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A DOROGr ÜLEDÉKGYŰJTŐ TERÜLET OLIGOCÉN KÉPZŐDMÉNYEIT ÉRT 
HEGYSÉGSZERKEZETI MOZGÁSOK

írta : S iposs Z oltán

A terület hegységszerkezeti kutatásainak irodalmi áttekintése

Az esztergom —dorogi barnakőszénterület felfedezése és földtani vizsgá
latainak megindulása u tán  ism ertté vált a vidék töréses rögszerkezete. A soro
zatos, egyre mélyebbre hatoló fúrások és bányászati feltárások lehetővé te tték  
a szerkezet részletesebb megismerését, elemzését és az adatok rendszerbe 
foglalását.

Szentes F. és V igh F. (1952) karsztvíz védelmi szempontból ismerteti a 
terület szerkezeti viszonyait. Szalai T. (1953) megszerkeszti a terület első 
áttek in tő  szerkezeti térképét, Reményi J. (1954) gravitációs mérések alapján 
réteg vonalasán ábrázolja a kiemelt és besüllyedt területeket. MÉSZÁROS M .  
(1954) mérései alapján litoklázis diagramokat közöl a területről. Schmidt 
E. R. (1955) a létrejö tt törések eredetével, okaival foglalkozik. PozSGAY K. 
(1956) szeizmikus mérések alapján a terület öbleit és kiemelt részeit a triászra 
vonatkoztatva ábrázolja áttekintő térképén. SzALAI T. (1956) a törések irány - 
és időrendi vizsgálata során négy mozgási szakaszt különböztet meg (ausztriai, 
pireneusi, oligocén utáni, középső-miocén). Középső-miocén töréseket az 
üledékg}^űjtőtől délre, Tinnye környékén lehetett kim utatni. HORUSITZKY F.
(1958) az,,északi megtorlódási övbe” tartozónak nevezi a területet. Szalai T.
(1959) szerint Dorog és Szentendre vidéke az eocénig bezárólag többé-kevésbé 
azonos térszín magasságú terület volt. WlLLEMS T. (1959) irány ításával készült 
el — az alsó-eocén barnakőszéntelepre vonatkoztato tt — részletes szintvonalas 
dorogi szerkezeti térkép. Balogh K. (1960) litoklázis-méréseket végzett a 
terület keleti peremének mezozóos képződményein. Nagy G. (1961) a terület 
keleti részén a DNy — ÉK-i töréseket a pireneusi (esetleg larami) mozgásoknak 
tu la jdonítja .

Az oligocén üledékképződés előtti térszín

Az infraoligocén denudáció (TELEGDI Roth K. 1927) az üledékgyűjtő 
terület nagy részén lepusztította a mezozóos és eocén rétegsor különböző tag 
jait. Az eocénvégi mozgások során alakult ki az oligocén üledékgyűjtő alap
szintje (1. ábra).
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Az oligocén üledékképződés előtt létrejö tt szerkezeti egységek erősen be
folyásolták az oligocénbeli üledéklerakódást és a különféle fáciesek képződését. 
A területen k im utatható  legidősebb (larami?) törés Ny —К  irányú. A felső
eocén pireneusi mozgások során különül el a dorogi és a szentendrei terület
rész. A törések túlnyomó része azonban oligocén utáni (Szalai T. 1956; 
SlPOSS Z. 1961).

1. ábra. A dorogi oligocén összlet fekvőjének mélység szerinti megoszlása
Jelmagyarázat: 1. mezozoikum a felszínen, 2. eocén a felszínen.— Eltakart alaphegység: 3. —100 m A. f.-nél mélyeb

ben, 4. —100 — 0 m A. f. között, 5. 0 — ЫОО m A. f. között, 6. +100 m A. f. felett.
Abb. 1 . Verteilung des Liegenden des Doroger Oligozänkomplexes nach Tiefe

Zeichenerklärung: 1. Mesozoikum an der Oberfläche, 2. Eozän an der Oberfläche. — Bedecktes Grundgebirge: 
3. tiefer als —100 m über dem Adriatischen Meer, 4. zwischen —100 und 0 m ü. d. А. M., 5. zwischen 0 — rlOO m ü.

d. А. M., 6. oberhalb +100 m ü. d. А. M.

