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A DOROGI-MEDENCE EOCÉN KÉPZŐDMÉNYEINEK KIFEJLŐDÉSI
VISZONYAI

( I ., I I .  sz. melléklettel) 

írta : G idai L ászló

A Dorogi-medence eocén képződményeinek szintezése H antken M. 
érdeme. Alapvető vizsgálatai alapján k im utatta  a nummuliteszek rétegtani 
jelentőségét a Dorogi-medencében. Az alsó-eocén édesvízi és féligsósvízi 
rétegcsoportra települve a subplanulatuszos, perforatuszos, striatuszos és 
«tschihatscheffi» tartalm ú rétegcsoportokat különböztette meg.

Rozlozsnik P. -  Schréter Z. -  T elegdi Roth K. monográfusok H antken 
M. korbeosztását fejlesztették tovább. A nummuliteszes — discocyclinás mészkő 
és a kövületmentes homokkőösszlet között elkülönítették a nummuliteszes — 
discocyclinás meszes homokkőösszletet, felismerték a kréta végi és eocén eleji 
szárazföldi időszak és letárolás tényét.

V itális S. alapvető értékű fúrási rétegleírásaiban, m egtartva H antken 
és a monográfusok rétegtani beosztását, az alsó-eocén rétegösszlet tagolását 
továbbfej les z te tte .

Vadász E. és Szőts E. az előbbi szintezési adatokat felhasználva, a réteg- 
csoportokat földtanilag részletesebben jellemezték. SzŐTS E. Tokod és Csolnok 
környékére külön beosztást á llíto tt fel. A kettő között csak az a különbség, 
hogy a csolnoki szelvény felső-eocénjében denudációt jelöl, ezért az 1. sz. 
táblázatban összevontan tü n te ttü k  fel.

Az eocén képződmények szintezése
A Dorog—Tokod —Sárisáp —Csolnok-i terület eocénjének szintezésére

vonatkozó álláspontunkat az irodalmi adatok figyelembevételével, a meden
cében lem élyített kb. 1500 fúrás rétegsorának, több fúrás anyagának tan u l
mányozása, valam int bányabeli és térképezési tapasztalataink alapján állí
to ttu k  össze (1. ábra).

A mezozoikum végétől a harmadidőszak elejéig tartó , a monszi—tha- 
néti emeletre is kiterjedő lepusztulás, ill. mészkő- és törmelékkő-felhalmozó- 
dás u tán  az üledékképződés a szparnakumi emeletben indult meg. Az édes
vízi és csökkentsós vízi jellegű szparnakumi összletre települő sekélytengeri 
operculinás agyagmárga kőzetkifejlődése és gazdag m ikrofaunája alapján 
előbbiektől könnyen megkülönböztethető. Az operculinás agyagmárga az
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iprézi emeletet képviseli. A lutéciai emelet kezdetét a kőzetkifejlődés homoko
sabbá és meszesebbé válásától s a Nummulites perforatus faj megjelenésétől 
szám ítjuk. A priabonai emelet kezdetét újabb transzgresszió, a mésztartalom 
újbóli emelkedése, s a Nummulites- és Discocyelírta-fajok kőzetalkotó mennyi
ségben való megjelenése jelzi.

1. ábra. A dorogi terület eocénjének szintezése

Fig. 1. Lithology of the Eocene in the Dorog region
Explanation: 1. underlying beds: clay, clayey marl, marl, sandstone, limnetic limestone, breccia; 2. brown coal seams, 
limnetic limestone, coal-bearing clay, marl; 3. brackish clay and sandy clay with molluscs; 4. clay, clayey marl 
and marl with operculinae; 5. clay, marl, limestone, sandstone with Nummulites perforatus; 6. clay, sandy clay, marl, 
clayey marl, sandstone with Nummulites striatus; 7. sterile sand and sandstone; sandstone and clayey marl with 
N. striatus and molluscs; brown coal seams, lenses and stri ngers; S.sandstone, limestone and clay with nummulits 
and discocyclinae; 9. limestone and marl with nummulits and discocyclinae (glauconitic sandstone, sand in Tokod) 1

1. A s z p a r n a k u m i  emeletben három rétegcsoportot különböztet- 
t  ünk meg :

a) a barnakőszénösszlet fekvő rétegcsoportját
b) a barnakőszénösszletet
c) a barnakőszénösszletet fedő csökkentsósvízi agyag-, homokos agyag- 

összletet Tympanotonus hantkeni-ve\.
2. A l u t é c i a i  emeletben a perforatuszos és a striatuszos rétegeket, s 

a helyenként barnakőszéntelepeket is tartalm azó, ösmaradványmentes homok-, 
homokkőösszletet különítettük el.

