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Előszó 

A 60-as évek elején a Dunántúli-középhegység ÉK-i részén több helyütt ki
bontakozó, eredményes eocén barnakőszénkutatást az évtized második felére 
mintegy sokkos állapotba merevítette az a koncepcionális fordulat, amely az 
energiahordozók értékrendjének megítélésében bekövetkezett. 

Feltehetően, ennek tudható be, hogy a Dorogi-medencében ekkor már egy 
évtizede folyó földtani kutatómunka eredményeinek monografikus összefogla
lását és nyomtatásban történt közreadását éppen a gyakorlat számára leg
többet nyújtó földtani, hegységszerkezeti és nyersanyagkutatási eredmények, 
valamint a medence egészéről megszerkesztett ún. „monográfia t é rkép" kiadá
sának mellőzésével zárták le. 

Az érintett helyeken az utóbbi években az —, azóta már köznyelvi fogalom
má lett — „eocén-program" reaktiválta a kuta tó és feltáró munkát . Ebben az 
új szakaszban a feladatok értelemszerűen a részletkérdések megoldása felé 
tolódtak el. Végeredményben: mind időben, mind személyi vonatkozásban egy 
szükségszerű nemzedékváltás következett be —, a Dorogi-medence esetében a 
fent említett ismeretességi diszkontinuitással! 

1962 — 69 között a kutatás főbb eredményeit a megismerés logikus rendjében 
folyamatosan publikáltuk (nevezetesen: A Pilishegység ÉNY-i részének hegy
ségszerkezeti problémáiról, földtani felépítéséről, a Dorog-esztergomvidéki 
paleogén terület földtani- és szerkezeti fejlődéstörténetéről, a Pilis és a Dunán
túli-középhegység eocén képződményeinek rétegtani korrelációjáról részletes 
beszámolók jelentek meg. A korábbi kutatási eredmények összefoglalásának 
szükségessége késztetett e tanulmány összeállítására, tudatosan vállalva az 
ilyen esetekben olykor elkerülhetetlen ismétlések ódiumát is! 

A terület földtani ismeretének alapját az 1959 — 71. között végzett vertikális 
kuta tómunka képezi, amely a Pilis és Dunazug ÉNY-i részén végzett 5000-es 
műszeres térképezés, kereken 35 000 fm térképező, szerkezetkutató és felderítő 
fúrás, sokezer fm kutatóárkolás, továbbá a lencsehegyi vágatkutatás földtani, 
biosztratigráfiai és faciológiai vizsgálati eredményeit foglalja magába. A külön
féle anyag- és szerkezetvizsgálati alapadatok elemzésénél és kiértékelésénél 
valamint a felderítő kutatás tervezési és optimalizációs problémáinak megoldá-
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sánál, — a hazai földtani kuta tás történetében elsőként, — 1965-től kezdődően 
itt alkalmaztuk „ipari méretekben" a matematikai statisztikai módszereket. 

A következőkben e közel másfél évtizedes kutatómunka tárgyra vonatkozó 
legfontosabb eredményeit szeretnénk ismertetni. 

Földtani—rétegtani áttekintés 

A felsőtriásznak csaknem egészét képviselő, 1500—2000 m. vastagságú dolo
mit- és mészkőösszlet a karni emeletbe sorolható barna dolomit, aviculás mész
kő, a nóri fődolomit, halobiás mészkő, valamint a felsőnóri-raeti dachsteini 
mészkő tagozatokat foglalja magába. 

A jurát a hettangi emelettől a titonig terjedő mészkő és alárendeltebb tűzkő 
képződmények képviselik. 

Az alsókréta márgás aleurolit, homokkőrétegeit csak mélyfúrásokból ismer
jük. 

A felsőkrétától a középsőeocén mélyebb szintjéig tar tó szárazulati időszakot 
követően, a harmadidőszaki üledékképződés csak az ún. felsőlutéciai transz-
gresszióval indult meg. 

A szárazföldi-édesvízi fekvőrétegek és az alsó, szubplanulátuszos barnakőszén-
összlet (régi nomenklatura szerinti „alsóeocén"), a csökkentsósvízi molluszku-
mos márgából kifejlődő sekélytengeri N. subplanulatusos-oe — N. striatus-os 
márga, a N. perforatus-os mészmárga, mészkő, majd az erre következő felső 
N. striatus-os szint márga, homokkő és barnakőszénösszlete (régi nevén: „fornai 
összlet") egy teljes üledékciklust képvisel. A paleogén dácitvulkanizmus inici
ális szakaszának bizonyítottan legidősebb, szubmarin péperites lávaárai, a N. 
striatus-os barnakőszénösszletben általános oszcillációs, lokális transzgressziós 
jelenségek, majd a középsőeocén végén, a N. millecaput-os szintben bekövetke
zett teljes kiemelkedés az illyr (prepireneusi) mozgások közvetlenül kimutatható 
bizonyítékai. 

A felsőeocén priabonai emeletében újabb tengerelöntés történt , amely a koráb
biaknál sokkal kisebb üledékgyűjtő öblözetre korlátozódott. 

