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I. MAGYARORSZÁG NAGYSZERKEZETI KÉPE

1. A MAGYARORSZÁG ALATTI FÖLDKÉREG, A GEOTERMIKUS GRADIENS jellemzői ÉS KAPCSOLATUK AZ
ALFÖLDEK KIALAKULÁSÁHOZ

Magyarország jelenlegi képét két nagy süllyedék, az ország területének 70%-át elfoglaló Nagyalföld (dunántúli
folytatásával együtt) és Kisalföld határozza meg, melyek azonban csak a miocénben, kb. 19 millió éve kezdtek
kialakulni. Ezek kialakulását két tényező befolyásolta: egy korábbi, extenziós (húzásos) kéreg- és köpenylitoszféra
megnyúlás és egy köpenydiapír avagy asztenoszféra-boltozat (dómszerű megemelkedés), mely alulról elvékonyította
a köpenylitoszférát, amely erre izosztatikus süllyedéssel reagált (1.1. ábra).

1.1.  ábra. A Pannon-medence kialakulásának modellje [i]
A lemeztektonikai  modellben a szegélyező kárpáti  hegységív mentén betolódó lemez köpenydiapírt  hoz létre.  Ennek
következménye a kéregelvékonyodás,  bazaltvulkanizmus és medenceképződés.

 A PANNON-MEDENE KIALAKULÁSA




A köpenydiapírból származó, felszínre kiömlött, valamint kürtőben megrekedt bazaltláva alakította ki a Balaton-
felvidéken a Badacsonyt, Szent-György-hegyet, Kab-hegyet, Somlót, Ság-hegyet, stb. (1.2. ábra), valamint
Nógrádban, a Karancs-Medves vidékének vulkánjait (Salgó, Somos-kő, Karancs, stb.).

1.2.  ábra. Pliocén bazalt jellegzetes kiömlési  formákkal a  zánkai Hegyes-tűn [ii ]

A litoszféra elvékonyodása (1.3. ábra) miatt a kéreg átlagos vastagsága Magyarország alatt csak 25–28 km (1.4.
ábra), a geotermikus gradiens viszont anomálisan nagy (kb. 5–6 C°/100 m). Ennek köszönhetően Magyarország
gazdag hévforrásokban (1.5. ábra). A két nagy, izosztatikus süllyedéket összesen 1-8 km vastag negyedidőszaki (1.6.
ábra), pliocén és felső-miocén (pannon, 1.7. ábra) képződmények  töltik ki.



1.3.  ábra. A litoszféra vastagsága a Kárpát-medencében és környékén [iii]

1.4.  ábra. A földkéreg vastagsága a Kárpát-medencében és környékén [iv]



1.5.  ábra. A víz  hőmérséklete az Alföld alatt 1000 m mélységben  [v]

1.6.  ábra. Negyedidőszaki  üledékek vastagsága, illetve egyes területek kiemelkedésének mértéke Magyarországon [vi]



1.7.  ábra A pannóniai képződmények vastagsága Magyarországon [vii ]

A pannon, pliocén és negyedidőszaki képződmények alatti miocén üledékek nagy része (az alsó-miocén teteje és a
középső-miocén) még mindig azt mutatja, hogy Magyarország egésze már nagyjából a jelenlegi helyén volt, de a
miocén eleji és az összes azelőtti képződmény kifejlődése és jelenlegi területi elhelyezkedése (1.8. ábra) már nem
magyarázható (illetve az ilyen magyarázatok rendkívül bonyolultak és ellentmondásosak) úgy, hogy Magyarország
minden darabja a jelenlegi helyén lett volna.

1.8.  ábra. Magyarország medencealjzatának szerkezeti  egységei [viii]

2. MAGYARORSZÁG PRE-MIOCÉN ÉS PRE-TERCIER ALJZATÁNAK KIALAKULÁSA



Sokkal jobb ősföldrajzi és szerkezetfejlődési modelleket kapunk a lemeztektonika alkalmazásával: Eszerint
Magyarország területe (és tágabb környezete is) különböző, más területekről idevándorolt kéregszilánkok
(mikrokontinensek) összeforrásából alakult ki 16-20 millió évvel ezelőtt.