Következőkben — részletadatok felsorolása nélkül — a kifejlődési terü 
letek eocén képződményeinek néhány jellegzetességére utalunk (I. mell.). 
Külön foglalkozunk az alsó-eocén barnakőszénösszlet kifejlődési viszonyaival, 
a fontosabb kifejlődési területek barnakőszénösszletének földtani tagolódásá
val, s ism ertetjük a barnakőszéntelepek párhuzam osítására vonatkozó véle
m ényünket.
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T o k o d .  A Hegyeskőtől délre levő mészkőfejtőben az alsó-eocén fekvő 
rétegcsoporthoz tartozó vörös agyag és rózsaszínű mészkötőanvagú tűzkő- 
és mészkőbreccsa látható. A Kiskő — Hegyeskőnél a felszínen levő alaphegy
séghez közel breccsa és agyag, távolabb édesvízi mészkő és márga sorolható 
a szparnakum i emelet alsó részébe.

A csökkentsós vízi rétegcsoport jellemző ősmaradványa a Tympanotonus 
hantkeni, gyakoriak az ősmaradványtörm elékből álló kőzetpadok. Felszíni 
feltárásból nem, bányából több helyről ismeretes (Erzsébet-akna léggurító, 
II. lejtakna, Nv-i ereszke, Göppel-táró 55°-os gurító).

A bányákban és a külszínen több helyen feltárt gazdag m ikrofaunájú 
operculinás összletre települ a perforatuszos homokos agyag és márga, mely 
helyenként gazdag molluscum- és korallfaunájú (Hegyeskőtől D-re levő árok, 
tokodi pincék melletti útbevágás, Szabadság-lejtaknai és Erzsébet-aknai 
alap vágat). A striatuszos és az ősmaradványmentes homok-, homokkőösszlet 
bányában is, felszínen is több helyen fel van tárva. A fúrások és feltárások 
rétegsorainak összevetése alapján valószínűsíthető, hogy a lutéciai emelet
ben a partközeli homok-, homokkőkifejlődés és a parttó l távolabbi homokos 
agyag- és márgafácies egymást heteropikus módon helyettesítik.

A Szőts E. által em lített lutéciai emeletbeli diszkordanciát ez ideig sem 
bányabeli, sem felszíni feltárásban nem észleltük. A priabonai rétegsor alsó 
részét meszes homokkő, középső részét mészkő- és homokkőrétegek vá lta 
kozása, felső részét mészkő- és homokkőrétegcsoport alkotja.

D o r o g .  A Dorog környéki eocén földtani felépítése hasonlít a tokodi hoz. 
Fontosabb eltérések: a fekvő rétegcsoport legnagyobb vastagsága a tokodi 
100 m-rel szemben csak 70 m, az operculinás összlet legnagyobb vastagsága 
150 in. Agyag- és agyagmárgakifejlodésű területek különböztethetők meg. 
A priabonai emelet felső részén levő homokkő rétegcsoport i tt  nem m utatható  k i.

S  á r i s á p. Az alsó-eocén barnakőszénösszlet ezen a területen a leg
vastagabb: eléri a 100 m-t. A lutéciai emelet alsó részébe tartozó perforatuszos 
mészkő csak Sárisápnál, a Quadriburgi major mellett fordul elő a Dorogi
medencében.

C s o l  n o  k. A fekvő rétegcsoportban édesvízi mészkő-, márga és agyag, 
a barnakőszénösszletben barnakőszén, palás barnakőszén és édesvízi mészkő, 
az operculinás összletben márga- és agyagkifejlődések helyettesítik egymást.

A lutéciai összlet vastagsága Csolnok környékén megközelíti a 450 m-t, 
több műre való, bitum enben gazdag barnakőszéntelepet tartalm az.

