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IX. A MAGYARORSZÁGI PALEOGÉN ÉS LEGALSÓ-MIOCÉN

1. BEVEZETÉS

Magyarországon paleogén és legalsó-miocén képződmények két egymástól elkülönülő területen, és két különböző
kifejlődésben találhatók (9.1. ábra). A későbbi ALCAPA-t is magában foglaló lemeztöredéken alakult ki a Magyar
Paleogén Medence, melynek kőzeteit az ALCAPA-n kívül foszlányokban a Közép-magyarországi zónában is
megtaláljuk.

9.1.  ábra. A magyarországi eocén képződmények elterjedése  [i]
Az 1-4. kifejlődések a Magyar  Paleogén Medencéhez,  az 5. a  Tisia  területén a szentlőrinci  kifejlődéshez, míg a 6-7. a  Szolnok-
Máramarosi flisövhöz tartoznak

A Tisia területének ÉK-i részén már a kréta végén kialakult a Szolnok-Máramarosi flisöv, de ez az üledékgyűjtő csak
kb. Nagykőrös környékéig követhető. Az ettől DNy-abbra fekvő területek (így maga a Mecsek is) egészen a miocén
közepéig szárazulatok voltak. Rajtuk csak lokális szárazföldi üledékgyűjtők alakultak ki. Ilyent a késő-eocénből
Szentlőrinc környékéről (Pécstől Ny-ra) ismerünk (9.1. ábra), ahol kb. 200 m vastagságban csak fúrások által harántolt
szárazföldi kifejlődésű összlet halmozódott fel.

2. A MAGYAR PALEOGÉN MEDENCE

Nagyszerkezeti helyzet: A későbbi ALCAPA blokkot magában foglaló terület D-i részén, az eocén közepén kialakult
és a miocén legelejéig létező medence. E területbe beletartoztak a blokkról később leszakadt, É-Szlovéniában és a
Közép-dunántúli zónában maradt részek is A későbbi ALCAPA blokk mezozoikumban még különálló egyes részei
még az eocén előtt egységes egésszé forrtak össze (9.2. ábra).



9.2.  ábra. A Kárpát-medence aljzatát alkotó szerkezeti  egységek ősföldrajzi  helyzete a késő-eocénben  [ii ]

Kőzetei (minden esetben nem metamorfak): A DNy felől transzgredáló tenger a középső-eocén legelején először a
Zalai-medencét és a DNy-i Bakonyt éri el először, az E-i Bakonyt a középső-eocén közepén, a Vértes-Gerecsét a
középső-eocén végén, a Budai-hegységet a késői-eocén elején, a Bükk peremét a késői-eocén végén, a magasabb
Bükköt és az Aggtelek-Rudabányai-hegység legdélebbi peremét az oligocén végén, míg kissé belsőbb részeit csak a
miocén legelején önti el (9.3. ábra). Mindenütt szögdiszkordanciával települ az addig kialakult szerkezetekre, a
Dunántúli-középhegységben a karsztos mélyedésekben a valószínűleg a paleocén és a korai-eocén szárazföldi
időszakában felhalmozódott Gánti Bauxit-ot fedi le (9.4 ábra) és így konzerválja.



9.3 ábra. A Magyar Paleogén Medence eocén-legalsó-miocén képződményeinek egyszerűsített litosztratigráfiai  táblázata [iii]

9.4 ábra. Felső-triász képződményekben kialakult  karsztos mélyedésben felhalmozódott ún. eocénfedős Gánti  Bauxit.  Nyírád, Darvas-tó [iv]

Ha a tenger transzgressziója során kemény kőzeteket (főleg mészkövet) önt el, úgy általában platformfáciesű mészkő
képződik. Legjellegzetesebb az eocén ún. főnummuliteses mészköve (Szőci és Szépvölgyi Mészkő, 9.5. ábra), mely
régebbi nevét a kor jellegzetes óriásegysejtűiről (9.6. ábra) kapta. Puhább kőzeteken helyi lápmedencék alakulnak ki a
tenger benyomulása előtt, melyekben tőzeg (majd később átalakulva kőszén) képződött (oroszlányi, tatabányai, dorogi
szén a Dorogi Formáció-ban, 9.7. ábra).