Az eocén — oligocén határán újabb kiemelkedés, lepusztulás történt. Egy
idejűleg, elsősorban az ÉNy—DK-i csapásirányú törések felszakadása folytán, 
ekkor következik be a paleogén dácitvulkanizmus paroxizmusa. 

Az oligocén képződmények szárazföldi-csökkentsósvízi homok, homokkő, 
sekélytengeri foraminiferás agyag, agyagmárga és homokos agyag, homokkő
rétegei egy újabb üledékciklus keretében a rupéli és égeri (katti) emeleteket 
képviselik. 

Miocén üledékes képződményeket a területen sehol sem lehet kimutatni. 
Kőzettani analógiák alapján viszont ide soroljuk az amfibolandezit lávakifejlő-
désű és piroklasztikum (tufa, tufit, agglomerátum) képződményeit. 

A pliocén kori képződmények szintén hiányoznak. A pleisztocént tetemes 
vastagságú, folyóvízi kavicsos homok, valamint lösz képviseli. 

Szerkezetalakulás 

A szerkezetalakulás menete a larámi fázisig bezáróan lényegében megegyezik 
a Dunántúli-középhegység szerkezeti fejlődésével. A mezozoikum végéig ki
alakult szerkezetet általánosságban az ÉK—DNy-i fő csapásirányok jellemzik. 
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A larámi mozgások a Kárpát-medence területén regionálisan erre a csapás
irányra merőlegesen fellépő húzófeszültség feloldódásával együtt járó süllye
dést eredményeztek. A Pilis hegység eocén üledékgyűjtő terének szerkezeti 
preformációját is ez okozta. 

A kimmériai fázis hatását csupán az alsóliász hettangi emeletének hiánya, 
illetőleg a jura végétől kezdődő fokozatos kiemelkedés indikálja. 

Az illyr fázis hatása már sokkal erőteljesebben jelentkezik a N. perforatus-os 
szintben induló szubmarin dácitvulkánosságban, továbbá a N. striatus-oa 
(fornai) barnakőszénösszletben általános oszcillációs mozgásokban, továbbá az 
ismételten bekövetkező kisebb dácit lávaárak, apofizák keletkezésében. Ugyan
csak ezzel kapcsolatos a középsőeocén végén történt rövid idejű kiemelkedés, 
majd a felsőeocénben bekövetkező újabb süllyedés is. 

A pireneusi fázis idején az epirogén kiemelkedéssel együttjáró erőteljes húzó
feszültség, elsősorban ENy—DK-i csapásirányú mélytörések kialakulásával a 
hasadékmenti dácitvulkánosság paroxizmusát eredményezte. 

A helvéti (postpireneusi) mozgások idejére esik az oligocén transzgresszió 
kereteit meghatározó, É K felől DNy-i irányba terjedő regionális süllyedés. 

A szávai mozgásokat csupán az oligocén végén tör tént kiemelkedés jelzi. 
A stájer fázisra ismét diszjunktiv mozgások jellemzőek. A Börzsöny—Duna

zug területén erőteljes vulkáni tevékenység indul meg, amely perifériálisan a 
Pilis területén is jelentkezett. A Bábszky-hegy—Vaskapu—Szamár-hegy vona
lában, É—D-i diszjunktiv törészóna mentén kisebb-nagyobb parazita-vulkánok 
,,bocca"-sorát találjuk. 

Az elmondottak u tán változatlanul nyitott kérdés marad az összetorlódott 
rögpikkely-szerkezet kialakulásának kora. Az Alp-kárpáti hegységrendszeren 
belül kifejezetten kompressziv erőhatással jelentkező szerkezetalakulást az 
ausztriai (középsőkréta), a pregosau — mediterráni (felsőkréta), a szávai, 
(oligocén végi) valamint az attikai és rodáni (pliocén) fázisok idején ismerünk. 

Ezek közül az első kettőnek nincs bizonyítható szerepe. Kézenfekvőnek lát
szanék, hogy az erőteljes rögtorlódást a szávai orogén idejére tegyük. Bár ennek 
preformáló szerepét egyáltalán nem tart juk kizártnak, azonban kizárólagossá
gát számos szerkezetföldtani megfigyelés és földtani adat cáfolja. Nevezetesen: 
a kárpáti-bádeni vulkánitokat az 500 — 750 m. tszf. magasságra feltorlódott 
alaphegység utólag törte át, helyenként magával vonszolva az andezitagglome
rátum roncsait (pl. a kesztölci Kis-hegyen). A Kétbükkfa-nyeregben mélyült 
Pilisszentlélek-5. sz. szerkezetkutató fúrásunk ugyancsak az alaphegységnek 
az andezitkitörés utáni feltorlódását igazolta. A Pilis és a Dunazug fő törésrend
szerei teljesen egybevágó módon kapcsolódnak egymáshoz. 

Mindezek figyelembevételével a torlódásos rögszerkezetnek jelenlegi formá
ban történt kialakulását az attikai és rodáni fázis idejére thetjük. 

* 

Röviden érintenünk kell a szerkezetalakulás dinamikai kérdéseit is. Több, 
mint másfél évtizede, hogy erre vonatkozó vizsgálati eredményeinkről első íz
ben beszámoltunk. 