Priabonai képződmények a területen 1958 óta ismeretesek. A dorogi 
szállító alagútból kiinduló IX-es lejtaknában m utattunk  ki nummuliteszes, 
discocyclinás agyagot és homokkövet, valam int mészkövet és m árgát.

A bányákban feltárt alsó-eocén barnakőszénösszlet fontosabb kifejlődési 
terü leteit irodalmi adatok, bányászati tapasztalatok és felvételi m unkánk 
eredményeképpen az alábbiakban ism ertetjük.

1. Erzsébet- és XV. akna. A barnakőszénösszletben 7 műre való telep 
van, a barnakőszéntelepeket édesvízi mészkő-, agyag- és mészmárgapadok 
választják el egymástól. A telepek közül legjobb minőségű az I. telep, fű tő 
értéke átlagosan 4400 kg/cal. körüli. Az Erzsébet- és a XV. akna területén 
ism ertük meg a Dorogi-medence alsó-eocén barnakőszénösszletének beágyazások
kal legjobban tagolt területét.

1 2  A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése az 19(J2. évről
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2. Tokodaltáró. A barnakőszénösszlet kevésbé tagolt, m int az Erzsébet- 
aknában. A főtelepet és fekütelepet elválasztó meddő rétegen kívül csak ki
sebb, helyi kifejlődésű beágyazások vannak a telepben.

3. Dorog, Ferenc-akna. A barnakőszénösszlet felépítését Siposs Z.
(1959) munkássága alapján ismerjük.

4. VI. és VII. akna. A 12 m átlagvastagságú, fő- és fekütelepekből álló 
barnakőszénösszletet az utóbbi időben tá rták  fel.

5. A csolnoki I. akna I. mezejében feltárt barnakőszénösszlet jobb minő
ségű, egységes kifej lődésű, vastag főtelepből és vékonyabb, rosszabb minő
ségű fekütelepekből áll.

6. A csolnoki I. aknában a Zsigmondi mező „annavölgyi típusú” barna
kőszénösszletet tá r  fel. I t t  az együtt kifejlődött Móritz- és Leontina-telepet, 
valam int a Leontina fekütelepeket fejtik.

7. Anna völgy környékén a Paula- és a Leontina-telep, valam int a Leontina 
fekütelepek vannak feltárva. A Paula- és Leontina-telep közötti, helyi kifej - 
lődésű Móritz-telep i t t  mindössze 1,3—1,4 m vastag.

8 . Az ebszőnyi barnakőszénösszlet három telepcsoportra különíthető el, 
előbbiekhez viszonyítva a leggyengébb minőségű barnakőszéntelepeket ta r 
talmazza.

A fontosabb kifejlődési területek barnakőszénösszletében általában fedő-, 
fő- és fekütelepek ill. -telepcsoportok különböztethetők meg. Eddigi tapasz
tala ta ink  alapján megkíséreltük a barnakőszéntelepek azonosítását.

Az Erzsébet-aknai alsó-eocén barnakőszéntelepek párhuzam osítása a 
környező bányák barnakőszentelepeivel még kevéssé tisztázott. A felső (0,
I., IL , III . és esetleg a IV.) telepek alkotják a főtelepcsoportot, az ez alattiak 
a fekütelepcsoportot, a fedő telepcsoport pedig általában hiányzik.

Véleményünk szerint a tokodaltárói főtelep a Ferenc-aknai főteleppel és 
az I., II. feküteleppel azonos. A tokodaltárói fekütelep a dorogi III . és IV. 
fekütelepi paddal állítható párhuzamba.

A VI. és VII. akna területén a főtelepben helyi jellegű beágyazások van
nak. A Ferenc-aknai fekütelepi III . és IV. pad valószínűleg kiékelődik. A Fe
renc-aknai fedőtelep a VI. akna területén hiányzik.

A VI. aknai főtelep tovább nyomozható az I. akna I. mezejében is. Az
I. aknai ún. ,,talbó” telep a VI. aknai felső feküteleppel, a VI. aknai alsó 
,,feküszéntelep” pedig az I. aknai „feküszénteleppel” azonosítható.

A Leontina-telep a VI. és I. akna főtelepeivel, a Leontina fekütelep az
I. aknai ,,feküszéntelepekkel” azonosítható.