9.5.  ábra. Gánti  Bauxitra települő Szőci Mészkő.  Kislőd,  Öreg-hegy  [v]

9.6.  ábra. Nummulites-ek a dudari Ördög-árokból [vi]
A nagy Nummulites-ek átmérője 3 cm körüli



9.7.  ábra. Széntelepes Dorogi Formáció (alul) a  rátelepülő Szőci Mészkővel  a  volt  vértessomlói külfejtésben [vii ]

A tenger DNy felől nyomuló transzgressziójának és a kéregsüllyedésnek megfelelően a karbonátplatformok
elsüllyedése, mélymedencék kialakulása is DNy felől ÉK felé halad. A mélytengeri márgák (Padragi Márga)
képződésének kezdete a D-i Bakonyban a középső-eocén közepe, az É-i Bakonyban és a Vértesben a középső-eocén
vége, a Gerecsében a késői-eocén eleje, a Budai-hegységben a késői-eocén vége (Budai Márga, 9.8. ábra), a Bükk
peremén az oligocén legeleje.

9.8.  ábra. A Budai  Márga típusfeltárása.  Budapest, Pusztaszeri út [viii]

Meglepő módon a tenger nem DNy felé húzódik vissza, ugyanis a Bakonyban (az ekkortól kiemelkedő Alpok
előterében) már a késői-eocénben kiemelkedés kezdődik, ami kicsit később (de még az eocén legvégén) érinti a
Vértes-Gerecsét is. Ezek a területek az oligocén első felében (kb. 4 millió évig, a napjaink előtti 34 és 30 millió év
között) szárazföldek voltak. Ezzel szemben a Budai-hegység, Duna-balparti rögök, Bükk által befogott terület legalább
az oligocén végéig tengeri elöntés alatt maradt, de az eocénhez képest eltérő körülmények között (9.9. ábra).



 

9.9.  ábra. A magyarországi oligocén képződmények elterjedése  [ix]

Egyrészt az oligocénre a Föld klímája jelentősen lehűlt (az Antarktisz izolálódását és eljegesedését okozó
cirkumantarktikus áramlás kialakulásának köszönhetően), másrészt az oligocén kezdetétől létrejött az (egyébként
bezáródó) Tethysről lefűződött nagy É-i beltenger, a Paratethys (9.10. ábra). Ennek oxigénellátottsága különösen az
oligocén első felében igen gyenge: ekkor képződik az euxin fáciesű, laminites (9.11. ábra) Tardi Agyag, mely kiváló
szénhidrogén-anyakőzet.



9.10.  ábra. A Paratethys kialakulása az oligocén elején [x]



9.11.  Laminites Tardi  Agyag.  Eger, Kis-Eged [xi]

Az oligocén közepére az oxigénellátottság többé-kevésbé helyreáll, egyúttal a medence kiterjed és süllyedése is
meggyorsul. A Bakonyban nagy vastagságú tarka agyag, homokkő és konglomerátum (Csatkai Formáció)
halmozódott fel (9.9. ábra), míg a fáciesek gyors laterális átmenetével a medence belsejében mélytengeri, ún. Kiscelli
Agyag képződik. A medence É-i partját a tengerparti kifejlődésű Hárshegyi Homokkő jelzi, melyben rengeteg
konglomerátum is található. Ezek kavicsanyaga a Veporidák kristályos tömegéből származtatható.

Az oligocén végére ez az ún. Kiscelli-medence kezd feltöltődni, az üledékképződés súlypontja É-abbra, a mai Nógrádi-
és a Rima-medence felé tolódik át. Itt (miközben az aggtelek-rudabányai-hegységi peremen sekélytengeri, abráziós
nyomokat is mutató mészkő képződik) a késő-oligocén-korai-miocén folyamán kialakul a Szécsényi Slír (9.12. ábra)
200-500 m mély medencéje, amely csak a korai-miocén közepére töltődik fel, amit a sekélytengeri kifejlődésű
Pétervásárai Homokkő (9.13. ábra) jelez. Nagyjából ekkortól önállósodik és nyomul KÉK felé az ALCAPA is (9.14.
ábra).



9.12.  ábra. Szécsényi Slír feltárása Trizstől  É-ra,  az Aggteleki Karszt D-i szegélyén  [xii ]

9.13.  ábra. Keresztrétegzett  Pétervásárai Homokkő Csákányházán,  Salgótarjánól  É-ra [xiii]



9.14.  ábra. A Kárpát-medence aljzatát alkotó szerkezeti  egységek ősföldrajzi  helyzete az oligocén végén  [xiv]

A későbbi ALCAPA blokk egyes elemeinek relatív mozgása a paleogén során ma még nem minden részletében
tisztázott. De hogy ezek a mozgások léteztek, és eközben egyes területek a mélyben el is tűntek, a Hahóttól a Balaton
D-i előterén és a Velencei-hegységen át Recskig húzódó paleogén (késői-eocén–oligocén) vulkáni-szubvulkáni ív jelzi
(9.15. ábra). Az ekkor képződött andezitek érchozó oldatai elsősorban Recsken ipari jelentőségűek.



9.15.  ábra. Devon korú,  karbonátplatform fáciesű kristályos Polgárdi  Mészkőbe benyomuló felső-eocén piroxénes
amfibólandezit. Balatonfő, Kőszárhegy, polgárdi kőbánya [xv]
A két  kőzet határán szkarnos (diopszid-vezuvián) kontaktus figyelhető meg

A Magyar Paleogén Medence a korai-miocén végére (az ottnangi emelet – ld. később – kezdetére) teljesen feltöltődik.
Ekkorra az ALCAPA és a Tisia már viszonylag közel voltak egymáshoz és innen kezdve földtani fejlődésüket együtt
tárgyaljuk annak ellenére, hogy a két blokk egymással ellentétes forgása csak valamivel később (a korai-miocén
végén, az ottnangi korban) indul meg, és ennek során kerülnek igazán egymás mellé.

3. A SZOLNOK-MÁRAMAROSI FLISÖV

Nagyszerkezeti helyzete: Erősen vitatott, valószínűleg a Mecseki-zóna folytatásában van (Ny-ra, É-ra és D-re is
mecseki kőzeteket fúrtak meg), de magát a kréta-paleogén flist még nem sikerült átfúrni, így közvetlen bizonyíték a flis
aljzatára nincs. Egyes elképzelések szerint a Szolnoki Flisöv takarós helyzetben van a Mecseki zónához képest, a
flispikkelyek és takarók egymásra torlódtak. (9.16. ábra).



9.16.  ábra. A Szolnok-Máramarosi flisöv elhelyezkedése a kárpáti régió hasonló korú flisképződményeihez képest [xvi]

Kőzetei: Legfelső-kréta–(paleocén? - nem bizonyított)–eocén–oligocén flis (homokkő és agyag ritmusos váltakozása)
több ezer m vastagságban. A kőzetek erősen gyűrtek.

4. Ellenőrző KÉRDÉSEK

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK - 9. LECKE 1. FELADATSOR

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .

 Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak-e vagy hamisak!? 

1. A Magyar Paleogén Medence a későbbi ALCAPA-t is magában
foglaló kéreglemezen alakult ki.  

I H

2. Magyarországon nem ismerjük tengeri paleocén képződmények
felszíni kibúvását.  

I H

3. A DK-Dunántúlon még fúrásokból sem ismerünk paleogén
képződményeket.  

I H

4. A Magyar Paleogén Medence üledékeit csak az ALCAPA területéről
ismerjük.  

I H

5. A Magyar Paleogén Medence legidősebb ismert tengeri üledékei
kora-eocén korúak.  

I H



6. A Magyar Paleogén Medencét a tenger ÉNy felől öntötte el.
 

I H

7. A Magyar Paleogén Medence üledékei mindenütt
szögdiszkordanciával települnek az alattuk lévő képződményekre és
szerkezeteikre.

 
I H

8. A Nummulites-ek az eocén kor jellegzetes csigái.
 

I H

9. A Magyar Paleogén Medence kőszénlápjai a platformmészköveken a
tenger visszahúzódását jelzik.  

I H

10. A Magyar Paleogén Medencében található mélytengeri márgák
egykorúak.  

I H

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK - 9. LECKE 2. FELADATSOR

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .

 Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak!? 

1. Az oligocén legelején globális lehűlés történt.
 

I H

2. A Magyar Paleogén Medence Ny-i része az eocén végén az
Alpokkal együtt kiemelkedett.  

I H

3. A Paratethys a Neotethys részeként az oligocén elején kinyíló új
óceánág volt.  

I H

4. A Paratethys fenekén gazdag élővilág tenyészett az oligocén első
felében.  

I H

5. A slír agyagpala és homokkő ciklikus váltakozásából áll.
 

I H

6. A Magyar Paleogén Medence középső-felső-oligocénjéből csak
elvétve ismertek karbonátos kőzetek.  

I H

7. A Magyar Paleogén Medence a miocén elején teljesen feltöltődött.
 

I H

8. A Hahóttól (Zala megye) Recskig (Heves megye) húzódó paleogén
vulkáni-szubvulkáni ív magmatizmusa bázisos összetételű volt.  

I H

9. A Szolnok-Máramorosi flisövben az üledékképződés már a kréta I H



végén elkezdődött és az oligocénben még tartott.  

10. A Paratethysben semmilyen élet nem volt az oligocén első felében.
 

I H
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