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összefoglalás : A Budapest környéki szénhidrogénfúrások a felsőtriász különböző emeleteibe 
t a r tozó mészkő és dolomit rétegem kívül az alsókréta, középső- és felsőeocén, a teljes kifejlődésü 
oligocén és egyes helyeken a burdigálai , szarmata, va lamint a pannóniai üledékeket t á r t á k fel. 
A ré tegtani eredmények a Budapest környék Duna-ba lpar t i részének medencealjzatára és annak 
különböző m é r t é k ű kiemelkedettségére vonatkozóan is érdekes ada toka t szolgál ta t tak. 

Szénhidrogénkutatásunk 1947 óta újból részben szerkezetfelderítő és ezenkívül 
nagyobb mélységekre is lehatoló mélyfúrásokkal vizsgálja a Budapestnek a Dunától 
K-re eső területrészeit. A fúrások rétegmintáinak vizsgálata érdekes adatokkal gazdagí
totta a főváros tágabb értelemben vett vidékének földtani ismereteit. 

Budapest környéki fúrásaink az őrszentmiklósi felboltozódás és az eltemetett 
bugyi triász rög közötti medencerészen, Őrszentmiklós, Veresegyháza, Sződ, Göd, Gödöllő, 
Rákosszentmihály, Cinkota és Mátyásföld (Bpest, XVI. kerület) területén mélyültek. 
A mellékelt táblázatok ismertetik az egyes rétegtanilag érdekesebb fúrások adatait, 
melyek fontosak lehetnek másirányú, főleg hegységszerkezeti értékelések számára. 

Fúrá s Mélység T. sz. f. Fúrás Mélység T. sz. f. 

Bugyi-1. 279,6 96,2 Cinkota-2. 1530,6 124,1 
Bugyi-3. 1176,8 96,4 Cinkota-6. 2382,0 212,4 
Gödöllő-1. 1936,0 218,3 Göd-1. 651,2 115,4 
Gödöllő-3. 1923,0 230,7 Sződ-1. 737,5 114,7 
Őrszentmiklós-8 391,6 140,2 Mátyásföld-1. 1623,0 145,7 
Veresegy háza-1. 1415,5 213,5 

A fúrások vizsgálatának eredményeit rétegtani sorrendben ismertetjük. 

Triász 

Felsőtriász dolomitot különböző mélységekben a gödöllői 3., a gödi 1. és a mátyás
földi 1. számú fúrások tárták fel. Legkisebb mélységben (650 m) a gödi fúrás érte el, közel 
hasonló szinthelyzetű volt a békásmegyeri Pünkösdfürdő (553 m), valamint az Erzsébet 
sósfürdői fúrásban (520) elért dolomit is. Triász réteget Budapest távolabbi környékén 
ezeknél magasabban csak a Bugyi-1. és a Pilismarót-3. számú fúrás ütött meg, amelyek
nél az elsőben 232 m-ben kampili, vagy anizuszi szürke mészkövet, míg a másodiknál 
430 m mélységben olajnyomos raeti kösszeni (Aviculás) és nóri dachsteini mészkőféleséget 
ütött meg a fúró. A mátyásföldi fúrás valószínűleg a karni dolomitot 1609, míg a gödöllői 
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3. szárrni 1893 m-ben a nóri dachsteini mészkövet és alatta 1923 m-ben ugyancsak a karni 
dolomitot érte el. 

A területtől K-re eső turai fúrás 1553 m-ben karni mészkőbe jutott. 