Miocén törések csak a területtől délre nyomozhatok. Az üledékgyűjtő 
terület olyan részein, melyek már a mezozoikum folyamán emelkedést m utattak, 
a harmadidőszak során további kisebb öbölszerű lefűződések jö ttek  létre. 
Egy-egy ilyen kisebb, öbölszerű területegységen belül is egyenetlen volt a süly- 
lyedés. Az oligocén üledékképződés előtt is voltak öblök, teknők; ezeket az 
eocénben elegyesvízi rétegekkel jellemzett, zárt egységekként jobban körül 
lehetett határolni. Az oligocénben az egyes öbölszerű részek között nagyobb 
az összeköttetés, nem határolódnak el élesen.

Az oligocén üledékképződés ciklusai és a terület szerkezeti egységei
Az oligocén üledékképződési ciklusok az oligocén közbeni mozgások követ

kezményei. A triász sasbércek rögvonulata körül aránylag vékony oligocén 
üledéktakarót találunk. Főleg p a rtszegélyi homokösszlet fordul i t t  elő. Ezen
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a területen rövidebb ideig volt üledéklerakódás (Gete, Magoshegy, Henrik- 
hegy környéke). Az öblök árkaiban, a mélyebb területeken: Tát, Esztergom- 
Kenyérmező, Nagysáp, Leányvár, Dág környékén sekély tengeri foraminiferás 
agyagmárgaösszlet rakódott le. A süllyedés a szénképződést is befolyásolta. 
A Gete és a Magoshegy közötti árokban aránylag egyenletes térszínen egyen
letes vastagságban fejlődött ki az oligocén széntelepes csoport. I t t  utólagos 
mozgások darabolták szét a barnakőszéntelepeket. A barnakőszéntelepes 
kifejlődés alapján rögzíthetők egyes törések, melyek jellege területenként 
eltérő (2. ábra).

2. ábra. A dorogi oligocén barnakőszéntelepeket ért törések 
Jelmagyarázat: 1. mezozóikum, 2. eocén, 3. oligocén kőszéntelepek, 4. törésvonalak, 5. telepek dőlése 

Abb. 2. Brüche in den oligozänen Braunkohlenflözen bei Dorog 
Zeichenerklärung: 1. Mesozoikum, 2. Eozän, 3. oligozäne Kohlenflöze, 4. Bruchlinien, -5. Einfallen der Flöze

Az északi területrészen, Nyergesújfalu — Mogyorósbánya — Szarkáspuszta — 
Tokod környékén a következő típusok figyelhetők meg: Mogyorósbányán az 
1, 2, 3, 4, 6-os lejtakna körzetében közel 20°-os szögben DNy felé dőlnek az 
oligocén barnakőszéntelepek. A szénmező törésekkel lehatárolható. A nyerges- 
újfalusi Óriástáró és a Mogyorósbánya —Baj ót közötti Ferdinánd-, Ferenc 
József- és Prím ás-táró szintén DNy-i irányban dőlő oligocén barnakőszéntele
peket tá r t  fel. A tokodi vajaskúti lejtakna 10 — 40 m törésekkel darabokra 
szaggatott mezején belül M u n t y á n  I.-vei közösen megfigyeltünk 0,3 m elvetési 
magasságú töréseket is. Ezek a törések az üledékképződés közben keletkeztek 
(3. és 4. ábra). A telepek dőlése irányban és szögben táblánként változó (dőlési 
szög 0°-tól 15°-ig). Az Ebszönybányai barnakőszéntelepek a tokodi és a csol- 
noki középső terü let közötti átm enetet képviselik. A Göppel-táróban és a 
Szabadság-lejt aknában DNy-i irányú az oligocén barnakőszéntelepek dőlése. 
10 — 20 m-es törések K —Ny irányban metszik a telepeket.

A terület középső részén, a Nagy-Getehegy és a Magoshegy közötti árok
ban az oligocén üledékképződés a la tt olyan körülmények voltak, hogy kb.
4,5 km 2 területen összefüggő szénmező képződhetett. Ez a terület azonban a 
szénképződés közbeni mozgások következtében és utólag feldarabolódott
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három nagyobb és azon belül több apróbb részre. Közvetlenül a Getehegy és 
a Henrikhegy a la tt kb. 170 m el vetési magasságú törés árka választja el egy
mástól a területrészeket. Ez a törés északi végén ollószerűen zárul és a déli 
részén tágul. A két terület telepének dőlési iránya keleti, közöttük az Auguszta- 
lejtaknából nyíló fejtésben szigetként kiálló sasbérc-m aradvány található 
délkeleti dőléssel.