Az ebszőnyi és annavölgyi telepek azonosítása nehezebb feladat ; való
színű, hogy a felső és középső telepcsoport a Leontina-teleppel. az alsó telep
csoport pedig a Leontina feküteleppel azonos.

Az a lsó -eocén  barnakőszénösszlet  kifejlődési v iszonyai

A fúrások szelvényében uralkodó kőzetfajták figyelembevételével állí
to ttu k  össze az alsó-eocén barnakőszénösszlet kifejlődési térképét (II. mell.).

A dorogi Kőszikla, a Nagygete és a Henrikhegy között összefüggő na
gyobb területen belül csak barnakőszénrétegeket m u ta ttak  ki a fúrások a 
telepösszleten belül. A Kősziklától Ny-ra a barnakőszéntelepek márgaréte-
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gekkel váltakoznak, vagy azokat márgarétegek helyettesítik. A VIII. akna 
területétől É-ra az alsó-eocén barnakőszéntelepeket helyenként szintén márga- 
rétegek helyettesítik. A VI., VII. és I. akna területének déli részén, a Nagy- 
gete, Henrikhegy és Magoshegy között barnakőszéntelepes kifejlődésű öv 
húzódik. Változatos kifejlődési viszonyok vannak a Nagygete és a Magoshegy 
nyugati része között (I. és II. akna területének Ny-i része). A barnakőszén- és 
palás barnakőszénkifejlődéssel szemben itt helyenként túlsúlyra jut az édes
vízi mészmárga.

A X. akna és a Steinriegel mező környékén, a medenceperemeken a barna
kőszéntelepek és palás barnakőszéntelepek mellett márgabetelepülések vannak. 
Ebszőny környékén helyenként az alsó-eocén barnakőszénösszlet palás ki- 
fejlődésű.

Ö s s z e f o g l a l v a  az alsó-eocén barnakőszénösszletről szerzett ismere
teinket, megállapíthatjuk: a barnakőszénösszlet legnagyobb vastagságban és leg
jobb minőségben azokon a területeken fejlődött k i , ahol a fekvő rétegcsoport leg
nagyobb vastagságú és túlnyomőlag márgakifejlődésü. Az alsó-eocén barnakőszén
képződésnek ezek az optimális övei az egykori partvonalaktól kissé távolabb 
alakultak ki, közvetlenül a partvonalak mentén viszont agyag- és márgaréte
gek rakódtak le. A középső-eocénben és az oligocénben a barnakőszénképző
dés ezekben az ún. ,,széntermő övékben” újult meg.
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FACIES RELATIONS OF THE EOCENE SEDIMENTS IN THE 
DOROG COAL-BASIN

by
L. G id a i

The Paleogene sediments of the Dorog Coal Basin in the northern part 
of the Transdanubian Central Mountains include workable brown coal seams, 
a reason of why numerous research workers have carried out geological 
investigations during the last 100 years in this region. The author’s approach 
to the stratigraphic division of the Eocene deposits (fig. 1.) has been based upon 
the analysis of samples from bore-holes and other exposures, considering ear
lier conceptions known from the literature (table 1.). In the area of the Dorog

12*
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Coal Basin which had presum ably represented a land surface during the 
Monti an and Thanetian, the sedimentation set in during the Sparnacian when 
freshwater and brackish sediments with brown coal seams were deposited. 
During the Ypresian a clayey marl series with operculinae was formed. The 
Lutetian stage is considered to have begun w hen the lithofacies became more 
sandy and more calcareous, and the species Nummulites perforatus made its 
appearance. The beginning of the Priabonian is evidenced by a newT trans
gression. Its  boundary is draw n on the basis of a re-increase of lime content 
which has shown a decrease in the upper p a rt of the Lutetian  as well as on 
the basis of appearance of nummulits and discocyclinae in rock-forming abun
dance. In  the central p a rt of the Dorog Coal Basin, explored by mines, four 
major facies areas of the Eocene have been distinguished: Tokod, Dorog, 
Sárisáp, Csolnok (fig. I.).

The evidence furnished by mining activity  and literature data  have 
perm itted to distinguish 8 im portant facies districts of the Lower Eocene 
brown coal measures (inset pl. I.). Overlying, main and underlying seams can 
be separated within the brown coal measures. The seams exhibit varying 
thickness, and quality. The num ber and the thickness of the barren interca
lations are also variable.

