
ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 
AZ 1948— 49. ÉVI PESTKÖRNYÉKI FELVÉTELRŐL

Irta : Sz en tes  F eren c

Az újrabejárt terület határai a Duna balpartján : északon Vác, 
a Naszál, Nézsa, Csővár, Galgagyörk ; délen Pesterzsébet, Pestszent- 
lőrinc, Maglód ; keleten Verseg, Kartal, Galgahévíz, Dány.

1. Az É-on felszínre bukkanó alaphegységrögök karai és nóri 
dolomitból, nóri és raeti mészkőből állanak. A triász alaphegységet 
mélyfúrások is elérték: Őrszentmiklóson 911.5, a Városliget I.-ben 
810, a Városliget Il.-ben 1139, a Margitsziget III.-ban 200, Bugyinál 
232 m mélységben. A nehézségi izogamma-térkép is jórészt az alap- 
hegység-rögök helyzetét tükrözi. Számos töréssel szabdalt, kiemeltebb 
és mélyebb pászták váltakoznak, amelyek egyenetlenül lejtenek az 
Alföld felé. A felszínen levő rögök diapir-szerűek ; az őket köpeny- 
szerűen övező oligocén rétegek kiillőszerűen hajlanak szét.

Az alaphegységhez .számíthatjuk még az alsó-kréta bauxilot és 
festékföldeket (Nézsa), a középső-eocén széntelepes rétegsort (Kósd), 
a felső-eocén mészkövet és márgát, valamint a hárshegyi homok
követ (utóbbiak az építőipar anyagai).

2. Rupéli emelet.

a) Frissen kékesszürke színű, Clavulina szabói tartalmú agyag, 
kevés homokos közbetelepüléssel. Vékonyhéjú makrofaunájuk a 
neritikumra utal, s a penci sötétszürke és zöldes agyag-közbetelepülé- 
sek is a part közelségét mutatják. A Naszál környékén, Nézsa-Cső- 
vártól DNy-ra, Rádtól és Penctől É-ra, Őrszentmiklós környékén 
kerülnek felszínre.

b) A jól rétegzett, barnásszürke, kemény, sarkos törésű, olykor 
homokos-limonitos konkréciókat és homokkő közbetelepüléseket is 
tartalmazó felsö-rupéli homokos-meszes agyag Rádtól É-ra, Püspök
szilágy környékén, Őrszentmiklós és Vácrátót között kerül fel
színre. Rád É-i szélén, Püspökszilágynál és Kósd D-i szélén homo
kosabb kifejlődésűek. A vácbottyáni Várhegyen még több a homok
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tartalmuk és már sok katti íoráminifera is megjelenik bennük. 
А Репс melletti Barina-pusztán szénnyomokat is tartalmaznak.

Ismerjük a rupéli agyagot a kósdi szénkutató fúrásokból, a 
460.75 m-től 1000.45 m között földigázt adó csomádi fúrásból. 
A Városliget 1.-ben 235 m, a Városliget II.-ben 546 m vastag a rupéli 
rétegsor, s az előbbi 676 m mélységben ugyancsak volt földgáz. 
A földigázas és sósvizü rákospalotai fúrás 395 m-ben tárta  fel a rupéli 
agyagot. Az őrszentmiklósi Viczián-féle téglagyárnál telepített I. 
sz. fúrás 233 m mélységig, а III. sz. fúrás pedig 879.05 m-ig haladt 
rupéli agyagban ; itt földigázt tártak  fel, a 448.82 m mélységű, 
templom előtti fúrás azonban csak sósvizet szolgáltatott. A Margit
sziget I. 113.82, а III. fúrás 94 m-ig haladt rupéli rétegekben.

Terepen a rupéli rétegek részletesebb taglalása nehéz, a szét
választás csak a mikrofauna részletes feldolgozása alapján sikerülhet.

3. Katti emelet. Kőzettani kifejlődése alapján 3 szintre tagol
ható :

a) Slíres, foraminiferás agyag, kevés homokos közbetelepüléssel. 
A rupéli agyagtól gyakran csak mikrofaunájukkal különböznek. 
Kicsiny, vékonyhéjú kövületeik nem ritkák. Mikrofaunával a vác- 
dukai Annahegyen, Micipusztán, a váchartváni Vácharaszt-pusztán, 
a penci Szügyi-pusztán, a kisnémediLajoshegyen, a vácdukai Bükkös
hegyen, a vácbottyáni Várhegyen, Váctól É-ra a Gombás-hegyen 
lehetett kimutatni e szintet.

b) A fedőben következő jól rétegzett agyagmárgák között már 
gyakoriak az 5 — 10 m vastag homokköpadok. E szintet szegényes 
mikrofauna mellett a növénylenyomatok gyakorisága jellemzi.

c) A jelső-katti homok, kavics aránylag kisebb kiterjedésű, de 
igen jellegzetes képződmény. (Репс, Menyecske-hegy, Petényi-hegy, 
Aranyhegy, csővári Mocsolya erdő, püspökhatvani Mocsárkavölgy, 
püspökszilágyi Báthori-forrás ; csörögi vasútállomás, Vácbottyán 
Ny-i szomszédsága, Veresegyház és Csornád téglagyár gödrei, Vác, 
rákosszentmihályi Annatelep.)

4. Burdigálai emelet. Az anomiás kavicsos homok, a pecten- 
tartalmú homokos kavics és márgás konglomerátum a felső-burdigálai 
emeletbe sorolhatók. Legészakibb előfordulásuk a Csörögi-szőlőkben, 
az Öreghegyen és a Pokolvölgytől nyugatra található, kavicsaik 
valódi deltaképződmények. Csornádtól nyugatra a volt Hosszú
major feletti tetőkön, a Juhászhalom tetején, a Hosszúvölgy felső 
szakaszán az Őrszentmiklósra vezető útig, Őrszentmiklós és Veres- 
egyháza között találjuk feltárva. Vácbottyántól délre ismét nagyobb 
elterjedési!, s talán ide sorolhatjuk a Püspökszilágynál, a Mulató
hegy tetején található kavics egy részét is. Váchartyántól délre, 
Csornád DNy-i szélén, a Magashegyen, Hátulsóhegyen, a Disznó



hegytől északra, északnyugatra találjuk ezeket a báziskavicsokat. 
A fóti Somlóhegy ÉK-i oldalán, a mogyoródi Bodzás-dűlőn és Csík
völgyben, Cinkotától ÉNy-га, Mátyásföldtől északra, Rákosszent- 
mihályon a Caprera fürdőnél, a zuglói Telep-utcában, a vasút és a 
Palötai-patak kereszteződésénél is ismerjük őket. Budapesten a 
kőbányai sörfőző telepek és a téglagyárak fúrásaiban, s a Ferenc- és 
József-körúti mélyműveletekkel tárták fel e partmenti képződ
ményeket. Az egykori part Pestújhely—Városliget—Üjpest vonalán 
lehetett, az itteni fúrások ebben a szintben már terresztrikumot 
mutatnak.

5. A helvéti emeletnek két szintje különíthető el kőzettanilag.
a) A briozoás durvamészkő és meszes homok legjobban a fóti 

Somlóhegy gerincén tanulmányozható. Homokos, tufás, pados szirt- 
mészkövek vannak itt ; az átmenet a fekü és a fedő felé fokozatos. 
Mogyoród táján márgásabbak, homokosabbak a rétegek. A váckis- 
újfalui Várhegy környékén is megtaláljuk őket kavicsos homokok 
társaságában. A káposztásmegyeri vízmű északi, harmadik alagútja 
a Szentendrei-sziget felé zöldes-kékesszürke agyagot tárt fel, amely 
kövületei alapján a burdigalai emelet végére, a helvéti elejére helye
zendő. Felette szürkésfehér dacittufa települ. Megvan ez az agyag a 
Rákospatak dunai torkolatánál is. Ebbe az emeletbe szokás helyezni 
a rákosszentmihályi nagy kavicsfejtő anyagát is. A Városliget és a 
Nyugati-pályaudvar között agyagos-homokos rétegek, Újpest, Pest
újhely, Főt fúrásaiban neritinás homok, csillámos, foraminiferás 
slir képviseli még e szintet. Tarka fáciesváltozatossága élénk tagolt- 
ságú partra utal.

b) Már az előbbi rétegek is tartalmaznak vulkáni tufát. Fót és 
Mogyoród között a fedő felé vastag andezit-kavicsos és - tufás sorozat 
fejlődik ki, amely riolittufába megy át, gyakran keresztrétegezéses, 
tengeri homok közbetelepüléssel. A riolittufa finomszemű, horzsa- 
köves, részben szárazföldi képződmény ; egy része azonban tenger 
alatt rakódott le és bentonitosodott, így Nagytarcsa és Rákosliget 
között. Megvan a riolittufa Főttől északra, Rákosszentmihály és 
Budapest határán is, kisebb vastagságban a Városliget és Nyugati- 
pályaudvar közötti fúrásokban, az alsógödi Dunaparton. A Mogyo
ród-környéki tufa, vegyi összetétele és kötőképesség-vizsgálata sze
rint, traszcement készítésére alkalmas.

A Cserhát miocén vulkánosságának eredménye a galgagyörki 
nagy andezit sztrátóvulkán is, utóvulkáni jelenségekkel, viaszopállal. 
A Cserhát és Börzsöny közötti összefüggést tartja  fenn az a hosszú, 
kettős, andezittelér sorozat, amely a váckisújfalui Várhegytől és 
Püspökszilágytól, kisebb megszakításokkal, Csörögig és Váedukáig 
követhető.
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6. A tortonai emeletnek mészkő-, homok- és agyagíáciesét ismerjük. 
Felszínen az úgynevezett »lajtamészkő« található Kőbánya és Rákos 
állomás között, jellegzetes tufacsíkokkal. Budapest belterületén és 
Pestújhely fúrásaiban kövületes agyag és homok képviseli.

7. Szármáti emelet. Ikrás mészkővének felszíni előfordulását 
ismerjük északon Galgagyörk, délen Rákos—Kőbánya környékén. 
Utóbbi helyen fokozatosan fejlődik ki feküjéből és azzal látszólag 
konkordáns. Nyugat felé a Józsefvárosig, túlnyomóan zöldesszürke 
agyag. Csepelszigetnél mélyebb, agyagos-homokos kifejlődése felett 
települ a meszes rétegsor. A homokos agyag legészakibb ismert elő
fordulása Angyalföldön van, vastagsága a Ganz-Vagongyárnál 173 m.

8. A pontusi emelet két szintre osztható :
a) Az alsó pontusi emelet pl. a keleti meóti-emeletnek felel 

meg. Galgagyörk községben és attól délre sok Melanopsis fossi- 
lis MART.-ot tartalmazó, kavicsos-homokos rétegek tartoznak ide. 
Délebbre csak egyetlen helyen ismerjük : Kőbányán, a sertés- 
hizlaló telep »Eigel«-kútjában, ahol kékes agyagos-homok képvi
seli. A csepeli fúrások csak szórványosan tárták fel. Pest keleti 
határán a Veresegyház, Mogyoród, Cinkota, Kőbánya környékének 
szferosziderites, veresrozsdás, kavicsos-homokos terresztrikuma sorol
ható még ide.

b) Felső pontusi-emelet. A Congeria partschi- és C. ungula caprae- 
szint homokos agyagja található : a Roheim-telep és Szada között, 
Rákos, Kőbánya, Pesterzsébet, Cinkota, Csömör, Mogyoród-Juhállás 
határában, Váckisújfalu és Galgagyörk között.

A Congeria balatonica-szint változatos kifejlődésű. Erdőváros- 
téglagyár környékén például meddő agyaggal kezdődik. A Conge
ria triangularisos, C. rhomboideás és Prosodacna vutskitsis fácieseket 
széttérképezni nehéz. Galgamácsától délre, Erdőváros—Szada — 
Roheim-telepen, Kimbán, Margitahegyen tudjuk kimutatni. A vác- 
kisújfalusi Várhegyen és Galgagyörktől keletre közvetlenül andezitre 
települ.

8. Levantei emelet. Fedő felé a rétegsor mind homokosabb (Unió 
welzleri D u n k ., Planorbis cornu B ro n g n J  ; erre Pécel, Isaszeg, 
Gödöllő, Aszód, Valkó határában terresztrikus és fluviatilis képződ
mények települnek, mastodon faunával. A gödöllői vasúti bevágás
ban a márgás rétegek mésztartalma 35 — 64%, homoktartalma 
0 — 13% között változik. A keresztrétegzett homokkő mésztar
talma 38—46%. Magasabb szintekben, Pécel felé több kis mészkő
réteg található, amelyek végül is egységes, helyenként 10 — 15 m 
vastag mészkőszintté fejlődnek. Ebben a pliocén beltó utolsó marad
ványát látjuk, amelyet rendszerint vörösagyagos málladék kísér. 
A levantei emeletbe helyezhetők a Csömör, Mogyoród, Rákos-
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keresztur, Rákos, Pestszentlőrinc határában levő lepelkavicsok és 
legidősebb Duna-kavicsok, amelyek észak felé Galgagyörk határán 
túl is követhetők. A kavicsfejtőkben szép tundrajelenségek figyel
hetők meg.

10. Pleisztocén. Homok, lösz, felette átfujt homok, dunai terrasz- 
kavicsok. A fellegvári terrasz 150 m tszf. magas, városi terrasz 110 m. 
A Galgának és nagyobb mellékvizeinek is két terraszuk van.

Hegységszerkezeti áttekintés

Budapest környékén a harmadkori beltengerek, illetve beltavak 
szélén állunk, s így érthető az előbbiekben részletezett igen változatos 
parti kifejlődés. Ismételt féloldalas epirogenetikus emelkedést és süllye
dést tükröznek vissza ezek a képződmények. Hegységképző mozgások 
ismételten megnyilvánultak : az eocén-oligocén határán, az oligocén- 
miocén határán, a miocén-koron belül az andezitvulkánosság idején 
(a helvéti és tortoni emelet határán), a miocén-pliocén határán, 
valószínűleg a pliocénen belül és pleisztocén határán is. Ügy látszik, 
hogy erőhatás szempontjából az idősebb hegységmozgások jelentősebbek, 
mint a fiatalabbak ; a harmadkor vége felé pedig az epirogenetikus 
mozgások kombinálódnak (legalább is itt a partokon) az orogene- 
tikusokkal (szinepirogén, ill. szinorogén mozgások). Az egyes fázisok
ról részleteket alig tudunk, mert a szögdiszkordanciák feltárásban 
alig láthatók ; legtöbbször csak eróziós, denudációs diszkordanciát 
figyelhettünk meg. így ma már összetett kép áll előttünk, és nem 
látszik helyesnek, hogy ebből a képből egyes jelenségeket (például a 
fiatalkori mozgásokat) külön hangsúlyozva, a többiek rovására 
kiemeljünk. Valóban megfigyelhető, hogy az idősebb mozgásoknál 
más geomechanikai hatások érvényesültek, mint a fiatalabbaknál. 
A Budai-hegység és a dunabalparti triász-hegységrögök között 
elterülő szinklinórium kezdetben közel ÉN y—DK tengely mentén 
boltozódott. Viszont a legfiatalabb mozgások erre éppen merőlegesen 
az Alföld pereme csapásában, É K —DNy irányban préselték meg a 
rétegeket. Az alaphegységhez közeledve az előbbi, az Alföld felé az 
utóbbi irányok figyelhetők meg jobban. Fontos ezt hangsúlyozni 
szénhidrogén-kutatás szempontjából, mert ott, ahol kétféle préselő- 
dés kereszteződik, jó olajcsapdák keletkezhettek. így érthető, hogy 
többféle — alapvetően különböző — hegységszerkezeti felfogás 
mellett is kitűzhetünk olyan pontokat, melyek mindenképpen szén- 
hidrogén felhalmozódására alkalmasnak mondhatók, mint például a 
kisszentmihályi, mogyoródi, gödöllői szerkezetek.

É-ról D-nek haladva a következő szerkezeti egységeket különböz
tethetjük meg :



1. A Naszál és Csővár-i rög triász-eocén alaphegysége diapir- 
szerüen emelkedik ki és döfi át az oligocén rétegeket, azokat körkörö
sen megemelve. 2. A fenti kiemelkedés előterében helyezkedik el a 
penci szinklinális. Az erősen összetört szinklinális peremén a rupéli, 
közepén pedig a katti rétegek helyezkednek el. 3. Tovább délre követ
kezik a Nógrádverőce—Csörög—Vácduka—Váchartyán—Vácegres 
irányában húzódó boltozat, amelynek 50 km hosszú, emelkedésekkel 
és süllyedésekkel váltakozó tengelye DK felé az Alföld alá süllyed. 
A Kósd és Kisnémedi között sejthető boltozat ennek a nagyobb 
szerkezetnek előredője lehet. 4. Tovább D-re méginkább brachianti- 
klinálisokra bomlik szét a boltozat, amely Őrszentmiklóstól a Gödöllő— 
Valkó közötti erdőben folytatódhatik. 5. A csomádi és a mogyoród — 
pusztaszentjakabi boltozat Isaszeg környékéig nyomozható. 6. 
Rákospalota, Sikátorpuszta, Rákosszentmihály környékén ismét 
kiemeltebb szerkezet van, amelynek legszebben kialakult brachianti- 
klinálisa a már 40 év óta kinyomozott kisszentmihályi boltozat. 7. 
Kőbánya, Vecsés, Üllő ismét egy bonyolult szinklinálisban ülnek. 
Csupán Bugyi környékén, az eltemetett triász-hegység felé emelked
nek ismét feljebb az oligocén-rétegek.

A Kárpátok hegyláncán belül előforduló szénhidrogén-telepek 
nem egységes felépítésűek. A palócföldi szerkezet az erdélyi típusú 
boltozatoktól nagyon eltérő. A délzalai boltozatok felépítése ugyan
csak más, mint a keletalföldi típusé. Budapest környékén ismét 
mások a viszonyok. A Naszál és a bugyi-i szerkezet között elterülő 
szinklinóriumban jól felismerhető szerkezeteket találunk, s úgy 
látszik, ez a peremi teknő a Középhegységek mentén végig nyo
mozható

A fentebb vázolt szerkezet és az ismert jelentékeny szénhidro
génnyomok alapján, a részletvizsgálatokon alapuló próbafúrások 
mélyítése indokoltnak látszik.
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