Kréta 

A mátyásföldi fúrás a felsőtriász dolomit felett vöröses, lilásbarna és zöldesszürke 
homokos, meszes kötőanyagú breccsát harántolt. Ennek anyaga szögletes dolomit, mészkő 
és tűzkő törmelékéből áll. Őséletmaradványt nem tartalmaz és így korára csak kőzettani 
kifejlődése alapján következtethetünk. Kőzettanilag egyezik a Bugyi-3. számú fúrásból 
ismert képződménnyel, mely V a d á s z E. szerint a vértes-hegységi alsóeocén barna
kőszéntelepes rétegösszlet feküjében található alsókréta (apti) világosszürke, vörösfoltos 
kvarchomokkő konglomerátummal párhuzamosítható. A mátyásföldi breccsa, illetve 
a bugyi konglomerátum, valamint Oroszlány és Pusztavám hasonló lerakódásai között 
a különbség az, hogy Budapest környékén e képződmény felett a Vértes-hegységben 
ismeretes felsőkréta tagok (cenomán turriliteszes márga) hiányzanak. 

A mátyásföldi fúrásban észlelt breccsa felett vörösesbarnás és zöldesszürke homo
kos agyagmárga van, amit a cinkotai 6. számú fúrás is elért és 4 m után ebben állt meg. 
Faunája csupán kovaszivacstűkből, valamint Spumellaria- és Nasselaria-íéle Radioláriák-
ból áll. A mátyásföldi és cinkotai radioláriás rétegek jól párhuzamosíthatok a Bugyi-3. 

1. ábra. Budapes t környékének vázlatos izogamma térképe. (Kiegészítve С s í к y G. nyomán.) — 
A sketch m a p of the gravi ty isogals of the Budapes t area (Completed after G. С s í к у) 
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számú fúrás kőzettanilag hasonló kifejlődésű és ugyancsak Radioláriákat és kovaszivacs
tűket tartalmazó üledékével. 

A területtől messzebb, DK-re eső nagykőrösi fúrás határozottan alsókréta anya
gának vékonycsiszolataiban igen sok Oligostegina-íéle, bizonytalan Orbitolina-, bordás 
iagy lóhéj - és kis tornyos csigametszet volt felismerhető. 

Ezeknek a tarka színeződésű rétegeknek pontosabb korbeosztása még nehézsé
gekbe ütközik. A Radioláriák jelenléte kizárja az üledékek eocén korát. Ugyanakkor, 
a M a j z o n L. által a nagykőrösi fúrás lerakódásában fölismert Oligosteginák sokasága 
kétségtelenül kréta időszakot jelez. Ezenkívül még egy körülmény utal arra, hogy 
a területünkön a kréta időszakba tartozó üledékek vannak, amelyek nagyrészt lepusztul
tak és csak szigetszerű foszlányokban mutatkoznak. Ugyanis egyes szerkezetkutató 
fúrások homokos, partközeli katti rétegeiben bemosott, koptatott Globotruncana-íéléket 
észleltünk, amelyeknek kamrái pélites anyaggal vannak kitöltve. Megtartási állapotuk 
közeli lepusztításból való származásra utal. 

Eocén 

Az említett kréta időszaki homokos tarka agyagmárga felett a Cinkota-2. és 6. 
.számú fúrásokban középsőeocén (lutéciai) rétegek vannak. A 2. számú fúrás 1462 és 
1530,6 m talpmélysége között alulról felfelé a következők a rétegek : 

szürke, szenesedett növénytörmelékes homokkő és márga, néhány kozmopolita 
Foraminif érával, 
sötétszürke márga, igen sok Ostracoda kőbéllel, 
sötétszürke homokos agyag, fényes kőszéncsíkokkal, 
csökkentsósvízi sötétszürke homokos meszes agyag, 

melyből Tympanotonus calcaratus ( B r o n g n i a r t ) , Cerithium subcorvinum ' O p p e n 
h e i m , Clavilithes cf. noae ( C h e m n i t z ) , Phacoides crassulus (Z i 11 e 1). és Dreissena 
prisca P a p p fajok kerültek elő. A fauna és kőszenes csökkentsósvízi kőzetfejlődés 
alapján kósdi kapcsolatokra következtethetünk. 