The author has compiled the facies map of the Lower Eocene brown coal 
measures by taking into consideration the lithologic characters prevailing 
in the bore-holes (inset pl. II.).

The greatest thickness and the best quality of the Lower Eocene brown 
coal measures has been developed where the underlying rock suit is the th i
ckest and is preponderantly represented by marls. These optimum zones of 
the Lower Eocene coal form ation developed somewhat off the former coast 
lines, while in the immediate near-shore zone clay and clayey marl beds 
were deposited. During the Middle Eocene and Oligocene the form ation of 
brown coal deposits renewed in these so called ,,coal-forming zones” .

Inset plate I. The chief facies of the Lower Eocene brown coal measures of 
the Dorog Coal Basin. — Constructed by L. G idai

Explanation: 7. brown coal, 2. shaly brown coal, 3. limnetic limestone 4. clay, 5. marl

Inset plate II. Facies conditions of the Lower Eocene brown coal measures of 
the Dorog Coal Basin. — Constructed by L. G idai

Explanation: 1. brown coal, 2. shaly brown coal, 3. shaly -  clayey brown coal, 4. limnetic lime
stone, 5. marl, 6*. clay, 7. Upper Triassic limestone covered by Quaternary deposits, 8. Upper 
Triassic limestone covered by Oligocene beds, .9. Upper Triassic limestone covered by Upper 
Eocene deposits, 10. Upper Triassic limestone covered by Middle Eocene deposits, 77. Meso
zoic outcrops
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ФАЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ДОРОГСКОГО
БАССЕЙНА

Л. ГИДАМ

Палеогеновые отложения Дорогского бассейна расположенного в 
С-й части Задунайского Среднегорья, включают промышленные буроуголь- 
ные пласты. В связи с этим, в течение прошлого столетия многочисленные 
исследователи занимались геологическими исследованиями в этом районе. 
Наши положения по расчленению эоценовых отложений (рис.1) были 
разработаны на основании изучения материалов буровых скважин и обна
жений с учетом прежних положений, в ы д ви н уты х  в литературе (таблица 1). 
В области Дорогского бассейна, который в течение монского и танетского 
веков, п о - ви д и м о м у  представил собой с у ш у , осадконакопление началось 
в спарнакское время, когда отлагались пресноводные и солоноватоводные 
осадки с пластами бурого у г л я . В ипрский век образовалась толща опер- 
к у л и н о в ы х  глинистых мергелей. Нижняя граница лютетского яруса про
водится нами там, где литофации становятся более песчанистыми и изве- 
стковистыми и появляется вид Nummulites perforates. Начало приабонского 
века ознаменуется новой трансгрессией. При этом нижняя граница его 
проводится нами на основании нового увеличения содержания извести 
— которое в верхней части лютетского яруса уменьшилось — и появле
ния н у м м у л и т о в  и дискоциклин в породообразующем количестве. Во вскры
той шахтами центральной площади Дорогского бассейна были выделены 
четыре крупные фациальные области эоцена: Токод, Дорог, Шаришап, 
Чольнок (рис. 1).

Благодаря данным из литературы и горнодобывающей промышлен
ности, в пределах нижнеэоценовой буроугольной толщи было выделено 
8 важных фациальных областей (прил. I.). В буроугольной толще были 
выделены кровельные, главные и подошвенные пласты или группы пластов. 
Мощность и качество пластов, а также количество и мощность прослоев 
п ус т о й  породы изменяются.

С учетом разновидностей пород преобладающих в разрезе скважин, 
была составлена фациальная карта нижнеэоценовой буроугольной толщи 
(прил. II).

Наибольшая мощность и лучшее качество рассматриваемой толщи 
развивались там, где подошвенная пачка является наиболее мощной и 
представлена преимущественно мергелями. Такие оптимальные зоны 
образования нижнеэоценовых бурых углей формировались несколько 
отдаленно от береговых линий, причем в непосредственной прибрежной 
зоне отлагались глины и мергели. В среднеэоценовое время и во время 
олигоцена образование бурового угля возобновилось в этих т. н. ,,угле- 
творных зонах” .