Az addig általánosan elterjedt merev, kratogén („vetődéses") tektonikai fel
fogással szemben, — amely az elsődleges vertikális erőhatásokból eredő húzó
feszültséggel próbálta nem minden nehézség és ellentmondás nélkül megmagya
rázni röghegységeink szerkezetalakulását, — magunk részéről a „frontálisan 
ható oldalnyomás" meghatározó szerepét hangsúlyoztuk. 
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A lemeztektonikai elmélet nemzetközi méretű térhódítását követően hazánk
ban is rohamosan szaporodtak azok a tanulmányok, amelyek minden tektonikai 
jelenséget ennek egyenes következményeként értelmeznek. Magunk részéről, — 
többekkel egyetértésben, — egyelőre nem látjuk sem indokoltnak, sem bizo
nyítot tnak, hogy pár négyzetkilométernyi kéreglemezekkel kellene hegység
résznyi területek tektonikai problémáit megoldani. Viszont: a globális tektoni
kai elmélet dinamikai elveit minden korábbinál általánosabb érvényűnek tar t
juk. Ilyen értelemben korábbi megállapításaink időtállónak, és az új elméleti 
keretek közé ellentmondás-mentesen beilleszthetőnek bizonyultak. 

Szerkezeti jellegek 
A Pilis önálló szerkezeti egységként a Dunántúli-középhegység ÉK-i össze

torlódott szerkezeti övezetébe tartozik. Határozot tan monoklinális szerkezetű, 
az uralkodó rétegdőlési irány északi, a hajlásszög általában meredek; 30 — 50° 
— olykor ennél is meredekebb! — A rögtolódás erőteljes irányítottsága szerint, 
a törések genetikailag 4 rendszerbe sorolhatók. 

I. Az ÉNy—DK-i rendszer a Pilisvonulat orográfiai csapását meghatározó, 
morfotektonikailag is legszembetűnőbb törésrendszere. A vonulat DNy-i front
ján, a Pilis-Kétágúhegy vonalában többszáz méter elvetési magasságú térrövi
düléssel járó vetőrendszer húzódik. A Fehér Szirt —Strázsa-hegy között egy 
ÉÉNy—DDK-i csapású elnyíródási paszta keresztezi, amelynek mentén az 
alaphegység 3 — 400 m-t lezökken. Ezen a szakaszon a rendszer jelentős fel
tolódásokba megy át. Az ÉNy—DK-i csapásirányú törésrendszer mentén tör
tént elmozdulások vergenciája D-i, DDK-i, a torlódási frontokon általában igen 
erőteljes kőzetroncsolódás, a kisebb nyomószilárdságú kréta- és harmadidőszaki 
képződményekben lokálisan plasztikus alakváltozással járó kihengerlődés. kao
tikus gyüredezettség, a nyíróigénybevételnek kitett helyeken vetők helyett, 
igen gyakran flexurák mentén történő rétegelvonszolódások figyelhetők meg. 

A rögmozgások jellegéből eredően, az ÉNy—DK-i rendszerbe tartozó törési 
felületek, az elmozdulás irányától és módjától függetlenül, szinte kivétel nélkül 
zártak, ezért a vízvezetésben gyakorlatilag nincs számottevő szerepük! 

I I . Az ÉK—DNy-i rendszer az előzővel tektogenetikailag szervesen össze
tartozó, ugyancsak idős és több ízben újraéledt törésrendszer, amely funkcio
nálisan is sok tekintetben hasonló szerepet tölt be. 

A Eekete-hegy környékén ezek mentén igen jelentős méretű feltolódások 
tör téntek a karni dolomit-mészkőösszleten belül. E t tő l Ny-ra, a Babos-hegy— 
Lencse-hegy térségében, az eddigi adatok alapján úgy tűnik, hogy ez a rendszer, 
— feltehetően a pikkelyeződést követő dilatációs mozgások idején — fellazult! 

Ugyancsak fontos körülmény, hogy a Kis-hegy Ny-i szegélytörését alkotó 
ÉÉK—DDNy-i csapásirányú, rendkívül erőteljes diszjunktiv törési zónával 
legyezőszerű csapásátfordulás kíséretében összekapcsolódik. 

Mindezek együttesen arra engednek következtetni, hogy ennek a rendszernek 
a mentén egyes helyeken számolni kell húzott övezetek létezésével is. Ilyen 
szempontból az eddigi megfigyelések alapján két területrészt t a r tunk különösen 
veszélyesnek: a Babos-hegy—Méhes-völgy térségét, valamint a Bábszky-hegy 
—Nagy Strázsa-hegy között húzódó, mintegy fél kilométer széles pasztát. 

I I I . ÉÉNy—DDK-i rendszer. Míg az előzőekben ismertetett törésrendszerek 
frontálisan támadó nyomófeszültség térrövidüléssel járó feloldódásából szár
maznak, ez utóbbiak nyíró- és húzófeszültségek hatására jöttek létre. 
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Az ÉÉNy—DDK-i rendszer mentén játszódtak le a legösszetettebb mozgá
sok. Legszembetűnőbb az egyes rögök csapásiránnyal párhuzamos, vízszintes 
siklatása, amely a Pilisvonulat jellegzetes kulissza-szerkezetét létrehozta. 

