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,��$�NLW ]|WW�NXWDWiVL�IHODGDW�
$�%�NN�KHJ\VpJ�V]HUNH]HWpU O�DONRWRWW�NpSHW�– bár az utóbbi évWL]H�

GHNben több kísérlet is történt egységes modellek megalkotására –�DODSYHW �
EL]RQ\talanságok terhelik. Ennek egyik oka, hogy a szerkezeti modellek 
olyan réWHJWDQL� DODSRNRQ� Q\XJV]DQDN�� DPHO\HN� D� N ]HWHNHW� pUW� W|EEIi]LV~�
GHIRUmáció miatt maguk is bizonytalanok. A másik ok az, hogy a hegység�
ben nem folyt olyan nyersanyag bányászata és ahhoz kapcsolódó földtani 
NXWDWiV�� DPL�D� IHOGROJR]DQGy� WHU�OHWHQ� OpWH] �� MHOHQW V� V]iP~�pV�YiOWR]DWRV�
IHOtárás szisztematikus vizsgálatát kívánta volna meg. A rétegtani bizonyWD�
ODQViJRN�D�NpS] GpVL�N|U�OPpQ\HN��LOOHWYH�D�NpS] GpVL�NRU�PHJiOODStWiViUD�
V]ROgáló módV]HUHNNHO�QHP�FV|NNHQWKHW HN�MHOHQW VHQ��YLV]RQW�D�V]HUNH]HWL�
PRGHOO�PiV� MHOOHJ �DGDWRNUD� LV� IHOpStWKHW �� ,WW� WHKiW�V]HPOpOHWL�YiOWiVUD�YDQ�
OHKHW VpJ�� D� %�NN� V]HUNH]HWpW� D� PHWDPRUI� N ]HWHNE O� IHOpStWHWW� KHJ\YLdé�
NHNQpO�EHYiOW�PyGRQ�LV�PHJ�OHKHW�N|]HOtWHQL��$�NpS] Gményeket nem réWHJ�
WDQL��KDQHP�N ]HWtani egységekbe kell csoportosítani, és deformációs béO\H�
JHik alapján kell a szerkezeti modellben elfoglalt helyüket megállapítani. 
(]HQ� W~OPHQ HQ� SHGLJ� RO\DQ� WHU�OHWHNHW� NHOO� EHYRQni a vizsgálatba, 
OHKHW OHJ� UpV]OHtes, a területet egyenletesen lefeG � PLQWDYpWHOH]pVVHO��
DKRQQDQ�NHYpV�D]�HO ]HWHV�LVPHUHW��GH�YDQ�OHKHW VpJ�DGDWRNDW�J\ MWHQL��

Az értekezés témaválasztása e két feltételnek kíván megfelelni. A 
J\ MW|WW�DGDWRN�HOV VRUEDQ�D�IHOWiUiVRN�OpSWpNpEHQ�YL]XiOLVDQ��P V]HUHN�VH�
gítsége nélkül és]OHOKHW � GHIRUPiFLyV� MHOHQVpJHN� OHtUiViUD�� WRYiEEi� LUinyí�
WRWWViJXN�U|J]tWpVpUH�V]ROJiOQDN��(]HN�DODSYHW HQ�PpUWDQL�MHOOHP] N|Q�DOD�
SXló rendszerezése, valamint a felülbélyegzési viszonyok megállapítása 
DODSján vonok le következtetéseket az alakváltozások fizikai körülményeire, 
VRUrendjére és az elmozdulások irányára, továbbá ezek alapján állítok fel 
V]HUkezeti (genetikusan összetartozó) egységeket. A részletesen vizsgált, 
IHOtérképezett kb. 83 km

� �es terület a Bükk délkeleti részén, Miskolc�
DiósJ\ U��0LVNROF�7DSROFD��.LVJ\ U�pV�%�NNV]HQWNHUHV]W�N|]|WW�IHNV]LN��D�
GHIRUmáFLók leírására voQDWNR]y� DGDWRN� D]RQEDQ� V]pOHVHEE� N|UE O�� D�
hegység keleti részéU O�V]iUPD]QDN��

Az értekezés célja a részletesen vizsgált terület deformációtörtéQHWé�
nek rekonstrukciója. Nem törekedtem az egész hegységre vonatkozó újabb 
V]HUkezeti modell felállítására, viszont vizsgálni kívántam, hogy a korábbi 
PRGHOlek feltételezései mennyire helytállóak az itt észlelt adatok tükrében. 
+DVRQlóan nem volt cél a rétegtani kapcsolatok tisztázása, az itt található 
N ]HWWHVWHN� IRUPiFLyNED�YDOy�EHVRUROiVD��GH�D]�DODNYiOWR]iVRNDW�PHJHO ] �
térbeli helyzet hozzáYHW leges megállapításával a genetikai összetartozás 
kérdéVHLhez is közelebb lehet jutni.�
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,,��$]�DQ\DJJ\ MWpV�PyGV]HUHL��HOYpJ]HWW�YL]VJiODWRN�
$�GHIRUPiFLyW|UWpQHW� UHNRQVWUXNFLyMiQDN�HOV VRUEDQ�V]HUNH]HWL�PHJ�

ILJ\Hléseken kell alaSXOQLD�� MHOHQ� PXQND� NHUHWpEHQ� H]HN� IHOWiUiV� OpSWpN ��
WHUHpi megfigyelések, esetenként kiegészítve mikroszkópi (vékonyFVLV]RODW�
EHli) és térképi léptpN ��V]LQWpQ�WHUHSL��PHJILJ\HOpVHNNHO��$]���pY�DODWW�YpJ�
]HWW�YL]VJiODWRN�VRUiQ�D�UpV]OHWHVHQ�YL]VJiOW� WHU�OHWU O�����pV]OHOpVL�SRQWUyO�
YDJ\�V]DNDV]UyO�NpV]�OW�MHJ\] N|Q\YL�IHOMHJ\]pV��PHO\HN�G|QW �UpV]H�IHOWi�
ráVRNról szól – egy részük 100 m�nél hosszabb útbevágás vagy bányafal�
V]DNDV]�–��pV�FVDN����D�W|UPHOpNEHOL�N ]HWHO IRUGXláVRNDW�MHO] �WpUNpSH]pVL�
pont. Ezen felül felhasználtam még mintegy 300 olyan további feltárás álta�
lam észlelt adatait is, ami a Bükk K�i részén, de a részOHWHVHQ�YL]VJált terü�
OHten kívül találKDtó, valamint a hegységben és a peremeken készült kutató�
fúráVRNnak a MélyI~UiVL�$ODSDGDWRNEDQ�V]HUHSO �DGDWDLW��$�IHOWiUiVRN�I|OG�
UDM]L�KHlyének rögzítése 1:10000 méretarányú, szteUHRJUDILNXV�YHW�OHW � WpU�
képen törWént a GPS segítségével, amelynek vízV]LQtes mérési hibája 10 m�
HQ�EHlüOL�YROW��D�IHOtárások kiterjedése ezt a hibát rendV]HULQW�PHJKDODGMD��$�
NRRUGLnáták konverziójára a 9ÖLGYESI Lajos által készített VETULET V 
�����SURJUDmot, térképszerkesztéVUH�SHGLJ�&$'�UHQGV]HUW�DONDOPD]WDP��

$]�HJ\HV�SRQWRNEDQ�U|J]tWHWW�DGDWRN�D�N|YHWNH] NHW�IRJODOMiN�PDJXN�
ED��
��� $�N ]HWDQ\DJ�V]DEDG�V]HPPHO�pV]OHOKHW �V]|YHWL�MHOOHP] LQHN�NYDOLWD�

tív leírása, illetve litofácies szerinti tipizálása.�
��� A feltáráson észlelt deformációs jelenségek kvalitatív leírása,�NYDQWLWD�

WtY� DGDWRNNDO� NLHJpV]tWYH�� $� N�O|QIpOH� HOHPHN� HVHWpEHQ� D� N|YHWNH] �
mérKHW �SDUDPpWHUHNHW�YHWWHP�HOV VRUEDQ�ILJ\HOHPEH��
R� N ]HWUpVHN��N ]HWUpVUDMRN��NLW|OWpVH��V]pOHVVpJH��J|UE�OHWH��IHO�OHté�

QHN�GXUYDViJD��IRO\WRQRVViJD��HOYpJ] GpVpQHN�PyGMD��Wérköze, pár�
KX]DPRVViJD��N ]HWUpV�PLQGHQ�RO\DQ�V]HUNH]HWL�HOHP��DPHO\�W|Up�
VHV�~WRQ��D�NRKp]Ly�PHJV]DNDGiViYDO�M|WW�OpWUH�D�N ]HWHNEHQ��

R� palásság: intenzitása, görbülete (a palásság két dimenziós, szöveti 
lépWpN �LUiQ\tWRWWViJ��V]HPFVHDODNL��NULVWiO\V]HUNH]HWL�YDJ\�PHFKD�
QLkai anizotrópia, vagy ezek kombinációja)�

R� YHW NDUFRN��KRVV]D��PpO\VpJH��V]pOHVVpJH��HOYpJ] GpVH��HVHWHQNpQW�
egyéb, egy felület menti elmozdulásra utaló mozgási jelekkel 
HJ\�WW��SO��YHW W�N|U�V]DNDGiVD��

R� rétegek: vastagsága, vastagság változása, folytonossága�
R� UHG N��KHQJHUHVVpJH��KDUPyQLiMD��KXOOiPKRVV]D��DPSOLW~GyMD��SUR�

ILObeli görbülete, csúcsossága, szorossága (záródási szöge)�
$�SDUDPpWHUHN�QDJ\REE�UpV]pQpO�QHP�SRQWRV�V]iPV]HU �pUWpNHN�U|Jzí�
téVpUH� W|UHNHGWHP�� KDQHP� PLQ VpJL� YDJ\� QDJyságrendi kategóriákba 
VRURlásUD��DPHO\HN�EHLOOHV]WKHW HN�D�W|EEL��GHIRUPiFLyV�VWtOXVW�PHJhatá�
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UR]y� MHOOHPYRQiV� N|]p�� 0pV]N � pV� PHWDYXONDQLW� DQ\DJEyO� QpKiQ\�
esetben vékonyFVLV]RODWbeli, mikroszkópi megfigyelések is kiegészítet�
ték az észlelési adatRNDW��

��� A vonalas és a felületelemek irányítottsága (kvantitatív). Az irányméré�
VHNHW� D� & �����  elképzelései alapján konstruált, fokbeosztású, Freiberg�
típusú geológuskompasszal hajtottam végre.�
$�J\ MW|WW�DGDWRN�N|]�O�D]����FVRSRUWRW�D�N ]HWWHVWHN��D����FVRSRUWRW�D�

GHIRUmációs bélyegek tipizálására használtam fel. Ez utóbbiak típusai, azaz 
D�N�O|QE|] �GHIRUPiFLyV�VWtOXVRN�V]RURVDQ�|VV]HI�JJHQHN�D]RNQDN�D�N ]HW�
WHVWHNQHN� D� MHOOHP] LYHO�� DPLNEHQ� PHJWDOiOKDWyDN�� XJ\DQDNNRU� D]� D]RQRV�
N ]HWWHVW�típusbeli stíluskülönbség az alakváltozás fizikai körülményeinek 
különE|] VpJpE O�NHOO��KRJ\�IDNDGMRQ��DPHO\HN�HOWpU �GHIRUPiFLyV�PHFKD�
QL]PXVRNDW�KR]QDN�P N|GpVEH��(�WtSXVRNDW�QHPFVDN�D�IL]LNDL�N|U�OPpQ\HN�
és a mechanizmusok meghatározása érdekében állítottam fel,�KDQHP�PHJMH�
OHnésük területi eloszlását is vizsgáltam, és a tektofácies alapján térbeli, tér�
kéSL� OpSWpN � V]HUNH]HWL� HJ\ségeket (továbbiakban: tektofácies�egységeket) 
határoztam meg.�

Az adatok 3. csoportja szintén segítségül szolgált a térbeli egyséJHN�
OHKDWiUROiViEDQ�� GH� H]HQ� IHO�O� OHKHW Yp� WHWWH� D]� DODNYiOWR]iVRN�� V W� D�
mozgási felületek menti rideg deformációk esetében az azokat okozó 
IHV]�OWVpJPH] � LUinyítottságának a meghatározását is. Az 
adatfeldolgozásban segítségül szolgált a Johannes ' ���
	�����  által 
NLIHMOHV]WHWW��V]DEDdon felhasználható StereoNett 2.46 program, mely képes 
a mért irányadatok sztereogramon való ábrázolásán túl azok statisztikus 
feldolgozására (átlagolására, sajátYHNWRrok meghatározására) és további 
IHODGDWRN��SO��IHVzültséginverzió) végreKDMtására is.�

,,,��7XGRPiQ\RV�HUHGPpQ\HN��Wp]LVHN��pV�D]RN�
KDV]QRVtWiVD�

$�YL]VJiODWRN�D�N|YHWNH] �~M�PHJiOODStWiVRNUD�YH]HWWHN��
��� A részletesen vizsgált terület alakváltozási bélyegei stílusuk 