3. ábra. Tokod, vajaskúti lejtakna. Üledék- 
képződés közbeni elmozdulás a széntelepben
Jelmagyarázat: 1. homok, 2. kőszén, 3. molluscumos 

márga

Abb. 3. Vajaskút -  Schleppschacht bei Tokod. 
Verschiebung im Kohlenflöz im Laufe der 

Sedimentation
Zeichenerklärung: 1. Sand, 2. Kohle. 3. Molluskenmergel

4. ábra. Üledékképződés közben történt 
elmozdulás (0,3 m) az oligocén rétegekben
Jelmagyarázat: 1. homokos agyag, 2. agyag, 3. mol- 

liiscumos márga

Abb. 4. Verschiebung (0,3 m) in den Oli- 
gozänschichten im Laufe der Sedimentation
Zeichenerklärung: 1. sandiger Ton, 2. Ton, 3. Mol

luskenmergel

A keleti, ligethegyi területet egy kb. 80— 100 m-es törés választja el a középső 
területtől. A középső nagy területet északon és délen a már idősebb törések 
által k ialakított árok pereme határolja, míg nyugatra a lépcsős törési rendszer 
kisebb-nagyobb foltokban képződött, vékonyabb telepei. Kelet felől felemelt, 
sasbércszerű rögös terület határolja a szénmezőt. A belső hármas tagozódást 
okozó 100 m-es nagyságrendű törések iránya ÉNy —DK-i. Ezeket a töréseket 
a mezőben is párhuzamosan több kisebb törési rendszer kíséri 10—20 m elve- 
tési magassággal. A törések a telepek csapásirányával párhuzamosak. Haránt- 
törések is m utatkoznak, 30 ill. 60°-os szög alatt érintkezve. Ezek elvetési 
magassága kb. 10 m. iV bem ért és szerkesztett vetőközök alapján kiderült, 
hogy a vetősíkok szöge kb. 60°. Vannak azonban laposabb dőlésű törési síkok 
is (35 — 40°) (5. ábra). A terület K-i részén a telepek dőlése kissé északra fordul. 
A nyugati tömb Ny-i szélén kisebb, 20 — 50 m-es törések u tán  a telep dőlése 
északira fordul.

+ 9 2 - 9  s z in b

П 1 0  2 0  3 0  m

^  ------- 1--------------- 1------------------ 1

5. ábra. Egymást metsző vetődési síkok a csolnoki II. akna — lejtakna alsó szintjén

Abb. 6. Einander schneidende Verwerfungsebenen am untersten Stock des Schleppschachtes II.
von Csolnok
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A déli részen, a Magoshegy délnyugati sarkától D-re a steinriegeli oligo
cén mezőben a barnakőszéntelepek dőlése ellenkező, mint a középső részen 
volt. A nyugati dőlésű törési síkok csapása ÉD-i irányú, elvetési magasságuk 
kb. 10 m. A telepek dőlési iránya nyugati, dőlési szöge 12°. A steinriegeli mező
höz DK-re csatlakozik az ún. borókási (XIV-es akna) oligocén kifejlődés. 
A telepek enyhe dőlésűek (5— 10° között), a dőlésirány É —ÉNy-i. A szénmező 
20 — 30 m-es törései megzavarják az aránylag egyenletesen kifejlődött tele
peket. A peremi területeken a kőszéntelepes kifejlődés eltérő, mivel a süllyedés 
más módon, más ütemben, gyorsabban történ t. I t t  nem alakultak ki olyan 
összefüggő telepek, m int a terület középső részén. Nagysáp — Sárisáp között 
vékonyabb, több tagból álló telepek képződtek, vastagabb meddő beágya
zásokkal, Dágnál viszont teljesen hiányzik a kőszéntelep. Az Esztergom 20. 
sz. fúrásban csupán vékony barnakőszéntelep fordul elő.