A kéregszilánkok megérkezése előtt a mai Kárpát-medence területén az óceáni típusú kérgen fekvő ún. Magura-óceán
helyezkedett el. Ennek nagyobb része elnyelődött az ideérkező mikrokontinensek alá azok peremterületeivel együtt.
Ezt a terület kiterjedt miocén andezites-riolitos vulkanizmusa (Visegrádi-hegység, Börzsöny, Cserhát, Mátra, Tokaji-
hegység, eltemetett vulkanitok a Nagyalföld alatt, 1.9. ábra) tanúsítja.

1.9.  ábra. A Kárpát-medence neogén vulkáni  kőzetei [ix]
1. Miocén andezit, 2-4. Miocén riolittufa (alsó,  középső és felső), 5. Legfelső-miocén-pliocén bazalt

A Magura-óceán tetején található kréta–paleogén korú flisüledékeket viszont a két mikrokontinens (ld. később) maga
előtt tolva sokszorosan felgyűrte, amit ma a Külső-Kárpátokban figyelhetünk meg (1.10. ábra). A két nagy kéregblokk
összeforrása nyomán kialakult terület alatti köpenydiapír 12-14 millió éve elkezdte a Magyarország alatti földkérget
elvékonyítani, minek következtében izosztatikus süllyedéssel alakult ki az azután fokozatosan feltöltődő Kis- és
Nagyalföld.



 

1.10.  ábra A keletalpi -kárpáti-pannon térség viszonylagos szerkezeti  helyzete a késő-eocénben és a
kora-miocén elején [x]
A külső-kárpáti  óceán területén a kék szín óceáni;  a  barna elvékonyodott kontinentális  kérget  jelent;  a
zöld a paleogén-legalsó-miocén medencéket  mutatja;  a  sárga a belső-kárpáti  flist,  a  nyilak  a
lemeztömbök mozgási irányát, az ellentétesen álló  nyilak  vízszintes eltolódást,  a  tömött  fogazás
szubdukciót,  az üres fogazás feltolódást  jelöl. A lemeztömbök mozgását  forgás is bonyolította.

 KÉSŐ-EOCÉN: KELETALPI-KÁRPÁTI-PANNON TÉRSÉG




A Magyarország középső-miocén előtti kőzeteit tartalmazó kéregblokkok egyik része NyDNy felől érkezett, legalább
300 km-es utat és a végén még kb. 90°-os, óramutató járásával ellentétes forgást megtéve. Ennek a blokknak
ALCAPA (Alpok - Kárpátok [északi része] - Pannónia) a neve és Magyarország ÉNy-i felét tartalmazza.

A másik blokk D felől érkezett (szintén több száz km-es úton) és Tisia-nak (vagy Tisza-egységnek, 1.11. ábra)
nevezzük. Az ország DK-i felét alkotja, de eredetileg Európához tartozott, ahonnan a jura folyamán szakadt el (1.12.
ábra) és mozgott először messze D felé, majd onnan csak az eocén végétől kezdve indult vissza. Mozgásának vége
felé ez a blokk szintén kb. 90°-ot, de az óramutató járása szerint forgott.

1.11.  ábra. Az ALCAPA és Tisia kéregblokkok mozgása az eocén végétől a  miocén közepéig [xi]



1.12.  ábra. A Tisia helyzete a késő-jurában [xii ]
1. óceáni aljzatú medencék,  2. üledékszállítás iránya a kora-triászban

3. MAGYARORSZÁG PRE-MIOCÉN ÉS PRE-TERCIER SZERKEZETI ELEMEI ÉS JELLEMZÉSÜK

A Közép-magyarországi zóna természete és kialakulása

A két blokkot elválasztó, max. néhány 10 km-es zóna Zágráb-Kaposvár-Tiszafüred-Nyírlugos-Szatmárnémeti
vonalában húzódik (1.13. ábra), neve Közép-magyarországi zóna (ennek DK-i határa a régebben sűrűn idézett
Zágráb-Kulcs vonal is). Ez Magyarország legfőbb pannon előtti szerkezeti zónája. Majdnem 1000 km hosszú, melynek
mentén kb. 400 km-es jobbos horizontális elcsúszás ment végbe az ALCAPA és a Tisia között. A zónában becsípett
tömbként megtalálhatók a szomszédos blokkokról lenyírt szilánkok.