Mivel az elnyíródásokat kiváltó erőpár az elválási síkokra merőlegesen ható 
másodlagos húzófeszültséget is ébreszt, ennek következményeként az általában 
igen meredek, 60 — 85°-os dőlésű elnyíródási síkok mentén gyakran vertikális 
elmozdulás is történik. Az egymáshoz képest elcsúszó pászták eltérő mobilitása 
esetén rendszerint ollós vetőrendszerek jönnek létre. Elvetési magasságuk né
hány métertől fokozatosan 80 — 100 m-ig növekedhet (pl. a csurgóvölgyi töré
sek esetében). A tapasztalat azt mutatja, hogy ezeknek az ollós vetőknek a 
forgástengelyhez közeli, kisebb függőleges elmozdulást szenvedett szakaszai 
inkább kedveznek a nyílt hasadékképződésnek (pl. E —33. sz. fúrás). 

Legjelentősebb ebben a rendszerben az esztergomi Várhegytől a csurgóhegyi 
nyergen át DDK felé húzódó elnyíródási övezet. Ennek a rendszernek egyes 
szakaszai bizonyítottan jó vízvezetők (pl. esztergomi langyos források), más 
esetekben viszont nem lehetett érdemleges vízveszteséget kimutatni (pl. E— 
55/a. sz. fúrás). 

IV. ÉÉK—DDNy-i rendszer. Egyértelműen húzófeszültség hatására kiala
kult, dilatációs törésrendszer. Egyes övezetekben meredek, 70 — 90° dőlésű, 
igen nagy elvetési magasságú lépcsős vetőrendszereket alkot (Pilis-korponai 
törészóna, Kis-hegy Ny-i oldal —Maróti-hegyek törési övezete), de a törések 
túlnyomó része csupán dilatációs hasadékként, számottevő függőleges elmozdu
lás nélkül jelentkezik. Ezt nagyszámú, külszínen bemért diszjunktiv törés ese
tében tapasztaltuk. Ennek a rendszernek egyes zónáiban a Fekete-hegy fenn
síkján csekély vízgyűjtővel rendelkező, időszakos víznyelőbarlangok, a Csere
pes-völgyben pedig aktív víznyelők találhatók. A karsztvízvédelem szempont
jából ez a rendszer érdemel leginkább figyelmet! 

* 

A korábbi években a lencse-hegyi barnakőszén-területen külszíni és mély
földtani adatok alapján, kísérleti jelleggel vizsgáltuk az egyes törésrendszerek 
eloszlását és 100 m-es intervallumra vonatkoztatott várható gyakoriságát. 
Hasonló jelleggel, elsősorban adot t bányaművelési problémák kapcsán, dőlés-
és csapásirányban kihajtott vágatszakaszokon (a lejtakna 0,0 — 150 m és a 
+216 m-es szinti csapásvágatban) vizsgáltuk az előforduló összes törés, továb
bá a vetőket kísérő mikrotektonikai elemek eloszlását és várható gyakoriságát. 

Elöljáróban szeretnénk megemlíteni, hogy az irodalomban meglehetősen el
terjedt az a nézet, hogy a különféle iránystatisztikák adataiból — mindenek
előtt a litoklázis statisztikákból — uralkodó törésirányokra, sőt „átlagos vető
sűrűségre" vonatkozó általános következtetéseket igyekeznek levonni. Az „át
lagolás" köznapi gyakorlata viszont eleve feltételezi az alapsokaság normális 
(Gauss-) eloszlását. 

A természetben előforduló „véletlenszerű események", (jelenségek) esetében 
viszont ez a feltétel ri tkán teljesül. 

Tapasztalati tény, hogy egy véges kiterjedésű intervallumon belül, — mint 
amilyen egy szerkezeti egység is! — ,,k" számú törés bekövetkezésének való
színűsége elsősorban az intervallum nagyságától függ, és a gyakoriság Poisson -
eloszlást követ. 

Az I—IV. törésrendszerek esetében transzverzálisán orientált „mintavétel" 
törtónt háromszoros ismétléssel, míg a kutatóvágatokban véletlenszerű, őrien-
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tálatlan minta vétel alapsokaságából számítottuk az egyes rendszerek való
színűségi paramétereit és várható értékeit. Az I—IV. törésrendszerekre egy
mástól függetlenül számított várható gyakoriságok elméleti értékei és a vágat
ban mért tapasztalati gyakoriság kielégítő egyezést muta t (1. ábra). 