A törések jellege és kora

A töréseket a jó bányászati feltárások és a sűrű fúrási hálózat m iatt á lta 
lában észlelt, ritkábban szerkesztett törésnek tekinthetjük és csak a perem e
ken jelölendők ,,valószínű” törések. Az észlelt és szerkesztett törések azonban, 
mivel csak egy-egy fix pont alapján ész
lelhetők, szintén csupán feltételezett mó
don jelölhetők. A területen fő vetők, járu
lékos vetők és kísérő vetők állapíthatók 
meg (6. ábra). A fő vetők menti elmoz
dulás északon 200 — 300 m, középen 
100—170 m, délen kb. 150 m. Előfordul
nak 60 — 80 m-es vetők is, ezek szintén 
a fő törési irányok rendszerébe tartoznak.
A járulékos vetők elvetési magassága 
1 0 -2 0  m.

A fő törési rendszerhez kb. 30 törés 
tartozik, a járulékos törésekhez több 
mint 150 törést sorolhatunk, míg a kísérő (kis) törések száma több, m int 1000-re 
tehető. A vetők lefútása gyakran ollós, a felszínnel való érintkezésük kanyar
gós és az elvetés síkjában gyakran flexura figyelhető meg. Rátolódás csupán 
a Il-es aknából nyíló Reichmann-aknai összekötő alagút szájánál észlelhető. 
A törésvonalak közül a főbb vetők által 1 km hosszan követhetők, míg a já ru 
lékos törések többnyire 100 — 500 m csapáshosszat m utatnak.

Egy-egy törés korát egy adatta l megadni általában nem lehet, m iután 
— mint az előzőkben utaltunk rá — a törések gyakran újjáéledtek (7. ábra).

7. ábra . A dorogi területen megfigyelt törések korának 
áttekintő vázlata

Jelmagyarázat: 1. triász, 2. eocén, 3. oligocén rétegek. — M = idősebb 
törés (oligocén után kiújult), L  = larámi törés, P = pireneusi törés,

0 = posztoligocén törés

Abb. 7. Übersichtsskizze des Alters der im Doroger Gebiet 
beobachteten Brüche

Zeichenerklärung: 1. Trias, 2. Eozän, 3. Oligozän. — M =  älterer Bruch 
(der sich nach dem Oligozän erneut hat), L = laramischer Bruch, P =  

pyrenäischer Bruch, 0 = postoligozäner Bruch

lékos (2) törési irányai

Abb. 6'. Haupt- (1) und Nebenbruchrich
tungen (2) im Doroger Gebiet



200 S IP O S S  z .

A terület szerkezetének fő vonásait tehá t már az oligoeén üledékképződés 
előtti idősebb törések megszabták, a kőszéntelepek szempontjából azonban 
döntő jelentősége van az oligoeén üledékképződés közben és u tána történt 
mozgásoknak.
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TEKTONISCHE BEWEGUNGEN IN  DEN OLIGOZÄNB1LDUNGEN 
DES DOROGER SEDIMENTATIONSRAUMES

von
Z. S iposs

Die postoligozänen tektonischen Bewegungen, welche die Üligozänbil- 
clungen des Doroger Sedimentationsraumes gestört haben, erneuten sich im 
allgemeinen längs der älteren (laramischen, pyrenäischen) Brüche. Die Brüche 
sind mit Bezug auf die oligozänen Braunkohlenflöze untersucht worden. Nach 
einer kurzen Übersicht der Forschungsgeschichte beschreibt Verfasser die 
auf Grund der Tektonik durchgeführte regionale Gliederung, das tektonische 
System, die Bruchrichtungen und -Winkel.

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ В ОЛИГОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕ
НИЯХ ДОРОГСКОЙ ОСАДКОНАКОПИТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

3. шипошш

Послеолигоценовые тектонические движения, которым подвергались 
олигоценовые отложения Дорогской осадконакопительной области, воз
обновились вообще вдоль более древних (ларамийских, пиренейских) 
разломов. Разломы были изучены по сравению с олигоценовыми буро
угольными пластами. После краткого описания истории проведенных 
исследований автор излагает тектоническое районирование рассматривае
мой области, тектоническую систему, а также направления и углы раз
ломов.