DODSján három csoSRUWED� VRUROKDWyDN�� DPL� HJ\~WWDO� LG UHQGL�FVRSRUWRsítás is. A NRUDL� Ii]LVban zömmel képlékeny alakvál�
tozások történtek: palásság alakult ki és a réWHJ]pV� UHG ] dött. 
$]� HOWROyGiVL� Ii]LVban rideg és képlékeny alakváltozások egy�
DUiQW�HO IRUGXOWDN�GLV]NUpW�YHW ]yQiN�PHQWL�NP�HV�YDJ\�QDJ\REE�
QDJ\ViJUHQG � ROGDOeltolódások, alárendelten feltolódások kísé�
U MHOHQVpJHNpQW��$�NLHPHONHGpVL�Ii]LV�DODNváltozásai már tisztán 
ULGHJHN� YROWDN� QHPFVDN� YHW ]yQiNEDQ�� KDQHP� D� NRrábbi de�
formációk során létreM|WW�iWKDWy��V]LV]WHPDWLNXV�N ]HWrésUHQGV]HU�
UpYpQ�D]�HJpV]�N ]HWtömegben.�
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��� A Bükk keleti részének legLG VHEE� �NRUDL� Ii]LVEHOL�� GHIRUPiFLyV�
bélyegeinek stílusáUD�D]�DOiEELDN� MHOOHP] HN�� IHOtárás léptékben 
MHOOHP] �D����RV]tályKR]��5 ��������� ����) közeli többUpWHJHV�UHG N�
létUHjötte a forgózónában kivasWDJRdó réteJHNNHO��$� UHG ] dés�
KH]�PLQGHQ esetben palásság kapcsolódik, amely a forgózónák�
EDQ�NHYpVEp�LQWHQ]tY��PLQW�D�V]iUQ\DNRQ��$�UHG ] GpV�VWtOXVD�D�
NRPSHtens és inkompetens rétegek vastagságarányaitól és a 
NRPSHWHQFLD�NRQWUDV]W�QDJ\ságától függ (A, B1, B2, B3 stílusok; 
1. ábra). A UHG ] GpV�D�N�O|QE|] �NRPSHWHQFLájú réWHJHNE O�iOOy�
N ]HWWHVWHNEHQ� KDMlásos nyírással, ritkábban hajlásos csúszás�
sal, nem réWHJzett vagy közel azonos kompetenciájú réWHJHNE O�
álOy� N ]HWWHVWHNEHQ� SHGLJ� �HOV VRUEDQ� W|PHJHV� PpV]N EHQ��
SDsszív nyírással ment végbe.�

��� A korai fázisbeli deformációs bélyegek területi stíluskülönbségei 
DODSján a részletesen vizsgált terület két tektofácies�egységre 
ERQWható fel (2. ábra). A E�NNV]HQWNHUHV]WL� WHNWRIiFLHV�HJ\VpJUH�
LQWHQzív képlékeny deformáció volt jellem] � FVDNQHP� YDOD�
PHQQ\L� N ]HWWHVWben, míg a E�NNV]HQWOiV]OyL� WHNWRIiFLHV�HJ\�
VpJEHQ� D� NpV EEL� EpO\HJHN� VWtOXViUD� HPOpNH]WHW � ULGHJ�képlé�
keny átmeneti jeOHQséJHN� LV� IHOEXNNDQnak, illetve a deformáció 
LQtenzitása kisebb.�

��� $�NRUDL� Iázisbeli deformáció a tektofácies�egységeken belül egy 
HVHményVRUR]DW�WHUPpNpQHN�WHNLQWKHW ��PLYHO�D]RQRV�VWtOXV~�IH�
lülEpO\HJ]pV�FVDN�NLYpWHONpSSHQ�IRUGXO�HO ��YDOyV]tQ OHJ�D�UHG �
] GpV�HO UHKDODGiViQDN�HUHGPpQ\HNpQW��0pV]N minták szövet�
YL]Vgálata és az azokban észlelt deformációs jelenségekhez 
szükséJHV� K PpUVpNOHW� és nyomásviszonyok alapján (2�300°C 
és >100 MPa redukált feszültség, 1ÉMETH – 0ÁDAI ������D�GHIRU�
máFLy�HJ\LGHM �YROW�D� WHU�OHWHW�pULQW ��Á �������  (1973) által kimuta�
WRWW� LJHQ� NLV�NLVIokú metamorfózissal, de a két tektofácies�HJ\�
ségEHQ�QHP�IHOWpWOHQ�O�HJ\LGHM OHJ�PHQW�YpJEH��

��� $]� HOWROyGiVL� Ii]LV� WpUNpSL� OpSWpNEHQ� MyO� N|YHWKHW � V]HUNH]HWHL�
PHUHGHN� G OpV �� ROGDOHOWROyGiVRV� MHOOHJ � YHW zónák (2. ábra). 
Képlékeny és riGHJ� DODNválWRzáVL� EpO\HJHN� IHMO GWHN� NL�–� RO\NRU�
HJ\másra rakódYD�–�HJ\�GHIRUmációs eseményVRUR]DW�HO UHKD�
ODdása folyamán. A deformációs stílust befolyáVROták a korai fá�
]LVban létrejött bélyegek, különösen az anizotrópiát okozó palás�
ság. A rétegzéV�pV�YDJ\�D�SDOiVViJ�UHG ] GpVH�D�YHW ]ynákKR]�
NDScsolódik, és az azok mentén felOpSHWW�Q\tUiVW�W�NU|]L��$�UHG �
] dés vagy a réWHJzés�SDOiVViJ� PHQWL� N ]HWUpVUDM� IHO�OHWHLQHN�
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HOcsúszásával, vagy krenulációs palásság kialakulásával ment 
végbe.�

��� $�Nét tektofácies�egység határát alkotó ÉNy�'.�L�FVDSiV~�YHW �
zóQiNRQ�EDORV�V] N�O �ROGDOHOWROyGiV�� LOOHWYH�EDORV�IHUGH�IHOtoló�
dás játszódott le az eltolódási fá]LVEDQ��1pKiQ\�H]HNE O�NLiJD]y��
a mozgási rendszerhez tartozó zónaág elvetéVHLQHN� NP�HV�
QDJ\ságUHQGMH� pV� D]� HOWpU � WHNWRIiFLHV � pV� NLVVp� HOWpU �
N ]HW|VV]HtéWHO �HJ\VpJHN�HJ\PiV�PHOOp�NHU�OpVpQHN�DODSMiQ�LWW�
az elvetés mértéke legalább 10 km�HV� QDJ\ViJUHQG � OHKHW�� $]�
DODNválWRzás során fennálló feszültségPH] � OHJQDJ\REE�
I IHV]�OWVpJe kb. vízV]LQWHV�� �MHOHQlegi helyzet szerint) közel K�
1\�i irányú lehetett.�

��� A kiemelkedési fázisban a feltárásokon észlelt karcrendszerek 
DODSján kilenc különE|] �PR]JiVL�UHQGV]HU�P N|GpVH�YROW�HON��
löQtWKHW �pV�IHO�OEpO\HJ]pVL�YLV]Rnyok alapján iG UHQGEH�iOOtWKDtó 
����iEUD���(]HNE O�|W��D]�HJpV]�UpV]OHWHVHQ�YL]Vgált terüOHWUH�NL�
WHUMHG � HVHménysorozatot lehetett rekonstruálni, melyeket a 
KHJ\ség körQ\H]HtéE O� LVPHUW� KDUPDGLG V]DNL�
NpS] GPpQ\HNE O� V]iUPDzó, az üledékNpS] GpVL� N|UQ\H]HWUH��
D]� VI|OGUDM]L�N|U�OméQ\HNUH��D�QDJ\V]HUNH]HWL�HOHPHNre és az e 
kép] GméQ\HNben észlelt mozgási rendszerekre vonatkozó ada�
WRNkal összeYHWYH�VLNHrült kort is rendelni hozzájuk. E rendszerek 
az alábbiak:�
����� Feltolódásos rendszer É�'�i rövLG�OpVVHO�D�N|]pSV �eocén�

ben, kezdetben még eltolódási fázisbeli stílusjegyeket muta�
tó alakváltozási jelenségekkel.�

����� Oldaleltolódásos rendszer DNy�ÉK�L� OHJQDJ\REE� I IHV]�OW�
ségJHO�D]�ROLJRcénben, a mozgási felületek K�ÉK�L� ROGDODL�
nak megemelkedésével��

����� Táguló oldaleltolódásos�YHW GpVHV�UHQGV]HU�e�'�i megnyú�
lásVDO�� NE�� .�1\�L� OHJQDJ\REE� I IHV]�OWVpJJHO� D]� ROLJRFpQ�
végén és a miocén elején, az alsó riolitWXIDV]LQW�NLDODNXlásá�
LJ��

����� Oldaleltolódásos rendszer ÉNy�'.�L� OHJQDJ\REE� I IHV]�OW�
ségJHO�D�N|]pSV �miocénben, közel K�1\�i csapású jobbos 
ROGDOeltolódásokkal.�

����� 2OGDOHOWROyGiVRV�� NpV EE� IHOWROyGiVRVVi� DODNXOy� UHQGV]HU�
1\'1\�KÉK�L� OHJQDJ\REE� I IHV]�OWVpJJHO� D�PLRFpQ� YpJpQ�
és folytatólagosan a negyedLG V]Dkig, az ÉK�L� SHUHPHQ�
ÉNy�'.�i csapású balos oldaleltolódással és minGHnütt É�
'�i csapású jobbos ferde feltolódásokkal.�
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�
$�NLHPHONHGpVL�Ii]LVEDQ�LV�V]HUHSHW�NDSWDN�HJ\HV�GLV]NUpW�YHW ]yQiN�

(küO|Q|VHQ�D�KHJ\VpJSHUHPHQ���GH�D]�HOPR]GXOiVRN�MHOHQW V�UpV]EHQ�D�PHJ�
léY � N ]HWUpVHN� PHQWpQ� NLDODNXOW�� NLV� WpUN|] �� HJ\HQNpQW� FP�HVW O� P�HVLJ�
válWRzó nagyságUHQG � HOYHWpV �PR]JiVL� IHO�OHWHNHQ� ]DMORWWDN��5pV]EHQ� HQ�
nek, részben pedig a feltártsághoz képest bonyolult felépítésnek az eredmé�
Q\HNpSSHQ�D�WpUNpSL�OpSWpN �V]HUNH]HWHN�URVV]XO�N|YHWKHW HN��Így az utolsó 
NLHPHONHGpV�NLYpWHOpYHO�D]�HOPR]GXOiVRN�PpUWpNH��V W�iOWDOiEDQ�D�W|EE�HVH�
ményVRUR]DWEDQ�DNWtY�YHW ]yQiNEDQ�YpJHUHGPpQ\EHQ�NLDODNXOW�HOPR]GXOiV�
jellege sem állapítható meg.�

�

��
���iEUD��$�NRUDL�Ii]LV�UHG ] GpVL�VWtOXVDL�pV�D�UpWHJHN�NRPSHWenciája közötti összefüggés�



� ��

�
�

���iEUD��$�UpV]OHWHVHQ�YL]VJiOW�WHU�OHW�V]HUNH]HWL�Yi]ODWD�D�IRQWRVDEE�YHW ]yQiN�pV�MHOOHP] �
elmozdulások feltüntetésével�
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�
���iEUD� A kilenc kiemelkedési fázisbeli és további két eltolódási fázisbeli mozgási rendszer I IHV]�OWVpJLUiQ\DL�pV�IHOWHKHW �NRUD�
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Az eredmények felhasználhatóak a Bükkre, illetve a tágabb régióra 
YRQDWkozó nagyszerkezeti modellek és deformációtörténet pontosítására. A 
NRUDL� Ii]LVEDQ� NLDODNXNW� WHNWRIiFLHV� DODSMiQ� OHKHW Yp� YiOW� D� ÄE�NNL� SDUDX�
WRFKWRQ” szerkezeti egységekre tagolása a rétegtani ismeretek hiányossáJDL�
QDN�HOOHQpUH��(]�D�WDJROiV�WHUHSL�PHJILJ\HOpVHN�DODSMiQ�NLYLWHOH]KHW ��D�WpU�
képezésben alkalmazható. Kiderült az is, hogy a jelenlegi hegységszerkezet 
NLDODNXlásában jóval nagyobb szerepet játszottak az oldaleltolódások, mint 
D]W�D]�HGGLJL�PRdellek feltételezték.�

$]� HUHGPpQ\HN� DONDOPD]RWW� I|OGWDQL� MHOHQW VpJH� DEEDQ� iOO�� KRJ\� D�
részletesen vizsgált terület a Miskolc ivóvízbázisához tartozó, illetve 
termálYLzeit szolgáltató fontRV� NDUV]WIRUUiVRN� Yt]J\ MW WHU�OHWH�� pV� D�
források felszínUH�OpSpVL�KHO\HLE O�HJ\érWHOP nek látszik, hogy az áramlási 
LUiQ\RNDW� D� YHW ]yQiN� pV� D� N ]HWUpVUDMRN� LUinyítottsága nagy mértékben 
befolyásolja.�

$�Wp]LVHNEHQ�KLYDWNR]RWW�LURGDORP�
Á������� 3� ������3XPSHOO\WH�SUHKQLWH�TXDUW]�IDFLHV�$OSLQH�PHWDPRUSKLVP�LQ�

WKH�0LGGOH�7ULDVVLF�YROFDQRJHQLF�sedimentary sequences of the Bükk 
0RXQWDLQV��1(�+XQJDU\��$FWD�*HRORJLFD�+XQJDULFD���������SS���������

1ÉMETH 1� –0ÁDAI )� ����� Korai fázisú képlékeny deformációV�HOHPHN�D�
Bükk hegység keleti részének mészköveiben II. –�PLNURV]HUNH]HWL�MHO�
OHP] N��)|OGWDQL�.|]O|Q\��������SS��������

5 ��� 	!��� � -� *� ������ )ROGLQJ� DQG� IUDFWXULQJ� RI� URFNV��0F*UDZ�+LOO�� 1HZ�
<RUN�

,9��$�PXQND�WpPDN|UpEHQ�NpV]�OW�SXEOLNiFLyN�
MHJ\]pNH�
6]DNIRO\yLUDWRNEDQ�PHJMHOHQW�FLNNHN�
1ÉMETH 1� –0ÁDAI )� ����: Korai fázisú képlékeny deformációs elemek a 