1. ábra. A fő törésrendszerei: valamely 100 m-es intervallumában bekövetkező „k" számú törés 
valószínűsége 

Fig. 1. Probability of the occurrence of „k' ' number of fractures in an arbitrary 100 m interval of the maint fault system g 
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Védőréteg viszonyok 

Az alsó (szubplanulátuszos) barnakőszénösszlet fekvőjében a szárazföldi
édesvízi agyag, illetőleg egyes fúrásokban jelentkező alsókréta márgarétegek 
vastagsága az alábbiak szerint oszlik meg : 

A védőréteg hiánya azonban egymagában még nem jelenti azt, hogy minden 
ilyen esetben feltétlenül vízveszéllyel kell számolni. A dachsteini mészkövet 
legnagyobb vastagságban az Esztergom E —66. sz. fúrással harántoltuk 200 m 
fúrási hosszban. A magminták tanúsága szerint, a megütött mészkőfelszín alat t 
70 méterrel még terresztrikus tarka-agyag töl töt te ki a kőzet repedéseit. Ez a 
jelenség a többi fúrás esetében is általánosnak mondható, s ezekben a fúró
lyukakban a nyeletési próbák is minden esetben eredménytelennek bizonyul
tak. 

A kutatási területen 75 db alaphegységet ért fúrásból 7 db volt nyelőképes. 
Ez a viszonylag kedvező hányad azonban aránylag kis területre, és jól definiált 
törési övezetekbe esik. 

A hegységszerkezet és a karsztvízrendszer ö sszefüggésvizsgálata 

A MAIT hegyvidéki területeken végzett vízföldtani vizsgálatai keretében, a 
felszínalatti vízmozgás jelenségeinek behatóbb megismerése céljából az utóbbi 
években sorozatos módszertani-kísérleti méréseket végeztünk a Pilis-Dunazug 
területén. Ezek a beszivárgó és a felszínre lépő vizek fizikokémiai paraméterei
nek meghatározásán alapuló mérések egyebek mellett kiválóan alkalmasak a kis
vízfolyások mederforrásainak, víznyelőinek kimérésére. 

A Szentléleki-patak hossz-szelvényezése során kitűnt , hogy a közismert 
cserepesvölgyi aviculás mészkőkibúvás 400 m hosszú, szabad mészkőfelszínén 
egyáltalán nincs számottevő vízveszteség, viszont pár száz méterrel lejjebb, a 
Kis-hegy Ny-i oldalán húzódó dilatációs törészónát elérve, az első nagyobb 
törés mentén a teljes ~ (0,5 — 1,0 m 3/perc) vízmennyiség elnyelődik. E t tő l a 
helytől kissé Ny-ra egy csekély hozamú (42 l/p) mederforrás lép be az alsórupéli 
homokkőből, de ez a vízmennyiség is alig 50 m szabad folyás után egy újabb 
törés mentén elvész. 

A Szentléleki-patak 11,7 km 2-es vízgyűjtő területéről (750 mm sokéves csapa
dékátlagot alapul véve és 15%-os felszíni lefolyást feltételezve), évente mint
egy 1,2. 10 6 m 3/óv vízmennyiséget szállít. A cserepesvölgyi nyelőben (átlagosan 
1 m 3 /perc vízmennyiséget alapul véve), évente 0,5 millió m 3 víz áramlik az erő
sen hasadékos dácit közvetítésével a mélykarsztba. 

Ugyancsak figyelemre méltó eredményt hozott a vízmegfigyelő kutakban 
végzett termoszelvényezés és gradiensmérés. Míg a MAIT pilisvörösvári víz
megfigyelő kútjaiban végzett mérések adataiból számított 128 m/°C gg-érték — 

0 - 1 m: 
1— 5 m: 
5 - 1 0 m: 

1 0 < m: 

3 1 % 
2 8 % 

8 % 
3 3 % 



136 Földtani Közlöny 112. kötet, 2. füzet 

más mérésekkel egybevágóan — a leszálló áramlási övezetbe eső, lehűlt zónát 
jelez, addig az Esztergom E — 33. és E —72. sz. fúrásokban végzett termoszelvé-
nyezés meglepően magas hőmérsékletet és alacsony gg-értékeket adott . (I. 
táblázat). 

Az E-33 és E-72 fúrások termoszelvényezésének adatai 
Results of thermal logging of the boreholes E-33 and E-72 

I. táblázat — TabU I-

Mélység Magasság Hőmérséklet Gradiens Mélység (Ai.) (°C) (m/°C) 

0,0 m + 236,48 m 32,5 
E-33. 130,0 m + 106,5 m 13,8 12,1 24,4 

200,0 m + 36,5 m 18,0 16,6 

0,0 m +159,03 m _ 100,0 
E-72. 60,0 m + 99,0 m 10,4 23,5 48,4 

62,5 100,0 m + 59,0 m 12,1 
23,5 48,4 
62,5 

150,0 m + 9,0 ш 12,9 

Évi középhőmérséklet: + 9,8 °C 

Külön figyelmet érdemel az E—72. fúrás termikus szelvényezésének a földtani 
szelvény kőzettani és mikrotektonikai adataival történő egybevetése. (2. ábra.) 

A főátlagban 48 m/°C gg-értékhez viszonyítva két kiugró gradiens érték je
lentkezett a 60 — 70 m. és a 250—260 m. mélységközben. A jelzett szakaszokon 
a fúrás 80 —90°-os dőlésű, nyílt hasadékrendszert harántolt , amelyekben a 
leszálló vízáramlás hűtő hatása még a viszonylag jelentős mélységben is mérhe
tően érezteti hatását . Mindez nyilvánvalóan jelentős mennyiségű és áramlási 
sebességű vízmozgásra utal. 

