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FOLYAMATOS ÉS HÉZAGOS FELSŐEOCÉN RÉTEGSOROK TEKTONIKAI JELEN
TŐSÉGE A BUDAI-HEGYSÉGBEN

Kázmér Miklós

READING /1980/ kilenc kritériumot; állitott fel a fosz- 
szilis transzkurrens vetőzónák /strike-slip belts/ felismeré
sére, Ezek közül hét alkalmazható a Budai-hegység felsőeocén
jére.

1. / A vetőket keresztező ősföldrajzi határok megfelelő
eltolás után összeilleszthetők:

- egyelőre még nem sikerült nagymértékű eltoló
dást okozó-, önálló vetőket felismerni, ezért 
ez a kritérium nem alkalmazható.

2. / Eltérés az alluviális törmelékkupok mérete és anyaga,
valamint a számhajöhető lehordási területek között:

- A felsőeocén konglomerátum andezitkavicsainak 
lepusztulási területe ismeretlen. Eltérő ösz- 
szetételük miatt /SZABÓ Cs. 1935, személyes 
közlés/ nem származhatnak a Velencei-hegység 
vulkáni területéről.

5./ Gyorsan leülepedett, vastag, de kis laterális elter- 
jedésü üledékek:

- a legfelső eocén - alsóoligocén - kozépsőoli- 
gocén pélites üledékek esetében: a Budai
vonaltól K-re nagy vastagság, Ny-ra csekély 
vastagság vagy hiányzanak.

4./ Lokális kiemelkedés és erózió által létrehozott
üledékhézagos rétegsorok közvetlen közeléhen vastag, 
folyamatos üledéksoi’ok:

- pl.: a Mátyáshegyen folyamatos.vörösalgás 
mészkő - diszkociklinás mészkő - bryozoás má^- 
ga sorozat található. Ugyanebben a rétegtani 
intervallumban egy vagy több diszkordancia
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és/vagy alapkonglomerátum található a budaörsi 
Uthegyen, a budapesti Martinovics-hegyen, Ró
kahegyen, Kecskehegyen, stb.

- A Budai Márga egyes helyeken megtalálható, 
másutt hiányzik.

5*/ Nagymértékű laterális fáciesváltozások:
- a mészkövek mikrofáciesvizsgálata során az 

egyes fúrási és felszini szelvények rétegsorai 
csak a legnagyobb nehézségek árán /vagy még 
úgy sem/ voltak párhuzamosithatók /KÁZMER, 
1982/.

6. / Extenziós és kompressziós tektonika egyidejű jelent
kezése ugyanabban a tektonikai övben:

- extenziós jelenségek:
tektonikai blokkok egyenlőtlen süllyedése 
egzotikus blokkok /"olisztolitok"/ a 
mélyszublitorális Tardi Agyagban; néptűni 
telérek a nummuliteszes mészkőben

- kompressziós jelenségek:
egyes blokkok a tengerszint fölé emelked
tek és karsztosodtak a priabonai korszak 
folyamán /KÁZMÉR, 1982/.

7. / Horizontális elmozdulásokkal jellemzett tektonika
/pl. lépcsősen elvetett /en echelon/ gyűrődések:

- nincs vizsgálat.

8. / Nincs vagy csekély a metamorfózis:
- nincs metamorfózis.

9. / Csekély magmás tevékenység /esetleg lokálisan a
transztenziós zónákban:

- csak vékony tufitrétegek fordulnak elő /8ZABÜ- 
- BALOGH, 1983/.

A kilenc kritériumból hét teljesült, a hiányzó kettőre vonat
kozóan még nem történtek vizsgálatok. Ez arra enged következ-
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tetni, hogy a Budai-hegység területe egy transzkurrens vető
zóna része volt a későeocén folyamán. Ez a zóna magában fog
lalja a Budai-vonalat /BÁLDI in BÁLDI - NAGYMAROST, 1976/, 
amely tehát nem csak ősföldrajzi határ, hanem egyben transz
kurrens vető is. Úgy vélem, hogy BÁLDI /1983/ koncepciója, 
amely szerint a nu.mmu.liteszes mészkő - bryozoás márga karbo
nátplatformja a Budai Márga megjelenésekor dezintegrálódott, 
további vizsgálatokat igényel.
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