Bükk hegység keleti részének mészköveiben I. )|OGWDQL� .|]O|Q\�
�������SS�����������

1ÉMETH 1� –0ÁDAI )� ����: Korai fázisú képlékeny deformációs elemek a 
Bükk hegység keleti részének mészköveiben II. –� PLNURV]HUNH]HWL�
MHOOHP] N��)|OGWDQL�.|]O|Q\��������SS��������

1ÉMETH 1� – 0ÁDAI )� ������(DUO\�SKDVH�GXFWLOH�GHIRUPDWLRQ�HOHPHQWV�LQ�
the limestone of the eastern part of the Bükk Mts, Hungary. $FWD�
*HRORJLFD�+XQJDULFD�������SS�����������
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6]DNIRO\yLUDWRNEDQ��NRQIHUHQFLD�NLDGYiQ\RNEDQ�
PHJMHOHQW�HO DGiVV]|YHJHN�pV�NLYRQDWRN�
1ÉMETH 1� ����: Szerkezetföldtani megfigyelések a Bükk északkeleti 

részén. 'RNWRUDQGXV]RN� )yUXPD� ������ V]HNFLyNLDGYiQ\�� 0LVNROFL�
(J\HWHP��SS���������

1ÉMETH 1� ������'HIRUPDWLRQ�VWUXFWXUHV�DORQJ�WKH�QRUWKHDVWHUQ�HGJH�RI�WKH�
Bükk Plateau and the Bükkszentkereszt fault (Bükk Mts, Hungary). 
*HRORJLFD�&DUSDWKLFD�����VSHFLDO�&'�LVVXH����S��

1ÉMETH 1� ������ 'XNWLOLV� GHIRUPiFLy� D� %�NN� KHJ\VpJ� N ]HWHLEHQ��
'RNWRUDQGXV]RN� )yUXPD� ������ V]HNFLyNLDGYiQ\�� 0LVNROFL� (J\HWHP��
SS���������

0ÁDAI )� –1ÉMETH 1� ������0HFKDQLVPV�DQG�PLFURVWUXFWXUDO�HOHPHQWV�RI�
the early, ductile deformation phase in limestones of the NE Bükk 
0RXQWDLQV�� +XQJDU\�� $FWD� 0LQHUDORJLFD�3HWURJUDSKLFD� $EVWUDFW�
6HULHV����6]HJHG��S������

1ÉMETH 1� ����: Structural features of the eastern part of the Bükk 
0RXQWDLQV�� +XQJDU\�� � " # � ,QWHUQDWLRQDO� &RQIHUHQFH� RI� 3K'� 6WXGHQWV��
1DWXUDO�6FLHQFH��SS���������

0ÁDAI )� –1ÉMETH 1� ������6\QPHWDPRUSKLF�GHIRUPDWLRQ�PHFKDQLVPV�LQ�
WKH� ILQH�grained Triassic limestones of the eastern Bükk Mountains, 
+XQJDU\�� $QQDOHV� 8QLYHUVLWDWLV� 6FLHQWLDUXP� %XGDSHVWLQHQVLV� GH�
5RODQGR�(|WY|V�1RPLQDWDH��6HFWLR�*HRORJLFD�;;;9��SS���������

0ÁDAI )� – 1ÉMETH 1� ������ 6W\OH� DQG� PHFKDQLVPV� RI� WKH� HDUO\� SKDVH�
deformation in the eastern part of the Bükk Mts. (NE Hungary). 
*HROLQHV�����SS���������

1ÉMETH 1� ������8SOLIW�SKDVH�GHIRUPDWLRQ� IHDWXUHV�RI� WKH�1(�SDUW�RI� WKH�
Bükk Mts. (NE Hungary). *HROLQHV�����S������

1ÉMETH 1� – 3 $�%�& *� ����� *HRORJLFDO� PDSSLQJ� E\� JHRERWDQLFDO� DQG�
geophysical means: a case study from the Bükk Mountains (NE 
+XQJDU\���.|UQ\H]HWWXGRPiQ\L�NRQIHUHQFLD��.ROR]VYiU��������PiUFLXV�
�������(CD kiadvány), 15 p.�

.RQIHUHQFLD�HO DGiVRN�
Szerkezetföldtani megfigyelések a Bükk északkeleti részén. %HPXWDWNR]QDN�

D� 0LVNROFL� (J\HWHP� GRNWRUDQGXV]DL� �0K)7� eV]DN�0DJ\DURUV]iJL�
7HU�OHWL�6]HUYH]HWH���������V]HSWHPEHU�����és�'RNWRUDQGXV]RN�)yUXPD��
0 V]DNL� )|OGWXGRPiQ\L� .DU�� )|OGWXGRPiQ\L� V]HNFLy��0LVNROF�� ������
QRYHPEHU����



� ���

Deformation structures along the northeastern edge of the Bükk Plateau and 
the Bükkszentkereszt fault (Bükk Mts, Hungary). ;9,, " # � &RQJUHVV� RI�
&DUSDWKLDQ�%DONDQ� *HRORJLFDO� $VVRFLDWLRQ�� %UDWLVODYD�� ������
V]HSWHPEHU������

Duktilis deformáció a Bükk KHJ\VpJ�N ]HWHLEHQ��'RNWRUDQGXV]RN�)yUXPD��
0 V]DNL� )|OGWXGRPiQ\L� .DU�� )|OGWXGRPiQ\L� V]HNFLy��0LVNROF�� ������
QRYHPEHU����

0HFKDQLVPV�DQG�PLFURVWUXFWXUDO�HOHPHQWV�RI�WKH�HDUO\��GXFWLOH�GHIRUPDWLRQ�
phase in limestones of the NE Bükk Mountains, Hungary. 7KH� � ')( �
�0LQHUDO� 6FLHQFHV� LQ� WKH� &DUSDWKLDQV�� ,QWHUQDWLRQDO� &RQIHUHQFH��
0LVNROF�� ������ PiUFLXV� ����� �WiUVV]HU] �� 0iGDL� )HUHQF�� SRV]WHU�
HO DGiV��

A korai fázisú deformáció kelet�E�NNL�PpV]N|YHNEHQ� pV]OHOKHW � EpO\HJHL��
0K)7� ÈOWDOiQRV� I|OGWDQL� V]DNRV]WiO\�� %XGDSHVW�� ������ PiUFLXV� ����
�WiUVV]HU] ��0iGDL�)HUHQF��

Tektofácies�különbségek a Bükk hegység keleti részén. ,IM~� 6]DNHPEHUHN�
$QNpWMD��'RERJyN ��������PiUFLXV��������

Structural features of the eastern part of the Bükk Mountains, Hungary. 
3K'� KDOOJDWyN� ,9�� QHP]HWN|]L� NRQIHUHQFLiMD� �� " # � ,QWHUQDWLRQDO�
&RQIHUHQFH�RI�3K'�6WXGHQWV���0LVNROF��������DXJXV]WXV��������

6\QPHWDPRUSKLF� GHIRUPDWLRQ� PHFKDQLVPV� LQ� WKH� ILQH�JUDLQHG� 7ULDVVLF�
limestones of the eastern Bükk Mountains, Hungary. � " # � $OSLQH�
:RUNVKRS�� 6RSURQ�� ������ V]HSWHPEHU� ������� (társszer] �� 0iGDL�
)HUHQF��

$� %�NN� V]HUNH]HWH�� N ]HWHN� GHIRUPiFLyMD�� $� %�NN� KHJ\VpJ� WHUPpV]HWL�
NLQFVHL� �0K)7� eV]DN�0DJ\DURUV]iJL� 7HU�OHWL� 6]HUYH]HWH��� 0LVNROF��
������iSULOLV������WiUVV]HU] ��0iGDL�)HUHQF��

6W\OH�DQG�PHFKDQLVPV�RI�WKH�HDUO\�SKDVH�GHIRUPDWLRQ�LQ�WKH�HDVWHUQ�SDUW�RI�
the Bükk Mts. (NE Hungary). � " # � 0HHWLQJ� RI� WKH� &HQWUDO� (XURSHDQ�
7HFWRQLF�*URXS��/RVRQF��������iSULOLV��������

Geobotanika és geofizika alkalmazása a földtani térképezésben: EsetWDQXO�
mány az észak�PDJ\DURUV]iJL�%�NN� KHJ\VpJE O��.|UQ\H]HWWXGRPiQ\L�
NRQIHUHQFLD��.ROR]VYiU��������PiUFLXV��������

Uplift phase deformation features of the NE part of the Bükk Mts. (NE 
+XQJDU\��� � " # � 0HHWLQJ� RI� WKH� &HQWUDO� (XURSHDQ� 7HFWRQLF� *URXS��
)HOV WiUNiQ\��������iSULOLV��������

�
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���iEUD��3WLJPDWLNXVDQ�UHG ]|WW�PHWDYXONDQLW� és palásViJ�PHQWL�OHQFVpNNp�iWWHY G|WW�W ]N �

réWHJHN��D�NpSHQ�V|WpWV]�UNH�ViYRN��W ]N|YHV�PpV]N ben az Oroszkút�völgyE O�������SRQW���1\e1\�IHOp�Qp] �NpS��D�SDOiVViJ�G léVH����°���°��


