems Tract, HST = Highstand Systems Tract, LST =
Lowstand Systems Tract, SMW = Shelf Margin Wedge Systems Tract, P =
plankton foraminifera zones, NP = nannoplankton zones), Kor = age, eocén = 

Eocene, felső = Upper, középső = Middle

A) Eustatic sea-level change for the late Middle Eocene after HAQ et al. (1988).
The studied zone is indicated by in the grey square. The correlatation is well be-
tween the global eustatic sea-level changes and the bathymetric curves of the
Hungarian Palaeogene Basin in the end of Middle Eocene (see Figure 7, B)

B) Bathymetric records of benthic and planktonic foraminifera versus sediment
age of the SW Bakony (Somlóvásárhely–1 borehole, see Figure 1) and NE Ba-
kony (Csatka–2 borehole, see Figure 1) after HORVÁTH-KOLLÁNYI, NAGY-GEL-
LAI (1989) and KOLLÁNYI et al. (1997). The grey square covers the biostrati-
graphic zone of the Middle Eocene sediments in the NE part of the Trans-
danubian Range after BÁLDI-BEKE (2003) and KOLLÁNYI, BÁLDI-BEKE (2002)
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dáns települése is. Ugyanakkor a medence DNy-i peremén,
az apró nummuliteszes szemcsekőzet rétegek is bőségesen
tartalmaznak felső-triász dolomit- és mészkőtörmeléket
(KERCSMÁR 2005) Ehhez a litofácieshez tartozó, áthalmo-
zott, apró nummulitesz-vázakból felépülő mélyebbvízi
rétegek, ÉNy-ra egyre több mikrittel és mészmárgás kifej-
lődéssel jelennek meg a homokos, mészmárgás, nagy mol-
luszkákat tartalmazó képződmények tetején.

A hirtelen vízszintemelkedést és a medenceperem ál-
talános elöntését mutató, nagy területen egységesen meg-
jelenő nummuliteszes mészkőrétegek, hasonlóan azokhoz,
amelyeket SINCLAIR et al. (1998) figyelt meg, a medence
késő-bartoni nagyvízi állapotához köthetők. A dolgozatban
említett fúrások alapján megállapítható, hogy az általunk a
felszínen vizsgált rétegsor tetején található nummuliteszes
mészkő-, mészmárga- és márgásmészkő-fáciesek ÉNy-i
irányban, a nagyvízi állapotnak megfelelően progradálnak
a medence felé.

A területen megjelenő, Nummulites millecaput és
Nummulites perforatus nagy méretű B formáit tömegesen
tartalmazó litofácies mindkét előfordulása szerkezetileg
levetett, tektonikusan becsípett helyzetben van. Mivel
ennek a képződménynek sem a fekvő sem a fedő üledékei
nem látszanak, rétegtani besorolásuk itt bizonytalan.
Azonban a Tatabányai-medence DNy-i és K-i peremén a
Nummulites millecaput és Nummulites perforatus tartalmú
rétegek a felső-triász karbonátkőzetekre települő biogén
törmelékes, alapbreccsás, vörösalga-töredékes, echinoi-
deás mészkő-, márgás mészkő- és szinszediment tek-
tonikus breccsából álló rétegek felett következnek
(KERCSMÁR 1995, 1996, 2003, 2005 — 8. ábra, D).

Mivel az apró nummuliteszes mészkő a molluszkás,
biogén törmelékes, koralltöredékes mészkőre települ, és a
bemutatott rétegsorban ez alatt sem található Nummulites
perforatus vagy Nummulites millecaput tartalmú kőzet, a
nagyméretű nummuliteszeket tartalmazó litofáciest a vizs-

gált rétegsorok tetejére kell helyezni, aminek az alja össze-
fogazódhat az apró nummuliteszes mészkővel.

Rétegtani, litosztratigráfiai megállapítások és
összefüggések a vizsgált területen

A felállított üledékképződési modellünk értelmében az
általunk vizsgált karbonátos rétegsor az operculinás márga
képződése közben, azt részben megszakítva, a lutetiai–
bartoni határ közelében létrejött glacio-eusztatikus kisvízi
állapot (HAQ et al. 1988) után következő transzgressziós
ciklus terméke (3, 9. ábra).

A kisvízi állapot a peremeken eróziót, a mélyebb
részeken durvább törmelékes üledékképződést okozott.
Ennek következtében az operculinás márga alsó részének
heteropikus, sekélyebb vízi fácieseit, a Tatabányai-meden-
ce DK-i részén nem ismerjük.