A cinkotai 6. számú fúrás középsőeocén üledékei 1982— 2327 m között sötétszürke 
meszes agyag, homokkő és agyag rétegekből állanak, 2032—2033 m között vékony barna
kőszéncsíkokkal. Az agyag és a homokkő sok szenesedett növénylenyomatot, valamint 
a Molluszkák tömeges törmelékét tartalmazza. Ezek közül néhány faj (Meretrix hungarica 
H a n t к e n, Anomia gregaria В a y a n, Turritella tokodensis H a n t к e n) volt meg
határozható. A legfelső márgában a Triloculina- és Quinqueloculina-íéléken kívül egy 
zömök Elphidium faj példányai kerültek elő, amelyet a budakeszi szanatórium melletti 
lutéciai rétegekből ismerünk. 

A f e l s ő e o c é n (priabonai) lerakódások két megkülönböztethető csoportba 
sorolhatók : az alsó, vagy bartoni és az efelett elhelyezkedő ludi emelet tagjaira. 

A bartoni kifejlődés rétegei sárgás- és szürkésbarna, főleg mészkő, márga és alá
rendelten (Őrszentmiklós-8. és Mátyásföld-1. sz.) kemény homokkőből állanak. A puhább 
kőzetekben gyakorinak mondható a Lithothamnium, Discocyclina és Aster осу clina, az 
.aprótermetű Nummulites incrassata de la H a r p e , Asterigerina rotula ( K a u f m a n n ) , 
Gypsina, Pleurostomella sp., Uvigerina multistriata H a n t к e n, Globorotalia sp., vala
mint a bakonyhegységi és a nádudvari 3. számú fúrás hantkeninás agyagmárgáiból 
ismert nagy elterjedésű és az irodalomban több néven szereplő Anomalina ,,dalmatina" 
van В e l l e n mellett az A. Clementina is. Ez utóbbi két faj eddig ismeretlen a Budai
hegységből. A mészkő az őrszentmiklósi 8., gödöllői 1., cinkotai 2. és sződi 1. számú 
fúrásokban néhol ritkábban, néhol gyakrabban Miliolidea-iéleket tartalmaz. A Globigeri-
nák ritkák, ellentétben a felette települő ludi kifejlődés agyagmárga és márgáival, ahol 
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a különböző formák igen gyakoriak, sőt tömegesen is megfigyelhetők. Ezek a lerakódások 
a „budai" márgával nemcsak a Globigerina fajok ilyen mértékű fellépése, hanem Cylindro-
clavulina rusdislosta (H a n t к e n), Clavulina cylindríca H a n t к e n, mellett Cassidulina 
inexculpta F r . a n z e n a u és a Chilostomella eximia F r a n z e n a u a Budai-hegység
ből, a márgából leírt fajok miatt is biztos azonosításra utalnak. 

Az eocén rendes településű rétegösszlete szokatlanul vastag, különösen a cinkotai 
6. számú fúrásban, ahol az idesorolható üledékösszlet 859 m-nek bizonyult. Jelentős 
vastagságú a mátyásföldi 1. sz. fúrásban is, melyben 337 m, csaknem egyezik a békás
megyeri fúrás 343 m-es teljes eocén sorozat vastagságával. 

Oligocén 

A Budapest környéki fúrások mindegyike feltárta, sőt az itt ismertetettek teljesen 
harántolták is az oligocén különböző emeleteit és az ismert foraminiferás-szinteket. 
A l a t t o r f i. emelet sötétszürke, leveles agyag, agyagmárga és a közbetelepült finom-
szemű homokkő rétegek foraminifera-mentesek, azonban mindig tartalmaznak szenese
déit növényi maradványokat és halpikkelyeket, úszótüskéket és fogacskákat. 

A r u p é 1 i emelet foraminiferás szintjeit az egyes fúrások különböző vastag
ságban tárták fel. A szintek kimutatása a fúrómagvételtől függ, ami az utóbbi fúrásoknál 
az üledéksorozatnak ismert volta miatt, igen kevés volt. A szinteket leginkább az őrszent
miklósi-8. és veresegyházi-1. számú fúrásokban tudtuk megfigyelni. Ezek szerint Buda
pest környékén a felső globigerinás-szint (2. számú) mindenütt hiányzik. Az ismert és 
a globigerinás 4. szintet jelző cassidulinás rétegeket a cinkotai 1. számú fúrás talpmélysé
géből (1454— 1455 m) mutattuk ki. Megjegyezhetjük még, hogy az agglutinált foramini
ferás szintben nem észleltünk tufás rétegeket, amelyek a bükkszéki és a demjéni fúrások
ban közismertek. 