A lencsehegyi területen 1965. május óta folyik karsztvízszint regisztrálás. 
Kezdettől fogva feltűnő volt, hogy a pilisi szerkezeti rendszer területén a nyu
galmi vízszint éveken keresztül több méterrel alacsonyabb volt, mint a sok év 
óta jelentős mennyiségű karsztvizet emelő Dorogi-medencében. A Pilis vonulat 
DNy-i határvonalához legközelebb eső medencebeli észlelőkút a dorogi sport
pályánál lévő D —120. sz. fúrás, amely sok év óta regisztrálóműszerrel van fel
szerelve. Ennek vízszintje egészen 1967-ig tartósan mintegy 2 m-el volt maga
sabb, mint a lencsehegyi fúrásokban mért vízszint! 

Ezzel szemben, ha megvizsgáljuk a lencsehegyi kutak vízszint-ingadozásait, 
és az 1965 — 70 évek idősorait összevetjük a Dunának az esztergomi vízmércénél 
mért havi középvízállásával, a rövid periódusú változások esetében meglepően 
szoros korrelációt tapasztalunk! A Dorogi-medencében az évtized utolsó évei
től kezdődően, sorozatosan bekövetkezett katasztrofális méretű vízbetörések 
által előidézett rövid periódusú, de nagy amplitúdójú szint változások ugyan
csak jelentős csillapítással és észrevehető késleltetéssel érkeztek be a pilisi 
szerkezeti rendszer területére. 

A sorozatos vízbetörések nyomán a medencében a nyugalmi vízszint egyre 
intenzívebb süllyedése ezt a korábbi különbséget az évtized végére kiegyenlí
te t te , majd a vízemelés megszüntetését követően ez a kiegyenlített nyugalmi 
vízszint állandósult a mindmáig tar tó fokozatos visszatöltődési folyamat során 
(3. ábra). 
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2. ábra. E-72. sz. fúrás termikus szelvénye. Földtani feldolgozás: Nagy G. — 1966. Mérés, számítás, szerkesztés: Nagy 
G. 1979. IV. hő. Műszer: ÜT-4 termisztoros hőmérő (Siemens K-17). Érzékenység: 0,1 °0. J e l m a g y a r á z a t : 
1. nyugalmi karsztvízszint; hQ = homok — pleisztocén, haOlr - homok, agyag — oligocén, rupéli emelet, £ Pg = dá-

cit — paleogén, skE, = sztriátuszos barnakőszén összlet k. eocén, lutéci emelet, h^n = halo-
hlés mészkő — f. triász, raóri emelet 

Fig. 2. Thermal profile of the borehole E-72. Geological interpretation by G. NAGY 1966. Measurements, calculations, 
plotting i by G. NAGY, April 1979. Instrument: thermistored thermometer UT-4 (Siemens K.-17). Sensitivity: 0.1 °C 
L e g e nd : 1. Hydrostatic karst water level: hQ = sand — Pleistocene, haOlr = sand, clay -- Oligocène, Rupelian 
Stage $ Pg = dacite — Paleogene, skEi = lignitiferous complex with N. striatus — M. Eocene, Lutetian Stage, 

птап = I Halobia limestone — U. Triassic, Norian Stage 

Ennek a mind elméleti, mind gyakorlati szempontból igen jelentős felisme
résnek behatóbb vizsgálata végett elkészítettük a Dorogi-medence K-i pere
mén, a Pilis ENy-i részén, és a Pilishidtól K-re lévő karsztvíz megfigyelő kutak 
egymás közti, illetőleg az egyes kutak és a Duna esztergomi vízmércéjén regiszt
rált vízszint ingadozások összehasonlító szignifikancia vizsgálatát. 

A matematikai statisztikai elemzést az , ,F-próba" segítségével végeztük, 
amelynek összesített eredményét a I I . táblázaton mutat juk be. Az elemzési 
adatokból egyértelműen kitűnik, hogy a Pilis ÉNy-i részének szerkezeti rend
szere egy jól definiált, a környező területekhez képest diszkrét karsztvíz-rendszert 
alkot, amely mind a rövid periódusú változásokat tekintve, mind pedig hosszú 
távon, igen szoros korrelációban van a Duna vízjárásával. 

4 Földtani Közlöny 
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3. ábra. A nyugalmi karsztvízszint, a Duna vízállása, a dorogi bányavíz-emelés és a csapadék korrelációja az 1965—70-
években 

Fig. 3. Hydrostatic karst water level, Danube's water level and water lifting from the Dorog mines and precipitations 
as correlated for the years 1965—70 



A karsztvízszint ingadozások szignifikancia vizsgálata (NAGY G. 1979) 
Examination of the significance of karst water table fluctuations (by G. NAGY, 1979) 

Idő: 1965—1970 Az „F-próba" kritikus értékei 

II. táblázat — Table II. 

Mérőhely X 
Szórás
négyzet Szórás 

s s,3 99% 
— - = J? p = '° 
i | 99% 

E-33. 104,775 1,8419 1,3572 

Drma 

E-33. 1,2046 \ 1,85 

Dorogi-medence — 
—D-120. 