A Tatabányai-medencéből „alsó- és felső perforata–
brongniarti” rétegekként leírt és különválasztott (ROZ-
LOZSNIK 1924, 1928; SZŐTS 1956) sziliciklasztos, mol-
luszkás, nummuliteszes rétegek egy része nagy valószínű-
séggel az operculinás márga hiányzó, sekélyebb fácie-
seinek erodált és mélyebb környezetbe áthalmozott
üledékét, más része pedig a kisvízi állapot utáni transz-
gresszió kezdeti, még sziliciklasztos rétegeit tartalmazza.
A korábbiakkal ellentétben, a perforata-brongniarti tar-
talmú rétegsorok nem tekinthetők két külön regressziós
szakasz termékének, és nem helyezhetők két külön
rétegtani szintre sem. Rétegtani helyzetükből adódóan a
perforata-brongniarti rétegek nem a Nummulites milleca-
put-os és Nummulites perforatus-os ún. „főnummuliteszes
mészkő” (Szőci Mészkő) heteropikus fáciesét képezik
(ROZLOZSNIK 1924, 1928; SZŐTS 1956), hanem ezek a kép-
ződmények a medence kisvízi állapotához köthető, áthal-
mozott sziliciklasztos üledékek, amelyek tartalmazzák az
operculinás márga sekélyebb fácieseinek lepusztított kő-
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8. ábra. A Tatabányai-medence DK-i peremének középső-eocén üledékképződési modellje
A) A lutetiai emelet végén, bartoni emelet elején létrejött karbonátrámpán sekélytengeri üledékképződés indult meg. A sziliciklasztos szemcsékkel kevert kar-
bonátos képződmények a tektonikailag preformált medenceperemen közvetlenül a felső-triász képződményekre, a medence irányában pedig középső-eocén 

törmelékes üledékekre („perforata-brongniarti rétegek”) települnek

B) A szinszediment normálvetők által létrehozott selfperemen — a vízszintemelkedéssel lépést tartva — korallzátony épült ki, ami nagyobb energiájú zátonyelőtéri 
és védettebb zátonyháttéri fácieseket hozott létre (l. az 5. és 6. ábrán)

C) A szinszediment tektonikai süllyedés és a globális vízszintemelkedés a vízmélység gyors növekedését, és a korallzátony-peremes self elsüllyedését okozta. Az
egykori zátonyperem víz alatti paleomorfológiai magaslatán apró-nummuliteszes mészkőképződés indult meg. A viharhullámbázis környékén az áramlások által

átmosott, de helyben maradt nummulitesz-vázak nummulitesz-zátonyt alkottak (l. az 5. és 6. ábrán)

D) A medenceperem újabb területeket érintő, hátralépő szerkezeti süllyedése és a tovább folytatódó vízszintemelkedés nagy területre kiterjedő nummuliteszes
mészkőképződést („főnummuliteszes mészkő”) eredményezett. A kedvező ökológiai viszonyoknak megfelelően ekkor jelentek meg a medenceperemen 

általánosan elterjedt Nummulites millecaput és Nummulites perforatus fajok is

Figure 8. Depositional evolution of southeastern part of the Tatabánya Basin from Middle Eocene
A) The Late Lutetian – Early Bartonian sediments were produced on a carbonate ramp with abundant siliciclasts. The mixed carbonate and siliciclastic facies
were deposited in shallowmarine and high-energy conditions, covered the erosion surface of the Upper Triassic limestone and dolomite on the basin margin, and

the Middle Eocene lowstand sediments (“perforata-brongniarti layers”) towards the basin. 

B) The eustatic sea-level rise produced the carbonate facies differentiation on the basin margin controlled by flexural extesion and transpression tectonics. The
facies differentation was caused by the coral reef build-up, which was separated the sedimentological environments of the basin margin. The fore-reef facies was

a high-energy conditions, and the back-reef facies was a lagoonal restricted environment (see in Figures 5 and 6)

C) Combination of the eustatic sea-level rise and the synsedimentary tectonic subsidence resulted in the rapid water-depth growing. The abruptly drowned coral-
reef facies was covered by nummulitic limestone with small nummulite fragment. The contact with the overlying nummulitic facies and the coral-reef, fore-, and
back-reef facies is abrupt. The storm wave currents concentrated the nummulite fragments which build-up the nummulite bank or shoal (see Figures 5 and 6)

D) The backstepping structural subsidence produced the rapid sea-level rise and the sedimentation of the nummulitic limestone containing Nummulites perforatus
and Nummulites millecaput all over the basin margin (“main nummulitic limestone”)
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9. ábra. Középső-eocén rétegtani,
litosztratigráfiai, tektonikai és szekven-
cia-sztratigráfiai összefüggések a Tata-

bányai-medence DK-i részén
A) A Tatabányai-medence DK-i részének se-
matikus sztratigráfiai és fácies-rekonstruk-
ciója. A kétdimenziós szerkezeti és fácies-
eloszlási modell a vizsgált karbonátos kép-
ződmények (F) időszintjén értelmezendő. A
betűjelek a sztratigráfiai egységeket jelölik 

(l. még a 9B és a 3. ábrát)

B) A litosztratigráfiai egységek medence-
peremi kifejlődési sémája a relatív vízszint-
változások függvényében. A betűjelek a kő-
zettani tartalmat, a szürke szín a vizsgált
karbonátos kifejlődések helyét jelöli (l. még

a 9A és a 3. ábrát)

Figure 9. Middle Eocene stratigraphi-
cal, lithostratigraphical, tectonical and
sequence-stratigraphical relations of
south-eastern margin of the Tatabánya