А к a 1 1 i emelet lerakódásai minden fúrásban megtalálhatók. Legvastagabb 
a gödöllői 3. számúban, ahol 598 m, a cinkotaiakban 130— 260 m között mozog és a veres
egyháziban 350 m volt. Kifejlődésre eltérők az északcserháti és a Bükk-hegységtől É-ra 
elterülő területekétől. Ez a különbözőség nemcsak kőzettani, de mikropaleontológiailag 
is kimutatható. A katti emeletet Budapest környékén nem alsó agyagos, sem a felső 
homokköves, hanem homokos, meszes agyag, homok, agyagmárga és a közéjük települt 
homokkőrétegek alkotják. A csökkentsósvízre utaló üledékekben majdnem mindenütt 
megtalálható a Rotalia pseudobeccarii n. sp., ami a hasonló felszíni rétegekben is meg
figyelhető. 

Nagyon érdekes, hogy három sekélyfúrás (Cinkota-10., Rákos-17. és -18. sz.) 
homokos rétegeiből egy-két példányban, fajra meg nem határozható Globotruncana-
félék töredezett, koptatott állapotban kerültek elő, ami ezeknek a szenon rétegekre 
jellemző alakoknak kétségtelen bemosott voltát bizonyítja. 

Az oligocén teljes vastagsága igen jelentős. Az ismertetett két cinkotai és veres
egyházi mélyfúrásokban 1342, 1329 és 1315 m, míg a mátyásföldi és gödöllői fúrásokban 
is 1075, 948, valamint 847 m-es kifejlődésű. A sződi és gödi fúrásokban 600—700 m körül 
harántolták. 

Miocén 

A miocénkorú lerakódások közül a Bdapest környéki fúrások a b u r d i g a l a i 
emelet homok és kavics lerakódásait a Cinkota-6. és a Mátyásföld-1. számú fúrás harán-
tolta. A gödöllői fúrások a vékony s z a r m a t a zöldesszürkés agyagmárga és oolitos 
mészkő rétegeit tárták fel. Az utóbbiak faunája a csökkentsósvizet is jól tűrő Elphidium 
fajokból és egy Cibicides, valószínűleg a lobatulus-ЪЫ áll. 
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Pliocén 

Pannóniai emeletbeli lerakódásokat csak a gödöllői fúrások harántoltak. Az ide
tartozó agyag, agyagmárga és homokrétegek faunája igen szegény és rossz megtartású. 
Az 1. számú fúrás 780 m mélységből Valenciennius. sp., míg a 2. számú fúrásban az alsó-
pannóniai alemeletre jellemző Silicoplacentinák voltak megfigyelhetők. 

A h о 1 о с é n-p 1 e i-s z t о с é n rétegek az egyes fúrások környékén ismeretes 
rétegekből állanak és vastagságuk Gödöllőnél a legnagyobb, 60 m körülinek bizonyult. 