1.13.  A Közép-magyarországi zóna (MHU) az alpi-kárpáti-dinári régió szerkezeti  vázlatában [xiii]

Bár egyes részein még ma is aktív, a Közép-magyarországi zóna menti mozgások döntően az oligocén-korai-miocén
időszakban mentek végbe, a középső-miocénben már összeforrt a Tisia és az ALCAPA. Magát, a Közép-
magyarországi zónát teljességgel a Nagyalföld (dunántúli folytatásával együtt) és a Zalai-medence fiatal üledékei fedik.
Belső szerkezetét emiatt csak néhány, elsősorban dunántúli fúrásból ismerjük meglehetősen hiányosan. A
továbbiakban ezért a hagyományoknak megfelelően Közép-dunántúli zónának nevezzük.

Az ALCAPA származása és felépítése

A Közép-magyarországi zónát határoló két nagy kéregblokk (1.14. ábra) közül az ALCAPA (ld. fentebb) belső
szerkezete a bonyolultabb. Magyarországi részét nagy leegyszerűsítéssel is legalább négy egység (ld. alább) alkotja.
Ezek további, Magyarország területén kívül eső egységekkel együtt legalább a kréta közepéig (de inkább a végéig)
különböző helyeken feküdtek, és csak a kréta/paleogén határ tágabb környékére álltak össze egyetlen, a későbbi
ALCAPA-t is magában foglaló tömbbé. Ennek nagyjából a D-i részén alakult ki a Magyar Paleogén Medence, melyet a
fentebb leírt tömbből az oligocén második felében kiszakadó ALCAPA részben továbbvitt magával, míg a medencének
az ALCAPA mozgása során elhagyott részeit Szlovéniában, illetve a Közép-magyarországi zónában találjuk meg (1.11.
ábra).



1.14.  ábra. Magyarország medencealjzatának szerkezeti  egységei néhány fontos szerkezeti  vonallal [xiv]

A paleogénre már összeforrt ALCAPA Magyarországra eső részét az őket felépítő paleo-mezozoos rétegsorok és azok
deformáció/metamorfózis-története alapján ÉÉNy-ról KDK felé haladva az alábbi négy egységre oszthatjuk:

1) ÉNy-on találjuk az Alpok nyúlványait (Soproni- és Kőszegi-hegységek, eltemetett Alpidák a Kisalföld alatt).

2) A Ny-i Kárpátok folytatását képezi É-Nógrádban az Ipolymenti kristályos komplexum, illetve É-Borsodban az
Aggtelek-Rudabányai-hegység. Idetartozik még hazánk ÉK-i csücskében a Zempléni-szigethegység is (melyet
korábban egyes modellekben a Tisia-ról lenyírt, az ALCAPA által messze ÉK-re vonszolt tömbnek véltek).

Az Alpok és Kárpátok valójában egymás folytatását képezik, ami elsősorban e hegységek külső íve mentén mutatható
jól ki. A belső zónák párhuzamosítása egyre bizonytalanabb, ráadásul ezeket a területeket nagyrészt fiatal üledékek
fedik. Ezért az ALCAPA fenti 1) és 2) egységének egymáshoz való viszonyát ma még gyakorlatilag nem ismerjük.

