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 A Tatabányai-medence földtani felépítésével kapcsolatban számos tanulmány született az elmúlt 110 év 

során. Sok kérdésre azonban a részletes kőzettani, őslénytani és rétegtani megfigyelések ellenére sem tudtunk 

választ találni. A területen végzett és jelenleg is folyó földtani térképezés, tektono-szedimentológiai szemléletű 

szerkezetföldtani elemzés és réteg-, valamint fáciestani megfigyelések új adatokat szolgáltattak a Tatabányai-

medence földtani felépítésével és középső-eocén fejlődéstörténetével kapcsolatban. A rétegsorok korrelációja 

alapján, a medenceperemen megjelenő középső-eocén képződmények három főbb rétegtani szintre bonthatók. A 

késő-lutéciai vízszintnövekedéssel kialakult „alsó nummuliteszes mészkőszintet” vízszinteséshez kötődő 

sziliciklasztos törmelékes esemény választja el az azt követő újabb vízszintemelkedés következtében kialakuló 

„felső nummuliteszes mészkőszinttől”. Az alsó mészkőszintbe apró nummuliteszes mészkő, mészmárga, agya-

gos mészmárga rétegek tartoznak, amelyek sekélyvízi heteropikus fáciesei a medencében, nagy vastagságban 

leülepedett operculinás márgának. Az alsó mészkőszint rétegeit sziliciklasztos törmelékes üledékek fedik le 

diszkordánsan. A medenceperemen található homokos, agyagos, szenesagyagos rétegsor a medence irányába 

homokkő, homokos márga, szénnyomos márga képződményekként jelentkezik. A sziliciklasztos rétegek feletti 

felső mészkőszint további három részre bontható. A felső mészkőszint alsó része karbonátos rámpa üledékekkel 

jellemezhető. A sziliciklasztos üledékekkel részben feltöltött medence területén kialakuló vízszintemelkedés 

során, kezdetben sziliciklasztban gazdag miliolinás, orbitoliteszes, vörösalgás, korallos, bioklasztos mészkő és 

mészmárga rétegek rakódtak le a rámpa belső és középső részén. A rámpaüledékeket korallzátony peremes 

karbonátplatform koralltelepes, nagy molluszkás, alveolinás, echinoideás, apró nummuliteszes, bioklasztos kar-

bonátos üledékei váltották fel. A felső mészkőszint felső részében ismét nummuliteszes mészkő rétegek képződ-

tek. A rétegsorban előbb apró nummuliteszek, majd a legtetején tömeges Nummulites perforatus és Nummulites 

millecaput vázakból álló rétegek jelennek meg, amelyek a mélyebb medence felé discocyclinás és glaukonit 

szemcsés rétegekbe mennek át. 

 Eocén fúrókagylók által bioperforált triász aljzat az alsó-, és a felső mészkőszintben három különböző 

képződménycsoporthoz kötődve jelenik meg. Az első az alsó mészkőszint felső-triász aljzatához, a második a 

karbonátos rámpa fáciesek keleti partvidékéhez, a harmadik a perforatuszos-millecaputos rétegek képződését 

megelőző, meredek szikláspartot létrehozó szerkezeti eseményhez kötődik.  

 A tektono-szedimentológiai vizsgálatok alapján a középső-eocén medencefejlődést mindvégig aktív 

szerkezeti események kísérték. A tektonikai szerkezetek szinszediment és szindiagenetikus működése mindkét 

karbonátos rétegtani szintben plasztikusan deformálta a különböző mértékben kőzettévált üledékeket. Az alsó 

mészkőszintben flexurák és aszimmetrikus üledékvastagságok, valamint gravitációsan áthalmozott üledékek 

találhatók. A felső mészkőszintben plasztikusan redőzött, szindiagenetikusan elnyírt, önmagukban gumósodott, 

plasztikusan átülepített képződmények jöttek létre. A felső mészkőszint legjelentősebb szinszediment tektonikai 

eseménye a normálvetődések és eltolódások mentén létrejött breccsaképződés, és az ezekhez a törésekhez tarto-

zó tektonikus üledékdeformációk (neptúni telérek, injekciós telérek, szilárd-plasztikus nyírások). A 

breccsaképződést előidéző szerkezeti esemény két rétegtani szintben jelenik meg a sziliciklasztos törmelékes 

esemény fölött. Mindkettő sziklásparti fácieseket hozott létre. A perforatuszos-millecaputos rétegek lerakódását 

közvetlenül megelőző szerkezeti esemény hatására kimélyült a medence és gravitációs üledékáthalmozódások 

jöttek létre. 

 A középső-eocén szerkezetek mikrotektonikai adatai alapján a szinszediment breccsaképződés 

(É)ÉNy (D)DK-i és (É)ÉK (D)DNy-i csapású normálvetődések mentén jött létre. A regionális 

(Ny)ÉNy (K)DK-i kompressziós feszültségtérre merőleges ÉNy-ra dőlő normálvetődések és ezekkel párhuza-

mos neptúni telérek lokális extenziója a triász aljzat flexurális(?) deformációjának hajlításos húzására utalnak. 

Ezek a törések a perforatuszos-millecaputos rétegeket még folyékony-plasztikus állapotukban deformálták, 

ugyanakkor az (É)ÉNy (D)DK-i csapású törések menti jelentősebb deformáció ezek után, a rétegek közel szi-

lárd állapotában következett be. A főfeszültség-irányok alapján ezek a szerkezetek jelentős normál komponens-

sel rendelkező balos oldaleltolódások voltak, amik irányuk szerint a medence déli peremére kifutva a terület fő 

szerkezeti vonalához, egy  a Tatabányai-medence ma már nem látható D-i partszegélyét meghatározó és a 

Vértessomlói-vonalhoz keleten csatlakozó  feltételesen jobbos eltolódáshoz tartoztak. 

 Ezek alapján feltételezhető, hogy a Tatabányai-medence középső-eocén üledékképződését előbb komp-

ressziós feszültségtérben létrejött flexurális extenzió szabályozta, ami alátámaszthatja mind a Magyar Paleogén 

Medence ívmögötti flexurális medenceként való értelmezését (TARI et al., 1993), mind az ívelőtti medence ere-

detét (KÁZMÉR et al. 2003) is. Ugyanakkor a kompresszióra merőleges extenziós szerkezeteket később a középső 

eocén legvégén vagy a felső-eocén legelején egyre inkább eltolódásos jellegű deformációk váltották fel. Ez a 

fajta deformációs térbeli váltás a Budai-hegység felső-eocén képződményeiben időben felfelé, térben ÉK-felé 

eltolódva (FODOR et al. 1992, 1994; MAGYARI 1996) jelentkezik. 