* 

A Budapest környéki fúrásokból származó egyes adatok némi képet adnak a Duná
tól K-re eső területrész idősebb triász és eocén üledékekből felépített medencealjzat 
alakulására is. A régebbi és az ismertetett fúrások vizsgálati eredményei szerint körülbelül 
Nézsa, Kósd és Bugyi közötti területen megállapítható, hogy a szerkezeti mozgások 
a triász rétegeket különböző mértékben emelték ki. Bugyinál az 1. számú fúrásban 230 m 
mélységben elért triászt mészkő-rögön a pannóniai emelet üledékei települnek, míg 
a tőle körülbelül 3 km-re fekvő 3. sz. fúrás 1176 m mélységben a kréta időszak üledékeiben 
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állt meg. A nézsai bauxitkutató fúrások M a j z о n vizsgálatai szerint az aránylag vékony 
rupéli és lattorfi, valamint a felsőeocén üledékek alatt 16,8 és 91,6 m mélységben nóri 
dachsteini mészkövet értek el. De hasonló a helyzet az őrszentmiklósi 8., a gödi 1. és 
a sződi 1. számú fúrásoknál is, ahol a kiemelt eocén, illetve triász üledékekből álló aljzat 
felszíne 356,8, 635 és 724,2 m mélységben van, míg a környék többi fúrásaiban 1609, 
1893, sőt 2378 m alatti mélységben értük el a triász rétegeit. A kiemeltebb triász részek 
között voltak olyanok is, amelyeket az eocénben nem borított el a tenger, mint a gödi 
fúráshál, ahol a rupéli emelet felsőbb szintjei vannak a triászon. Vagyis a harmadidőszak 
üledékei egy már kialakult — sőt feltételezhető, hogy még mindig pozitív és negatív 
irányban mozgó — felszínre rakódtak le. Ilyen pozitív irányú mozgásra utal az is, hogy 
az alsórupéli globigerinás-cassidulinás agyagmárga az óbudai nagy feltárásokban és 
a Moszkva téren 120—130, a Farkasréten 230, a Disznófőnél már 360 m tszf. magasság
ban észlelhető. Néhol kisebb-nagyobb „küszöböket" is elöntött a tenger, míg másutt 
(Bugyi, Göd) a Duna-balparti rögökhöz hasonló, de elfedett, szigetrög kiemelkedések 
figyelhetők meg. 

Az oligocén üledékek lerakódása után a terület mindjobban kiemelkedett. Erre 
utalnak, hogy miocén képződményeket csak Rákosszentmihálynál és Mátyásföldön 
találunk. Hiányoznak a helvéti emelet rétegei. A kiemelkedéssel kapcsolatban a lepusztító 
erők vették át szerepüket és a felszínen, valamint más fúrásokból ismert tortónai, vala
mint szarmata üledékeket helyenként nagyrészben az erózió tüntette el. Az újabb süllye
dés csak a pliocénben indult meg. 

* 

Contributions to the stratigraphy of the basins around Budapest 

MRS. B . CSONGRÁDI—J. K Ő V Á R Y AND I,. MAJZON. 

The study of the bore samples of the hydrocarbon-prospecting deep wells around 
Budapest gave the following results. Dachstein limestone of the Noric stage of the upper 
Triassic was found in the well Gödöllő 3., Karnian dolomite in varying depth by the 
Gödöllő, Göd and Mátyásföld wells. The reddish-brown and greenish-grey sandy clay-
marls found in the Cinkota No. 6 and Mátyásföld wells can be relegated into the lower 
Cretaceous. These can petrographically as well as by their Radiolaria be parallelized with 
the corresponding sediments of the well Bugyi 3. In some instances the borings have 
traversed brackish sediments of the Lutetian stage of the Eocene. (Cinkota-2 and -3.) 
The Bartonian and Ludian strata of the upper Eocene were likewise encountered. It is 
remarkable that the Eocene series in the No. 6 well of Cinkota has yielded, in spite of its 
normal position, an extraordinary thickness of 859 metres. The already wellknown 
Lattorfian, Rupelian and Chattian developments of the Oligocène have been traversed 
by all of the wells. The total thickness of the Oligocène is considerable, thus e. g. in the 
wells of Cinkota and Veresegyháza it is above 1300 metres. There occurred in the wells 
Cinkota 6 and Mátyásföld 1 Burdigalian sands and gravels, while in the Gödöllő wells 
the Sarmatian oölithic limestone was encountered. 

N o Pannonian clays, clay marls or sands were found except in the Gödöllő wells. 
The stratigraphical data above described have contributed also to the knowledge 

of the basement and the epeirogenic history of the basin part East of Budapest. 