E-33. 9,479 F 1,71 
TAÍíT ~ W í > \ 2,16 

E-ll/a 105,870 0,963 0,9815 

Drma 

E-ll/a 1 , S 0 4 * - 1 25 < I hSt> 

0,963 ' \ 1,78 

Dorogi-medence — 
—D-120. 

E-ll/a. 8,478 „ „ , F 1,54 

E-72. 104,385 1,1086 1,0529 

Drma 

E-72. i ^ í l = l , 0 9 < Í 1 Л Ъ 

1,1086 \ 1,69 

Dorogi-medence — 
—D-120. 

E-72. 9,479 F 1,51 
TjÖelT ~ *> ő a > \ 1,81 

Posv-10. 110,075 0,8823 0,9425 

Drma 

Pcsv-10. 1,2046 „ F 1,62 — = 1,36 < i 0,8823 \ 1,98 
Dorogi-medence — 

—D-120. Pcsv-10. 0,8823 L 2,03 

Pcs-2. 110,686 0,4242 0,6513 

Drma 

Pcs-2. 0,4242 \ 2,16 

Dorogi-medence — 
—D-120. 

Pcs-2. 9Д79 „ „, F 1,77 
М Й 2 - = 2 2 ^ > { 2,27 

D-120. 105,096 8,479 3,079 

Drma 

D-120. M 7 9 - 7 87>f 1 , 5 6 

1,2046 L 1,88 

Dorogi-medence — 
—D-120. 

Ób-1. 107,80 0,4183 0,6467 

Drma 

Ób-1. 1,2046 Г 1,53 

Dorogi-medence — 
—D-120. 

Ób-1. 9,479 F 1,61 
W = W > { 1,97 

DUNA 
Esztergom 104,583 1,2046 1,097 

Drma 

— Pcs-2. Ób-1. 0,4243 Г 1,69 
0,4183 ' \ 2,10 
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Dimenzió: m Fúrások: В = Esztergom Pes = Piliscsaba 
X = az átlagos vízszint A. t. sz. f.m. D = Dorog Ób = Óbuda 
Jísztergomi vízmérce 0 = 101,64 m. Aí. PCSY = Piliscsév 
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Ennek az összefüggésnek további bizonyítása végett az E —72. sz. fúrást 
regisztráló műszerrel szereltük fel. Az így nyert folyamatos mérési adatsort 
számítógépes feldolgozással (csúsztatott korrelációs módszerrel) összehasonlí
to t tuk a Duna esztergomi vízmércéjén az azonos időszakban regisztrált napi 
közepes vízállások abszolút értékeivel (4. ábra). 

Az eredményül kapott r = 0,816 korrelációs koefficiens egyértelműen szoros 
összefüggést bizonyít. A késleltetés „(csúszás") mértéke 3 — 4 nap között van. 

A szerkezeti ismeretek alapján az az ÉÉNy—DDK-i törési övezet, amelynek 
mentén akommunikáció a legvalószínűbb, a D u n a é s az E —72. sz. fúrás_között, 
mintegy 13 km hosszúságúra becsülhető. Ezt a távolságot, és az (XE_12 — 
— X D l m a ) szintkülönbséget alapul véve, 0,18 m/km hidraulikus esés, míg a 
nyomáshullám terjedési sebességére közelítőleg 0,043 m/sec sebességérték adó
dik. 

A I I I . ÉÉNy—DDK-i törésrendszer mentén ez a távolhatás egészen a Csévi-
depresszió—Pilishíd vonulatáig terjed (Pcsv—10. sz. fúrás!). Ezt a rendszert a 
Pihshícl kompressziós övezete, továbbá annak K-i oldalán bekövetkező litofá-
cies változás (porló dolomit) mintegy leárnyékolja a Pilisvörösvári-medence 
felé. így érthetővé válik, hogy sem a Dorogi-medencében, a 60-as évek máso
dik felében kulmináló óriási mértékű karsztvíz kivétel (150 m 3/perc), sem pedig 
az ugyanebben az időszakban sorozatosan bekövetkezett katasztrofális víz
betörések negatív lökéshullámai nem jutot tak túl a Pilishídon (Pes —2. sz. és 
Ob — 1 . sz. fúrás)! 

Mindent egybevetve, az ismertetett tények, és a mérési adatok kiértékelése 
alapján határozottan leszögezhetjük, hogy az elmondottak egyértelműen ki
zárják azokat az utóbbi időben sokasodó feltevéseket, amelyek az Esztergom — 

4. ábra. À Duna esztergomi vízmércéjén mért napi közepes vízszint és az E-72. sz. fúrásban regisztrált napi közepes 
karsztvízszint korrelációja (1979. május. 5.—december 31. között). Korrelációs mutatók: г = 0,816, b = 0,295, 

а = 75,96 
Fig. 4. Diurnal mean water level recorded by the Danube's water gauge at Esztergom versus diurnal mean karst 

water level monitored in the borehole E-72 (between May 5 1979 and December 31, 1979). Correlation indices: 
r = 0.816, b = 0.295, a = 75.96 
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Dorogi-barnakőszénmedence esetében a korábban történt , vagy a jövőben be
következő bányavíz emelés által előidézett karsztvízszint süllyedésnek a Budai
hegység irányába történő katasztrofális mértékű kiterjedését próbálják minden 
áron bizonyítani, vagy éppen prognosztizálni! 