Basin
Formáció = Formation, bartoni = Bartoni-

an, késő-lutetiai = Late Lutetian

A) Schematic stratigraphical and facies re-
construction on southeastern margin of the
Tatabánya Basin. The bidimensional facies
and tectonic model interpretation corre-
sponds to the time of studied carbonate sed-
iments deposition (F). The alphabetic in-
dexes correspond to the stratigraphical

units (see also Figures 9B and 3)

B) Lithostratigraphical pattern of the basin
margin related to the relative sea-level
changes. The alphabetic indexes corresponds
to the lithological properties of the Middle
Eocene sediments on the basin margin (see
also Figures 9A and 3.) The grey section in-
dicates the position of the studied carbonate
sediments in the lithostratigrapic chart



zetanyagát és áthalmozott ősmaradványait, valamint a
kora-bartoni transzgressziós szakaszban kialakuló kar-
bonátos, sziliciklasztos rámpa alsóbb rétegeit.

A ROZLOZSNIK (1924, 1928) és SZŐTS (1956) által is
megemlített, újonnan meghatározva Nummulites hottin-
geri-s, alsó-bartoni apró nummuliteszes mészkő és márgás
mészkő rétegtanilag a Nummulites perforatus és Nummu-
lites millecaput-os mészkő és mészmárga, valamint a Num-
mulites subplanulatus-os operculinás agyagmárga réteg-
tani szintje között, illetve kérdésesen részben a perforatus-
zos-millecaputos rétegek alsó részével összefogazódva
helyezkedik el.

A bartoni emeletben, az NP 17-es zónában, a kisvízi
törmelékes üledékek felett kifejlődő, transzgressziós cik-
lushoz tartozó karbonátos rétegsor, a peremi részeken
közvetlenül a felső-triász aljzatra, heteropikus, mélyebb
vízi analógjai a Csolnoki Agyagmárga felett — illetve
részben annak felsőbb részével összefogazódva — márga,
homokos márga (Tokodi Formáció) kifejlődésekre települ.
Ősmaradvány-tartalmuk, litológiai jellegeik és települési
helyzetük alapján ezek a rétegek az ÉK-dunántúli, közép-
ső-eocén végén képződött Szőci Mészkő Formáció alsóbb
részéhez tartoznak (9. ábra; GYALOG, BUDAI 2004). Ebben
a települési helyzetben lévő képződményekre DUDICH,
GIDAI (1980) korábban a Nagysápi Formáció elnevezést
javasolta, aminek rétegtani szintjét azonban a felső-eocén
aljára tették. Nem kizárt, hogy a Tatabányai-medence
középső-eocén karbonátos rétegeinek felső része már át-
nyúlik a felső-eocén aljába, a vizsgált rétegsorok azonban
még a Nummulites millecaput és Nummulites perforatus

tömeges megjelenése előtti, középső-eocén végi kife-
jlődésekhez tartoznak.
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1. Peloidos, vörösalgás, átkristályosodott mészkő (1.1.) — 
Recrystallised limestone with peloids and red algae (1.1.)

2. Bioturbált, sziliciklasztos mészkő (1.2.) — Bioturbated siliciclastic
limestone (1.2.)

3. Bioklasztos sűrűszemcsés kőzet (2.1.) — Bioclastic packstone

4. Alveolinás, vörösalgás sűrűszemcsés/szemcsekőzet (2.4.) —
Alveolina, red algae packstone/grainstone (2.4.)
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1. Korallzátony-töredék (2.6.) — Rock debris of a coral reef
(2.6.)

2. Zátonyépítő korallok vékonycsiszolati képe (ld. II. tábla, 1.
fénykép) — Thin section of the reef-building corals (see Plate
II, Photo 1)

3. Korallzátony (foltzátony?) darab (2.7.) – Rock debris of a
coral reef (patch-reef?) (2.7.)

4. Áramlási irányba fordított telepeskorall-darabok bioklasztos
szemcsekőzetben (2.7.) — Currents-directed coral fragments
in  bioclastic grainstone (2.7.)

5. Korallzátony (foltzátony?) törmeléke echinoideás, mol-
luszkahéj-töredékes, bioklasztos sűrűszemcsés és szemc-
sekőzetben (2.7.) — Coral fragments in the bioclastic pack-
stone/grainstone (2.7.)
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II. tábla — Plate II



1. Apró nummuliteszes mészkő (Nummulites hottingeri SCHAUB)
(3.1.) — Small nummulitic limestone (Nummulites hottingeri
SCHAUB) (3.1.)

2. A 3.1-es, apró nummuliteszes, keresztrétegzett litofácies szögdis-
zkordáns települése az alatta lévő rétegekre, a dőlésadatokkal
(ld. 2. ábra fekete négyzettel jelölt terület) — Discordancy be-

tween the cross bedded small nummulitic limestone (3.1.) and
the earlier formations, with dip and strike data (see fig. 2.the
black rectangle)

3. Korallzátony (2.6.) üregeit és mélyedéseit kitöltő apró num-
muliteszes mészkő (3.1.) — Small nummulitic limestone (3.1.) in
the cavity of a coral reef (2.6.)
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