3) Az ún. Pelso (a Balaton latin neve) blokk (vagy Dunántúi-középhegységi egység) a Dunántúli-középhegységet és a
Dunabalparti-rögöket foglalja magában. K-i vége nagyjából a Zagyva vonalában lehet, de konkrét elvégződését nem
ismerjük. A legújabb adatok alapján a Pelso blokk az É-i Alpok legfelső takaróját alkotja (korábban az É-i és D-i Alpok
közötti 10-20 km-es zóna - a Gail-völgyi Alpokat, Karavankákat, stb. magában foglaló Periadriai-lineamens -
folytatásának tartották, mely az É-i és D-i Alpok ütközésekor innen tolódott ki messze ÉK felé).

A Pelso-blokk (a kréta közepén kialakult) tektonikai takaróként fekszik az 1) egységen (az Alpok nyúlványain). Fiatal
képződmények által lefedett határuk hozzávetőleg a Rába vonalában követhető (korábban a Rába-vonalat vízszintes
eltolódásnak tekintették). Szintén fedett a Pelso-blokk Hurbanovo (Ógyalla) – Diósjenő vonalában nyomozható határa
a 2) egység részét képező Ipolymenti kristályos tömeggel. Talán ez is kréta korú takaróhatár volt eredetileg, de a fenti
vonal oligo-miocén aktivitása és mai fedettsége miatt ez ma még nem igazolható.

4) A dél-alpi és dinári rokonságú Bükki-zóna, mely a Bükkön kívül az Észak-magyarországi paleozoos rögöket (a
Szendrői- és Upponyi-hegységet) foglalja magában.

A Bükki-zóna és a Pelso-blokk egymáshoz való viszonya határuk fedettsége miatt ismeretlen. Lehet (valószínűleg)
késő-kréta takaróhatár (ez esetben valószínűleg a Pelso blokk fekszik a Bükki-zónán), de ugyanilyen korú vízszintes
eltolódás is. A fiatal üledékekkel való fedettség miatt nem ismerjük a 2) egységen belül az Ipolymenti kristályos
tömeggel, illetve a Zempléni-szigethegységgel való érintkezés jellegét sem. A Bükki-zóna a 2) egységhez tartozó
Aggtelek-Rudabányai-hegységgel ma az ún. Darnó-zónának a késő-oligocén–kora-miocén folyamán balos vízszintes
eltolódásként működő K-i ága mentén érintkezik. Elképzelhető, hogy a kréta vége felé is egy vízszintes eltolódás
mentén kerültek egymás szomszédságába. Ugyanakkor a két egység takarós szerkezeti elemeinek esetleges
párhuzamosíthatósága miatt egyáltalán nem zárható ki az, hogy a Belső Nyugati-Kárpátokhoz (ld. később) tartozó
Aggtelek-Rudabányai-hegység legfelső takarója eredetileg a Bükki-zónára is rátolódott.



A Tisia felépítése

A Tisia valamivel egységesebb: ÉNy felől DK felé haladva három szegmensre tagolható. Ezek (1.14. ábra):

1) Mecseki-zóna, ÉK-en a rajta fekvő Szolnok-Máramarosi flisövvel;

2) Villány-Bihari zóna;

3) Békés-Codru zóna.

E zónák határai még nem teljesen tisztázottak: lehetnek horizontális elcsúszások, de (mint a Tisia K-i szélét alkotó
Erdélyi-középhegységben is) valószínűbb, hogy takarós áttolódások (különösen a 2) és 3) zóna között). Az 1) és 2)
zóna kb. a miocén elején egyesülhetett (ekkorra megszűnik a flis képződése a Szolnok-Máramarosi flisövben). A 2) és
3) zóna már a kréta vége felé összeforrhatott (az Erdélyi-Középhegység takaróképződése utáni felső-kréta molassz
lefedi a takaróhatárokat).

Az egyes lemezdarabok legalább a korai-miocén végéig külön életet élnek messze egymástól. Mivel azonban az
ALCAPA-ban részt vevő egységek valószínűleg már a kréta végére összeálltak egy (a későbbi ALCAPA-t is magában
foglaló) egységgé, a fentebb felsorolt egységek szerkezetfejlődésének történetét a kréta végéig külön, ezt követően
viszont együtt tárgyaljuk.

4. Ellenőrző KÉRDÉSEK

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK - 1. LECKE 1. FELADATSOR

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .

Oldja meg a következő feladatokat!

 Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! 

1. A Nagyalföld jóval előbb kezdett kialakulni, mint a Kisalföld.
 

I H

2. A köpenydiapír a földköpeny megsüllyedését jelenti, ami miatt a
kéreg is megsüllyed, és sok üledéket tud befogadni.  

I H

3. A balatonfelvidéki bazaltvulkánok Veszprém, Zala és Vas
megyékben találhatók.  

I H

4. Magyarország alatt a földkéreg hőmérséklete 40 m-enként
emelkedik 1 C°-t  

I H

5. A Nagyalföldet kitöltő 1-8 km vastag üledék az utóbbi 2,5 millió
évben rakódott le.  

I H

6. A Magyarország területét kitöltő kora-miocéntől fiatalabb üledékek
alatt a jelenlegitől eltérő, egészen más szerkezetet találunk.  

I H

7. 20 millió évvel ezelőtt Magyarország területén még óceán
hullámzott.  

I H

8. A Mátra andezitje köpenydiapírból származik.
 

I H



9. A Külső-Kárpátok flisüledékei valaha a Magura-óceán tetején
képződtek.  

I H

10. A Kis- és Nagyalföld a rájuk leülepedő üledéktakaró súlya alatt
süllyedt meg.  

I H

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK - 1. LECKE 2. FELADATSOR

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .

Oldja meg az alábbi feladatokat

 Döntse el hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! 

1. Az ALCAPA blokk ÉNy felől érkezett.
 

I H

2. A Tisia eredetileg Afrikához tartozott, mert DDNy felől érkezett.
 

I H

3. Mind az ALCAPA, mind a Tisia 90°-ot forgott az óramutató járása
szerint.  

I H

4. A Közép-magyarországi zóna a Duna vonalában húzódik.
 

I H

5. A Közép-magyarországi zóna mentén az ALCAPA rátolódott a Tisia-
ra, az elnyelődött kéreg újraolvadásából keletkezett, pl. a Mátra.  

I H

6. Az ALCAPA csak az oligocén közepétől tekinthető önálló
kéregdarabnak.  

I H

7. A Magyar Paleogén Medence teljességgel az ALCAPA-n alakult ki.
 

I H

8. Mind a Tisia, mind az ALCAPA már a jura elejétől egységes volt.
 

I H

9. A Mecsek az ALCAPA része.
 

I H

10. A Kisalföld alatt még az Alpok nyúlványait találjuk.
 

I H



ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK - 1. LECKE 3. FELADATSOR

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .

Oldja meg az alábbi feladatokat!

 Döntse el hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak!? 

1. Az Ipolymenti kristályos tömeg az Alpokhoz csatlakozik.
 

I H

2. A Keleti-Alpok és a Nyugati-Kárpátok két teljesen különálló földtani
egység, a Duna választja el őket.  

I H

3. A Pelso-blokk nem csak a Dunántúli-középhegységet, de a
Dunabalparti-rögöket is magában foglalja.  

I H

4. A Pelso-blokk az Északi- és Déli-Alpok között elterülő Periadriai-
lineamens folytatása.  

I H

5. Az Alpok nyúlványait a Pelso-blokktól elválasztó Rába-vonal
vízszintes eltolódás.  

I H

6. Az Aggtelek-Rudabányai-hegység nem a Bükki-zóna része, hanem
a Nyugati-Kárpátok folytatása.  

I H

7. A Zempléni-szigethegység nem a Tisia, hanem az ALCAPA része.
 

I H

8. A Pelso-blokk és a Bükki-zóna a Darnó-zóna mentén érintkezik.
 

I H

9. A Bükki-zónában dél-alpi és dinári rokonságú képződményeket
találunk.  

I H

10. A Szolnok-Máramarosi flisöv a Villány-Bihari-zóna folytatásában
található.  

I H

11. A Békés-Codru-zóna takaróként fekszik a Mecseki-zónán.
 

I H
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