Viszont nyomatékosan szeretnénk ráirányítani a figyelmet a tektonikai és 
szerkezetföldtani vizsgálatok jövőbeni fokozott fontosságára, s nem utolsó 
sorban : a Duna és a pilisi mélykarszt — koránt sem elhanyagolható — kapcso
latára. 

Tectonic peculiarities of the northwestern Pilis range 
and karstic water control at Lencsehegy 

G. Nagy 

In the first half of the paper the author summarizes the results of stratigraphie and 
tectonic studies based on a 1 : 5 000 scale geological mapping carried out in 1959—71 
in the northwestern Pilis range. Remarkable new achievement of this geological activity 
was the exploration and mining development of the Middle Eocene browncoal field in 
the study area. 

Geological-stratigraphic review 

The Mesozoic basement consists of a Carnian-N orian-Rhaetian sequence about 1500 to 
2000 m thick. Extending within a narrow tectonic belt, an almost complete Jurassic and 
Lower Cretaceous range of fault thrust-sheets is present. 

The Eocene sedimentation begins with the „haté Lutetian transgression" and lasts as 
long as the end of Late Eocene Priabonian tim. 

Late Eocene Priabonian time 

The Eocene includes two browncoal complexes: one in the lower „Nummulites sub-
planulatus" horizon (with three workable seams) and one in the upper „N. striatus" 
horizon (with 5 seams). 

The Oligocène sedimentary cycle is charactei ized by a sandstone-sandy clay — argil
laceous series. The initial phase of the Paleogene dacite volcanism is represented by 
submarine péperitic lava flows in the N. perforatum horizon. Differential nîovements 
and local transgression common for the N. striatus horizon and the lava flows of varying 
size there are direct evidence of the Illyrian (Pyrenean) movements. 

At the Eocene—Oligocène boundary of emergence and erosion as well as the paroxism 
of the Paleogene dacitic volcanism took place along NW—SE trending faults. 

Miocene — Pliocene sediments are lacking. Based on analogy, the hornblende andésite 
lava and pyroclastic products are assigned to the Karpathian-Badenian stages. 

Tectonic evolution and dynamic system of faults 

The structural evolution of the area corresponds to that of the Transdanubian Central 
Mountains (Laramian phase). The main strike directions are NE — S W and normal to this. 
The sedimentary subbasins, the tectonic control and the facies zones follow thejsame 
system. The Kimmerian movements are indicated by the absence of the Hettangian stage, 
the Illyrian phase by differential movements and a submarine daeitic volcanism, the 
Pyrenean movements by an epeirogenic emergence and development of NW—SE trend
ing deep fractures (dacitic volcanism). A northwestwards regional subsidence associated 
with the Helvetian (post-Pyrenean) movements brought about a transgression in the 
Oligocène, while the Savian movements led to a total emergence in the latest Oligocène 
time. 

During the Styrian phase again tension movements took place with a powerful vol
canism in the Börzsöny—Dunazúg mountains which extended periferically into the 
Pilis area as well. 
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The present-day form and the peculiar block thrustsheet structure of the mountain 
range was produced by heavy compression during the Attic and Bhodanian phases. The 
Pilis belongs to the northeastern transcurrent fault block pile structure zone of the 
Transdanubian Central Mountains with a monoclinal structure of a usually steep (30 to 50°) 
inclination. In terms of the marked orientation of the transcurrent faults four main fault 
system can be identified: I. a NW—SE trending compression system with reverse faults, 
block rotation movements and local plications and flexures at the fronts of transcur-
rency, II . a NW—SE system, locally with reverse faults, III. a NNW— SSE system with 
common occurrence of shear deformations along which the peculiar en echelon structure 
of the Pilis range has developed. IV. a NNE — SSW system consisting of tension faults. 

An analysis of the relationship between tectonics and karstic hydrology 

The connection between the karstic hydrological systems of the Dorog basin and the 
Pilis range was examined by mathematical statistics. The results have led to the conclu
sion that the system of structures in the northwestern part of the Pilis forms a well-
defined karstic drainage system, which is discrete as compared to the neighbouring areas 
and show ing a very close correlation, as reflected by both the short- and the long-term 
variations, with the water regime of the Danube. The value of the correlation coefficient 
based on instrumentally registered results is r = 0.816, the slip between changes in 
water level varying between 3 and 4 days. As far as our structural knowledge goes, the 
NNW— SSE trending fault zone along which the communication is most probable is about 
13 km long. Calculated on this basis, the hydraulic slope is 0.18 m/km, the velocity 
of stress wave propagation is 0.043 m/sec. 

As evidenced unambiguously by the results of computer processing of the data files 
of long-term karstic hydrological observations, an eventual expansion of catastrophic 
size of the depression due to active underground dewatering measures cannot be proved, 
but the intense communication between the Danube and the hidden karst caverns and 
galleries is crucial from the viewpoint of active underground dewatering in the Lencse
hegy mine. 


